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บทน า 

เดก็และครอบครวัไทยในสามวิกฤต 

       

 

 ปี 2021-2022 เป็นปีที่ท้าทายส าหรบัเด็ก เยาวชน และครอบครวัไทย วกิฤตสามด้าน – ทัง้
วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) วิกฤตความเหลื่อมล ้าและการพัฒนา และวิกฤตสงัคมและ
การเมอืง – ยงัคงทอดเงาทะมนึยาวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทาบทบัและท้าทายชีวติของเดก็ เยาวชน 
และครอบครวัอย่างน่าวติกกงัวล 

 

วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 

 หลงัจากพบการแพร่ระบาดครัง้แรกในปี 2020 ประเทศไทยต้องเผชญิการระบาดของโควดิ-19 
อกีสามระลอกใหญ่ในช่วงปี 2021-2022 สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติสะสมราว 3.1 หมื่นคน และตดิเชือ้สะสมราว 
4.6 ล้านคน โดยเป็นผู้ติดเชื้อช่วงอายุ 0-19 ปีจ านวนอย่างน้อย 7.7 แสนคน นับถึงเดือนกรกฎาคม 
20221  

 แม้เด็กและเยาวชนจะมใิช่กลุ่มผู้ติดเชื้อรุนแรงหรอืผู้เสียชีวติหลกั แต่ก็ได้รบัผลกระทบจาก  
โควดิ-19 รวมถงึมาตรการที่รฐับาลใช้ชะลอการแพร่ระบาด การปิดสถานศกึษาโดยปราศจากแนวทาง
สนับสนุนที่เหมาะสมส่งผลให้เดก็และเยาวชนประสบปัญหาการเรยีนรู้ถดถอยและทุพโภชนาการ เมื่อ
ประกอบกบัการทุ่มทรพัยากรของระบบสาธารณสุขไปกบัการจดัการโรคระบาด ยงัเป็นเหตุให้ทัง้หญงิ
ตัง้ครรภ์ เดก็ และเยาวชนเขา้ถงึบรกิารสุขภาพไดย้ากขึ้น ท าใหม้ไิดร้บัการดูแลป้องกนัความเสีย่งด้าน
สุขภาพเท่าทีค่วร  

 ยิ่งไปกว่านัน้ การปิดสถานที่ ตลอดจนการห้ามด าเนินกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ตามปกต ิยงัส่งผลให้ครวัเรอืนจ านวนมากสูญเสยีรายได้และสนับสนุนเดก็และเยาวชนได้จ ากดัยิง่ขึ้น 
สถานการณ์ทัง้หมดนี้กดดนัและกระตุ้นใหเ้ดก็และเยาวชนเครยีด กงัวล และมปัีญหาสุขภาพจติ ไม่นับ
รวมว่าหลายคนยงัตอ้งเผชญิการสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กัจากโรคระบาดอกีดว้ย2 

 วกิฤตโรคระบาดโควดิ-19 ไดร้บกวนและเปลีย่นแปลงวถิขีองเดก็ เยาวชน และครอบครวัอย่าง
กวา้งขวางและฉับพลนั ซ ้าเตมิใหผ้ลกระทบจากวกิฤตความเหลื่อมล ้าและการพฒันากบัวกิฤตสงัคมและ
การเมอืงซบัซอ้นและรุนแรงมากยิง่ขึน้ 
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วิกฤตความเหลื่อมล า้และการพฒันา 

 เด็ก เยาวชน และครอบครวัไทยเผชิญวกิฤตความเหลื่อมล ้าที่รุนแรงมาช้านาน โดยเด็กและ
เยาวชนสว่นใหญ่เกดิและเตบิโตในครวัเรอืนยากจนทีม่ทีรพัยากรในการสนบัสนุนสุขภาวะและพฒันาการ
จ ากดัมาก จากผลส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนในปี 2021 เดก็และเยาวชนอายุไม่เกนิ 
21 ปี จ านวน 2.9 ลา้นคน จากทัง้หมด 14.0 ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.7 อาศยัอยู่ในครวัเรอืนที่มี
รายไดต้ ่าสุดร้อยละ 10 (เดไซล์ที ่1) ซึ่งมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อเดอืนเพยีง 2,577 บาท ขณะที ่4.4 แสน
คน หรอืรอ้ยละ 3.2 อาศยัอยู่ในครวัเรอืนที่มรีายไดสู้งสุดรอ้ยละ 10 (เดไซล์ที ่10) ซึ่งมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อ
คนถงึ 38,699 บาท หรอืกว่า 15 เท่าของครวัเรอืนเดไซลท์ี ่13 

 

แผนภูมทิี ่P.1 รายได้ต่อหวัประชากรต่อเดอืนและจ านวนเดก็และเยาวชนอายุไม่เกนิ 21 ปี แยกตาม 
เดไซลร์ายไดค้รวัเรอืน 

 
ทีม่า: คดิ for คดิส ์ค านวณจากผลส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน (2021) 

 

 หากพจิารณาตามขอ้มูลบญัชกีารโอนประชาชาตใินปี 2019 ว่าครวัเรอืนมคี่าใชจ่้ายเฉลีย่ในการ
เลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนตัง้แต่เกิดจนอายุ 21 ปีราว 1.5 ล้านบาท หรอื 6,250 บาทต่อเดือน4 จะมเีด็กและ
เยาวชนอายุไม่เกนิ 21 ปีมากถงึ 8.6 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 61.4 อาศยัอยู่ในครวัเรอืนทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อ
คนต่อเดอืนน้อยกว่าระดบัค่าใชจ่้ายดงักล่าว (เดไซล์ที ่1-4) ซึ่งอนุมานไดว้่าพวกเขามเีงนิส าหรบัใชจ่้าย
ด้านการเรียนรู้ ซื้ออาหารบริโภค ดูแลสุขภาพ และสนับสนุนพัฒนาการด้านอื่น ไม่เพียงพอตาม
มาตรฐานเฉลีย่ของประเทศ  
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 ในความเป็นจรงิ สถานการณ์ความเหลื่อมล ้าทางความสามารถในการสนับสนุนเดก็และเยาวชน
มแีนวโน้มย ่าแย่กว่าทีข่อ้มูลความเหลื่อมล ้าทางรายไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ เพราะไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ความเหลื่อมล ้าทางความมัง่คัง่สูงสุดในโลกด้วย โดยในปี 2021 กลุ่มประชากรที่มัง่คัง่ที่สุดร้อยละ 1  
ถอืครองความมัง่คัง่ของประเทศถงึรอ้ยละ 44.4 ขณะทีก่ลุ่มยากจนทีสุ่ดรอ้ยละ 50 ถอืครองรวมกนัเพยีง
รอ้ยละ 1.5 เท่านัน้5  

 วกิฤตโควดิ-19 ยิง่ซ ้าเตมิวกิฤตความเหลื่อมล ้านี้ใหรุ้นแรงขึน้ มาตรการชะลอการแพร่ระบาดท า
ให้ครวัเรอืนยากจนมรีายได้ต่อหวัลดลงมากถึงร้อยละ 28.16 ซึ่งกลุ่มผู้มรีายได้น้อยยงัมรีายได้ลดลง
รุนแรงกว่ากลุ่มผูม้รีายไดส้งูทีไ่ม่ค่อยไดร้บัผลกระทบมากนัก แมจ้ะรวมผลของเงนิช่วยเหลอืจากรฐัแลว้7 
นอกจากนี้ การจา้งงานแรงงานรายไดน้้อยยงัต ่าลงต่อเนื่อง สวนทางกบักลุ่มทีม่รีายได้สูง จนผลกระทบ
และการฟ้ืนตวัมลีกัษณะเป็นตวั K (แผนภูมทิี ่P.2) ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากล าบากส าหรบักลุ่มแรงงาน
และครวัเรอืนยากจน ทรพัย์สนิของมหาเศรษฐียงัคงเพิม่ขึ้นต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2020-2022 มหา
เศรษฐทีีร่ ่ารวยทีสุ่ด 10 อนัดบัแรกของประเทศมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้รวมกนัราว 1.8 หมื่นลา้นเหรยีญสหรฐั 
หรอืรอ้ยละ 21.08  

 นอกจากนี้ โควดิ-19 ยงัมแีนวโน้มส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครวัที่ยากจน
มากกว่าและยาวนานถาวรกว่ากลุ่มร ่ารวย เพราะกลุ่มยากจนมทีรพัยากรส าหรบัรบัมอืกบัผลกระทบและ
ฟ้ืนฟตูวัเองจากวกิฤตน้อยกว่า เช่น เขา้ถงึอุปกรณ์ในการเรยีน การท างาน และกจิกรรมอื่นแบบออนไลน์
ยากกว่า อกีทัง้ยงัเขา้ถงึสวสัดกิารรฐัไดน้้อยลงในวนัทีพ่วกเขาต้องพึง่พามากทีสุ่ด เนื่องจากการงดหรอื
ลดใหบ้รกิารพืน้ฐานอย่างบรกิารการศกึษาและสุขภาพ  

 

แผนภูมทิี ่P.2 ผลกระทบจากวิกฤตที่ไม่เท่าเทียมต่ออัตราการมีงานท าของแรงงานรายได้ต ่าและ
รายไดส้งู 

 
ทีม่า: คดิ for คดิส ์ค านวณจากขอ้มลูส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
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 ปรากฏการณ์ขา้งต้นสะทอ้นทศิทางการพฒันาประเทศทีไ่ม่ทัว่ถงึและทิ้งคนส่วนใหญ่ไวข้า้งหลงั 
ขาดการกระจายทรพัยากรที่เป็นธรรม และขาดสวสัดกิารที่เปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้ถงึปัจจยัพื้นฐานใน
การด ารงชวีติและพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเสมอภาค หากความเหลื่อมล ้าทีเ่ดก็และ
เยาวชนตอ้งเผชญิไม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างมปีระสทิธผิล เดก็ยากจนจะยงัคงมสีุขภาวะ พฒันาการ ความรู ้
ทกัษะ ตลอดจนโอกาสในการประสบความส าเรจ็ตามความฝันและเลื่อนชัน้ทางสงัคมน้อยกว่า กลายเป็น
รากฐานของความเหลื่อมล ้าตลอดชวีติของพวกเขา ซึง่อาจสง่ต่อสูค่นรุ่นถดัไปดว้ย 

 

วิกฤตสงัคมและการเมือง 

 ในช่วงกว่า 100 ปีทีผ่่านมา อายุขยัเฉลีย่ของมนุษยท์ัว่โลกเพิม่ขึน้จาก 32 ปีในปี 1900 เป็น 71 
ปีในปี 2020 การมอีายุยนืยาวมากขึน้หมายความว่ามนุษยม์โีอกาสทีจ่ะอยู่ร่วมกบัคนต่างรุ่นมากขึน้ โดย
ในปัจจุบันโลกมีคน 7 รุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้แก่  Greatest Generation (เกิด 1901-1927) Silent 
Generation (เกิด 1928-1945) Baby Boomers  (เกิด 1946-1964) Generation X (เกิด 1965-1980) 
Generation Y (เกดิ 1981-1996) Generation Z (เกดิ 1997-2012) และ Generation Alpha (เกดิ 2012–
ปัจจุบนั) นบัเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีม่คีนต่างวยัอยู่ร่วมกนัมากรุ่นขนาดนี้ 

 การเตบิโตภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมต่างแบบท าให้คนแต่ละรุ่นมคีวามไม่ลงรอยทาง
ความคดิ ความเชื่อ การใหคุ้ณค่า และพฤตกิรรมการรบัขอ้มูลข่าวสารอย่างมนีัยส าคญั จนท าให ้‘ความ
ไม่ลงรอยกันระหว่างคนต่างรุ่น’ ปรากฏชดัมากขึ้นและหลายครัง้ได้กลายเป็นปัญหาทางสงัคมและ
การเมอืงทีแ่ทบทุกสงัคมตอ้งเผชญิคลา้ยกนั  

 โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรมแบบช่วงชัน้ รวมถงึวกิฤตความเหลื่อมล ้าและการพฒันา ท า
ใหค้วามไม่ลงรอยกนัระหว่างคนต่างรุ่นกลายเป็นวกิฤตทางสงัคมและการเมอืงในประเทศไทยที่รุนแรง
มากเป็นพเิศษ เดก็และเยาวชนไทยต้องเตบิโตขึน้ท่ามกลางการจ ากดัอสิระในการคดิและการแสดงออก 
การละเมดิสทิธใินสถานศกึษา ตลอดจนระบอบเผดจ็การอ านาจนิยม  พวกเขาจงึก้าวเขา้มามบีทบาทน า
ในการตัง้ค าถาม แสดงความเหน็ และเคลื่อนไหวเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงอย่างหลากหลาย แหลมคม 
และโดดเด่นทีสุ่ดเท่าทีป่รากฏในรอบหลายทศวรรษ 

 อย่างไรก็ด ีขอ้เรยีกร้องของเดก็และเยาวชนกลบัมกัไม่ถูกรบัฟังและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
เดก็และเยาวชนจ านวนมากจึงยกระดบัการวพิากษ์และการเคลื่อนไหวเข้มข้นยิง่ขึ้นนับตัง้แต่ปี 2020 
เป็นต้นมา ทัง้ในรูปแบบการเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ การแสดงสญัลกัษณ์ และการชุมนุมประท้วง 
ตวัอย่างส าคญัไดแ้ก่ ขบวนการโบวข์าวทีต่่อต้านอ านาจนิยมในสถานศกึษาและรฐับาลเผดจ็การในช่วงปี 
2020 

 ในการเคลื่อนไหวประเด็นการเมืองต่อรัฐบาลหลายกรณี รัฐบาลตอบโต้โดยกดปราบการ
แสดงออกของเดก็และเยาวชนดว้ยความรุนแรง รวมถงึการจบักุมและด าเนินคดกีบัเยาวชนหลายรอ้ยคน 
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ส่งผลใหส้ถานการณ์พืน้ผวิดูเหมอืนสงบลง แต่ความไม่พอใจของเดก็และเยาวชนยงัคงคุกรุ่นและพร้อม
ปะทุเป็นวกิฤตในอนาคต 

 นอกจากการเมอืงบนทอ้งถนน การเรยีกรอ้งและไม่ถูกรบัฟังในสถาบนัทางสงัคมอื่นยงัขบัเน้น
ความขดัแยง้ทางความคดิและความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นให้รุนแรงยิง่ขึ้น บัน่ทอนความสมัพนัธ์ระหว่าง
เดก็และเยาวชนกบัผู้ใหญ่ ไม่เว้นแม้กระทัง่สถาบนัครอบครวัและสถาบนัการศกึษา จงึมแีนวโน้มที่จะ
สง่ผลกระทบต่อสวสัดภิาพ สุขภาพจติ พฒันาการ และความสุขของเดก็และเยาวชนอย่างมนียัส าคญั 

 

สามวิกฤตในโลกท่ีท้าทาย 

 โลกแห่งอนาคตอยู่ในสภาวะที่ผันผวน-ซบัซ้อน-ไม่แน่นอน-คลุมเครอื หรอืที่เรยีกว่า VUCA 
world วกิฤตทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีตลอดจนการเมอืงระหว่างประเทศ ลว้น
ยากจะคาดการณ์และรบัมอื เด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นในยุคนี้ต้องเผชิญหน้ากบัโลกที่ท้าทายมาก
กว่าเดมิ เตม็ไปดว้ยความเสีย่งหลายอย่างทีค่นรุ่นก่อนไม่เคยเผชญิ 

 ประเด็นความเสี่ยงระดบัโลกที่น่ากงัวลมากที่สุดคอื ปัญหาสิง่แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศที่ย ่าแย่ลง โดยเฉพาะเมื่อปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว
ระหว่างที่ทัว่โลกบงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์ และประชาคมระหว่างประเทศยงัล้มเหลวในการร่วมมอื
เพือ่จดัการปัญหาดงักล่าว  

 ความเสีย่งทีน่่ากงัวลรองลงมาคอื ความเป็นปึกแผ่นของสงัคมทีพ่งัทลายลง ทัง้จากการแบ่งขัว้
ทางสงัคมที่รุนแรงขึ้น วกิฤตทางมนุษยธรรมในหลายประเทศ และการโยกย้ายถิ่นฐานที่เพิม่มากขึ้น 
ปัญหาทางเศรษฐกจิและการพฒันาทีเ่รือ้รงักย็งัถูกซ ้าเตมิจากวกิฤตโควดิ-19 สง่ผลใหช้่องว่างการพฒันา
ระหว่างกลุ่มร ่ารวยและยากจนถ่างกว้างมากขึ้น ยิง่ไปกว่านัน้ ความตงึเครยีดทางภูมริฐัศาสตร์ระหว่าง
ประเทศที่สูงขึ้น ยงัท าให้การประสานความร่วมมอืเพื่อเยียวยาบาดแผลจากวกิฤตที่ผ่านมาแล ะการ
รบัมอืกบัวกิฤตในวนัขา้งหน้าร่วมกนัเป็นไปไดย้ากยิง่ขึน้ดว้ย9 

 การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมอย่างรวดเรว็กเ็ป็นอกีหนึ่งความทา้ทายของการ
ท างานในอนาคต มกีารคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 เทคโนโลยดีิจิทลัและปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามา
ทดแทนหรอืเสรมิต าแหน่งงานที่ปัจจุบนัท าโดยมนุษย์มากขึ้น ซึ่งจะท าให้งานกว่า 85 ล้านต าแหน่ง
หายไป โดยเฉพาะงานในรูปแบบซ ้าๆ ( routine work) ที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถท าแทนได้ ใน
ขณะเดยีวกนั งานทีเ่คยเป็นที่เขา้ใจว่าต้องใช้ทกัษะของมนุษยเ์ป็นหลกัอย่างการตดิต่อสื่อสาร  การให้
เหตุผลและการตดัสนิใจ ก็มแีนวโน้มว่าหุ่นยนต์จะทดแทนไดม้ากขึน้เนื่องจากพฒันาการของเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์ สดัส่วนการท างานระหว่างมนุษยแ์ละเครื่องจกัรทีเ่ปลีย่นไปนี้จะส่งผลใหแ้รงงานทกัษะ
ระดบัต ่าและกลางเสีย่งตกงานมากขึน้ และช่องว่างค่าตอบแทนห่างกบัแรงงานทกัษะสงูยิง่กว่าเดิม10 
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 ภายใต้บรบิทโลกที่ผนัผวนไม่แน่นอนมากขึ้นนี้ ประเทศไทยกลบัยิง่เปราะบาง โดยเฉพาะต่อ
ปัญหาอุบตัิใหม่ เพราะขาดตาข่ายทางสงัคมเพื่อรองรบัผู้ได้รบัผลกระทบ และขดีความสามารถของ
ภาครฐัในการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธผิล วกิฤตสามดา้นทีก่ล่าวถงึ ใน
รายงานฉบบันี้เป็นภาพตอกย ้าโลกที่ผนัผวน ยากต่อการคาดการณ์และรบัมอื แต่ขณะเดยีวกนั วกิฤต
เหล่านัน้ส่งผลใหเ้ดก็ เยาวชน และครอบครวัไทยอยู่ในภาวะเปราะบางยิง่ขึน้ไปอกี จนท าใหพ้วกเขายิง่
ไม่พรอ้มรบัความทา้ทายใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 นโยบายเด็กและครอบครวัยุควิกฤตสามด้านในโลกที่ท้าทาย จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
สถานการณ์และแนวโน้มส าคญัของเดก็ เยาวชน และครอบครวัไทย และตัง้หลกัในการออกแบบนโยบาย
ให้สอดรบักบัโลกใหม่ รายงานฉบบันี้จงึวางเป้าหมายเป็นฐานในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ด้าน
เด็ก เยาวชน และครอบครวัตลอดช่วงปี 2021-2022 เพื่อเป็นข้อมูลตัง้ต้นสู่การก าหนดนโยบายแห่ง
อนาคต 

 

7 แนวโน้มส าคญัของสถานการณ์เดก็ เยาวชน และครอบครวั 

 วกิฤตสามด้าน – วกิฤตโรคระบาดโควดิ-19 วกิฤตความเหลื่อมล ้าและการพฒันา และวกิฤต
สงัคมและการเมอืง – รวมถงึบรบิทโลกที่ผนัผวนไม่แน่นอนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่รวดเรว็  
ประกอบกนัเป็นบรบิทสถานการณ์เดก็ เยาวชน และครอบครวัไทยในปี 2021-2022 ซึ่งปรากฏแนวโน้ม
ส าคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ 

1. เดก็และเยาวชนเผชญิภาวะการเรยีนรูถ้ดถอย พฒันาการหยุดชะงกั 
2. เดก็และครอบครวัเขา้ถงึบรกิารของรฐัไดย้ากขึน้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ 
3. เดก็และเยาวชนถูกผลกัเขา้สูโ่ลกออนไลน์โดยขาดฐานทีจ่ าเป็น 
4. เดก็และเยาวชนเครยีดและมปัีญหาสุขภาพจติสงูขึน้ 
5. เดก็และเยาวชนมสีว่นร่วมทางการเมอืงแต่ภาครฐัสกดักัน้ดว้ยความรุนแรงมากขึน้ 
6. โครงสรา้งประชากรเขา้สูส่งัคมสงูวยัสมบูรณ์ ครอบครวัมขีนาดเลก็และเปราะบางยิง่ขึน้ 
7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงขึน้ บัน่ทอนความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 

 ทัง้ 7 แนวโน้มของสถานการณ์เดก็ เยาวชน และครอบครวัไทยคอื ปัญหาส าคญัเร่งด่วนทีส่ง่ผล
กระทบต่อการพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวัอย่างมนีัยส าคญั เป็นทัง้ ‘แผลสด’ ที่ส่งผลกระทบใน
ปัจจุบนั และมคีวามรุนแรงมากพอทีจ่ะกลายเป็น ‘แผลเป็น’ ทีส่่งผลกระทบระยะยาวไปตลอดชวีติ หาก
ไม่ไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง  

 ในสถานการณ์เช่นนี้รฐับาลจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง ‘ตัง้หลกัใหม่’ ปรบัแนวคดิและวธิกีารด าเนิน
นโยบายครัง้ใหญ่ในทุกมติ ิทัง้นี้ไม่เพยีงแต่เพื่อลดผลกระทบของแผลที่เกิดจากวกิฤตเท่านัน้  แต่ต้อง
เตรยีมพรอ้มส าหรบัความทา้ทายของโลกอนาคตไปพรอ้มกนัดว้ย  
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 คดิ for คดิส์ เชื่อว่า นโยบายสาธารณะที่ออกแบบบนฐานความรู้ และยดึสวสัดิภาพของเด็ก 
เยาวชน และครอบครวัเป็นศูนย์กลาง เป็นหวัใจส าคญัในการเยยีวยาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวติของเดก็ 
เยาวชน และครอบครวัไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจ านวนมากทีไ่ดร้บัผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น  

 รายงานฉบบันี้จงึเสนอดว้ยว่า รฐับาลควรตัง้เป้าใหเ้ดก็และครอบครวัสามารถฟ้ืนตวัจากวกิฤต
โดยเรว็ และกลบัมาพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพและต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการสร้างสงัคมเสมอหน้า 
โดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินนโยบายบน 3 เสาหลกั ไดแ้ก่  

1) การจดัหาทรพัยากรใหเ้พยีงพอและทัว่ถงึส าหรบัการดแูลพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั 
2) การเพิม่ทางเลอืกและคุณภาพของบรกิารสาธารณะ ใหเ้ป็นทางเลอืกคุณภาพทีเ่ขา้ถงึไดจ้รงิ  
3) การสง่เสรมิสทิธเิดก็และการมสีว่นร่วมของเดก็ตลอดกระบวนการนโยบาย  
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1 

เดก็และเยาวชนเผชิญภาวะการเรยีนรู้ถดถอย พฒันาการหยดุชะงกั 

       

 

 ตลอด 2 ปีที่ประเทศไทยเผชิญกบัวกิฤตโรคระบาดโควดิ รฐับาลสัง่ปิดและจ ากดัการเข้าถึง
สถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาด สถานศกึษาทุกรูปแบบตัง้แต่ศูนย์
พฒันาเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน และมหาวทิยาลยั เป็นสถานทีล่ าดบัแรกๆ ทีถู่กสัง่ปิดและกลบัมาเปิดเป็น
ล าดบัทา้ย ราคาทีต่้องจ่ายเพื่อควบคุมโรคคอื ภาวะการเรยีนรูถ้ดถอยครัง้ใหญ่ ( learning loss) ของเดก็
และเยาวชนไทย ทัง้การสูญเสียความรู้ที่เคยร ่าเรียนมา เสียโอกาสพฒันาทักษะใหม่ตามช่วงวัยที่
เหมาะสม ประสทิธิภาพการเรยีนรู้ลดลงเมื่อต้องเรียนออนไลน์ และเด็กบางกลุ่มอาจต้องหยุดเรียน
กลางคนั พฒันาการทีพ่วกเขาสูญเสยีไปในช่วงเวลานี้ย่อมสง่ผลต่อศกัยภาพการเรยีนรู ้ศกัยภาพในการ
หารายได ้และศกัยภาพทีจ่ะด าเนินชวีติอย่างมคีุณภาพในระยะยาวตลอดช่วงชวีติ 

 

การปิดสถานศึกษาในช่วงโควิด ส่งผลให้พฒันาการของเดก็ถดถอย 

 มาตรการปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิถูกประกาศใช้ครัง้แรกในเดือน
มนีาคม ปี 2020 เมื่อจ านวนผูต้ดิเชื้อโควดิ-19 ในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้ โดยในระยะแรกเป็นการสัง่ปิด
ทุกพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ11 ก่อนจะกลบัมาเปิดเป็นปกตใินไตรมาส 4/2020 เมื่อการแพร่ระบาดชะลอตวั  

 

แผนภูมทิี ่1.1 ช่วงเวลาการเปิด-ปิดโรงเรยีนในประเทศไทย ปี 2020-2022 

 
ทีม่า: องคก์ารเพือ่การศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) (2022) 
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 รฐับาลได้ออกค าสัง่ปิดสถานศึกษาอีกครัง้เมื่อการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 
1/2021 โดยเป็นการสัง่ปิดสถานศึกษาในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด12 ยาวนานตลอด 
ปี 2021 จนถงึไตรมาสแรกของปี 2022 หากนับตัง้แต่ปี 2020 จนถงึปัจจุบนั สถานศกึษาทุกพืน้ทีถู่กปิด
ทัง้หมด 16 สปัดาห ์และบางพืน้ทีถู่กปิดยาวนานถงึ 53 สปัดาห1์3 

 การปิดภาคเรยีนที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนโดยตรง แมจ้ะมกีารเปลี่ยน
รูปแบบการเรยีนเป็นการเรยีนออนไลน์หรอืทางไกล แต่กม็ขีอ้จ ากดัและอุปสรรคทางการเรยีนรูม้ากกว่า
การเรยีนปกต ิพฒันาการของเดก็และเยาวชนจงึล่าช้า ถดถอย และบกพร่องมากยิง่ขึ้น กว่าช่วงหยุด
เรยีนตามปกต ิซึ่งเหน็ผลชดัใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นวชิาการความรู ้โดยเฉพาะทกัษะอ่าน-เขยีน และ
การค านวณ 2) ด้านพฒันาการ เช่น ทกัษะทางร่างกายและความสามารถในการจดจ า 3) ด้านอารมณ์
และสงัคม ขาดโอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ขาดทกัษะการสือ่สาร และมคีวามเครยีดมากยิง่ขึน้14 

 

“ในสถานการณ์ปัจจุบนัทีทุ่กชวีติตกอยู่ในวกิฤตแห่งโรคระบาด…ฉนัตอ้งเรยีนผ่าน
ระบบออนไลน์ บนอุปกรณ์สือ่สารทีต่นเองม ีมนัอาจจะดทูนัสมยั สะดวกสบาย และ
งา่ยต่อการเขา้ถงึ แต่ในความเป็นจรงิแลว้ไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้ 

การเรียนทีเ่ป็นการสือ่สารทางเดียว ภาระงานทีม่ากมายกองเป็นภูเขาสูงทีท่ า
เท่าใดก็ดูเหมอืนว่าจะไม่มวีนัจบ ตรงขา้มกบัความรูท้ีไ่ดก้ลบัมเีพยีงน้อยนิด […] 
ท าใหฉ้นัและเดก็ๆ อกีหลายคนรูส้กึทอ้แท ้และไม่เขา้ใจว่าพวกเราจะเสยีเวลาเรยีน
ไปเพือ่อะไร  

ในเมือ่การเรยีนในตอนนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ทีพ่วกฉัน หรอืสงัคมคาดหวงัจาก
พวกฉันเลยแมแ้ต่น้อย…พวกฉันจะต้องเสยีเวลา เสยีสุขภาพจติไปเพือ่สิง่ใด แต่
สุดทา้ยพวกฉนักต็อ้งจ าใจเรยีนต่อไป…” 

– พรนัชชา อายุ 17 ปี 

 

การเรียนรู้ถดถอยทัว่โลก แต่เดก็ไทยย่ิงเจบ็หนัก 

 การเรยีนการสอนในห้องเรยีนที่หายไปและการหยุดเรยีนเป็นระยะเวลานานท าให้พฒันาการ
ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหยุดชะงัก ล่าช้า และถดถอยลง องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNICEF) ประเมนิว่า เดก็และเยาวชนกว่า 1.6 พนัล้านคนทัว่โลกต้องเผชญิกบัภาวะ
สญูเสยีการเรยีนรู ้ซึง่สว่นใหญ่อยู่ในประเทศกลุ่มรายไดต้ ่าและปานกลาง15 

 หลายประเทศได้ประเมินการเรียนรู้ที่นักเรยีนสูญเสยีไปจากการไม่ได้ไปโรงเรยีน พบว่ายิ่ง
ระยะเวลาปิดโรงเรยีนยาวนาน ความสูญเสยีทางการเรยีนรู้ของผู้เรยีนก็ยิง่มากขึ้นตามไปด้วย จาก
แผนภูมทิี ่1.2 ประเทศเมก็ซโิกทีปิ่ดโรงเรยีนไปเป็นเวลา 48 สปัดาห ์นกัเรยีนมกีารเรยีนรูถ้ดถอยลงมาก
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ถงึ 1.7 ปีการศกึษา หรอืกระทัง่ประเทศที่ระบบการศกึษามคีุณภาพสูงอย่างประเทศนอร์เวย์ก็ยงัเกิด
ภาวะถดถอยทางการเรยีนรูไ้ป 0.7 ปีการศกึษา เมื่อปิดโรงเรยีนไปเพยีง 7 สปัดาห์ 

 

แผนภูมทิี ่1.2 ภาวะการเรยีนรูท้ีส่ญูเสยีจากการปิดโรงเรยีนในต่างประเทศ 

ประเทศ ระยะเวลาปิดโรงเรียน 
(สปัดาห์) 

ความสูญเสียทางการเรียนรู้
โดยเฉล่ีย (SD) 

เทียบจ านวนปี
การศึกษาท่ีสูญหาย 

เมก็ซโิก 48 -0.55 1.7 

บราซลิ 26 -0.32 1.0 

นอรเ์วย ์ 7 -0.24 0.7 

แอฟรกิาใต ้ 22 -0.22 0.6 

สหรฐัอเมรกิา 23 -0.14 0.4 

รสัเซยี 8-20 -0.27 0.8 

จนี 7 -0.22 0.6 

หมายเหตุ: 0.33 SD เท่ากบั 1 ปีการศกึษา    ทีม่า: World Bank (2021) 

 

 ส าหรบัประเทศไทย มกีารประเมนิภาวะถดถอยทางการเรยีนรู้อนัเนื่องมาจากการปิดโรงเรยีน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิในเดก็บางกลุ่มแลว้เช่นกนั งานวจิยัโดยสถาบนัวจิยัเพือ่การประเมนิและ
ออกแบบนโยบาย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่าการปิดโรงเรยีน 1 เดอืน ส่งผลใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิ
ภาวะถดถอยอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบัเดก็วยัเดยีวกนัทีส่ามารถไปโรงเรยีนไดป้กต ิโดยทกัษะดา้น
วชิาการถดถอยลงราวร้อยละ 99 และทกัษะด้านความจ าใช้งาน (working memory) ถดถอยลงร้อยละ 
9816 อย่างไรก็ตาม ยงัไม่พบหลกัฐานว่าเกิดภาวะถดถอยด้านพฤติกรรม (non-cognitive skills) เช่น 
ทกัษะทางอารมณ์และทกัษะการเขา้สงัคม เป็นตน้ 

 การประเมินภาวะถดถอยเชงิผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผู้เรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานและสงักดัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ โดยส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ซึง่ใชว้ธิใีหผู้เ้รยีนประเมนิความรูใ้นวชิาพืน้ฐานดว้ย
ตนเองผ่านชุดค าถามแบบปลายปิด พบว่า ภาวะถดถอยทางความรูเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนทุกระดบัชัน้ ความรู้
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ใน 5 รายวิชาหลักถดถอยลงเฉลี่ยร้อยละ 35.3 และวิชาที่ถดถอยมากที่สุดในแทบทุกระดับชัน้คือ 
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร ์และสงัคมศกึษาตามล าดบั17 (แผนภูมทิี ่1.3) 

 

แผนภูมทิี ่1.3 ภาวะถดถอยดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการของนักเรยีนไทยโดยเฉลีย่ แยกตามระดบัชัน้  
และรายวชิา 

 
ทีม่า: ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2022) 

 

ย่ิงพฒันาการช้าลงหรือหยดุชะงกั เดก็ย่ิงมีทุนต า่ลงตลอดชีวิต 

 ช่วงวยัเรยีนเป็นช่วงเวลาส าคญัทีเ่ดก็และเยาวชนจะไดพ้ฒันาความรูแ้ละทกัษะด้านต่างๆ เพื่อ
สรา้งฐานทีแ่ขง็แรงในการเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ แต่หากการเรยีนรูใ้นช่วงเวลานี้ล่าชา้ลงหรอืถูกหยุดระหว่าง
ทางจะท าใหพ้ืน้ฐานอ่อนแอ ศกัยภาพในต่อยอดความรู ้ทกัษะท างาน และการหารายไดต้ลอดชวีติก็ยิง่
น้อยลง 

 ช่วงวยั 7 ปีแรกนับเป็น ‘เวลาทอง’ หรอืเป็นช่วงเวลาส าคญัที่สุดในการเสรมิสร้างพฒันาการ 
โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ที่ควบคุมกระบวนการคดิ การ
รบัรู้ การยบัยัง้ชัง่ใจ และความจ า ทกัษะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ดีเมื่ อเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและได้รบัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มที่ เช่น มกีารเคลื่อนไหวร่างกาย ท ากิจกรรมที่
กระตุ้นความคดิ และปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นในหอ้งเรยีน การไม่ไดไ้ปโรงเรยีนเป็นเวลานานจงึส่งผลให้การ
พฒันาทกัษะ EF ของเดก็เลก็ชา้ลงหรอืบกพร่อง กระทบกบัความสามารถในการเรยีนรูใ้นระดบัที่สูงขึ้น
ต่อไป 

 เช่นเดยีวกบัเดก็ช่วงวยัอื่นก็มแีนวโน้มที่จะเรยีนรู้ได้ช้าลง จนส่งผลให้ความสามารถในการหา
รายไดท้ัง้ชวีติต ่าลง ธนาคารโลกประเมนิว่า ช่วงเวลาการเรยีนรู้ทีสู่ญเสยีไปจากการปิดโรงเรยีน ท าให้
เด็กทัว่โลกสูญเสียรายได้ทัง้ชีวิตคิดเป็นมูลค่าราว 850 ,000 บาท18 ในกรณีของประเทศไทยที่ใช้
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มาตรการปิดโรงเรยีนอย่างเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าหลายประเทศ มูลค่ารายได้ทัง้ชวีติที่เด็กและ
เยาวชนไทยตอ้งสญูเสยีไปกอ็าจสงูกว่าทีธ่นาคารโลกประเมนิไว้ 

 ยิง่ไปกว่านัน้ ผลกระทบของวกิฤตโรคระบาดที่ท าให้รายได้ครวัเรอืนลดลงยงับีบให้เด็กและ
เยาวชนต้องหยุดเรยีนกลางคนั (drop-out) ในปีการศกึษา 2021 มเีดก็และเยาวชนหลุดออกจากระบบ
การศกึษาเป็นจ านวน 238,707 คน19 ขอ้มูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ยงัชี้
ว่า ในภาคเรยีนที ่1 ของปีการศกึษา 2021 มนีักเรยีนยากจนพเิศษจ านวน 1,244,591 คน เพิม่ขึน้จาก
ช่วงก่อนสถานการณ์โควดิถึงร้อยละ 7520 และเป็นประชากรเด็กกลุ่มใหญ่ที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบ
การศกึษาในล าดบัถดัไป โดยนักเรยีนเหล่านี้อาศยัอยู่ในครวัเรอืนที่มรีายได้ต่อคนต่อเดอืนเฉลี่ยเพยีง 
1,332 บาทเท่านัน้ 

 

แผนภูมทิี ่1.4 จ านวนนกัเรยีนยากจนพเิศษรายปี ปีการศกึษา 2018-2021 (คน) 

 
ทีม่า: กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (2022) 

 

ตัง้หลกัระบบการศึกษาใหม่ เพ่ือชดเชยช่วงเวลาท่ีสญูหาย 

 การปิดโรงเรยีนแมเ้ป็นเพยีงเวลาสัน้ๆ กส็รา้งความสญูเสยีทางการเรยีนรูม้หาศาลใหก้บัเดก็และ
เยาวชนไทย หากเกดิโรคระบาดอกีครัง้ในอนาคต รฐับาลควรด าเนินมาตรการนี้อย่างจ ากดัทีสุ่ด เฉพาะ
เมื่อเกดิการแพร่ระบาดเป็นวงกวา้งและรุนแรงเท่านัน้ หรอือาจใหอ้ านาจทอ้งถิน่ประเมนิและพจิารณาปิด
โรงเรยีนในพืน้ทีด่ว้ยตนเอง แทนการออกค าสัง่ปิดทุกพื้นทีโ่ดยรฐับาล  

 ส าหรบัแนวทางฟ้ืนฟูภาวะการเรยีนรูท้ีถ่ดถอยของเดก็ไทย ในขัน้แรกควรเร่งใหค้วามช่วยเหลอื
เดก็และเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รบัผลกระทบจากการปิดโรงเรยีนมากที่สุด โดยเฉพาะการตดิตาม
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เดก็ที่หลุดออกจากระบบการศกึษา ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านทุนทรพัย์แก่เดก็กลุ่มนี้ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกจิอนัเป็นสาเหตุส าคญัที่เดก็ส่วนใหญ่ต้องหยุดเรยีนกลางคนั การสนับสนุนทาง
การเงนิเพื่อตดัวงจรการหลุดออกจากระบบการศกึษาเช่นนี้ นอกจากการให้เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพ
โดยทัว่ไปแลว้ ยงัสามารถเสรมิดว้ยความช่วยเหลอือย่างมเีงือ่นไข ใหเ้ดก็หรอืเยาวชนเปราะบางกลบัเขา้
เรยีนไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด 

 ในปัจจุบนัที่การเรยีนการสอนกลบัมาสู่ห้องเรยีนแล้ว ควรปฏริูปกระบวนการเรยีนการสอนให้
เกดิประสทิธผิลมากทีสุ่ดในจ านวนชัว่โมงเรยีนปกตเิพือ่ชดเชยความรูท้ี่หายไป แทนการเพิม่ชัว่โมงเรยีน
ในวนัหยุดหรอืช่วงปิดภาคเรยีน เนื่องจากเวลาเรยีน 8 ชัว่โมงต่อวนัของนักเรยีนไทยในปัจจุบนัยงัไม่ได้
สร้างผลสมัฤทธิท์างการศึกษาที่มคีุณภาพมากนัก21 การเพิม่ชัว่โมงเรยีนภายใต้วธิกีารเรยีนการสอน
แบบเดิมแทนที่จะฟ้ืนฟูการเรียนรู้ จะยิง่สร้างความเครียดและกดดนัให้กบัเด็กมากขึ้น และเพิม่การ
สูญเสยีโอกาสในการช่วยครอบครวัหารายไดข้องกลุ่มเดก็เปราะบาง ซึ่งปัจจยัเหล่านี้สรา้งความเสีย่งท า
ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนย ่าแย่ลง  

 ทัง้นี้ การปรบักระบวนการเรยีนการสอนสามารถท าไดห้ลากหลายวธิ ีทัง้การท าหอ้งเรยีนทีเ่น้น
การถกเถยีง แลกเปลีย่น และท ากจิกรรม มากกว่าการถ่ายทอดเนื้อหาโดยผูส้อนเพยีงอย่างเดยีว รวมถงึ
ลดทอนรายวชิาทีไ่ม่จ าเป็นและแทนทีด่ว้ยวชิาทีเ่สรมิทกัษะจ าเป็นต่อการใชช้วีติในโลกและสงัคมปัจจุบนั 
เช่น ทกัษะการจดัการอารมณ์และความเครยีด การคดิวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหา และการสือ่สาร เป็นตน้  

 ท้ายที่สุด รฐับาลควรพฒันาแหล่งเรียนรู้ทัว่ประเทศให้มีคุณภาพสม ่าเสมอและกระจายตัว
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยอาจสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ทางเลอืกในการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ในระยะสัน้ ควรเร่งปรบัปรุงคุณภาพแหล่งเรยีนรู้ที่มอียู่เดมิ เช่น 
พพิธิภณัฑแ์ละแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนใหม้เีนื้อหาตอบรบักบัความสนใจของเดก็และเยาวชน รวมถงึพฒันา
หลกัสตูรการเรยีนรูอ้อนไลน์ โดยอาจพจิารณาน าระบบการมอบประกาศนียบตัรและสะสมหน่วยกติมาใช ้
เพื่อกระจายช่องทางเสรมิสร้างความรู้ออกจากสถานศกึษาในระบบ และเพื่อให้แหล่งเรยีนรู้นอกระบบ
เหล่านี้เปิดพืน้ทีเ่รยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ทุกกลุ่ม 
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เดก็รอยต่อ: เมือ่จดุเปล่ียนชีวิตมีโควิด-19 เข้ามาแทรก 

ณัชชา คณุแม่ของลูกเลก็เตรียมขึ้น ป.1 อายุ 40 ปี 

 “ลูกชายคนโตของพีอ่ายุ 5 ขวบ 10 เดอืน ก าลงัจะ 6 ขวบปลายเดอืนหน้า ตอนนี้เรยีนอยู่ชัน้อนุบาล 3 
ก าลงัจะเข้าป.1 เดือนมิถุนายน เลื่อนจากก าหนดการเดมิคอืช่วงเดือนพฤษภาคม ส่วนลูกคนเล็กอายุเพิง่จะ  
2 ขวบ ก าลงัเรยีนเตรยีมอนุบาล แต่ช่วงนี้ตอ้งหยุดอยู่บา้นกนัทัง้คู่เพราะมโีควดิ-19 กอ็ยู่ดว้ยกนัพ่อแม่ลูก 4 คน 

 “พอโรงเรยีนประกาศหยุดตามค าสัง่กระทรวงศกึษาธกิารจนถงึสิ้นเดอืนมกราคม ทางโรงเรยีนของลูก
ชายคนโตกเ็ลอืกใชว้ธิตีดิต่อผ่านไลน์กลุ่มครูกบัผูป้กครอง ส่งแบบฝึกหดัใหน้้องมาหดัเขยีนอ่าน ก าหนดว่าวนัน้ี
ใหอ้่านหนังสอืหน้าไหนบ้างแทนการเรยีนออนไลน์ เพราะทางโรงเรยีนคดิว่าการเรยีนออนไลน์อาจสรา้งภาระให้
ผูป้กครอง ผูป้กครองบางคนอาจตอ้งออกไปท างาน ไม่สะดวกคอยดแูลเดก็ใหเ้รยีนออนไลน์ช่วงกลางวนั หรอืเดก็
บางคนอยู่กบัครอบครวัต่างจงัหวดั อาจจะไม่สะดวกเรื่องการสื่อสารหรอืมเีครื่องมอืต่างๆ ไม่ครบถว้น” 

 “ส่วนลูกคนเลก็ ครูกค็อยส่งภาพวดิโีอกจิกรรมมาใหท้างไลน์กลุ่ม เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจะจดัในแต่ละ
วนัในภาวะปกติ เพื่อให้ผู้ปกครองดูเป็นตัวอย่างและน าไปปรบัใช้กับน้องๆ เช่น วิดีโอการเล่นสีเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อมดัเล็กมดัใหญ่ ทัง้นี้แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปกครอง อีกอย่างหนึ่งคอืครูจะคอยนัดหมายวดิโีอกบั
น้องๆ และผูป้กครองอาทติยล์ะหนึ่งครัง้ ครัง้ละประมาณ 20 นาท”ี 

 “ช่วงนี้กถ็อืว่าหนักเหมอืนกนัส าหรบัเราทีเ่ป็นคุณแม่ท างานนอกบา้น เพราะกลบัมาตอ้งดแูลเดก็ๆ ไม่ว่า
จะเรื่องอาหารการกนิ เสือ้ผา้ รวมไปถงึกจิกรรมทีต่อ้งใหเ้ขาท า พฒันาทกัษะเขาใหเ้ป็นไปตามวยั มนัเหนื่อยอยู่
แลว้ ยิง่เป็นช่วงทีง่านเยอะกย็ิง่เหนื่อย แต่เรากท็ิง้สิง่เหล่านี้ไปไม่ได ้เราตอ้งเลอืก และพีก่เ็ลอืกจะสละงาน ไม่เอา
มาท าทีบ่า้น หรอืถา้จะท ากต็อ้งรอใหเ้ดก็ๆ เขา้นอนก่อนค่อยท า” 

 “ถ้าในอนาคต สถานการณ์รุนแรงจนต้องเลื่อนเปิดโรงเรยีนไปเรื่อยๆ พีก่ก็งัวลนะ เพราะเมื่อเปิดเทอม
มา การเรยีนการสอนอาจจะเขม้ขน้ขึน้ มชีัว่โมงเรยีนนานขึน้เพื่อท าใหน้้องเรยีนทนัเนื้อหาในแต่ละภาคเรยีน แต่
พีเ่ชื่อว่าครูคงไม่เลอืกป้อนขอ้มูลใหเ้ดก็ประถมเยอะเกนิไปจนเดก็รบัไม่ไหว หรอืถ้าต้องใหผู้ป้กครองสอนน้องที่
บา้น พีก่จ็ะพยายาม ถงึจะไม่ดเีท่าคุณคร ูแต่กจ็ะท าอย่างดทีีสุ่ดเพื่อลูก” 
 
โอปอ นักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 อายุ 14 ปี 

 “ช่วงโควดิ-19 เริม่ระบาดใหม่ๆ โรงเรยีนหนูไม่พดูอะไรเลย ใหเ้รยีนปกตมิาตลอด จนวนัหนึ่งจู่ๆ กใ็หไ้ป
เรยีนออนไลน์ ไม่ไดบ้อกอะไรล่วงหน้าสกันิด ตอนเรยีนออนไลน์แรกๆ กท็ุลกัทุเลมาก เพราะเดก็หลายคนยงัไม่
เคยใชโ้ปรแกรมพวกนี้เลย เหมอืนเขาคดิไปเองว่า เดก็รุ่นใหม่รูเ้รื่องการใชเ้ทคโนโลยอียู่แลว้” 

 “ส่วนครูบางท่านกม็ปัีญหากบัการใชเ้ทคโนโลยเีหมอืนกนั ตัง้แต่เรยีนออนไลน์มาจนถงึทุกวนันี้ หนูยงั
ไม่ไดเ้รยีนวชิาประวตัศิาสตรเ์ลย เพราะครูใช ้zoom ไม่เป็น กไ็ดแ้ต่สัง่งานและบอกว่าเป็นการคน้หาความรูน้อก
หอ้งเรยีน” 

 “เรื่องอุปกรณ์การเรยีนก็เป็นปัญหาส าหรบับางคนเหมอืนกนั อย่างห้องหนูมคีนที่เปิดกล้องในคอมฯ 
ไม่ได ้กเ็ลยไม่ไดเ้ชก็ชื่อ เพราะครูจะเชก็ชื่อเฉพาะคนทีเ่ปิดกล้องไดเ้ท่านัน้ ไม่ไดม้องว่าบางคนอาจจะเปิดกลอ้ง
ไม่ไดจ้รงิๆ อกีอย่างคอื โรงเรยีนยงัหาวธิส่ีงชทีมาถงึนักเรยีนไม่ได้เลย พูดง่ายๆ คอืเขายงัจดัการกบัการเรียน
ออนไลน์ไม่ไดน้ัน่แหละ” 



19 
 

 “ตอนนี้หนูเหนื่อยมาก เหมอืนโดนดบัอนาคตไปเรื่อยๆ บางทหีนูต้องอ่านหนังสอืหน้ากล้องเพื่อเอา
คะแนนเชก็ชื่อ แล้วค่อยไปตามงานเอาทหีลงั แต่พ่อแม่ก็มองอีกว่าท าไมหนูไม่ตัง้ใจเรยีนเลย เหมอืนคดิว่าหนู
เป็นแค่เดก็ม.3 ทีย่งัไม่มอีะไรในชวีติต้องเครยีด การสอบเขา้ม.4 ไม่ไดย้ากขนาดนัน้หรอก หนูกพ็ยายามคุยกบั
เขานะคะ แต่เขาไม่เขา้ใจเลย เพื่อนหนูคนหนึ่งเครยีดหนักมากจนตอ้งไปพบแพทยเ์ลยดว้ยซ ้า” 

 “ถา้พดูกบัผูใ้หญ่ได ้หนูอยากบอกว่าอย่าตดัสนิเราดว้ยอายุ อย่ามองว่าเดก็น้อยไม่เครยีดหรอก อย่ามอง
ว่าปัญหาของเด็กก็เป็นแค่ปัญหาเล็กๆ อยากให้มองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เครียดมากๆ จากการจดัการ
แปลกๆ ของผูใ้หญ่ อยากใหช้่วยซพัพอรต์เราเท่าทีท่ าไดแ้ละช่วยดแูลอนาคตของพวกเราดว้ย เพราะพวกคุณคอื
ส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหอ้นาคตของพวกเราดขีึน้เหมอืนกนั” 

 “โควิด-19 อาจจะไม่ได้กระทบความฝันในระยะยาวของหนูมาก เพราะหนูรู้ตัวแล้วว่าอยากท างาน
เกีย่วกบัศลิปะ ถา้ในประเทศหาทางไม่ไดก้เ็ริม่มองไกลไปถงึตา่งประเทศแลว้ พดูตรงๆ คอืหนูไม่ค่อยอยากอยู่ทีน่ี่
แล้ว เพราะประเทศไทยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัวงการศลิปะเท่าที่ควร เขาไม่ไดซ้พัพอร์ตความฝันเรา ไม่ไดใ้ห้
พื้นที่เราเติบโต หนูมีความสุขกับการเติบโตไปเรื่อยๆ ในสายงานที่หนูชอบ แต่ประเทศดบัความฝันของหนู  
กดักนิเราไปเรื่อยๆ เดก็ไม่ไดเ้รยีนในสิง่ทีอ่ยากเรยีน ไม่ไดท้ าในสิง่ทีอ่ยากท า” 
 
เอ๋ย นักเรียนม.6 เตรียมเข้ามหาวิทยาลยั อายุ 17 ปี 

 “ในระบบ TCAS ช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลยัเปิดรบัพอร์ตโฟลิโอ เป็นรอบแรกในการรบัเด็กเข้า
มหาวทิยาลยั หนูเองกเ็พิง่ส่งพอร์ตไป ส่วนตวัหนูอยากเรยีนดา้นวาดรปูเลยตัง้ใจยื่นรอบพอร์ตรอบเดยีว หวงัได้
แค่รอบเดยีว แต่ส าหรบัเพื่อนทีต่อ้งรอสอบรอบอื่นๆ ทีจ่ะตามมา หนูกเ็หน็ว่าเขาตอ้งเตรยีมตวัหนัก ส่วนใหญ่ตอ้ง
อ่านหนังสอืกนัทัง้วนั แทบไม่ไดน้อนเลย เพราะถงึจะมโีควดิ-19 แต่ก าหนดการสอบต่างๆ ในตอนน้ียงัไม่ไดเ้ลื่อน
ออกไป เราตอ้งคอยตดิตามขา่วตลอดว่าจะเลื่อนสอบไหม หรอืเปลีย่นวธิกีารสอบไปยงัไงดว้ย” 

 “โควดิ-19 สรา้งความเปลีย่นแปลงต่อการเรยีนในโรงเรยีนเหมอืนกนั อย่างการปิดโรงเรยีนคราวก่อน ใช้
วธิเีรยีนออนไลน์ กบัใหน้ักเรยีนเลขคู่เลขคีส่ลบักนัมาเรยีน พอเปิดเทอมสองเมื่อเดอืนธนัวาคมทีผ่่านมา ตอนแรก
กไ็ปเรยีนกนัแบบปกต ิแต่พอโควดิ-19 กลบัมาใหม่กต็อ้งเปลีย่นมาเรยีนออนไลน์ทัง้หมดเลย” 

 “จรงิๆ การเรยีนออนไลน์ส าหรบัหนูไม่ได้ยากอะไร ถึงจะมปัีญหาว่าอาจจะต้องเรยีนรู้เพิม่ด้วยตวัเอง
มากขึน้ บางทเีน็ตไม่ค่อยด ีเหน็ภาพไม่ค่อยชดั ไม่ไดถ้ามครเูหมอืนตอนเรยีนในหอ้ง หรอืน่าเบื่อไปบา้ง แต่มนัก็
ยงัเรยีนรู้เรื่อง สิง่ที่เป็นปัญหาจรงิๆ คอื เราไม่มคีะแนนเขา้ห้องเรยีน คะแนนเก็บจากการส่งงานในห้อง หรอื
คะแนนสอบย่อยในหอ้งเลย ท าใหค้รูมกัจะสัง่ชิ้นงานใหเ้ราท าแทน จนงานมนัเพิม่ขึน้เยอะมาก อย่างปกตเิรามี
สอบเกบ็คะแนนในหอ้งสกั 10 คะแนน กก็ลายเป็นว่าเราอาจตอ้งท างาน 5 คะแนน 2 ชิ้นเพื่อทดแทนการสอบแค่
ครัง้เดยีว” 

 “อกีเรื่องคอืเรายงัยดึกรอบเวลาเรยีนเหมอืนไปโรงเรยีนปกต ิต้องเขา้เรยีนคาบแรก 8.15 น. แล้วเรยีน
ต่อไปเรื่อยๆ 6-7 วชิาต่อวนั จนถงึบ่ายสาม บางทสีัง่งานตอนช่วงเชา้ จะเอาตอนเยน็หลงัเลกิเรยีน ทัง้ทีร่ะหว่าง
นัน้เรากต็อ้งจดจ่อกบัวชิาอื่น มนัแทบไม่มเีวลาท า แต่ถา้ไม่ท า กเ็สยีคะแนนตรงนัน้ไป” 

 “ตอนนี้หนูอยากให้ครูที่โรงเรยีนสัง่งานน้อยลงหน่อย (หวัเราะ) มนัเยอะจรงิๆ นะ แล้วก็อยากให้จดั
ตารางเวลาเรยีนใหม่เหมอืนกนั เพราะเรยีนออนไลน์กบัเรยีนทีโ่รงเรยีนยงัไงกไ็ม่เหมอืนกนัอยู่แล้ว ทัง้เรื่องเวลา 
เรื่องเน้ือหา หรอือื่นๆ เพื่อนๆ จะไดม้เีวลาอ่านหนังสอืมากขึน้ดว้ย” 

ดูเพิม่เตมิ: ภาวรรณ ธนาเลศิสมบูรณ์, “มนุษย์รอยต่อ : เมื่อจุดเปลี่ยนชวีติมโีควดิ-19 เขา้มาแทรก,” The101.world, 3 กุมภาพนัธ์ 
2021, https://www.the101.world/covid-19-change-life/.  
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เดก็และครอบครวัเขา้ถึงบริการของรฐัได้ยากขึ้น  
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 

       

 

 การทุ่มเททรพัยากรรฐัจ านวนมากเพื่อรบัมอืวกิฤตโรคระบาดส่งผลให้บรกิารสาธารณะด้าน  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครวัถูกลดทอนความส าคญัลง และไม่สามารถ
จดับรกิารใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพดงัเดมิ ผลลพัธ์ทีต่ามมาคอืเดก็ เยาวชน และครอบครวั
ตอ้งเผชญิความเสีย่งดา้นสุขภาพและความเป็นอยู่มากยิง่ขึน้ 

 

การทุ่มทรพัยากรรฐัเพ่ือแก้โควิดท าให้เด็กและครอบครวัเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ลดลง 

 การแพร่ระบาดของโควดิ-19 สง่ผลใหเ้ดก็และครอบครวัสามารถเขา้รบับรกิารสุขภาพไดย้ากขึน้ 
ทัง้ด้วยปัจจยัด้านบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ขาดแคลน ข้อจ ากดัในการเดินทางมาเข้ารบั
บรกิารทีม่ากขึน้ รวมถงึความกงัวลว่าจะตดิเชือ้โควดิ-19 ของประชาชน22 

  กลุ่มคนที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุดคอื หญิงตัง้ครรภ์และเดก็ในครรภ์ ตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 
2021 อตัราหญงิตัง้ครรภ์ทีไ่ดร้บัการฝากครรภ์ครัง้แรก (เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 สปัดาห)์ 
ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง และลดลงมากที่สุดในไตรมาส 3/2021 (ช่วงการแพร่ระบาดระลอก 
ที่ 3 ในประเทศไทย) อยู่ที่ร้อยละ 68.923 ยิง่ไปกว่านัน้ อตัราหญิงตัง้ครรภ์ที่ได้รบัการดูแลก่อนคลอด  
5 ครัง้ตามเกณฑท์ีก่ าหนดกล็ดต ่าลงอย่างมากในช่วงเวลาเดยีวกนั จากรอ้ยละ 79.5 ในไตรมาส 4/2020 
เหลอืรอ้ยละ 56.1 ในไตรมาส 3/202124 

 การไม่ไดเ้ขา้รบับรกิารฝากครรภใ์นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมและดแูลสุขภาพก่อนคลอดตามเกณฑท์ี่
ก าหนด อาจส่งผลใหแ้ม่และเดก็จ านวนหนึ่งไม่ไดร้บัการคดักรองและประเมนิความเสีย่งในการตัง้ครรภ์ 
ไม่ไดร้บัการตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วน และอาจไม่ไดร้บัค าแนะน าในการเลี้ยงดูเดก็ตามมาตรฐาน ซึ่ง
ย่อมสง่ผลกระทบต่อสุขภาวะของแม่และเดก็ ตลอดจนและพฒันาการของเดก็ในช่วงแรกเกดิ ซึง่จะสง่ผล
อย่างส าคญัต่อพฒันาการและคุณภาพชวีติในระยะยาว 
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แผนภูมทิี ่2.1 อตัราหญงิตัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัการฝากครรภค์รัง้แรก 

 
ทีม่า: ฐานขอ้มลูกระทรวงสาธารณสุข (2022) 

 

แผนภูมทิี ่2.2 อตัราหญงิตัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัการดแูลก่อนคลอด 5 ครัง้ตามเกณฑต์ัง้แต่ไตรมาสที ่4/2020-  
ไตรมาสที ่1/2022 

 
ทีม่า: ฐานขอ้มลูกระทรวงสาธารณสุข (2022) 

 

 นอกจากนี้ จ านวนเดก็อายุ 1 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนีครบตามเกณฑก์ล็ดลงจากช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ราวรอ้ยละ 10.8 ในช่วงไตรมาส 4/2019 อตัราความครอบคลุมของเดก็อายุ 1 ปีทีไ่ดร้บัวคัซีนครบตาม
เกณฑอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 83.8 และหลงัจากปี 2020 เป็นตน้มากล็ดลงต่อเนื่องในทุกระลอกของการแพร่ระบาด 
โดยเฉพาะในไตรมาส 3/2021 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 67.625 
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 ส าหรบัจ านวนเด็กอายุ 7 ปีที่ได้รบัวคัซีนครบตามเกณฑ์ แม้จะไม่ลดลงจากเดิม แต่ความ
ครอบคลุมกเ็พิม่ขึ้นในอตัราทีช่้าลงเมื่อเทยีบกบัช่วงก่อนการแพร่ระบาด26 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิด
โรงเรยีนซึง่เดมิเป็นสถานที่รบัวคัซนีหลกั 

 

แผนภูมทิี ่2.3 อตัราความครอบคลุมของเดก็อายุ 1 ปี และ 7 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนีครบตามเกณฑ ์

 
ทีม่า: ฐานขอ้มลูกระทรวงสาธารณสุข (2022) 

 

ปิดโรงเรียน-ศนูยเ์ดก็เลก็ ภาวะโภชนาการเดก็เร่ิมน่าเป็นห่วง 

 ในช่วงเวลาปกต ิโรงเรยีนและศูนยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยัไม่เพยีงเป็นสถานทีใ่หค้วามรูแ้ละใหบ้รกิาร
วคัซีนแก่เดก็และเยาวชนเท่านัน้ แต่ยงัท าหน้าที่จดัสรรสวสัดกิารที่จ าเป็นอย่างอาหารกลางวนัและนม
โรงเรยีนให้แก่นักเรยีนจ านวนมาก สวสัดิการพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็ก โดยเฉพาะเด็กในครวัเรือน
รายไดน้้อย ไดร้บัสารอาหารครบถ้วนมากขึน้ ดว้ยเหตุนี้ การปิดสถานศกึษาเพื่อมุ่งแกปั้ญหาโรคระบาด
จึงไม่ได้สร้างความเสยีหายในด้านการเรียนรู้เท่านัน้ แต่ยงักระทบต่อภาวะโภชนาการของเด็กและ
เยาวชนอกีดว้ย 

 จากผลส ารวจของธนาคารโลก (World Bank) ในเดอืนเมษายน-มถิุนายน 2021 ครวัเรอืนที่มี
ความเปราะบางทางโภชนาการมากที่สุดในช่วงวกิฤตโควดิ คอื ครวัเรอืนรายไดต้ ่าและครวัเรอืนที่มแีม่
และเดก็ โดยรอ้ยละ 61 ของครวัเรอืนรายไดต้ ่ารายงานว่าอาหารในบ้านเริม่หมด และร้อยละ 42 ก าลงั
อยู่ในภาวะหวิโหย ครวัเรอืนเหล่านี้มคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัสารอาหารอย่างเพยีงพอมากกว่าครวัเรอืน
รายได้สูงถึงร้อยละ 3027 ส่วนครวัเรือนที่มีแม่และเด็กกว่าร้อยละ 73 ก็มีความกังวลว่าอาหารจะไม่
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เพยีงพอ และอกีร้อยละ 56 อาหารในบ้านเริม่หมด ในขณะที่สถานการณ์ของครวัเรอืนที่มพี่อและเด็ก
ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ของครวัเรอืนทัว่ประเทศ  

 การต้องหยุดเรียนเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เด็กในครวัเรือนยากจนซึ่งต้องพึ่งพาอาหาร
โรงเรยีนเป็นหลกัและประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการมากกว่าเดก็กลุ่มอื่นเป็นทุนเดมินัน้ เสีย่งตกอยู่
ในภาวะทุพโภชนาการมากขึน้ อกีทัง้การไม่ไดร้บัสารอาหารทีเ่พยีงพอตามช่วงวยัยงัมแีนวโน้มบัน่ทอน
พฒันาการและศกัยภาพในการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนในระยะยาว 

 

แผนภูมทิี ่2.4 ผลส ารวจภาวะความไม่มัน่คงทางโภชนาการในครวัเรอืนประเภทต่างๆ 

 
ทีม่า: World Bank (2021) 

 

 เดก็วยัเรยีนอายุ 6-14 ปีเป็นกลุ่มที่เสีย่งไม่ได้รบัโภชนาการที่เหมาะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกบั
เดก็อายุ 0-5 ปี ขอ้มูลจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ในเดอืนพฤษภาคม 2021 พบว่า เดก็อายุ 
6-14 ปี มภีาวะเริม่อว้นและอว้นเตี้ยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.428 รวมถงึอตัราส่วนของเดก็ทีสู่งดสีมสว่นในช่วง
อายุน้ีในปี 2021 ยงัลดลงจากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 5 เหลอืรอ้ยละ 58.729 เป็นสญัญาณว่าสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการของเดก็และเยาวชนเริม่น่าเป็นห่วงมากขึน้ 
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แผนภูมทิี ่2.5 อตัราสว่นเดก็อายุ 0-14 ปีทีเ่จรญิเตบิโตสมวยั ปี 2019-2021 

 
ทีม่า: กรมอนามยั (2021) 

 

บริการรฐัต้องต่อเน่ือง ทัว่ถึง ยืดหยุ่น และพร้อมรบัมือวิกฤต 

 บรกิารสาธารณะที่ถูกลดทอนประสทิธภิาพและเขา้ถึงได้ยากขึ้นนัน้ส่งผลให้คุณภาพชวีติของ
เดก็และครอบครวัไทยย ่าแย่ลง มาตรการเร่งด่วนที่สุดที่รฐัควรด าเนินการคอื เร่งเยยีวยาและให้ความ
ช่วยเหลอืกบัประชาชนกลุ่มเปราะบางทีไ่ดร้บัผลกระทบ ทัง้การสรา้งฐานขอ้มลูระดบัพืน้ทีข่องประชาชน
อย่างเป็นระบบ เพื่อวเิคราะหค์วามต้องการและจดัสรรบรกิารไดอ้ย่างตรงจุด รวมถงึจดับรกิารเชงิรุกให้
ประชาชนที่เข้าถึงบรกิารได้ยากหรอือาศยัในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการท างานร่วมกบัหน่วยงานท้องถิ่น 
อาท ิจดับรกิารฉีดวคัซีนส าหรบัเดก็เลก็ จดัสรรนมและอาหารกลางวนัให้ถงึมอืเดก็ในครวัเรอืนยากจน 
โดยอาจด าเนินการทัง้ในรูปแบบแจกจ่ายอาหารโดยตรง จดัสรรเงนิอุดหนุนให้เพยีงพอมากขึ้น หรอืใช้
ระบบคปูองแลกอาหาร ตลอดจนใหค้วามรูด้า้นโภชนาการแก่ครวัเรอืน 

 มากไปกว่านัน้ ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐ ผ่านการวางแผนจัดก าลัง
บุคลากรและทรัพยากรให้สามารถดูแลสุขภาพขึ้นพื้นฐานให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอและมี
ประสทิธภิาพแม้ในยามวกิฤต ตลอดจนเตรยีมแผนรบัมอืหากต้องเพิม่ก าลงับุคลากรและทรพัยากรใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น การอบรมทกัษะการให้บริการที่จ าเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และ
อาสาสมัครอย่างเร่งด่วน ท้ายที่สุด ควรเพิ่มทางเลือกการใช้บริการสาธารณะให้ประชาชนอย่าง
ครอบคลุมและเขา้ถงึไดจ้รงิ เช่น บรกิารสาธารณสุขใกลบ้า้นและชุมชน และระบบการใหบ้รกิารทางไกล 
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ยงัไม่ทนัตัง้ไข่ เดก็ไทยกถ็กูทอดท้ิงจากรฐั 

 วนันี้แม่เจี๊ยบ กญัญารตัน์ แก้วแล้ว อายุ 33 ปี พาลูกสาวสองคน – มายมิ้นท์ อายุ 9 ปี และ ใบหม่อน 
อายุ 4 ปี – มารบัข้าวสารอาหารแห้ง นมผง และขนมที่ศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้าน พิษโควิด-19 ท าให้รายได้ของ
ครอบครวัหดหาย จากเดมิเธอและสามปีระกอบอาชพีรบัซื้อของเก่า ไดเ้งนิหลกัรอ้ยต่อวนั (“ถ้าของเยอะกพ็อได้
วนัละพนักว่าบาท”) มาตอนน้ีอย่าว่าแต่จะท ามาหากนิล าบาก กระทัง่จะออกไปไหนมาไหนกย็งัคดิหนัก 

 เท่าทีเ่รานึกภาพไดจ้ากค าบอกเล่า หอ้งเช่าของแม่เจีย๊บกไ็ม่ไดก้วา้งสกัเท่าไหร่ ล าพงัวางฟูกนอนกก็นิ
พืน้ทีไ่ปเกอืบครึง่ เหลอืพืน้ว่างๆ บนเสื่อน ้ามนัใหพ้อใชส้อยไดบ้้างนิดหน่อย มหีอ้งน ้าเลก็ๆ หอ้งหนึ่ง และครวั
แยกออกไปอยู่นอกบา้น ทัง้หมดสนนราคาเดอืนละ 3,000 กว่าบาท ไม่รวมค่าน ้า ค่าไฟ 

 “เลีย้งลูกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกค่ะ ทีม่นัแคบ น้องไม่ค่อยมทีีอ่ยู่”  

 “เอาเขา้จรงิ ตอนนี้ค่าหอ้งกย็งัไม่ไดจ้่ายเขาเลย” ดเูหมอืนว่าการทีลู่กๆ ตอ้งอยู่บา้นในช่วงโควดิจะยิง่ท า
ให้ค่าใช้จ่ายเพิม่สูงสวนทางกับรายได้ ทัง้ค่าอาหาร ค่าอินเทอร์เน็ตเรยีนออนไลน์ ของที่ใช้ป้องกันโรคอย่าง
หน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล ์และอื่นๆ อกีมาก 

 “ค่ากบัขา้ววนัหนึ่ง 300 กเ็อาไม่อยู่ ปกตไิปโรงเรยีนน้องยงัมขีา้วฟรใีหเ้ช้าเทีย่ง กลบัมากนิขา้วเยน็ที่
บ้านมื้อเดยีว ตอนนี้จ่ายกนัเองหมด ไหนจะมคี่านม ค่าขนม เราท าไดแ้ค่เอาเงนิเก่ามากนิ เงนิเกบ็น่ะ เอามากนิ
หมดแล้ว” เธอเสรมิว่าช่วงนี้ตอ้งอาศยัเงนิค่ากนิอยู่จากบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัเป็นหลกั ใชโ้ครงการคนละครึง่ช่วย
ลดค่าใชจ้่าย รวมถงึรบัของแจกจากศูนยเ์ดก็เลก็เพื่อใหผ้่านไปไดใ้นแต่ละวนั 

 ว่ากันตามตรง แม่เจี๊ยบควรได้รบัมากกว่านัน้ เพราะใบหม่อนคือกลุ่มเด็กเล็กที่เขา้เกณฑ์ได้รบัเงนิ
อุดหนุนจากรฐัจ านวน 600 บาททุกเดอืนตามโครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ 0-6 ปี และแม่เจีย๊บ
เองกเ็คยลงทะเบยีนรบัเงนิดงักล่าวทีส่ านักงานเขตแลว้ 

 แต่หลงัจากยื่นเอกสารเมื่อแรกเกิด รอจนลูกสาวอายุ 9 เดอืนถึงได้เงนิก้อนแรกย้อนหลงัราว 8 ,000-
9,000 บาท ยงัไม่ทนัดใีจทีม่เีงนิมาช่วยค่านม ค่าแพมเพริ์ส เมื่อใบหม่อนอายุ 1 ขวบสองเดอืน แม่เจีย๊บกไ็ม่ไดร้บั
เงนิอุดหนุนอกีเลย 

 “เขาไม่ไดบ้อกอะไรเลยว่าท าไมหยุดส่ง แม่ไปตดิต่อเขตใหม่อกีรอบ เจา้หน้าทีบ่อกใหก้รอกขอ้มูลใหม่ 
แม่กส่็งขอ้มลูใหม่ไปใหเ้ขา เป็นเอกสารชุดเดมิเลย แต่กเ็งยีบเหมอืนเดมิ” เธอเล่านิ่งๆ 

 “เราตามนะ ตามสองรอบกแ็ลว้ โทรกแ็ลว้ ถามเจา้หน้าที ่เขาบอกใหร้อ กร็อจนถงึตอนนี้แหละ จนลูกจะ
หา้หกขวบแลว้” 

 จรงิอยู่ทีก่ารเลี้ยงลูกคนหนึ่งย่อมใชเ้งนิมากกว่า 600 บาท แต่ส าหรบัครอบครวัทีม่รีายได้ไม่มาก เงนิ
จ านวนนี้ท าใหเ้ด็กๆ ได้กินอิ่ม อยู่อิ่ม มโีอกาสเขา้เรยีนมากขึน้  กระทัง่ได้รบัการรกัษาที่ดขี ึน้ – อย่างครัง้หนึ่ง 
ใบหม่อนป่วยเป็นล าไส้อกัเสบตอนอายุ 9 เดือน ต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายคืน แม่เจี๊ยบก็ใช้เงินอุดหนุน
ยอ้นหลงักอ้นนัน้มาช่วยแบ่งเบาค่าใชจ้่าย 

 

ดูเพิม่เติม: ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์, “ยงัไม่ทนัตัง้ไข่ เด็กไทยก็ถูกทอดทิ้งจากรฐั: เมื่อ ‘เงนิอุดหนุนเด็กเล็ก’ ไปไม่ถึงทุกคน ,” 
The101.world, 15 สงิหาคม 2021, https://www.the101.world/child-welfare-documentary/.  
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เดก็และเยาวชนถกูผลกัเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจ าเป็น 

       

 

 การปิดสถานที่เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโควดิ-19 อย่างต่อเนื่องมาถึงช่วงปี 2021-2022 
สง่ผลใหก้จิกรรมหลายอย่างในชวีติเดก็และเยาวชนตอ้งยา้ยจากโลกกายภาพไปสูโ่ลกออนไลน์ อย่างไรก็
ด ีการปิดสถานที่โดยขาดมาตรการรองรบัผลกระทบทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ ประกอบกบัปัญหาความ
เหลื่อมล ้าทีรุ่นแรงและเรือ้รงัมาตัง้แต่ก่อนเกดิโรคระบาด ท าใหเ้ดก็และเยาวชนจ านวนมากถูกผลกัเขา้สู่
โลกออนไลน์โดยขาดทกัษะและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นและเท่าเทยีม 

 

มาตรการโควิดผลกัเดก็และเยาวชนเข้าสู่โลกออนไลน์ 

 การปิดสถานทีใ่นช่วงสองปีทีผ่่านมาเร่งใหเ้ดก็ต้องเขา้สู่โลกออนไลน์เรว็ขึน้ โดยผูป้กครองส่วน
ใหญ่เริม่ใหเ้ดก็ใชส้ื่อดจิทิลัตัง้แต่อายุเพยีง 2-3 ปี ตามผลส ารวจของ สสส. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร-
ศาสตร ์และสถาบนัสือ่เดก็และเยาวชนในเดอืนมกราคม 202130 

       ยิ่งไปกว่านัน้ เด็กและเยาวชนยังต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ จากผลส า รวจของ  
คิด for คิดส์ ในเดือนพฤษภาคม 2022 เยาวชนอายุ 15-25 ปีใช้เวลารับสื่อออนไลน์เฉลี่ยมากกว่า  
12 ชัว่โมงต่อวนั โดยกลุ่มทีเ่รยีนเตม็เวลารอ้ยละ 97.0 ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเรยีน สว่นกลุ่มทีท่ างานเตม็
เวลาร้อยละ 70.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในการท างาน เยาวชนเกือบทัง้หมดยงัใช้อินเทอร์เน็ตโทรและส่ง
ขอ้ความ (รอ้ยละ 97.6) คน้ควา้ขอ้มูล (รอ้ยละ 97.1) ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (รอ้ยละ 94.7) ซื้อสนิคา้ (รอ้ยละ 
86.8) และเล่นเกม (รอ้ยละ 81.8) 

 

เดก็และเยาวชนต้องเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดทกัษะท่ีจ าเป็นและเท่าเทียม 

       แม้เดก็และเยาวชนจะต้องใช้ชวีติในโลกออนไลน์มาก แต่ยงัขาดทกัษะรู้เท่าทนัสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทลั (media, information, and digital literacy หรือ MIDL) ซึ่งจ าเป็นยิ่งต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภยั มปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ จากผลส ารวจของ คดิ for คดิส ์เยาวชนอายุ 15-25 ปี
ประเมนิตนเองว่ามทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเครื่องมอืดจิทิลัอยู่ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่เพยีง 3.23 เตม็ 
5 และมทีกัษะการประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูอยู่ที ่3.27 เตม็ 5 เท่านัน้ 
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       ปัญหาการขาดทกัษะนี้มแีนวโน้มรุนแรงกว่าในเด็กและเยาวชนจากครวัเรอืนรายได้ต ่า โดย
เยาวชนจากครวัเรอืนที่มรีายไดต้ ่าสุดรอ้ยละ 60 (ควนิไทล์ที ่1-3) มรีะดบัคะแนนเฉลี่ยในทัง้สองทกัษะ
ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ หากเปรยีบเทียบระหว่างเยาวชนจากครวัเรอืนในควนิไทล์ที่ 1 (รายได้
ต ่าสุด) กบัควนิไทล์ที่ 5 (รายได้สูงสุด) จะเหน็ได้ว่าควนิไทล์ที่ 1 มรีะดบัคะแนนเฉลี่ยในทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์ฯ (3.07) และทกัษะการประเมินข้อมูลฯ (3.16) น้อยกว่าควินไทล์ที่ 5 (3.50 และ 3.70 
ตามล าดบั) กว่ารอ้ยละ 10 

 

แผนภูมทิี ่3.1 คะแนนประเมนิทกัษะ MIDL ดว้ยตนเองโดยเฉลีย่ของเยาวชนอายุ 15-25 ปี แยกตาม 
ควนิไทลร์ายไดค้รวัเรอืน 

 
ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 

 

ผู้ปกครองและครมูีทกัษะ MIDL ต า่ จึงสนับสนุนเดก็และเยาวชนได้จ ากดั 

 ปัญหาการขาดทกัษะ MIDL ดงักล่าวนับว่าน่ากงัวลยิง่ เมื่อพจิารณาว่าผู้ใหญ่ทีใ่กล้ชดิเดก็และ
เยาวชนอย่างผูป้กครองและคร ูสามารถแนะน า ช่วยเหลอื และสนบัสนุนเดก็และเยาวชนไดจ้ ากดั เพราะ
มทีกัษะ MIDL ต ่ายิง่กว่า จากการประเมนิของมหาวทิยาลยัมหดิลและกองทุนพฒันาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ในเดอืนพฤศจิกายน 2020 ผู้ใหญ่อายุ 31 ปีขึ้นไปมทีกัษะ MIDL น้อยกว่าเดก็และเยาวชน
อายุ 11-30 ปี และระดบัทกัษะของผูใ้หญ่มแีนวโน้มลดลงตามกลุ่มอายุทีเ่พิม่ขึน้ โดยกลุ่มอายุ 51-70 ปีมี
ทกัษะระดบัพืน้ฐานเท่านัน้31 ในแง่นี้ ครวัเรอืนขา้มรุ่นจงึประสบปัญหาในการสนับสนุนเดก็และเยาวชน
มาก 

       ในกรณีของครู แม้ว่าจะมทีกัษะ MIDL สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผูใ้หญ่ทัว่ไป แต่ก็ยงัต ่ากว่าเดก็และ
เยาวชนทีเ่ป็นผูเ้รยีน32 โดยกลุ่มครสูงูอายุหรอือยู่ในสถานศกึษาทีม่ทีรพัยากรน้อยมแีนวโน้มจะสนบัสนุน
ผูเ้รยีนไดจ้ ากดักว่า 
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แผนภูมทิี ่3.2 คะแนนทกัษะ MIDL แยกตามช่วงอายุและกลุ่มอาชพี 

 
ทีม่า: มหาวทิยาลยัมหดิล (2021) 

 

เดก็และเยาวชนจ านวนมากประสบปัญหาในการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต 

 นอกจากขาดทกัษะแลว้ เดก็และเยาวชนจ านวนมากยงัประสบปัญหาในการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ต 
จากขอ้มูลของส านักงานสถติแิห่งชาตใินไตรมาส 4/2021 เดก็และเยาวชนอายุ 6-24 ปีราว 3.4 แสนคน 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ไม่ไดใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตอย่างสิน้เชงิ โดย 2.4 แสนคน หรอืรอ้ยละ 1.5 อาศยัอยู่
ในพืน้ทีน่อกเขตเทศบาล33 

       ในกลุ่มทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตได ้ส่วนใหญ่กข็าดแคลนอุปกรณ์ส าหรบัใชง้านอนิเทอรเ์น็ต จากผล
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือนในปี 2021 ครวัเรือนที่สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนเป็น
เยาวชนกว่ารอ้ยละ 77.8 ไม่มคีอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต และรอ้ยละ 86.9 มคีอมพวิเตอรน้์อย
กว่าจ านวนเยาวชนในครวัเรอืน ขณะที่ร้อยละ 1.9 ไม่มสีมาร์ทโฟน และร้อยละ 8.8 มสีมาร์ทโฟนน้อย 
กว่าจ านวนเยาวชน34 

 

“ผมไม่มีตังค์ซื้อโน้ตบุ๊ค ผมไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกขนาดนัน้หรอก ผมมีไอแพดอยู่
เครือ่งหนึง่ [...] ผมใชเ้ครือ่งนี้แทนคอม และมนัยงัผ่อนไม่เสรจ็จนถงึวนัน้ี 

อาจารย์บอกตัง้แต่แรกก่อนเขา้แล้วล่ะ ว่ามนัต้องใชเ้งนิ มนัต้องมอีุปกรณ์ แต่ผม
จะตอ้งเสยีโอกาสในการเรยีนเพราะตวัเอง ‘มไีม่มากพอ’ หรอครบั ผมกต็อ้งกม้หน้า
ก้มตารบัชะตากรรมอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ไปท างานส่งในร้านเน็ตหรอืจา้ง
เพือ่นใหช้่วยท างานใหใ้นราคาไม่กีบ่าท 

พูดตรงๆ เทอมนัน้ผมเรยีนไม่รู้เรือ่งเลย และก็ยงัไม่มเีงนิมากพอจะไปซื้อ ผมไม่
อยากเป็นตวัสรา้งหนี้ใหค้นในบา้นอกีแลว้” 

– ณฐันร ีอายุ 17 ปี 
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 ยิ่งไปกว่านัน้ ครวัเรือนร้อยละ 42.8 ยงัไม่มีอินเทอร์เน็ตประจ าที่ความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต
บา้น)35 และตอ้งใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมอืถอืเป็นหลกั ซึง่อาจมปีรมิาณและคุณภาพสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตให้
ใชง้านไม่เพยีงพอ โดยเฉพาะในพืน้ทีน่อกเขตเมอืงและทางหลวงสายหลกั36 อตัราค่าบรกิารสญัญาณมอื
ถอืยงัแพงมากส าหรบัประชากรในครวัเรอืนรายไดต้ ่า โดยในไตรมาส 1/2022 อตัราค่าบรกิารเฉลีย่อยู่ที ่
453 บาทต่อเลขหมายต่อเดอืน37 คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 ของรายไดต้่อหวัต่อเดอืนโดยเฉลีย่ของครวัเรอืน
ในควนิไทลท์ี ่1 

 

แผนภูมทิี ่3.3 สดัส่วนของค่าบรกิารสญัญาณมอืถอืโดยเฉลีย่ต่อรายไดต้่อหวัประชากรโดยเฉลีย่ แยก 
ตามควนิไทลร์ายไดค้รวัเรอืน 

 
ทีม่า: คดิ for คดิส ์ค านวณจากขอ้มลูของ  

National Broadcasting and Telecommunications Commission (2022) 

 

การถกูผลกัเข้าสู่โลกออนไลน์ส่งผลระยะยาวต่อพฒันาการ สวสัดิภาพ และจิตใจ 

 การถูกผลกัเข้าสู่โลกออนไลน์ตัง้แต่ปฐมวยัและใช้เวลาในโลกออนไลน์นานอาจส่งผลเสยีต่อ
พฒันาการทางกลา้มเนื้อ สายตา สตปัิญญา อารมณ์ และบุคลกิภาพของเดก็ในระยะยาว อกีทัง้ยงัท าให้
เดก็ขาดปฏสิมัพนัธแ์ละทกัษะทางสงัคมในโลกจรงิ 

 ขณะเดยีวกนั ปัญหาการขาดทกัษะและอุปกรณ์ส าหรบัใช้งานอนิเทอร์เน็ตก็ซ ้าเตมิผลกระทบ
ขา้งต้นและก่อใหเ้กดิปัญหาอื่นเพิม่ตามมา โดยท าใหเ้ดก็และเยาวชนวยัเรยีนไม่สามารถเรยีนออนไลน์
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเตม็ที ่การเรยีนรูแ้ละทกัษะถดถอย และโอกาสในการไดง้านทีด่ลีดลง ปัญหาการ
ไม่รูเ้ท่าทนัยงัเพิม่ความเสีย่งทีเ่ดก็และเยาวชนจะถูกหลอก ระราน (bully) และคุกคาม รวมถงึกลายเป็น
ผูก้ระท าการดงักล่าวเองและผลติซ ้าขอ้มูลเทจ็ในสงัคม ปัญหาขา้งต้นทัง้หมดยงัส่งผลเสยีต่อสุขภาพจติ
ของเดก็และเยาวชนอกีดว้ย 
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ฟ้ืนฟผูลจากวิกฤตเก่า สร้างฐานท่ีจ าเป็น-เท่าเทียม เตรียมรบัวิกฤตใหม่ 

 ผลกระทบจากการทีเ่ดก็และเยาวชนถูกผลกัเขา้สู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานทีจ่ าเป็นนี้ต้องได้รบั
การฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วน ในเบือ้งตน้ รฐับาลควรใหส้ถานศกึษาเน้นจดักจิกรรมการเรยีนในรูปแบบทีผู่เ้รยีน
ไดม้ปีฏสิมัพนัธ์กนัในหอ้งเรยีนและกบัสงัคมภายนอก เพือ่สง่เสรมิทกัษะทางสงัคมและชดเชยการเรยีนรู้
ที่หดหาย พร้อมทัง้ร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาสังคมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนันทนาการที่มี
คุณภาพ ใกลบ้า้นหรอืสถานศกึษา และมคี่าธรรมเนียมใชง้านถูก เพื่อดงึดูดใหเ้ดก็และเยาวชนผละออก
จากโลกออนไลน์ไปใชง้านเพิม่ขึน้ 

 ยิง่ไปกว่านัน้ รฐับาลควรวางฐานที่จ าเป็นให้เด็กและเยาวชนอย่างเท่าเทียมมากขึ้น ในด้าน
ทกัษะ ควรส่งเสรมิทกัษะ MIDL ใหแ้ก่นักเรยีนผ่านหลกัสูตรและกจิกรรมในสถานศกึษาภาคบงัคบั โดย
ฝึกอบรมครใูหม้ทีกัษะเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนนกัเรยีนได ้ตลอดจนเปิดใหเ้ยาวชนรวมกลุ่มเสนอโครงการ
เสรมิสรา้งทกัษะเพือ่ขอรบังบประมาณไปด าเนินการกบัผูป้กครองและผูใ้หญ่ในชุมชนของตน ในดา้นการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ ควรจดัใหม้คีอมพวิเตอรส์ าหรบัใหย้มืในสถานศกึษาและหอ้งสมุดสาธารณะอย่างเพยีงพอ 
ควบคู่กบัขยายโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหค้รอบคลุมและเขา้ถงึไดจ้รงิ 
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อาชีวะเรียนออนไลน์อย่างไร เมื่อการเรียนทางไกลไม่ได้เหมาะกบัทุกคน 

 ส าหรบันักเรยีนสายอาชพีทีก่ารเรยีนเน้นปฏบิตัิ การเรยีนออนไลน์ตามมาตรการชะลอการแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ถอืเป็นเรื่องยากกว่านักเรยีนสายสามญัมาก มวีชิาสายอาชพีหลายวชิาอย่างการนวดกดจุด ดูแล
เครื่องจกัร หรอืเชื่อมเหลก็ ซึง่เรานึกแทบไม่ออกว่าจะสอนทางไกลกนัอย่างไร 

 

“พวกเราต้องเน้นปฏิบติั แต่เรียนทางไกลปฏิบติัไม่ได้” 

 “ทางวทิยาลยัทีเ่ราเรยีน เน้นการปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่ แต่พอมสีถานการณ์โควดิแล้วตอ้งเรยีนออนไลน์ 
กเ็ลยใชก้ารจ าลองแทนการปฏบิตัจิรงิ” สาระเกศ แก้วแสง หรอื ซอีิว๊ นักเรยีนชัน้ ปวช.3 แผนกเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต ์วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์ุร ีเล่าถงึการเรยีนออนไลน์ในช่วงโควดิ-19 

 เมื่อวชิาหลกัคอืการเขยีนโปรแกรมทีต่อ้งใชก้บัเครื่องจกัรในโรงงาน การใชอุ้ปกรณ์จรงิจงึจ าเป็น แต่เมื่อ
ปรบัรูปแบบการเรยีนการสอนเป็นออนไลน์ อาจารย์จงึต้องหาโปรแกรมจ าลองให้คล้ายกบัที่ใช้จรงิ เพราะไม่
สามารถใหน้ักเรยีนเขา้ไปใชอุ้ปกรณ์ทีว่ทิยาลยัได ้

 “แล้วพอต้องเรยีนวชิาเขยีนโปรแกรม ปกติถ้าเรยีนที่วทิยาลยั อาจารย์จะมคีอนโทรลเลอร์ตวัเลก็ๆ ที่
สัง่งานได ้เขยีนโปรแกรมได ้แต่พอเรยีนออนไลน์เลยต้องซื้อเองเป็นของใครของมนัไว้เรยีนทีบ่้าน” ซอีิว๊เล่าถึง
ภาระทีเ่พิม่ขึน้ในการเรยีนออนไลน์ ซึง่นักเรยีนทีไ่ม่ไดทุ้นการศกึษาตอ้งรบัภาระนี้เองเตม็สดัส่วน 

 

ขึ้นเขาเพื่อหาสญัญาณ และรวมตวัเพื่อเรียนแพทยแ์ผนไทย 

 ญาณี แซ่กอื หรอื ณี นักศกึษาสาขาการแพทยแ์ผนไทย วทิยาลยัชุมชนตาก เป็นอกีหนึ่งในคนทีเ่ผชญิ
ปัญหาการเรยีนออนไลน์ตัง้แต่การระบาดรอบแรกของโควดิ-19 เน่ืองจากบา้นอยู่บนดอยจงึมปัีญหาเรื่องสญัญาณ
อนิเทอรเ์น็ต ท าใหณี้และเพื่อนตอ้งขบัรถขึน้เขาไปแต่เชา้ตรู่เพื่อหาสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต 

 “เราต้องขึน้ไปเขาทีสู่งทีสุ่ดเพื่อหาสญัญาณ ซึ่งมปัีญหาเรื่องถนน เนื่องจากเราอยู่ในหมู่บ้านทีห่่า งไกล
จากเมอืง อยู่แต่บนภูเขา ทางเลยไม่ใช่ทางทีด่ ีเป็นแค่ทางลูกรงั ถ้าฝนตกกก็ลายเป็นโคลน เราต้องตื่นตัง้แต่ต ี5 
เพราะเริม่เรยีน 8 โมง ใชเ้วลาเดนิทางเป็นชัว่โมง ... ระยะทางแค่ 10 กโิลฯ กจ็รงิ แต่เป็นทางขึน้เขาลงเขา ยิง่พอ
เป็นหน้าฝนกม็แีต่โคลน เลยตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะไปถงึทีท่ีม่สีญัญาณเรยีนได”้ ณีเล่า 

 เน่ืองจากณีเรยีนสาขาการแพทยแ์ผนไทย จงึตอ้งมกีารเรยีนนวดกดจุด ซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารฝึกท ากบัคน
จรงิ การเรยีนออนไลน์ไม่อาจตอบโจทยน์ี้ได ้ทางวทิยาลยัจงึแกปั้ญหาดว้ยการใหต้วัแทนนักศกึษามาเรยีนในหอ้ง 

 ตอนนี้ณีเรยีนภาคปฏิบตัจิบหมดแล้ว แต่ปัญหาที่ต้องเผชญิต่อคอืเรื่องการหาทีฝึ่กงาน “พวกเราต้อง
เรยีน 2 ปีครึง่ ท าใหจ้บชา้กว่าเพื่อนต่างสถาบนั พอรวมกบัฝึกงานอกี 5 เดอืน กร็วมเป็นเรยีน 3 ปี แต่ตอนนี้มา
ติดช่วงโควดิ โรงพยาบาลก็ไม่เปิดรบัฝึกงาน ตอนนี้ทางอาจารย์ก็พยายามหาช่องทางในการฝึกงานใหอ้ยู่ แต่
อาจารยบ์อกว่าอาจจะจบชา้หน่อย เรากต็อ้งรอ” 

 

ดูเพิม่เติม: ปาณิส โพธิศ์รวีงัชยั, “อาชีวะเรยีนออนไลน์อย่างไร เมื่อการเรยีนทางไกลไม่ได้เหมาะกบัทุกคน ,” The101.world, 8 
ตุลาคม 2021, https://www.the101.world/online-learning-in-vocational-education/.  



32 

4 

เดก็และเยาวชนเครยีดและมปัีญหาสขุภาพจิตมากขึ้น 

       

 

 การใชช้วีติท่ามกลางสามวกิฤตมสีว่นท าใหเ้ดก็และเยาวชนเครยีด กงัวล ตกอยู่ในภาวะซมึเศรา้ 
และมคีวามเสีย่งทางสุขภาพจติอื่นๆ รุนแรงมากขึน้ ทีส่ าคญั เดก็และเยาวชนทีเ่ผชญิปัญหาจ านวนมาก
ไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารดูแลรกัษาได ้ปัญหาสุขภาพจติเหล่านี้ส่งผลเสยีต่อสุขภาวะทางกาย จติใจ การ
เรยีนรู ้และอาจบัน่ทอนความฝันและเป้าหมายของพวกเขาในระยะยาว 

 

เดก็ไทยเครียดมากขึ้นและมีความเส่ียงทางสขุภาพจิตเพ่ิมขึ้นทุกด้าน 

 เดก็และเยาวชนทีเ่ผชญิกบัความเครยีดและปัญหาสุขภาพจติเพิม่จ านวนมากขึน้ในช่วงปีทีผ่่าน
มา จากขอ้มูลการประเมนิสุขภาพจติตนเองของกรมสุขภาพจติในปี 2021 ผู้ตอบแบบประเมนิร้อยละ 
30.1 ระบุว่าเครยีดสูง ร้อยละ 35.3 เสีย่งตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 24.4 เสีย่งที่จะฆ่าตวัตาย และ
ร้อยละ 35 มคีวามเสี่ยงทางสุขภาพจิตอย่างน้อยหนึ่งด้าน ส่วนผลการประเมนิจนถงึเดอืนกรกฎาคม  
ปี 2022 กม็แีนวโน้มทีน่่ากงัวล โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนรอ้ยละ 11.9 ทีเ่สีย่งฆา่ตวัตาย และอกีรอ้ยละ 
17.5 ทีก่ าลงัเสีย่งอยู่ในภาวะซมึเศรา้38 

 

แผนภูมทิี ่4.1 ผลการประเมนิสุขภาพจติตนเองของเดก็และเยาวชนอายุไม่เกนิ 20 ปี ปี 2020-2022 

 
หมายเหตุ: จ านวนผูต้อบแบบประเมนิปี 2020 29,028 คน ปี 2021 181,629 คน และปี 2022 37,063 คน 
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 เดก็และเยาวชน เป็นกลุ่มทีเ่ผชญิความเสีย่งทางสุขภาพจติทุกด้านมากกว่าผูใ้หญ่อย่างชดัเจน 
(ดูแผนภูมทิี่ 4.2) โดยเฉพาะกลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งมสีดัส่วนผู้มคีวามเครยีดสูง เสีย่งซึมเศร้า และ
เสีย่งฆา่ตวัตาย มากกว่าผูใ้หญ่อายุ 40-49 ปีถงึ 10-20 เท่า 

 

แผนภูมทิี ่4.2 ขอ้มลูการประเมนิสุขภาพจติคนไทย ปี 2021 จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
ทีม่า: กรมสุขภาพจติ (2021) 

 

การศึกษาและการท างานเป็นสาเหตุหลกัของความเครียดในเยาวชนทุกช่วงวยั 

 สาเหตุของความเครยีดในเยาวชนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ การเรยีน การท างานในอนาคต และสถานะ
ทางการเงนิของครอบครวั ทัง้นี้ผลจากมาตรการรบัมอืกบัวกิฤตโควดิ วกิฤตเศรษฐกจิและการสูญเสยี
รายไดข้องครวัเรอืนมสีว่นส าคญัทีท่ าใหค้วามเครยีดในประเดน็ขา้งตน้เพิม่ขึน้ในช่วงปีทีผ่่านมา  

 จากผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์การศกึษาและการท างาน และการเงนิ เป็นสองปัจจยัที่
ท าใหเ้ยาวชนอายุ 15-25 ปีเกดิความเครยีดมากทีสุ่ด ส าหรบักลุ่มอายุ 15-18 ปี และ 19-22 ปี การศกึษา
และการท างานเป็นสาเหตุอนัดบัแรกที่ท าให้พวกเขาเกดิความเครยีด (ร้อยละ 38.4 และร้อยละ 60.9 
ตามล าดบั) ส่วนสาเหตุรองลงมา ซึ่งมสีดัส่วนใกล้เคยีงกับอนัดบัแรกในทัง้สองกลุ่มอายุคอื การเงิน  
(รอ้ยละ 34.9 และรอ้ยละ 60.2 ตามล าดบั) ขณะทีก่ลุ่มอายุ 23-25 ปีเหน็ว่าการเงนิเป็นปัจจยัทีท่ าให้เกดิ
ความเครยีดมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 67.1) ตามมาดว้ยการศกึษาและการท างาน (รอ้ยละ 66.1) และเรื่องสงัคม
การเมอืง (รอ้ยละ 42.1) 
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แผนภูมทิี ่4.3 ปัญหาทีเ่ยาวชนรายงานว่าท าใหเ้กดิความเครยีดมากถงึมากทีสุ่ด แยกตามกลุ่มอาย ุ

 
ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 

 

“ไม่เขา้ใจว่าเราจะเรยีนหนักขนาดนี้ไปเพือ่อะไร ท าไมเราตอ้งเรยีนพเิศษหรอือ่าน
หนังสอืเพิม่ จนมนัสะสมเป็นความเครยีด ฉนัเคยพดูถงึเรือ่งนี้ใหผู้ใ้หญ่ฟัง เขาตอบ
ฉันมาว่า “แค่นี้จะไปเหนือ่ยอะไร โตไปเดี๋ยวจะเหนือ่ยกว่านี้อีก” มนัท าให้ฉันยิง่
รูส้กึบัน่ทอน ความจรงิ ฉนัแค่อยากไดก้ าลงัใจดีๆ  จากพวกเขากเ็ท่านัน้ [...]  

ฉันอยากให้ผู้ใหญ่เขา้ใจว่าการทีเ่ราพูดค าเหล่านัน้ออกไป ไม่ได้ช่วยท าให้ดขีึ้น 
กลบักนัมนัอาจแย่ลง เดก็ไดร้บัความกดดนัเพิม่ขึ้น และสิง่ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดคอื การที ่
เดก็เหล่านัน้หมดความหวงัทีจ่ะอยู่ต่อบนโลกใบนี้” 

– กุลจริา อายุ 17 ปี 

 

“ฉันถูกก่นด่าและถูกใชถ้้อยค าต่างๆ นานา ทีท่ าร้ายจติใจฉันมากกว่าเดมิ นัน่คอื 
“พ่อกบัแม่ผดิหวงัในตวัลูกมาก” พวกเขายงัคงเหมอืนเดมิไม่เปลีย่นไปเลยสกันิด 
พวกเขาไม่ถามไถ่สกัค าว่าฉันต้องประสบพบเจอกบัเรือ่งเลวร้ายและความรู้สกึ
ทรมานอะไรมาบ้าง พวกเขาสนใจเพยีงแค่ผลลพัธข์องมนัเท่านัน้ ซึง่ผลลพัธท์ีว่่าก็
คอื “ฉนัเรยีนไม่จบปรญิญาโทและก าลงัเป็นโรคทางจติเวชชนิดหนึง่”  

นัน่ท าใหพ้่อของฉนัหวัเสยีมากในตอนแรกจนเอาแต่พดูซ ้าๆ ว่ารูส้กึผดิหวงัและไม่
ภาคภูมใิจในตวัฉนัอกีแลว้ แถมยงับอกอกีว่าฉนัเป็นบา้…ฉนัรูส้กึเจบ็ปวดจนพดูไม่
ออกและถามกบัตวัเองว่า นีค่อืพ่อของฉันคนทีฉ่ันท าทุกอย่างเพือ่เขามาตลอดคน
ทีฉ่นัรกัมากๆ จรงิๆ ใช่ไหม? 

– ปัณณรญัชุน์ อายุ 24 ปี 
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ปัญหาสขุภาพจิตสามารถส่งผลกระทบตลอดชีวิต 

 ปัญหาสุขภาพจติทีเ่กดิขึ้นกบัเดก็และเยาวชนไม่เพยีงส่งผลกระทบในชัว่ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ 
แต่อาจส่งผลต่อทัง้ชวีติของพวกเขา โดยในดา้นสุขภาวะทางกาย อาจมอีาการอ่อนเพลยี ประสบปัญหา
ในการพักผ่อน เบื่ออาหาร และน ้ าหนักลดหรือเพิ่มอย่างรวดเร็ว ในด้านพฤติกรรม อาจมีอาการ  
เหม่อลอย กระสบักระสา่ย กา้วรา้ว และน าไปสูก่ารตดัสนิใจฆา่ตวัตาย ปัญหาสุขภาพจติยงัอาจท าใหเ้ดก็
และเยาวชนซึ่งอยู่ในวยัเรยีนรู้ มปีระสทิธภิาพการเรยีนรู้ลดลง และเสีย่งหลุดออกจากระบบการศกึษา
มากขึน้ดว้ย39 

 ทีส่ าคญั ปัญหาสุขภาพจติส่งผลกระทบอย่างมากต่อตวัตนและการใหคุ้ณค่าตนเองของเดก็และ
เยาวชน ทัง้ยงัอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุความฝันและเป้าหมายในชวีติของพวกเขา จากผลส ารวจ
ของ คิด for คิดส์ เป้าหมายที่ส าคญัที่สุดในชีวิตของเยาวชนอายุ 15-25 ปีส่วนใหญ่คือการประสบ
ความส าเรจ็ในด้านการศกึษาและการงาน (ร้อยละ 85) อย่างไรก็ด ีเยาวชนร้อยละ 8.1 มองว่าปัญหา
สุขภาพจิตจะเป็นอุปสรรคส าคญัที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมายดงักล่าวของพวกเขา รองจากภาระทาง
การเงนิ (รอ้ยละ 52.2) และการมคีวามสามารถไม่เพยีงพอ (รอ้ยละ 19.7) 

 

ไม่ใช่เดก็ทุกคนท่ีสามารถเข้าถึงบริการสขุภาพจิตได้ 

 เด็กและเยาวชนไทยจ านวนมากที่ก าลงัเผชิญกับความเครยีดและความเสี่ยงทางสุขภาพจิต
เหล่านี้ควรไดร้บัการรกัษาดูแลอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกนัผลกระทบทัง้ดา้นสุขภาวะ การเรยีนรู ้และการ
ด าเนินชวีติในระยะยาว ซึ่งในปี 2022 ก็พบว่า มเีดก็และเยาวชนที่ขอเขา้รบับรกิารโดยไม่มผีู้ปกครอง
เพิม่ขึ้นจากเดิม 1.5 เท่า ในจ านวนนี้ได้รบัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถงึร้อยละ 70 รวมถึงมี
ความคดิอยากฆ่าตวัตายเพิม่ขึ้น 2.7 เท่า40 อย่างไรกต็าม ก าลงับุคลากรและทรพัยากรด้านจติเวชของ
ประเทศไทยยงัไม่เพยีงพอที่จะท าให้เด็กและเยาวชนที่เผชิญปัญหาเหล่านี้สามารถเข้าถึงบรกิารการ
รกัษาไดอ้ย่างครอบคลุม 

 ในปี 2021 กรมสุขภาพจิตรายงานว่า ประเทศไทยมจีิตแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่น
กระจายตัวอยู่ใน 55 จงัหวดั มีศักยภาพดูแลเด็กและเยาวชนครอบคลุม 3 ,444 โรงเรียน41 คิดเป็น 
ร้อยละ 10.9 ของจ านวนโรงเรียนทัง้หมดในประเทศเท่านัน้ ทัง้นี้  กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มี
โรงพยาบาลซึ่งมจีติแพทยเ์ดก็และวยัรุ่นประจ าอยู่มากทีสุ่ดคอื 53 แห่ง อกี 54 จงัหวดัมเีพยีงจงัหวดัละ 
1 แห่งโดยเฉลีย่ ในขณะทีเ่ดก็และเยาวชนในอกี 22 จงัหวดัยงัไม่สามารถเขา้รบับรกิารจากจติแพทย์เดก็
ในจงัหวดัของตนได้42 แมก้ระทรวงสาธารณสุขมแีผนจะเพิม่ก าลงัจติแพทยเ์ดก็เป็น 63 จงัหวดั ภายใน 
ปี 2025 แต่เป้าหมายน้ีกอ็าจไม่เพยีงพอและล่าชา้จนไม่ทนัต่อความตอ้งการเขา้รบับรกิารสุขภาพจติของ
เดก็และเยาวชนไทยทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก 
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ต้องท าบริการสขุภาพจิตให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอ 

 สถานการณ์สุขภาพจติของเดก็และเยาวชนไทยทีย่ ่าแย่ลงท่ามกลางวกิฤตต่างๆ ในช่วงปีทีผ่่าน
มาเป็นประเด็นที่รฐับาลควรให้ความส าคญัและเร่งแก้ไข ในขัน้แรก ควรส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนที่
เผชิญปัญหาสุขภาพจิตสามารถเข้าถึงบรกิารสุขภาพจิตที่จ าเป็นได้รวดเร็วและง่ายที่สุด ทัง้การเพิม่
บรกิารสุขภาพจติอย่างน้อยใหก้ระจายตวัครบทุกจงัหวดั และควรตัง้เป้าใหเ้ขา้ถงึไดใ้กลย้ิง่ขึน้ เช่น ระดบั
อ าเภอ หรอืระดบัต าบล รวมถงึเร่งผลกัดนัให้ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าครอบคลุมการรกัษาโรค
ทางจติเวช ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษาให้น้อยทีสุ่ด ตลอดจนเพิม่ทางเลอืกการรกัษาให้หลากหลาย
ขึน้ เช่น บรกิารใหค้ าปรกึษาทางออนไลน์ ผ่านการร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคประชาสงัคมหรอืเอกชน 

 นอกจากนัน้ รฐับาลควรเร่งแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นสุขภาพจติใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการเขา้รบับรกิารของเด็กและเยาวชนทีเ่พิม่มากขึ้น ทัง้เพิม่ก าลงัจติแพทยเ์ดก็และวยัรุ่น พยาบาล
จติเวช รวมถงึวชิาชพีอื่นๆ ที่สามารถท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาและบ าบดัเบื้องต้นได้ เช่น นักจติวทิยา ที่
ปรกึษาดา้นสุขภาพจติ และนกับ าบดั เป็นตน้  

 ทา้ยทีสุ่ด การเขา้รบับรกิารสุขภาพจติยงัคงมภีาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดแีละท าใหเ้กดิการตตีรา ท าใหผู้ม้ี
อาการไม่กลา้ไปปรกึษาหรอืรกัษา รฐับาลควรรณรงคส์รา้งความเขา้ใจเรื่องสุขภาพจติอย่างต่อเนื่อง ใน
แงก่ารเสรมิสรา้งเยาวชนใหรู้ว้ธิจีดัการอารมณ์และความเครยีด ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง และพรอ้ม
ขอความช่วยเหลอืเมื่อไม่สามารถรบัมอืกบัสภาวะทางจติใจทีเ่ปลี่ยนไปได ้ทีส่ าคญักว่านัน้ รฐับาลต้อง
ส่งเสรมิความเขา้ใจเรื่องวธิกีารสื่อสารและการรบัมอืกบัผู้ป่วยทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่สถาบนัทีใ่กลช้ดิกบัเดก็
และเยาวชนโดยเฉพาะครอบครวั ชุมชน และครู เพื่อสรา้งสิง่แวดลอ้มที่เป็นมติรต่อสุขภาพจติของเดก็
และเยาวชน 
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ความฝันท่ีไม่มีค าตอบ 

 ในหมู่บ้านเลก็ๆ รมิแม่น ้าโขง ผูค้นส่วนใหญ่ทีอ่ยู่ทีน่ัน่เป็นคนแก่และเดก็ คนวยัท างานบางส่วนเขา้มา
ท างานทีก่รุงเทพฯ เหลอืวยัรุ่นอยู่ประปราย  

 แอน (นามสมมต)ิ คอืหนึ่งในวยัรุ่นทีย่งัอยู่ทีห่มู่บ้านนัน้ เธอเกดิทีน่ี่ อยู่มาจนถงึวนันี้ทีอ่ายุ 19 ปี แอน
เรยีนชัน้ประถมในโรงเรยีนเลก็ๆ ของหมู่บา้น แลว้เขา้ไปเรยีนชัน้มธัยมตน้ในตวัอ าเภอทีห่่างออกไปหลายสบิกโิล
ฯ พอจบชัน้ ม.ตน้ แอนกต็ดัสนิใจไม่เรยีนต่อโรงเรยีนเดมิ แต่เลอืกเรยีน กศน. จนจบชัน้มธัยมแทน ตอนนี้เธออยู่
บา้นคอยดแูลพ่อแม่ ไม่ไดท้ าอาชพีอะไรจรงิจงั 

 แอนเป็นคนพูดน้อย และมกัจะขลุกตวัอยู่กบัเดก็ๆ แถวบ้าน เพราะไม่ค่อยสนิทกบัเพื่อนวยัเดยีวกนัใน
หมู่บา้น มเีพื่อนสนิททีเ่คยเรยีนดว้ยกนัตอน ม.ตน้ ทีอ่ยู่คนละหมู่บา้น แต่กไ็ม่ไดไ้ปมาหาสู่กนับ่อยนัก 

 “หนูสนิทกบัคนหนึ่ง เป็นรุ่นพี ่แต่เขาไปท างานแลว้ทีก่รุงเทพฯ เลยไม่เหลอืใคร” แอนบอก 

 ก่อนหน้านัน้ในวยัเดก็ แอนมคีวามฝันว่าอยากเขา้กรุงเทพฯ แต่พอไปเจอจรงิๆ ตอนไปอยู่กบัพีส่าวที่
ท างานทีก่รุงเทพฯ แอนอยากกลบับา้นทนัท ี

 “กรุงเทพฯ รถเยอะ แลว้ไปอยู่กบัพีส่าวกว่าจะไดน้อน รถกเ็ยอะ เสยีงกด็งั เลยไม่ชอบ” แอนเล่า 

“พี่เขาก็คงไม่ชอบแหละ แต่ว่าต้องหาเงิน ส่วนหนูอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ ตอนแรกหนูบอกว่าจะไป แต่พี่
บอกว่าไม่ตอ้งไปหรอก ใหอ้ยู่ดูแลพ่อแม่นัน่แหละ แม่กเ็ทยีวไปหาหมอ เป็นหลายโรค พ่อกข็บัรถมอ’ไซคไ์ม่เป็น 
หนูขบัรถมอ’ไซคเ์ป็นคนเดยีวในบา้น เลยตอ้งคอยขบัรถพาแม่ไปหาหมอในเมอืง” 

รายได้หลกัของทีบ่้านมาจากเงนิที่พีส่าวไปท างานทีก่รุงเทพฯ ส่งกลบัมาให ้รวมถึงค่ารกัษาพยาบาล
ดว้ย ส่วนแอนทีเ่ป็นน้องสาวต้องคอยดูแลพ่อแม่ทีบ่้านเกดิ แววตาและวธิพีูดของแอนเรยีบนิ่ง ไม่เปิดเผยความ
เจบ็ปวด ไม่แมก้ระทัง่ฉายแววตาของความสุขความหวงั ราบเรยีบนิ่งลกึเหมอืนแม่น ้าโขงไหลเอื่อยในวนัที่ไรฝ้น 

 เรื่องกงัวลเดยีวของแอนตอนนี้คอืกลวัแม่ป่วย “ไม่อยากใหแ้ม่ยกของหนักๆ กลวัทรุดลงอกี” แอนบอก 
เพราะเคยผ่านช่วงเวลาทีแ่ม่ป่วยหนักนอนโรงพยาบาลกว่าหนึ่งเดอืน โชคดทีีต่อนนี้แม่อาการดขีึน้มากแลว้ 

 ในวนัที่เราคุยกนั พ่อของแอนไปไร่ ส่วนแม่ล้างหน่อไมอ้ยู่ทีบ่้าน ถ้าหาได้เยอะก็มเีอาไปขายบ้าง แต่
ส่วนมากกเ็กบ็ไวก้นิเอง ส่วนแอนนัง่เล่นกบัหลานวยัเตาะแตะ ชวีติคนืวนัผนัผ่านไปแบบนี้วนัแล้ววนัเล่า เมื่อถูก
ถามถงึความตอ้งการในชวีติ แอนเงยีบไปนาน ก่อนจะยิม้แลว้บอกว่า “ตอบไม่ได”้ 

 เบื้องหลงัรอยยิม้และแววตานิ่งเฉยนัน้ยากจะเดาได้ว่าจรงิๆ เธอคดิอะไรอยู่ อาจสุขมาก ทุกขน้์อย หรอื
อาจไม่รูส้กึอะไรเลย 

 แอนยงัคงมชีวีติวยัรุ่นในโลกอินเทอร์เน็ต เธอดูซีรีส์ ดูคลิปยูทูบ ท่องโซเชยีล และเล่นเกมออนไลน์ 
ขณะทีใ่นชวีติจรงิกย็งัมหีน้าทีช่่วยดแูลพ่อแม่ และคอยช่วยงานเท่าทีท่ าได ้แมเ้พื่อนวยัเดยีวกนัจะมน้ีอย แต่แอน
กด็จูดัการกบัภาวะแบบนัน้ไดด้ ี

 

ดูเพิ่มเติม: ปาณิส โพธิศ์รีวงัชัย, “กวดวิชา กวดขนั กอดความฝัน เกลียดความจริง: ท าความรู้จักความเจ็บปวดของวยัรุ่นที่
หลากหลาย,” The101.world, 29 ตุลาคม 2020, https://www.the101.world/teenage-pain/.  
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เดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แต่ภาครฐัสกดักัน้ด้วยความรนุแรงมากขึ้น 

       

 

 ในช่วงที่ผ่านมา เดก็และเยาวชนสนใจและวพิากษ์ปัญหาการละเมดิสทิธเิสรภีาพและความไม่
เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น ทัง้ประเด็นใกล้ตัวอย่างการปิดกัน้ทางความคิดและการละเมิดสิทธิใน
สถานศกึษา และประเดน็ทางสงัคมและการเมอืงระดบัมหภาค เช่น โครงสรา้งและวฒันธรรมทางสงัคม
แบบมลี าดบัชัน้ ความเหลื่อมล ้า และระบอบการเมอืงทีไ่ม่เป็นประชาธปิไตย ดว้ยเหตุนี้ เดก็และเยาวชน
มหาศาลจงึออกมามสีว่นร่วมทางการเมอืงเพื่อเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลง แต่รฐับาลกลบัพยายามสกดักัน้
โดยกดปราบพวกเขาดว้ยความรุนแรงและเครื่องมอืทางกฎหมายมากยิง่ขึน้ 

 

เดก็และเยาวชนต่ืนตวัทางการเมือง 

 ในช่วงราว 2 ปีที่ผ่านมา เดก็และเยาวชนตื่นตวัทางการเมอืงมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในรอบ
หลายทศวรรษ จากผลส ารวจของ คิด for คิดส์ ในเดือนพฤษภาคม 2022 เยาวชนอายุ 15-25 ปีถึง 
ร้อยละ 68.8 รายงานว่าสนใจตดิตามการเมอืงค่อนขา้งมากถงึมากที่สุด ยิง่ไปกว่านัน้ เกอืบทัง้หมดยงั
เห็นว่าสิทธิเสรีภาพทางการเมือง อันได้แก่ เสรีภาพในการแสดงออก (ร้อยละ 82.9) เสรีภาพทาง
ความคดิ (ร้อยละ 82.7) เสรภีาพในการรวมตวัและการชุมนุม (ร้อยละ 79.2) และสทิธิที่จะมสี่วนร่วม
ทางการเมือง (ร้อยละ 75.8) ส าคัญส าหรับตนเองค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดยเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลตื่นตวัทางการเมอืงมากกว่าในจงัหวดัอื่น ความตื่นตวันี้ยงัมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ตามระดบัรายไดค้รวัเรอืนและระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ดว้ย 

 

“ผมเชือ่มัน่ในความเปลีย่นแปลง [...] แต่ประชาชนจะต้องเรยีกรอ้งและต่อสูก้บัผูม้ ี
อ านาจถงึไดค้วามเปลีย่นแปลงครบั” 

– กษธิฏัฐ ์อายุ 18 ปี 
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แผนภูมทิี ่5.1 สดัสว่นของเยาวชนอายุ 15-25 ปีทีส่นใจตดิตามการเมอืงค่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด แยก
ตามทีอ่ยู่ปัจจุบนั ควนิไทลร์ายไดค้รวัเรอืน และระดบัการศกึษา 

 
ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 

 

เยาวชนเน้นมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นปัจเจก ไม่ผ่านองค์กรจัดตัง้ และ
ตอบสนองสถานการณ์เฉพาะเรื่อง 

กระแสความตื่นตัวทางการเมืองข้างต้นถูกแสดงออกผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
เยาวชนอย่างกว้างขวาง กระตอืรอืร้น และทรงพลงัทัง้ในโลกจรงิและโลกออนไลน์ จากผลส ารวจของ  
คดิ for คดิส์ เยาวชนอายุ 15-25 ปีถงึร้อยละ 71.7 รายงานว่าเคยมสี่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
โดยมกัเคยมสีว่นร่วมในรูปแบบทีเ่ป็นปัจเจก ไม่ผ่านองคก์รจดัตัง้ และตอบสนองสถานการณ์เฉพาะเรื่อง
ในยามทีต่อ้งการ เช่น การแสดงสญัลกัษณ์ทางการเมอืง (รอ้ยละ 44.8) การลงชื่อในขอ้เรยีกรอ้งออนไลน์ 
(รอ้ยละ 43.1) การซื้อหรอืงดซื้อสนิคา้ดว้ยเหตุผลทางการเมอืง (รอ้ยละ 42.7) และการเขา้ชื่อเสนอร่าง
กฎหมาย (ร้อยละ 28.6) มากกว่ามสี่วนร่วมในรูปแบบรวมกลุ่มและผ่านองค์กรจดัตัง้ เช่น การชุมนุม
ประทว้ง (รอ้ยละ 19.9) การซื้อสนิคา้หรอืบรจิาคเงนิใหพ้รรคการเมอืงหรอืองคก์รประชาสงัคม (รอ้ยละ 
18.2) การร่วมกจิกรรมของพรรคการเมอืง (ร้อยละ 11.6) และการเป็นสมาชิกพรรคการเมอืง (ร้อยละ 
8.2) 

ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าวปรากฏชัดในกลุ่มเยาวชนเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมากกว่า ขณะที่เยาวชนจงัหวดัอื่นจะเคยร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิก
พรรคการเมอืง ตลอดจนร่วมกจิกรรมระดบัทอ้งถิน่ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อจดัการปัญหาและการจดัตัง้
กลุ่มเพือ่ลงมอืแกปั้ญหาในทอ้งถิน่ เป็นสดัสว่นทีส่งูกว่าเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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แผนภูมทิี ่5.2 สดัสว่นของเยาวชนทีเ่คยมสีว่นร่วมทางการเมอืงในแต่ละรปูแบบ แยกตามทีอ่ยู่ปัจจุบนั 

 
ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 

 

       นอกจากนี้ เยาวชนจ านวนมากยงัมสี่วนร่วมทางการเมอืงผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ โดยร้อยละ 
67.5 เคยแสดงความรู้สกึ แสดงความเหน็ หรอืแชรโ์พสต์เกี่ยวกบัการเมอืง และรอ้ยละ 35.5 เคยเขยีน
โพสต์เกี่ยวกบัการเมอืงดว้ยตนเอง ในแพลตฟอรม์ทวติเตอร ์(Twitter) 4 ใน 10 แฮชแทก็ (hashtag) ที่
ถูกทวตี (tweet) มากที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นหวัข้อเกี่ยวกบัการชุมนุมทางการเมอืงในเดอืน
กรกฎาคม-สงิหาคม 2021 โดยถูกทวตีรวมกนัราว 28.2 ลา้นครัง้43 

       เยาวชนทีเ่คลื่อนไหวผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เหล่านี้ยงัมกัมสีว่นร่วมทางการเมอืงในรูปแบบอื่นใน
โลกจรงิด้วย โดยเยาวชนที่เคยเขยีนโพสต์เกี่ยวกบัการเมอืงด้วยตนเองร้อยละ 95.8 เคยมสี่วนร่วมใน
รูปแบบอื่น เทยีบกบักลุ่มทีไ่ม่เคยเขยีนโพสต์ ซึ่งมปีระสบการณ์ทางการเมอืงแบบอื่นเพยีงรอ้ยละ 58.4 
โดยนยัน้ี พลงัการมสีว่นร่วมของเยาวชนในโลกออนไลน์จงึมศีกัยภาพทีจ่ะน าไปสูก่ารปฏบิตัใินโลกจรงิ 

  

เยาวชนประท้วงเรียกร้องทัง้ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มและผลประโยชน์ร่วมของสงัคม 

       หนึ่งในรูปแบบการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของเดก็และเยาวชนที่ส าคญัคอืการชุมนุมประท้วง 
จากขอ้มูลของมอ็บดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) เกดิการชุมนุมประทว้งในประเทศอย่างน้อย 
1,838 ครัง้ในช่วงเดอืนมกราคม 2021-พฤษภาคม 2022 ซึง่จ านวนมากมเีดก็และเยาวชนเป็นผูจ้ดัหรอืมี
สว่นร่วม44 
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       การชุมนุมประท้วงของเด็กและเยาวชนเรียกร้องประเด็นหลากหลายทัง้ที่เป็นผลประโยชน์
เฉพาะกลุ่มของผูชุ้มนุมเองและผลประโยชน์ร่วมของสงัคม ตวัอย่างกลุ่มการชุมนุม เช่น 

• กลุ่มนักเรยีนเลว: เรยีกรอ้งประเดน็ปัญหาในระบบการศกึษา และสทิธเิดก็และเยาวชน ผูชุ้มนุม
กลุ่มหลกัเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา45 

• กลุ่มทะลุแก๊ส: เรยีกรอ้งประเดน็ปัญหาปากทอ้ง การใชค้วามรุนแรงของเจา้หน้าทีร่ฐั และการขบั
ไล่รฐับาล ผูชุ้มนุมกลุ่มหลกัเป็นเดก็และเยาวชนในครวัเรอืนรายไดต้ ่าทีห่ลุดจากระบบการศกึษา
และการจา้งงาน46 

• กลุ่มทะลุฟ้า: เรยีกรอ้งประเดน็หลากหลาย ครอบคลุมทัง้ประชาธปิไตย การพฒันา สิง่แวดลอ้ม 
และการขบัไล่รฐับาล47 

• กลุ่มเยาวชนปลดแอก และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม : เรียกร้องให้ปฏิรูป
รฐัธรรมนูญและสถาบนัพระมหากษตัรยิใ์หเ้ป็นประชาธปิไตย และมุ่งขบัไล่รฐับาล ผูชุ้มนุมกลุ่ม
หลกัเป็นนิสตินกัศกึษาและคนรุ่นใหม่48 

• กลุ่มทะลุวงั: เน้นสอบถามความเหน็สาธารณะเกี่ยวกบัปัญหาประชาธปิไตย โดยเฉพาะอย่างยิง่
สถาบนัพระมหากษตัรยิ4์9 

  

เดก็และเยาวชนขาดช่องทางการมีส่วนร่วมท่ีเป็นทางการและมีความหมาย 

       การชุมนุมประทว้งทีเ่กดิขึ้นอย่างต่อเนื่องสะทอ้นว่าเดก็และเยาวชนขาดช่องทางการมสี่วนร่วม
ในกระบวนการทางการเมอืงและนโยบายสาธารณะที่เป็นทางการและมคีวามหมาย โดยเยาวชนไม่มี
สิทธิด ารงต าแหน่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายเอง50 อีกทัง้เยาวชนอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ยงัไม่มีสิทธิ
เลอืกตัง้ เขา้ชื่อต่อรฐัสภาและสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และมสี่วนร่วมทางตรงดว้ยวธิอีื่น 51 เมื่อ
ประกอบกบัการทีเ่ยาวชนมทีรพัยากรทางการเมอืงน้อย จงึสามารถมอีทิธพิลต่อกระบวนการนโยบายได้
จ ากดัมาก 

       ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็แทบไม่เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมเฉพาะส าหรับเด็กและเยาวชน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิซึ่งเป็นคณะกรรมการนโยบายของรฐับาล
เพียงชุดเดียวที่มีผู้แทนเยาวชนร่วมเป็นกรรมการ ถูกเรียกประชุมเพียง 2 ครัง้ระหว่างเดือน 
มกราคม 2021-มถิุนายน 202252 

       นอกจากนี้ สภาเดก็และเยาวชน 8,781 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรผู้แทนเดก็และเยาวชนที่กฎหมาย
รบัรอง ยงัขาดความเป็นตัวแทนที่แท้จริง ไม่มีอิสระอย่างเต็มที่ มีอ านาจหน้าที่จ ากัด และไม่ได้รบั
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยสภาได้รับงบอุดหนุนเฉลี่ยเพียง 18,353 บาทต่อแห่งใน
ปีงบประมาณ 2564 และลดลงเหลือ 14,302 บาทต่อแห่งในปีงบประมาณ 256553 ส่งผลให้สภาไม่
สามารถเป็นช่องทางการมสีว่นร่วมทีม่คีวามหมายส าหรบัเยาวชนไดจ้รงิ 
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นักเรียนบนเวที #อีสานสิบ่ทน กบัสงัคมท่ีเขาบอกว่าคน ‘โง่ จน เจบ็’ 

 
 

การชุมนุม #อีสานสิบ่ทน วันที่ 22 ก.ค. 2020 ณ จังหวัดมหาสารคาม ที่จ ัดโดยแนวร่วมนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (มมส.) เพื่อประชาธปิไตย นอกจากขอ้เรยีกรอ้งต่อรฐับาลจะถูกประกาศกอ้ง นักศกึษา
และประชาชนหลายคนยงัผลดัเปลี่ยนกนัขึ้นเวทเีพื่อปราศรยัวพิากษ์วจิารณ์สงัคมการเมอืงไทย หนึ่งในนัน้คอื  
‘ขา้ว’ (นามสมมต)ิ เดก็ผูห้ญงิตวัผอมบางที่ใส่ชุดนักเรยีนขึน้ไปบนเวท ีถ้อยค าของเธอมดัใจผูร้่วมชุมนุม พสิูจน์
ไดจ้ากเสยีงปรบมอืและเสยีงเชยีรท์ีไ่ดร้บั   

 ส าหรบัเธอแล้ว การแสดงความเหน็เป็นการลดความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจทัง้ในสงัคมใหญ่และในโรงเรยีน 
การเรยีนการสอนที่ปิดกัน้การตัง้ค าถาม วพิากษ์วจิารณ์ และแสดงความคดิเห็นก็เป็นภาพสะท้อนสงัคมใหญ่
ส าหรบัเธอ แมจ้ะสนใจวชิาสงัคมศกึษามาก แต่ขา้วกร็ูส้กึว่าวชิานี้กลายเป็น ‘เครื่องมอืของรฐั’ การเรยีนการสอน
ขาดการวพิากษ์และถกเถยีงอย่างมเีหตุผล กลบัเป็นวชิาทีเ่น้นชี้น า ท่องจ า ท าตาม ปิดกัน้ความสงสยัของเดก็ๆ 
และพยายามหล่อหลอมใหเ้ดก็เชื่อตามสิง่ที ่‘ผูใ้หญ่’ ตอ้งการ  

 ดว้ยเหตุนี้ นอกจากการขึน้เวทปีราศรยั เธอจงึตดัสนิใจจดัตัง้ชมรมในโรงเรยีนเพื่อสรา้งพืน้ที่ถกเถียง
ประเด็นสงัคม จดักิจกรรมชุมนุมกลางลานโรงเรยีน และเพื่อให้เพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นน้อง ศษิย์เก่า คุณครู ไปจนถงึ
ผู้บริหาร ได้มาแลกเปลี่ยนประเด็นสงัคมต่างๆ ร่วมกัน ข้าวมีความตัง้ใจจะท าให้การส่งเสียงแสดงความเห็น
กลายเป็นวฒันธรรมทีทุ่กคนเคยชนิ สนุก และเป็นพืน้ฐานปฏบิตัขิองสงัคม 

 “โรงเรยีนก็เหมอืนกระจกทีจ่ะสะท้อนความเป็นอยู่ของรฐั ครูเหมอืนคนที่ใช้อ านาจ นักเรยีนก็เหมอืน
ประชาชนทีก่ าลงัถูกกดทบัโดยอ านาจ พอเดก็ไดม้พีืน้ทีพู่ดคุยกนั จะท าใหเ้ดก็ตระหนักว่านี่มนัไม่แฟร์ เช่น กฎ
ของโรงเรยีน บางอย่างครูไม่ต้องท าตาม แต่นักเรยีนต้องท าตาม การแสดงความคดิเหน็จะท าใหเ้ราเหน็ว่า กฎ
ไม่ไดต้กลงมาจากฟากฟ้า กฎเป็นสิง่ทีเ่ราสามารถพดูคุยถกเถยีงและเปลีย่นแปลงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได”้ 

 ในวันนี้ที่สังคมที่เป็นอยู่ผลักใครๆ ออกจากความฝันในทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ข้าวก็ยังไม่เคยหยุดตัง้
ความหวงัและความฝันต่อสงัคมนี้ เธอยงัยนืยนัหนักแน่นตลอดจนจบการสมัภาษณ์ว่าความเหน็ของเธอนัน้ไม่ได้
พเิศษ และความฝันของเธอกไ็ม่ไดห้รหูรา ฝันทีม่ตี่อประเทศไทยของเธอเรยีบงา่ยอย่างถงึทีสุ่ด 

 “เราแค่ต้องการประเทศที่เห็นประชาชนเป็นมนุษย์มากขึ้น มพีื้นที่สาธารณะเพื่อที่จะได้เสพได้ชื่นชม
ความงามความรู้โดยไม่ต้องเสยีสตางค์ ประเทศที่เอื้อให้คนรกักนัได้มากขึ้น และเป็นประเทศที่ส ามารถแสดง
ความคดิเห็น มสีทิธเิสรภีาพในการก าหนดทัง้ตวัตนและร่างกายของตวัเองได้ แค่นี้ เราว่ามนัไม่ใช่ความฝันที่
ยิง่ใหญ่อะไรมากมาย เป็นความฝันทีเ่ราร่วมกนัสรา้งไดจ้รงิ” 

ดูเพิม่เติม: ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์, “สงัคมไทยในมอืม็อบรุ่นเล็ก: การต่อสู้ของเด็กมธัยมที่มอีนาคตเป็นเดิมพนั ,” The101.world,  
3 กนัยายน 2020, https://www.the101.world/students-movement/. 
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รฐับาลกดปราบการมีส่วนร่วมของเดก็และเยาวชนอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชน 

       แมจ้ะมสีาเหตุพื้นฐานดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น แต่รฐับาลกลบัจดัการกบัการมสี่วนร่วมของเดก็และ
เยาวชนโดยใชอ้าวุธและเครื่องมอืทางกฎหมายกดปราบอย่างละเมดิสทิธมินุษยชน ในปี 2021 รฐับาลใช้
ก าลงัสลายการชุมนุมประทว้งมากถงึ 60 ครัง้ เป็นเหตุใหม้เียาวชนเสยีชวีติ 1 คน คอื วาฤทธิ ์สมน้อย 
อายุ 15 ปี และบาดเจบ็อกีอย่างน้อย 88 คน54 

       รฐับาลยงัด าเนินคดเีกี่ยวกบัการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมอืงกบัเยาวชนอายุต ่ากว่า  
18 ปีแล้วอย่างน้อย 279 คนระหว่างเดอืนมกราคม 2021-พฤษภาคม 2022 โดย 210 คนถูกด าเนินคดี
จากการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สบริเวณทางแยกดินแดง กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนสิงหาคม - 
ตุลาคม 2021 และ 16 คนถูกด าเนินคดดีว้ยขอ้กล่าวหาหมิน่พระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 11255 

 

การกดปราบไม่ช่วยแก้ปัญหา แต่เพ่ิมความขดัแย้ง 

       การกดปราบและไม่เปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนมสี่วนร่วมทางการเมอืงอย่างมคีวามหมาย 
สง่ผลใหปั้ญหาและความตอ้งการของเดก็และเยาวชนไม่ถูกตอบสนอง อนัเป็นเหตุใหพ้วกเขาไม่สามารถ
พฒันาตนเองและสงัคมตามความฝันไดอ้ย่างเตม็ที ่จ านวนไม่น้อยยงัตอ้งบาดเจบ็ ถูกจ าคุก หรอืสิน้หวงั
กบัประเทศ โดยจากผลส ารวจของ คดิ for คดิส ์เยาวชนอายุ 15-25 ปีถงึรอ้ยละ 65.0 เหน็ว่าการยา้ยไป
อยู่ต่างประเทศเป็นเป้าหมายชวีติทีส่ าคญัค่อนขา้งมากถงึมากทีสุ่ด ในแง่นี้ อาจส่งผลใหป้ระเทศสูญเสยี
ทรพัยากรมนุษยท์ีม่ศีกัยภาพ 

       ยิง่ไปกว่านัน้ การตอบโต้การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของเยาวชนเช่นนี้ยงัจะซ ้าเติมความไม่ 
ลงรอยระหว่างรุ่น เร่งความขดัแยง้ และท าลายความกลมเกลยีวในสงัคม ขณะเดยีวกนักก็ระตุน้การแบ่ง
ขัว้ทางการเมอืงใหรุ้นแรงยิง่ขึน้ ส่งผลกระทบต่อเสถยีรภาพและความชอบธรรมของระบอบการเมอืงใน
ระยะยาว 

 

“เพือ่บรรลุถงึจุดประสงค์นัน้ มนักต็้องแลกมาดว้ยชวีติของเพือ่นเรานับรอ้ยทีต่้อง
บาดเจ็บล้มตายเป็นผักปลา พวกเราต้องถูกกล่าวหาว่าชงัชาติ เพียงเพราะเรา
อยากเหน็ประเทศนี้ดขี ึ้น เพือ่นร่วมอุดมการณ์หลายคนทีร่อดชวีติมาไดก้เ็ริม่ถอด
ใจและเริม่หาลู่ทางในการเริม่ต้นชวีิตใหม่ยงัต่างแดน เนือ่งจากคิดว่าขนือยู่ทีน่ี ่
ต่อไปกค็งตอ้งทนใชช้วีติจมอยู่กบัปัญหาเรื้อรงัทีไ่ม่อาจแกไ้ขอะไรได ้[...] สูไ้ปตาย
เอาดาบหน้า เสีย่งชะตาชวีติกบัประเทศอืน่ยงัจะดเีสยีกว่า และฉนัคดิว่าอกีไม่นาน
ตวัฉนักค็งจะตามพวกเขาไปเหมอืนกนั” 

– กฤษกร อายุ 21 ปี 
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รฐับาลต้องหยดุกดปราบและขยายช่องทางการมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย 

       การกดปราบการมสี่วนร่วมทางการเมืองของเด็กและเยาวชนอย่างรุนแรงดงัที่ปรากฏตลอด 
ปี 2021-2022 ไม่ใช่ทางออกจากวกิฤตทัง้สาม และอาจน าไปสู่วกิฤตสงัคมและการเมอืงที่ใหญ่ขึ้นใน
อนาคต รฐับาลควรหยุดใชอ้าวุธและเครื่องมอืทางกฎหมายคุกคามเดก็และเยาวชนทีเ่คลื่อนไหวทางการ
เมอืงในทนัท ีพรอ้มทัง้ขยายช่องทางการมสีว่นร่วมทีม่คีวามหมายส าหรบัเดก็และเยาวชนในทุกระดบั 

       ในการเมอืงระดบัชาตแิละท้องถิน่ รฐัควรลดอายุผู้มสีทิธดิ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ และผู้มสีทิธใินการมสี่วนร่วมทางการเมอืงทางตรงวธิอีื่น56 พร้อมทัง้ขยายช่องทางการมสี่วน
ร่วมใหม่ให้สอดคล้องกบัความสนใจและพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่ม เช่น 
การเข้าชื่อต่อรฐัสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรฐัแบบออนไลน์ การจดักิจกรรม
ปรกึษาหารอืแบบสรา้งสรรค ์การจดัท างบประมาณแบบมสี่วนร่วม และการใหเ้สนอโครงการเพื่อขอรบั
งบประมาณไปด าเนินการเอง 

       ในระดบัเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ควรก าหนดให้สภาเด็กและเยาวชนมาจากการเลือกตัง้ 
ได้รบังบประมาณอย่างเพยีงพอ และสามารถท างานได้อย่างเป็นอสิระ ให้มผีู้แทนของสภาและผู้แทน
เยาวชนอื่นในคณะกรรมการนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง และใหร้ฐับาลตอ้งสง่ร่างนโยบายส าคญัใหส้ภาพิจารณา
ใหค้วามเหน็ นอกจากนี้ ยงัควรใหเ้ดก็และเยาวชนมสี่วนร่วมตดัสนิใจนโยบายในชุมชนและสถานศกึษา 
โดยให้คณะกรรมการนักเรยีนในสถานศกึษามาจากการเลอืกตัง้ ให้มผีู้แทนนักเรยีนในคณะกรรมการ
หรอืสภาสถานศกึษา และจดัสรรงบประมาณใหก้ลุ่มกจิกรรมนกัเรยีนอย่างเพยีงพอ 
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ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตัง้จาก 18 เหลือ 15 ปี?: ขยายสิทธิให้เสียงเยาวชนมี
ความหมาย 

 การลดอายุผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จาก 18 ปี เหลอื 15 ปี เป็นหนึ่งในวธิขียายช่องทางการมส่ีวนร่วมทางการ
เมอืงของเยาวชนอย่างมคีวามหมาย ซึง่พืน้ฐานและตรงไปตรงมาทีสุ่ด  

 ทีผ่่านมา เสยีงของเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มอายุต ่ากว่า 18 ปีมกัมอีทิธพิลต่อผูก้ าหนดนโยบายจ ากดัมาก
เนื่องจากไม่มสีทิธเิลอืกตัง้ อย่าลมืว่าคะแนนเสยีงแทบจะเป็นทรพัยากรทางการเมอืงเพยีงอย่างเดยีวทีเ่ยาวชน
สามารถมเีท่าเทยีมกบัผูใ้หญ่ได ้(ทรพัยากรอื่น เช่น เงนิ อ านาจหน้าทีก่ารงาน และเครอืขา่ยอุปถมัภ)์ 

 เมื่อปราศจากสทิธนิี้ เยาวชนจงึไร้ทรพัยากรที่ฝ่ายการเมืองผู้ก าหนดนโยบายปรารถนา ปัญหาและ
ความตอ้งการของเยาวชนจงึมกัไม่ถูกรฐับาลหยบิยกขึน้มาพดูคุยและพฒันานโยบายตอบสนองอย่างจรงิจงั 

 การลดอายุผู้มสีทิธเิลอืกตัง้เหลอื 15 ปีจงึจะส่งผลให้ฝ่ายการเมอืงรบัฟังเยาวชนอายุ 15-17 ปีเพิม่ขึน้ 
โดยถอืเป็นมาตรการทีไ่ดส้ดัส่วนกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามช่วงวยั เพราะเยาวชนวยันี้ถูกศาลสัง่ลงโทษ
อาญาได้แล้ว รับจ้างงานได้แล้ว และต้องรับผิดชอบผลของการตัดสินใจประเด็นนโยบายระยะยาวสูงมาก 
ขณะเดยีวกนั การลดอายุยงัจะเสรมิสรา้งการพฒันาประชาธปิไตย เนื่องจากยิง่เยาวชนไดเ้ลอืกตัง้เรว็ กจ็ะยิง่ได้
ปลูกฝังทกัษะและจติส านึกพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยเขม้แขง็ขึน้ 

 การลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตัง้ถือเป็น “เทรนด์” แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างอนาคต – ทัง้อนาคตของ
เยาวชน อนาคตของประชาธปิไตย และอนาคตของสงัคม ประเทศส่วนใหญ่ทีด่ าเนินการแลว้เป็นประเทศในแถบ
ลาตนิอเมรกิาและยุโรป โดยลดอายุลงไปที ่16 ปี เช่นในออสเตรยี บราซลิ และอารเ์จนตนิา เป็นตน้ 

 

ดูเพิม่เตมิ: วรดร เลศิรตัน์, “‘ลดอายุผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จาก 18 เหลอื 15 ปี?: ขยายสทิธใิหเ้สยีงเยาวชนมคีวามหมาย?,” The101.world, 
13 มถิุนายน 2022, https://www.the101.world/lowering-voting-age-to-15. 
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โครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมสงูวยัสมบรูณ์ 
ครอบครวัมีขนาดเลก็และเปราะบางย่ิงขึน้ 

       

 

ประเทศไทยเขา้สูส่งัคมสูงวยัสมบูรณ์ (aged society) เรว็ทีสุ่ดในหมู่ประเทศก าลงัพฒันาทัว่โลก 
ในขณะเดยีวกนั ครอบครวัไทยกม็ขีนาดเลก็ลงและมรีูปแบบหลากหลาย การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง
ของครอบครวัไทยส่งผลให้ครอบครวัไทยมคีวามสามารถในการสนับสนุนสุขภาวะและพฒันาการของ
เดก็และเยาวชนไทยไดน้้อยลง และสง่ผลใหเ้ดก็ไทยมคีวามเปราะบางมากขึน้ 

 

‘เกิดน้อย อายยืุน’ ความท้าทายของโครงสร้างประชากรไทย 

 ปี 2021 เป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรครัง้ส าคญัของไทย โดยไทยไดเ้ริม่เขา้สู่
สงัคมสูงวยัสมบูรณ์ คอืมสีดัส่วนประชากรสูงอายุเพิม่ขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 20 (15.2 ล้านคน) ของ
จ านวนประชากรทัง้ประเทศ57 ถอืเป็นประเทศก าลงัพฒันาแห่งแรกในโลกทีเ่ขา้สูภ่าวะดงักล่าว ยิง่ไปกว่า
นัน้ สหประชาชาตยิงัคาดการณ์ว่าสดัส่วนประชากรสูงอายุมแีนวโน้มจะเพิม่ขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ 30 
(20 ล้านคน) จนกลายเป็นสงัคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) ภายในปี 2033 หรือราว  
10 ปีขา้งหน้าเท่านัน้58 

 ขณะเดียวกัน สดัส่วนของเด็กและอัตราการเกิดใหม่ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ในปี 2021 ไทยมี
ประชากรเด็กอายุไม่เกิน 14 ปีประมาณ 11.3 ล้านคน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 15.8 ของจ านวน
ประชากรทัง้หมด และมเีดก็เกดิใหม่เพยีง 544,570 คน ถอืเป็นจ านวนต ่าสุดในรอบ 50 ปี โดยลดลงจาก
ปี 2011 ทีเ่คยมเีดก็เกดิใหม่ 818,901 คน ไปมากกว่าหนึ่งในสาม  

 ควรกล่าวดว้ยว่า ปี 2021 ยงัเป็นครัง้แรกทีจ่ านวนเดก็เกดิใหม่น้อยกว่าจ านวนผูเ้สยีชวีติ59 ทัง้นี้ 
มปัีจจยัหลายประการที่ส่งผลให้คนรุ่นปัจจุบันตดัสนิใจมลีูกน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมในการสร้าง
ครอบครวัที่ไม่ผูกตดิกบัการมลีูกอกีต่อไป ต้นทุนการดูแลและสนับสนุนลูกให้เตบิโตอย่างมคีุณภาพที่
สูงขึน้ ตลอดจนการต้องทุ่มเวลาเพื่อสรา้งความมัน่คงดา้นการงานและฐานะของคนรุ่นปัจจุบนั จนท าให้
การมลีูกกลายเป็นเป้าหมายในชวีติทีส่ าคญัน้อยลง60 
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แผนภูมทิี ่6.1  สดัส่วนประชากรตามช่วงอายุต่อประชากรไทยทัง้หมด ปี 2010 และ 2020  
   และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในปี 2030 และ 2040 

 
ทีม่า: UN World Population Prospects (2022) 

 

แผนภูมทิี ่6.2  จ านวนประชากรเดก็เกดิใหม่และจ านวนผูเ้สยีชวีติ ปี 2012-2021 (คน) 

 
ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2021) 
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ขนาดครอบครวัไทยเลก็ลงต่อเน่ือง 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มสีดัส่วนประชากรสูงวยัมากขึน้และอตัราการเกดิลดลง 
ท าให้โครงสร้างครอบครวัไทยและรูปแบบการอยู่อาศัยของครอบครวัเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
ครวัเรอืนมขีนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง จากราว 5-6 คนในช่วง 3 ทศวรรษก่อน เหลือเพยีง 2.4 คนใน 
ปี 202061 และยงัมีแนวโน้มเล็กลงต่อไปในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน ในขณะที่
ครวัเรอืนอยู่คนเดยีวเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในประชากรวยัแรงงานและผูส้งูอายุ  

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล คาดการณ์ว่า ประชากรวยัแรงงานทีอ่าศยั
อยู่คนเดยีวจะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 8.1 ของประชากรวยัแรงงานทัง้หมดในปี 2020 เป็นรอ้ยละ 13.6 หรอื
ราว 4.9 ล้านคน ภายในปี 2030 เช่นเดยีวกบัสดัส่วนผู้สูงอายุอยู่คนเดียวที่อาจเพิม่จากร้อยละ 12 ใน 
ปี 2020 เป็นรอ้ยละ 15 ในระยะเวลาไม่ถงึสบิปี รวมถงึครวัเรอืนขา้มรุ่นที่มปีระชากรวยัพึง่พงิอย่างเดก็
และผูส้งูอายุอยู่อาศยัร่วมกนั กม็สีดัสว่นเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 4.9 ในปี 2020 ในขณะทีส่ดัสว่นครวัเรอืนพ่อ
แม่ลูกมแีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 31 ในปี 2020 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 21 ในปี 2030 จากการตดัสนิใจมลีูก
น้อยลงของวยัแรงงานในปัจจุบนั62 (ดแูผนภูมทิี ่6.3) 

 

แผนภูมทิี ่6.3  สดัสว่นครวัเรอืนวยัแรงงาน จ าแนกตามรปูแบบการอยู่อาศยั  
   ปี 2000 และ 2020 และแนวโน้มสดัสว่นปี 2030 

ประเภทครวัเรือน ปี 2000 ปี 2020 ปี 2030 

ครวัเรอืนคนเดยีว 3.1% 8.1% 13.6% 

ครวัเรอืนพอ่แม่ลูก 50% 31% 21% 

ครวัเรอืนเลีย้งเดีย่ว 9.1% 10.2% 10.3% 

ครวัเรอืนขา้มรุ่น 2.4% 4.9% 8% 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล (2020) 
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ความสญูเสียช่วงโควิด ซ า้เติมปัญหาเดก็ก าพร้า 

เดมิทสีงัคมไทยมเีดก็ก าพรา้ เดก็ถูกทอดทิ้ง และต้องอยู่คนเดยีวตามล าพงัมากถงึ 5,594 คน63 
และมเีดก็ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารดแูลของพอ่แม่อกี 4,978 คน64 วกิฤตโรคระบาดซึง่พรากชวีติผูค้นจ านวน
มากไปนัน้ ยงัส่งผลใหจ้ านวนเดก็ก าพร้าเพิม่ขึ้นอย่างฉับพลนั กรมกจิการเดก็และเยาวชนพบว่าตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคมปี 2021 ถงึเดอืนมนีาคมปี 2022 มเีดก็ 448 คนที่ต้องกลายเป็นเด็กก าพร้า เนื่องจาก
ผูป้กครองเสยีชวีติจากการตดิเชื้อโควดิ โดยรอ้ยละ 71.5 เป็นเดก็อายุ 6-18 ปี และอกีรอ้ยละ 28.1 เป็น
เด็กเล็กอายุต ่ากว่า 6 ปี65 ในจ านวนนี้ เด็ก 157 คน หรอืกว่า 1 ใน 3 ยงัอาศยัอยู่ในพื้นที่สามจงัหวดั
ชายแดนใต ้ซึง่ประสบปัญหาความยากจนมากกว่าพืน้ทีอ่ื่นอกีดว้ย 

 อย่างไรกต็าม ตวัเลขเดก็ก าพรา้จากสถานการณ์โควดิในช่วงทีผ่่านมาอาจสงูกว่าทีห่น่วยงานรฐั
บนัทกึไว ้เนื่องจากตวัเลขผูเ้สยีชวีติจากโควดิน่าจะสูงกว่าทีท่างการบนัทกึไว ้นอกจากนี้ ยงัมเีดก็ทีต่้อง
ก าพร้าจากกรณีอื่นที่เป็นผลกระทบทางอ้อมจากวกิฤตโรคระบาดและไม่ได้ถูกบนัทึกไว้ เช่น กรณีที่
สญูเสยีพอ่แม่ผูป้กครองจากการฆา่ตวัตายเพราะวกิฤตเศรษฐกจิ เป็นตน้  

 

เดก็คือผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างครอบครวัท่ีเปล่ียนไป 

 ท่ามกลางโฉมหน้าครอบครวัไทยทีเ่ปลีย่นไป เดก็และเยาวชนคอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง ทัง้
ในปัจจุบนั และในอนาคตทีพ่วกเขาจะตอ้งเผชญิต่อไปเมื่อเขา้สูว่ยัแรงงาน  

เดก็ก าพรา้จากสถานการณ์โควดิหรอืเดก็ทีถู่กทอดทิง้ใหอ้ยู่ตามล าพงัมคีวามเสีย่งอย่างมากที่จะ
ไม่ได้รบัการดูแลทัง้ด้านร่างกายและพฒันาการอย่างเหมาะสม มคีวามเสีย่งที่จะไม่ได้รบัสารอาหารที่
จ าเป็นและหลุดออกจากระบบการศึกษา มากไปกว่านัน้ การเผชิญกับการสูญเสียบุคคลส าคัญใน
ครอบครวัย่อมสง่ผลต่อสภาพจติใจของเดก็ อาจเครยีด วติกกงัวล จนน าไปสูภ่าวะซมึเศรา้ได้66  

ในมติิความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครวั เด็กในครวัเรอืนข้ามรุ่นมคีวามเปราะบาง
มากกว่าเดก็ในครวัเรอืนรูปแบบอื่น เนื่องจากสมาชกิในครวัเรอืนประกอบดว้ยเดก็และผูสู้งอายุซึ่ งอยู่ใน
วยัพึ่งพงิทัง้คู่ และรายได้ส่วนใหญ่ของครวัเรอืนมาจากเงนิโอนจากภายนอกครวัเรอืน 67 ท าให้เด็กใน
ครวัเรอืนประเภทนี้เสีย่งเผชญิปัญหาดา้นพฒันาการและการเรยีนรู้มากกว่าดว้ยขอ้จ ากดัทางเศรษฐกิจ
และการเลีย้งด ูอกีทัง้มแีนวโน้มขดัแยง้ทางความคดิกบัคนในครอบครวัมากกว่าอกีดว้ย68 

 ทา้ยทีสุ่ด เดก็ในวนันี้คอืผูต้้องรบัมอืกบัความท้าทายจากภาวะสงัคมสูงวยัและอตัราการเกิดต ่า
ในระยะยาวและจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเก่งขึน้มากยิง่กว่าคนรุ่นปัจจุบนัเพราะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในการขบัเคลื่อน
ประเทศท่ามกลางโครงสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ปราะบางอย่างยิง่ รวมถึงมภีาระต้องดูแลเดก็และผูสู้งอายุมาก
กว่าเดมิ ในปี 2021 อตัราการพึง่พงิของสงัคมไทยอยู่ที ่43.5 คน ต่อวยัแรงงาน 100 คน และคาดการณ์
ว่าภายในปี 2033 ที่ประเทศไทยจะเขา้สู่ภาวะสงัคมสูงวยัระดบัสุดยอด อตัราการพึ่งพงิจะเพิม่ขึ้นเป็น 
56.7 คน ต่อวยัแรงงาน 100 คน69 
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แผนภูมทิี ่6.4  อตัราการพึง่พงิของผูส้งูอายุ (65 ปีขึน้ไป) และเดก็ (0-14 ปี) 
   ปี 2010 - 2020 และแนวโน้มในปี 2030 2035 และ 2040 

 
ทีม่า: UN World Population Prospects (2022) 

 

คุ้มครอง เยียวยา ดแูลเดก็เปราะบางท่ีรบัผลกระทบก่อนเป็นอนัดบัแรก 

 เดก็กลุ่มเปราะบางควรไดร้บัการช่วยเหลอืเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะเดก็ก าพรา้จากสถานการณ์
โควดิ-19 ทัง้การเยยีวยาสภาพร่างกายและจติใจของเดก็ เพื่อไม่ให้การสูญเสยีสร้างแผลเป็นไปตลอด
ชวีติของพวกเขา รฐับาลสามารถจดัการเฟ้นหาครอบครวัทดแทน จากเครอืญาตขิองเดก็หรอืครอบครวั
อุปถมัภ์ทีแ่สดงความจ านงเลี้ยงดูเดก็ เพื่อใหเ้ด็กก าพรา้เหล่านี้ไดร้บัการดูแลอย่างปลอดภยัและไม่ต้อง
ใชช้วีติโดยล าพงั รวมถงึปรบัปรุงระบบสวสัดกิารในสถานสงเคราะห ์เพือ่ใหเ้ดก็สามารถเขา้ถงึสวสัดกิาร
จ าเป็นอย่างอาหาร การรกัษาพยาบาล และการศกึษาอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ 

 ส าหรบัเดก็ในครวัเรอืนขา้มรุ่น รฐับาลควรอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่เดก็ในครวัเรอืนเหล่านี้
เป็นการเฉพาะ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศกึษา การเรยีนรู้ และการรกัษาพยาบาล เพื่อบรรเทาขอ้จ ากดั
ทางเศรษฐกจิ ลงทุนปรบัปรุงคุณภาพศูนย์เดก็เลก็ในทุกพื้นที่ใหส้ามารถดูแลและเสรมิสร้างพฒันาการ
ของเด็กในครวัเรอืนเหล่านี้ได้อย่างมคีุณภาพ ตลอดจนมมีาตรการระยะยาวที่มุ่งลดความเหลื่อมล ้า
ระหว่างพื้นที่ในประเทศไทย เช่น การกระจายแหล่งงาน และการสนับสนุนการจ้างงานนอกภาค
การเกษตรในพืน้ทีช่นบท ซึง่จะลดปัญหาครวัเรอืนขา้มรุ่นไดโ้ดยตรง 
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ตรงกลางของครอบครวัแหว่งกลาง 

 

ลูกคนที ่2 ของเบส เพิง่อายุได ้4 เดอืน ยงัไม่ทนัจะเรยีกแม่ไดเ้ตม็ค า เดก็ชายกถ็ูกส่งกลบัไปอยู่บา้นกบั
ยายทีห่นองบวัล าภู “เลีย้งตรงนี้ไม่ไหวหรอก ใหย้ายเลีย้งดกีว่า เราตอ้งท างาน ไม่มเีวลาดลููก” เธอขยายความให้
เหน็ภาพดว้ยภาษาอสีานว่า “เฮด็งานแล่นหน้าแล่นหลงั มนับ่ได”้ 

 หลงัจากจบ ม.6 เบสมลูีกคนแรกกบัแฟนหนุ่ม ก าเงนิ 3,000 บาท เขา้มาท างานทีโ่รงงานท าถุงเท้าใน
กรุงเทพฯ อยู่กนัไม่นานกแ็ยกทางกนั ณ ตอนนี้ เบสต้องท างานหาเลี้ยงทัง้แม่ ลูกชาย 2 คน วยั 9 ขวบ กบัวยั  
1 ขวบ รวมถึงน้องชายที่ยงัอยู่ในวยัเรยีน เงนิเดอืนแทบจะหมดไปกบัค่านมลูก  “ลูกกินนมแม่แค่ 15 วนั ไม่มี
น ้านมใหลู้กกนิ น ้านมไม่ค่อยม”ี เธอว่า 

 “ตอนนี้ค่านมลูก ตกเดอืนละ 6,000 บาท แม่เรากแ็ก่แล้ว ไปซื้อเองไม่ไหว สิน้เดอืนมาเรากต็้องส่งนม
กบัผา้อ้อมเดก็ไปใหทุ้กเดอืน แล้วกโ็อนเงนิไปต่างหาก น้องชายเรากช็่วยดูแล โชคดเีขาเป็นคนไม่ดื้อ ไม่ ไดไ้ป
เทีย่วทีไ่หน กลบับา้นมาช่วยแม่ซกัผา้ลา้งถว้ย ดหูลาน” 

 “เวลาท างานกลับมาเหนื่อยๆ ก็อยากจะกอดลูก แต่ก็อยู่ไกล วิดีโอคอลหาทุกวัน วันละ 4-5 รอบ  
คดิฮอดกะอดเอา” ในช่วงเดอืนทีผ่่านมา ลูกของเธอป่วยจนต้องเขา้โรงพยาบาล แต่ดว้ยสถานการณ์โควดิ ท าให้
เธอไม่สามารถขยบัตวัไปหาลูกไดอ้ย่างใจคดิ “อยากไปหา แต่กต็ดิมาตรการควบคุมโรค ท าอะไรไม่ได”้ เธอว่า 

 เบสบอกว่า ถ้าจะคาดหวงันโยบายสกัอย่างจากรฐั เธอกอ็ยากใหม้เีงนิกูเ้พื่อเลี้ยงลูก โดยเฉพาะคนมลูีก
เลก็ เช่น ช่วยค่านม ค่าผา้ออ้ม 

“ที่ผ่านมาถ้าเรายิ่งท าตัวทุกข์ ก็ยิ่งทุกข์ เลยไม่ได้ท าตัวซีเรียสอะไร ถ้าวันไหนเหนื่อยก็พักผ่อน 
เงนิเดอืนออก กม็ชีวนแฟนไปเทีย่ว ผ่อนคลายตวัเองบ้าง แม่กบ็อกว่า ‘สูส าบายเนาะ เอาลูกมาถิม่ไว้’ (สบายนะ
พวกแก เอาลูกมาทิ้งไว้) แต่เขาไม่รู้หรอกว่า เราก็ทุกข์ นานๆ ไปเที่ยวท ีเพื่อคลายเครยีดเราเอง ไม่ได้เที่ยว
ส ามะเลเทเมาขนาดนัน้” ถงึแม่ของเบสจะพูดแบบนัน้ แต่กใ็ช่ว่าจะไม่อยากเลี้ยงหลาน เบสเล่าใหฟั้งว่า แม่เคย
เปรยว่าอยากมหีลานสาวอกีคนหนึ่ง เขามคีวามสุขกบัการเลีย้งหลาน 

 ครอบครวัของเบสเชื่อมกนัดว้ยโทรศพัท์ วดิโีอคอล และผา้อ้อมทีส่่งไปรษณียไ์ปใหทุ้กเดอืน ในวนัทีลู่ก
โตขึน้ทุกวนั และแม่โรยราลงทุกวนั เบสเองกพ็ยายามอย่างถงึทีสุ่ดเพื่อจะประคบัประคองชวีติเหล่านี้ไว้ 

 

ดูเพิม่เติม: ปาณิส โพธิศ์รวีงัชยั, “ถ้าไม่ได้อยู่พร้อมหน้าแบบพ่อแม่ลูกล่ะ เราจะยงัเรยีกว่าครอบครัวอยู่ไหม,” The101.world, 21 
พฤษภาคม 2020, https://www.the101.world/family-scoop/.  

 

 

*หมายเหตุ เนื้อหานี้เป็นบางส่วนของผลงานบทวเิคราะหน์โยบายเรื่อง ‘ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตัง้จาก 18 เหลือ 15 ปี?: ขยายสิทธิ
ใ ห้ เ สี ย ง เ ย า วชน มีความหมาย ?’ เ ผ ย แ พ ร่ ค รั ้ง แ ร ก วั น ที่  13 มิ ถุ น า ย น  2022 อ่ า น ผ ล ง า น ฉ บั บ เ ต็ ม ไ ด้ ที่  
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7 

ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรนุแรงขึ้น บ ัน่ทอนความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 

       

 

ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม และเทคโนโลยทีี่รวดเรว็ส่งผลให้
คนต่างรุ่นมคีุณค่า ทศันคติ และความคดิขดัแย้งกนัมากขึ้น ไม่เว้นแม้กระทัง่คนต่างรุ่นในครอบครวั
เดยีวกนั ความขดัแยง้ดงักล่าวเป็นอุปสรรคส าคญัต่อความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัจ านวนมาก และเป็น
เหตุให้ครอบครวัไม่ใช่พืน้ที่สบายใจที่สามารถสนับสนุนพฒันาการและสุขภาวะของเดก็และเยาวชนได้
เท่าทีค่วร 

 

เดก็และเยาวชนจ านวนมากมีแนวคิดขดัแย้งกบัผู้ใหญ่ 

เดก็และเยาวชนจ านวนมากมคีวามคดิขดัแย้งกบัผู้ใหญ่ในครอบครวัของตนเอง จากผลส ารวจ
ของ คดิ for คดิส์ ในเดือนพฤษภาคม 2022 เยาวชนอายุ 15-25 ปีร้อยละ 30.8 รายงานว่ามีความคดิ
ขดัแย้งกบัครอบครวัค่อนข้างมากถึงมากที่สุดในเรื่องการศึกษาและการท างาน ร้อยละ 29.6 ในเรื่อง
ชวีติประจ าวนั ร้อยละ 25.5 ในเรื่องสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ร้อยละ 24.1 ในเรื่องความสมัพนัธ์
ภายในครอบครวั รอ้ยละ 17.5 ในเรื่องความสมัพนัธ์กบัเพือ่นและคนรกั และรอ้ยละ 16.2 ในเรื่องศาสนา
และจรยิธรรม 

ในเรื่องการศึกษาและการท างานซึ่งขดัแย้งมากที่สุด เยาวชนมกัต้องการเรยีนและท างานใน
สาขาทีต่รงตามความชอบ หรอืใชเ้วลาคน้หาความฝันของตนเองอย่างอสิระ แต่ผูป้กครองกลบับบีบงัคบั
ใหเ้รยีนและท างานในสาขาทีเ่ชื่อว่าค่าตอบแทนสงู ต าแหน่งงานมัน่คง และสงัคมใหคุ้ณค่า ยิง่ไปกว่านัน้ 
เยาวชนยงัมกัใหค้วามส าคญักบังานอดเิรก การพกัผ่อน และการรกัษาสุขภาพจติ ไม่ทุ่มเทชวีติทัง้หมด
กับการศึกษาและการท างาน อีกทัง้ใช้วิธีการที่ประหยัดเวลา สะดวก และไม่ยึดติดกับแบบแผนที่
ผูป้กครองคาดหวงั70 

ความขดัแยง้ทางความคดิในเรื่องนี้ รวมถงึเรื่องสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง และเรื่องศาสนา
และจรยิธรรม มแีนวโน้มรุนแรงขึน้ตามช่วงอายุของเยาวชนทีเ่พิม่ขึน้ โดยในเรื่องสงัคม เศรษฐกจิ และ
การเมอืง สดัส่วนของเยาวชนที่รายงานว่ามคีวามคดิขดัแย้งกบัครอบครวัเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 20.3 ใน
กลุ่มอายุ 15-18 ปี เป็นร้อยละ 44.9 ในกลุ่มอายุ 23-25 ปี หรือกว่าหนึ่ งเท่าตัว ขณะที่ในเรื่อง
ชีวติประจ าวนั ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั ตลอดจนความสมัพนัธ์กบัเพื่อนและคนรกั มแีนวโน้ม
ขดัแยง้รุนแรงทีสุ่ดในช่วงอายุ 19-22 ปี ก่อนจะลดลงในช่วงอายุ 23-25 ปี 
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“ผมอยากจะเป็นจติรกร ท างานสายนี้ แต่ครอบครวัผมไม่สนับสนุนและไม่อยากให้
ผมเป็น เพราะในความคดิของพวกท่านเขาคดิว่าอาชพีนี้ไม่มเีกียรติ รายได้น้อย 
น่าอบัอาย ไม่มอีนัจะกนิ ท าไปกเ็สยีเวลาเปล่า 

พวกท่านอยากใหผ้มเป็นหมอ ขา้ราชการ อาชพีทีม่รีายไดส้งู ซึง่ความคดิของพวก
ท่านค่อนขา้งจะหวัโบราณ” 

– รชัชดาภรณ์ อายุ 13 ปี 

 

เยาวชนในครวัเรอืนขา้มรุ่นมแีนวโน้มคดิขดัแย้งกบัผูใ้หญ่ในครอบครวัมากกว่าในครวัเรอืนพ่อ
แม่ลูก ทัง้ในเรื่องชวีติประจ าวนั ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนและคนรกั และ
การศกึษาและการท างาน 

 

แผนภูมทิี ่7.1   สดัส่วนของเยาวชนที่รายงานว่าคดิขดัแยง้กบัผูใ้หญ่ในครอบครวัค่อนขา้งมาก  
           ถงึมากทีสุ่ด แยกตามประเดน็และกลุ่มอายุ 

 
ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 
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แผนภูมทิี ่7.2  สดัส่วนของเยาวชนที่รายงานว่าคดิขดัแยง้กบัผูใ้หญ่ในครอบครวัค่อนขา้งมาก     
          ถงึมากทีสุ่ด แยกตามประเดน็และโครงสรา้งครอบครวั 

 
ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 

 

ความขดัแย้งทางความคิดเป็นฐานของความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นในครอบครวั 

 เยาวชนอายุ 15-25 ปีรอ้ยละ 23.2 รายงานว่าความขดัแยง้ทางความคดิเป็นอุปสรรคส าคญัทีสุ่ด
ต่อความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั มากกว่าความยากจน (ร้อยละ 15.2) การไม่มเีวลาให้กนั (ร้อยละ 
11.8) ความสนใจที่แตกต่างกนั (ร้อยละ 11.3) การไม่ได้อยู่ร่วมกนั (ร้อยละ 7.4) และความรุนแรงใน
ครอบครวั (รอ้ยละ 2.1) ตามผลส ารวจของ คดิ for คดิส ์

 สดัส่วนของเยาวชนที่รายงานว่าความขดัแย้งทางความคดิเป็นอุปสรรคส าคญัทีสุ่ดนี้มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ตามอายุทีม่ากขึน้ จากรอ้ยละ 19.5 ในกลุ่มอายุ 15-18 ปี เป็นรอ้ยละ 38.1 ในกลุ่มอายุ 23-25 ปี 
เพิม่ขึ้นตามระดบัรายได้ครวัเรอืนที่สูงขึ้น จากร้อยละ 20.0 ในครวัเรอืนควนิไทล์ที่ 1 เป็นร้อยละ 38.0 
ในควนิไทล์ที ่5 อกีทัง้ยงัเพิม่ขึน้ตามระดบัการศกึษาทีสู่งขึน้ จากรอ้ยละ 20.2 ในกลุ่มทีก่ าลงัหรอืส าเรจ็
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นรอ้ยละ 33.6 ในกลุ่มปรญิญาตรขีึน้ไป  

 ในเกอืบทุกกลุ่มอายุ กลุ่มควนิไทล์รายไดค้รวัเรอืน และกลุ่มระดบัการศกึษา ความขดัแย้งทาง
ความคดิเป็นประเดน็ที่มเียาวชนรายงานว่าเป็นอุปสรรคส าคญัที่สุดต่อความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั
มากเป็นอนัดบัหนึ่ง มเีพยีงในกลุ่มควนิไทลท์ี ่1 และกลุ่มประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) เท่านัน้ที่
ประเดน็ดงักล่าวมเียาวชนรายงานมากเป็นอนัดบัสอง รองจากความยากจน 
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แผนภูมทิี ่7.3  สดัส่วนของเยาวชนที่รายงานว่าความขดัแย้งทางความคดิเป็นอุปสรรคส าคญั 
          ทีสุ่ดต่อความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั แยกตามช่วงอายุ ระดบัรายไดค้รวัเรอืน   
          ทีแ่บ่งเป็นควนิไทล ์และระดบัการศกึษา 

 
ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 

 

 

 

“ ‘เดี๋ยวนี้หดัเถียงแล้วเนอะ กูอาบน ้ าร้อนมาก่อนมงึ เชือ่กูนี!่!! กูแม่มงึนะแล้วกูก็
ไม่ได้คลอดมงึมาให้มงึมายนืเถียงกูฉอดๆๆ ด้วย ท าตามทีกู่บอกมนัถึงจะเจริญ 
เถยีงกูแบบนี้นีแ่หละมนัถงึไม่เจรญิกบัเขาสกัท’ี  

‘แม่หวงัดกีบัวาฬหรอืแม่อยากใหต้วัเองสบายกนัแน่’ เดก็น้อยถามออกไปทัง้น ้าตา 

‘กูคลอดมงึมากูกต็้องหวงัใหม้งึดูแลกูมัย้ [...] ลูกเนรคุณ กูไม่น่าพลาดมมีงึเลย จะ
ไปตายไหนกไ็ป!!!’ [...] 

สิง่ทีทุ่กคนเรยีกกนัว่าครอบครวั แต่ส าหรบัวาฬ พวกเราไม่ใช่ครอบครวั เพราะ
ครอบครวัเคา้ไม่ท ารา้ยกนัแบบนี้หรอกใช่มัย้ล่ะ [...] ความรูส้กึของเขามนัเละจนไม่
รูจ้ะเละยงัไงแลว้ จะเล่าใหใ้ครฟังกไ็ม่ได ้ 

เราไม่มีสิทธิมีเสียงเพราะเราแม่งเป็นลูกไงล่ะ เป็นเด็กทีเ่กิดขึ้นมาเพียงเพราะ
ต้องการให้เราเป็นไม้ประดบับ้านหรือไม่ก็ปลูกเราเพือ่หวงัพึง่ร่มเงาจากเราใน
อนาคต พรอ้มกบัยดัเยยีดความคาดหวงัเขา้มาทัง้ๆ ทีเ่ราไม่เตม็ใจ เขาไม่เคยทีจ่ะ
ฟังเราฟังความรูส้กึความตอ้งการของเราหรอก” 

– อทติยา อายุ 17 ปี 
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ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นท าให้ครอบครวัไม่ใช่พ้ืนท่ีสบายใจของเดก็และเยาวชน 

 ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นในครอบครวัส่งผลให้เด็กและเยาวชนรู้สกึว่าครอบครวัไม่ใช่พื้นที่
สบายใจส าหรบัตน จากผลส ารวจของ คดิ for คดิส ์กลุ่มเยาวชนทีร่ายงานว่าความขดัแยง้ทางความคดิ
เป็นอุปสรรคส าคญัที่สุดต่อความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั จ านวนมากถึงร้อยละ 21.2 รู้สกึสนิทกับ
ครอบครวัของตนน้อย และร้อยละ 73.1 ไม่ปรึกษาครอบครวัเป็นคนแรกเมื่อประสบปัญหาในชีวิต 
สดัส่วนดงักล่าวสูงกว่ากลุ่มเยาวชนทีร่ายงานว่าไม่มอีุปสรรคใดในครอบครวัถงึรอ้ยละ 19.1 และรอ้ยละ 
38.8 ตามล าดบั ในแง่นี้ ครอบครวัทีม่คีวามไม่ลงรอยระหว่างรุ่นจงึมแีนวโน้มสนับสนุนเดก็และเยาวชน
ไดจ้ ากดักว่า 

 ยิง่ไปกว่านัน้ เยาวชนทีม่คีวามขดัแยง้ทางความคดิเป็นอุปสรรคส าคญัในครอบครวัยงัตอ้งเผชญิ
ความรุนแรงในครวัเรอืนมากกว่า โดยรอ้ยละ 10.1 รูส้กึว่าบา้นไม่ใช่พืน้ทีป่ลอดภยั และรอ้ยละ 33.0 เคย
ถูกท ารา้ยหรอืลงโทษใหร้่างกายเจบ็ปวด ซึ่งเป็นสดัส่วนมากกว่าเยาวชนทีไ่ม่มอีุปสรรคกว่าสองเท่าตวั
และสีเ่ท่าตวัตามล าดบั เยาวชนเหล่านี้ยงัเสีย่งมปัีญหาสุขภาพจติสูงกว่า โดยร้อยละ 77.0 รู้สกึเครยีด
บ่อย ซึ่งเป็นสดัส่วนมากกว่าเยาวชนทีไ่ม่มอีุปสรรคถงึรอ้ยละ 36.9 ในกรณีเลวรา้ยทีสุ่ด ความไม่ลงรอย
ระหว่างรุ่นยงัอาจสง่ผลใหเ้ดก็และเยาวชนออกจากครอบครวัเพิม่มากขึน้ 
 

แผนภูมทิี ่7.4  เปรยีบเทยีบเยาวชนทีร่ายงานว่าความขดัแยง้ทางความคดิเป็นอุปสรรคส าคญั  
          ทีสุ่ดต่อความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั กบัเยาวชนทีร่ายงานว่าไม่มอีุปสรรคต่อ    
          ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 

ประเดน็เปรยีบเทยีบ เยาวชนทีร่ายงานว่าความ
ขดัแยง้ทางความคดิเป็น
อุปสรรคส าคญัทีสุ่ดต่อ

ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 

เยาวชนทีร่ายงานว่าไม่มี
อุปสรรคต่อความสมัพนัธ์

ภายในครอบครวั 

รูส้กึสนิทกบัครอบครวัน้อย (%) 21.2 2.1 

เชื่อถอืไวใ้จครอบครวัน้อย (%) 19.2 4.6 

ไม่ปรกึษาครอบครวัเมื่อมปัีญหา (%) 73.1 34.3 

รูส้กึว่าบา้นไม่ใช่พืน้ทีป่ลอดภยั (%) 10.1 2.9 

เคยถูกท ารา้ย/ลงโทษทางร่างกาย (%) 33.0 6.8 

รูส้กึเครยีดบ่อย (%) 77.0 41.1 

ทีม่า: ผลส ารวจเยาวชนของ คดิ for คดิส ์(2022) 
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สร้างทกัษะในการอยู่ร่วมกนั ลดความเหลื่อมล า้ พร้อมรบัสถานการณ์เลวร้าย 

 ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นที่ทวคีวามรุนแรงขึ้นภายใต้สามวกิฤตก าลงับัน่ทอนความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อความสามารถของครอบครัวในการสนับสนุนเด็กและเยาวชน  
รวมถงึสวสัดภิาพและสุขภาวะทางจติของพวกเขาอย่างมนียัส าคญั  

 ฉะนัน้ การเร่งเสรมิสรา้งความเขา้ใจและทกัษะการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนต่างรุ่นจงึเป็นสิง่จ าเป็น 
โดยใหเ้ดก็และผูใ้หญ่มโีอกาสใชเ้วลาร่วมกนัมากขึน้ เช่น ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมบรกิาร
สงัคมและให้แรงงานมสีทิธลิาเกี่ยวกบับุตร ควบคู่กบัปลูกฝังความอดกลัน้และวธิกีารสื่อสารข้ามรุ่นที่
เหมาะสมแก่เดก็และเยาวชนผ่านระบบการศกึษา ให้ความรู้และฝึกอบรมทกัษะการดูแลลูกหลานผ่าน
กลไกบรกิารสุขภาพแม่และเด็กและชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนเปิดให้เยาวชนรวมกลุ่มเสนอโครงการ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจและทกัษะดงักล่าว เพือ่ขอรบังบประมาณไปด าเนินการกบัเดก็และผูใ้หญ่ในชุมชน
ของตนได ้

 ขณะเดยีวกนั รฐับาลสามารถใชบ้รกิารพืน้ฐานเป็นเครื่องมอืลดความเหลื่อมล ้าเชงิอ านาจภายใน
ครอบครวั เพื่อลดโอกาสทีผู่ใ้หญ่จะใชอ้ านาจบงัคบักดดนัลูกหลานและเพิม่ความเท่าเทยีมในการพูดคุย
จดัการความขดัแย้งในครอบครวั ซึ่งจะช่วยป้องกนัไม่ให้ความขดัแย้งบานปลายจนแตกหกักัน เช่น 
จดับรกิารสุขภาพและการศกึษาโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายและให้เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเขา้ใช้บรกิารไดเ้อง 
โอนเงนิอุดหนุนและทรพัยากรอื่นให้เยาวชนโดยตรง ตลอดจนส่งเสรมิให้เยาวชนท างานเสรมิ เพื่อลด
การพึง่พงิทรพัยากรทางบา้น 

 นอกจากจดัการสาเหตุแห่งความขดัแย้งแล้ว รฐับาลยงัควรพฒันากลไกป้องกนัและเยียวยา
ผลกระทบจากความรุนแรงในครวัเรอืน โดยยกระดบัระบบคุ้มครองเด็กให้เข้าถึงได้ง่าย มทีรพัยากร
เพยีงพอ และคุม้ครองเดก็ไดอ้ย่างทนัท่วงทแีละยัง่ยนื พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้ก่เด็ก เยาวชน ครู และผู้น า
ชุมชนเกีย่วกบัระบบคุม้ครองเดก็และวธิกีารใหค้วามช่วยเหลอืเฉพาะหน้าแก่เดก็ทีเ่ผชญิความรุนแรง 
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‘ยาก-ล าบาก-แต่ไม่นึกเสียใจท่ีออกมา’ ฟังเสียงเยาวชนท่ีไร้บ้านเพราะการเมอืง  

 
 

‘บ’ี คอืนามสมมตขิองเดก็สาววยั 22 ปี ทีต่้องพาตวัเองออกจากบ้านเพราะความคดิเหน็ทางการเมอืงที่
ไม่ตรงกบัพ่อ เธอเป็นอกีหนึ่งคนรุ่นใหม่ทีอ่อกมาเคลื่อนไหวทางการเมอืงตลอด 2 ปีทีผ่่านมานี้ บนีิยามตวัเองว่า
เป็น ‘หน่วยหลงับา้น’ คอยท าหน้าทีก่ระจายขอ้มลูขา่วสารใหก้บัเพื่อนๆ พี่ๆ  ทีไ่ปมอ็บ ซึง่การมารบัหน้าทีน่ี้ไม่ได้
เกิดจากความตัง้ใจ แต่เป็นเพราะว่าพ่อของบไีม่อนุญาตให้เธอออกไปร่วมเคลื่อนไหว ไม่แม้กระทัง่ยอมใหบ้มีี
ความคดิเหน็ทางการเมอืงทีต่่างไปจากเขา 

 บสีะทอ้นความในใจใหฟั้งว่า “ดว้ยความทีพ่่อเป็นคนทีอ่นิกบัการเมอืง เป็นรอยลัลสิต์ตวัจรงิ ทีผ่่านมา
เขากพ็ยายามจะคุยเรื่องนี้กบัเรา แต่เรามกัจะตมีนึไม่ตอบ เพราะรูด้วี่าเรากบัพ่อมคีวามคดิเหน็ทางการเมอืงทีไ่ม่
เหมอืนกนั และเขาเป็นคนทีค่่อนขา้งใชอ้ารมณ์ในการพดูคุย เลยท าใหรู้ส้กึว่าคุยกนัไปเดีย๋วกท็ะเลาะกนัอยู่ด ีต่าง
คนต่างอยู่ดกีว่า เราเลยเลอืกเกบ็ซ่อนความคดิของตวัเองไว ้สิง่นี้ท าใหเ้รารูส้กึอดึอดัมาโดยตลอด” 

 ไม่ต่างจากภูเขาไฟทีร่อวนัปะทุ ความอดึอดัทีส่ ัง่สมอยู่ในใจของบกีเ็ฝ้ารอวนัเวลาทีจ่ะไดร้บัการระบาย
ออก และแล้ววนันัน้กม็าถงึ ขณะทีบ่กีบัพ่อก าลงันัง่ดูข่าวมอ็บราษฎรจดัการประทว้งบรเิวณหน้าส านักงานใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 ทนัททีีก่ารน าเสนอขา่วจบ บรรยากาศหน้าโทรทศัน์ค่อยๆ 
ตงึเครยีดขึน้ ก่อนทีพ่่อของบจีะวจิารณ์การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่อย่างหนักหน่วง บเีล่าว่าเธอพยายามแลว้ที่
จะอดทนรบัฟัง แต่ความรู้สกึ ณ เวลานัน้เอ่อล้นเกินที่ใจของเธอจะรบัไหว จนบพีูดออกไปว่า “เราไม่พูดเรื่อง
การเมอืงกนัในบา้นไดไ้หมป๊า” 

 ประโยคของบไีม่ทนัสิน้สุดด ีพ่อของเธอกโ็มโหรา้ยใส่เธออย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน บอีธบิายความรูส้กึ 
ณ วนันัน้ด้วยน ้าเสียงสัน่เครือว่า นัน่เป็นครัง้แรกที่พ่อแสดงกิริยาแบบนัน้กับเธอ บียอมรบัว่าเธอตกใจแล ะ
หวาดกลัวมาก เอาแต่บอกตัวเองว่า “บ้านไม่ปลอดภัยอีกต่อไป” หลังจากที่ทะเลาะกันเสร็จ บีวิ่งขึ้นมาบน
หอ้งนอน หยบิกระเป๋าออกมาใบหนึ่ง ยดัเสือ้ผา้ใส่กระเป๋า ก่อนจะควา้ตุ๊กตามาหนึ่งตวั และเดนิออกไปอยู่บรเิวณ
รา้นสะดวกซื้อหน้าปากซอย เพราะเป็นพืน้ทีท่ีส่ว่างทีสุ่ดแล้วในเวลาใกลข้ึน้วนัใหม่ บกีล่าวถงึคนืนัน้ว่าแมจ้ะชอ็ก
และเสยีใจแต่เธอกพ็ยายามตัง้สตไิวใ้หไ้ด ้เพราะนับจากวนิาทนีี้ชวีติของเธอจะไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป 

 “เราเคยเหน็ขา่วเดก็ทีต่้องออกจากบา้นเพราะไปมอ็บ แต่ไม่เคยคดิเลยว่าวนัหนึ่งเรื่องนี้จะเกดิขึน้กบัตวั
เรา เขาไม่อยากใหไ้ปมอ็บ เรากไ็ม่ไป เรากป็ระนีประนอมทีสุ่ดแลว้นะ แต่มนักย็งัเกดิขึน้” 

 “หลงัออกจากบา้นมา กไ็ดพ้ีค่นหนึ่งช่วยหาทีพ่กัชัว่คราวใหพ้รอ้มเงนิตดิตวัจ านวนหนึ่ง แต่สกัพกักเ็ริม่
กงัวลว่าจะเอายงัไงต่อด ีเพราะตอนทีอ่อกจากบา้นมาไม่มเีงนิตดิตวัเลย ในกระเป๋าตงัคม์ีแค่เศษเหรยีญนิดหน่อย
กบัเงนิในบญัชอีีกแค่ 60 บาท ซึ่งเงนิจ านวนแค่นี้ถอนออกมาไม่ได้ ตอนนัน้ก็พยายามขอความช่วยเหลอืไปที่
หน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้ง แต่ก็ไม่ได้รบัการตอบรบั เขาบอกว่าเคสของเราไม่ตรงกบัเงื่อนไขการช่วยเหลอื เรา
เครยีดมาก เพราะไม่มเีงนิแมแ้ต่จะกนิขา้วแล้ว กเ็ลยเป็นเหตุผลทีท่ าใหต้ดัสนิใจเขยีนป้ายขอรบับรจิาคในมอ็บที่
ลาดพรา้ว” 
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การรบับรจิาคในวนันัน้ท าใหบ้ไีดเ้งนิมาก้อนหนึ่งส าหรบัการตัง้ต้นชวีติใหม่ พอดกีบัทีค่นรกัของบทีราบ
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น จงึชกัชวนให้มาอาศยัอยู่ด้วยกนั แม้บจีะสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายเรื่องที่พกั แต่ส าหรบั
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เธอต้องเป็นคนแบกรบัภาระทางการเงนิเหล่านัน้ด้วยตวัเอง หนึ่งในนัน้คอืค่าเทอมส าหรบัการ
เรยีนมหาวทิยาลยั บตีดัสนิใจพกัการเรยีนไวช้ัว่คราวเพื่อตดัรายจ่ายก้อนใหญ่และเอาเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน มาใช้
ในการท างานแทน 

บีอยู่อาศยัอยู่นอกบ้านเป็นเวลากว่า 3 เดือน จนในที่สุดช่วงต้นปี 2564 พ่อก็ส่งพี่ชายของบีมาเป็น 
กาวใจเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างเธอกบัทีบ่า้นอกีครัง้ บเีล่าดว้ยน ้าเสยีงตดิตลกว่าตอนแรกเธอลงัเลทีจ่ะกลบัไป
อยู่บ้าน แต่พีช่ายพูดกบัเธอหนึ่งประโยคว่า “ใหค้ดิเสยีว่าบ้านเป็นแค่ทีน่อน เดีย๋วพอเชา้บกีอ็อกไปขา้งนอกได้” 
เพราะค าพดูนัน้บวกกบัการเหน็แก่พีช่าย ท าใหบ้ตีดัสนิใจกลบัมาอยู่บา้นทีเ่ธอเคยจากมา 

“ทุกวนันี้ความสมัพนัธ์กบัพ่อกด็ขีึน้ เราคุยกนักบัเกอืบทุกเรื่อง ยกเวน้เรื่องการเมอืง ถ้าเป็นเรื่องนี้เขา
ไม่คุยกบัเราเลย เวลานัง่ดขูา่วอยู่หน้าทวีดีว้ยกนัแลว้มขีา่วการเมอืงขึน้มา พ่อกจ็ะลุกขึน้หอ้งไปเลย หรอืไม่กน็ัง่ดู
เฉยๆ แต่ไม่พดูอะไร” 

บเีผยความในใจใหฟั้งว่า ส าหรบัคนเป็นลูกไม่ไดต้อ้งการอะไรไปมากกว่าการขอแค่ใหพ้่อแม่รบัฟังโดย
ไม่ตดัสนิและเขา้ใจในความแตกตา่งของกนัและกนั “แมเ้ราจะเชื่อกนัคนละอย่าง แต่จรงิๆ แลว้เราอยู่ดว้ยกนัไดน้ะ 
เพราะประชาธปิไตยคอืการเคารพความเหน็ทีแ่ตกต่างกนัอยู่แล้ว เราแค่อยากใหคุ้ณเคารพความคดิเหน็ของเรา
บา้งแค่นัน้เอง” 

ปัจจุบนันี้ แม้บจีะกลบัมาอยู่บ้าน แต่เธอยงัคงต้องท างานหาเงนิเช่นเดมิ เนื่องจากที่บ้านของบไีด้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากพิษโควิด-19 การท างานอย่างหามรุ่งหามค ่าท าให้เธอต้องพกัจากการเคลื่อนไหวไป
ชัว่คราว แต่อย่างไรกต็ามบยีนืยนักบัเราดว้ยน ้าเสยีงหนักแน่นว่าอุดมการณ์ทางการเมอืงของเธอยงัเหมอืนเดมิ 

ก่อนจากกนัเราถามบวี่า ทัง้ๆ ทีเ่จอเรื่องราวมาหนักหนาขนาดนี้ อะไรคอืเหตุผลทีท่ าใหเ้ธอยงัคงยดึมัน่
ในอุดมการณ์นี้ต่อไป 

“การทีเ่ราต้องออกจากบ้านและกลายมาเป็นแรงงานคนหนึ่งในระบบ ยิง่ท าใหเ้ขา้ใจมากขึน้ดว้ยซ ้าว่า
ท าไมถงึยงัตอ้งยดึมัน่อุดมการณ์นี้อยู่ สิง่ทีเ่กดิขึน้สะทอ้นใหเ้หน็ชดัแลว้ว่า ทุกการกระท าของรฐัส่งผลต่อชวีติของ
เรา ยิง่ปีนี้แสดงใหเ้หน็ชดัมากว่ารฐัไม่สามารถจดัการอะไรใหด้ขีึน้ไดเ้ลย ไม่พอยงักระท าเราซ ้าอกี แทนทีว่่ าปีนี้
จะไดล้มืตาอ้าปาก กลายเป็นว่าเสยีเวลาไปเปล่าๆ เลยทัง้ปี เราเขา้ใจเลยว่าท าไม ณ วนันัน้ คุณลุงคุณป้าเขาถงึ
ออกมาประท้วงกนั ก็เพราะว่าเขาคอืผู้ได้รบัผลกระทบจากการกระท าของรฐัไง มนัไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันของ
นักศกึษาอย่างทีฝั่ง่ตรงขา้มชอบโจมต ีแต่มนัคอืการออกมาเรยีกรอ้งเพื่อชวีติของพวกเราจรงิๆ 

 

“ความล าบากทีเ่ราตอ้งเจอไม่ไดท้ าใหอุ้ดมการณ์หายไปเลย กลบักนัมนัยิง่ตอกย ้าว่าเราเดนิมาถูกทางแลว้” 

 

ดูเพิม่เตมิ: ภาวณิี คงฤทธิ,์ “‘ยาก-ล าบาก-แต่ไม่นึกเสยีใจทีอ่อกมา’ ฟังเสยีง 3 เยาวชนทีไ่รบ้า้นเพราะการเมอืง,” The101.world,  
21 ตุลาคม 2022, https://www.the101.world/how-protest-affect-the-life-of-youth/. 
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บทส่งท้าย 

ตัง้หลกัใหม่ เติมความฝันเดก็และครอบครวัไทย 

       

 

วกิฤตโรคระบาดโควดิ-19 วกิฤตความเหลื่อมล ้าและการพฒันา และวกิฤตสงัคมและการเมอืง
เป็นสามวิกฤตใหญ่ที่สร้างบาดแผลต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทยอย่างรุนแรง  
โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชนทีเ่ปราะบางเป็นทุนเดมิจะยิง่ไดร้บัผลกระทบหลายดา้น วกิฤตเหล่านี้ไม่
เพยีงแต่สรา้ง ‘แผลสด’ ทีรุ่นแรงเฉพาะหน้า แต่สามารถสรา้ง ‘แผลเป็น’ ไปตลอดชวีติของพวกเขาหาก
ไม่ไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสม 

อย่างไรกต็าม ภาครฐัไทยดจูะยงัไม่ตระหนกัถงึความเร่งด่วนและรุนแรงของวกิฤตอย่างเพยีงพอ 
อกีทัง้ยงัขาดขดีความสามารถและความยดืหยุ่นในการรบัมอืกบัปัญหา ตัง้แต่การเตรยีมพรอ้ม การลด
ผลกระทบ การตอบสนอง ตลอดจนการฟ้ืนฟู ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมคอืงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
รฐับาล 2 ปีทีผ่่านมามโีครงการใชจ่้ายเงนิทีแ่ทบไม่แตกต่างกบัช่วงก่อนโควดิ ราวกบัประเทศไทยอยู่ใน
โลกไรโ้ควดิ ยิง่ไปกว่านัน้ ในปีงบประมาณ 2565 รฐับาลยงัตดังบประมาณดา้นสวสัดกิารของประชาชน
ลงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั แม้ว่ารฐับาลกู้เงนิ 1.5 ล้าน
ลา้นบาทเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ แต่เงนิกู้จ านวนมากถูกใชไ้ปกบัโครงการทัว่ไปทีถู่กหบีห่อ
ไวด้ว้ยค าว่าโควดิ71 การไม่เปลีย่นการจดัสรรงบประมาณสะทอ้นว่าการบรหิารงานโดยทัว่ไปของภาครฐั
ไมไ่ดป้รบัตวัเพือ่แกว้กิฤต และไม่ไดม้องสวสัดภิาพของประชาชนเป็นเรื่องหลกั 

ในขณะเดยีวกนั มาตรการปิดโรงเรยีนเพื่อจดัการกบัวกิฤตโควดิ เป็นการมองปัญหาอย่างคบั
แคบเฉพาะตวัเลขผู้ตดิเชื้อโควดิ แต่ไม่ได้มองสวสัดภิาพด้านอื่นซึ่งน่าเป็นห่วงไม่แพ้กนั ผลขา้งเคยีง
ด้านสุขภาพที่เห็นได้ชดัคอืเด็กเปราะบางต้องเสี่ยงโรคทุพโภชนาการมากขึ้น เพราะพวกเขาพึ่งพา
อาหารกลางวนัและนมจากโรงเรยีน แต่เมื่อปิดโรงเรยีน กลบัไม่มกีารแจกจ่ายอาหารและนมไปใหต้าม
บา้นเรอืน  

การศกึษากเ็กดิปัญหาในท านองเดยีวกนั กล่าวคอื การบงัคบัให้เรยีนออนไลน์ ทัง้ทีเ่ดก็ไทยขาด
ฐานทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะโดยนักเรยีนราวรอ้ยละ 70-80 ทีไ่ม่มคีอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต ทีผ่่าน
มา โรงเรยีนไม่มอีุปกรณ์การศกึษาพอใหน้ักเรยีนผูข้าดแคลนได้ยมืใช้ทีบ่้าน และรฐับาลกไ็ม่มนีโยบาย
เพื่อปิดช่องว่างดงักล่าว หรอืแมแ้ต่การพฒันาคู่มอืการเรยีนแบบออฟไลน์ทีบ่า้น ทีล่ดผลกระทบส าหรบั
กลุ่มทีไ่ม่มคีวามพรอ้ม 

เมื่อโรงเรียนเปิด รัฐบาลก็ไม่มีแนวนโยบายรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียการเรียนรู้  
นโยบายเปิดโรงเรยีนเป็นไปเพื่อใหโ้รงเรยีน ‘เปิดได’้ เพยีงอย่างเดยีว ตามแนวนโยบายทีต่้องการใหโ้ค
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วดิกลายเป็นโรคประจ าถิน่ การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนสว่นใหญ่ยงัไม่ไดค้ านึงถงึทกัษะและการเรยีนรู้
ที่ถดถอยของเดก็ ในกลุ่มเดก็และเยาวชนที่หลุดออกไปจากระบบการศกึษา รฐับาลยงัไม่มฐีานข้อมูล
เพียงพอเพื่อติดตามได้ด้วยซ ้าว่า ใครบ้างที่ต้องหยุดเรียนไป ภายใต้ข้อจ ากัดเช่นนี้ การออกแบบ
นโยบายเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอือย่างตรงจุดและมปีระสทิธภิาพย่อมไม่สามารถท าได้  

ในมติกิารมสี่วนร่วมทางการเมอืงของเดก็เยาวชน รฐับาลไม่เพยีงเพกิเฉยต่อปัญหา แต่ตัง้ใจไม่
รบัฟังเสียงเรียกร้องของพวกเขา การประท้วงของเยาวชนที่เริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัว อย่างความไม่  
เป็นธรรมในโรงเรยีน เมื่อไม่ไดร้บัการตอบสนองจงึยกระดบัสู่การชุมนุมทางการเมอืงอย่างเต็มรูปแบบ 
รฐับาลเลอืกปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงและกดปราบด้วยกฎหมาย ราวกบัว่าความฝันในการ
สรา้งสงัคมใหน่้าอยู่ของพวกเขาไรค้่า ถงึมาตรการเหล่านัน้จะช่วยใหก้ารชุมนุมผ่อนคลายลง แต่ไดส้รา้ง
ความไม่พอใจฝังลกึ พรอ้มปะทุตลอดเวลา 

แนวนโยบายกดปราบเด็กและเยาวชนที่เห็นต่างจากรฐัยงัถูกตัง้ค าถามอย่างมากจากภาค
วชิาการและภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืของกระบวนการยุตธิรรม หลกันิติ
ธรรม สทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของพลเมอืง และเสถยีรภาพของระบบการเมอืง 

 

3 เสาหลกั เติมความฝันเดก็และครอบครวัไทย 

รฐับาลตอ้ง ‘ตัง้หลกัใหม่’ ปรบัแนวคดิและวธิกีารด าเนินนโยบายครัง้ใหญ่ ใหต้อบโจทยใ์หญ่ของ
ประเทศทัง้ปัญหาในปัจจุบนัและความท้าทายในอนาคตไปพร้อมกนั กล่าวคอื การรกัษาแผลสดและ
แผลเป็นจากวกิฤตทีผ่่านมา และการเตรยีมพรอ้มส าหรบัความทา้ทายใหญ่ในอนาคต โดยตัง้เป้าใหเ้ดก็
และครอบครวัสามารถพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพ บนพื้นฐานของการสร้างสงัคมเสมอหน้า ที่ทุกคน
สามารถเข้าถงึโอกาสได้อย่างเท่าเทยีม โดยเฉพาะให้เดก็และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ได้
เตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงในโลกใหม่อย่างเตม็ศกัยภาพและตามเจตจ านงของตนเอง  

เพือ่บรรลุเป้าหมายขา้งตน้ รฐับาลจะตอ้งปรบัเป้าหมายการท างาน โดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนิน
นโยบายบน 3 เสาหลกั72 ไดแ้ก่ 

1. การจดัหาทรพัยากรใหเ้พยีงพอและทัว่ถงึส าหรบัการดแูลพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั 

2. การเพิม่ทางเลอืกและคุณภาพของบรกิารสาธารณะ ใหเ้ป็นทางเลอืกคุณภาพทีเ่ขา้ถงึไดจ้รงิ 

3. การสง่เสรมิสทิธเิดก็และการมสีว่นร่วมของเดก็ตลอดกระบวนการนโยบาย 
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แผนภูมทิี ่E.1  เสาหลกัของนโยบายเดก็และครอบครวัแห่งอนาคต 

 
ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Janta, Barbara et al, Recent trends in Child and Family Policy in EU: 

European Platform for Investing in Children - Annual Thematic Report, 2019. 

 

1) การจดัหาทรพัยากรให้เพียงพอและทัว่ถึงส าหรบัการดแูลพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั 

การยกระดบัและขยายตาข่ายทางสงัคม (social safety net) ใหส้งูและครอบคลุมคนทุกกลุ่มเป็น
เรื่องที่ไม่อาจหลกีเลี่ยงได้อกีต่อไป ครอบครวัไทยส่วนมากไม่พร้อมรบัมอืกบัเหตุการณ์เลวร้ายขนาด
ใหญ่ เนื่องจากโครงสร้างครวัเรอืนและสงัคมเปลี่ยนแปลงไปจนกระทบระบบความช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั 
รวมถงึความไม่มัน่คงของอาชพี ตลอดจนขอ้จ ากดัทางดา้นทรพัยส์นิและรายไดท้ีล่ดทอนความสามารถ
ในการดแูลกนัเองในครวัเรอืน  

การเพิม่สวสัดกิารเพื่อดูแลเดก็และผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้าและเพยีงพอต่อคุณภาพชวีติที่ดเีป็น
เรื่องส าคญัทีร่ฐัตอ้งเร่งด าเนินการ เมื่อพวกเขามทีรพัยากรในการด ารงชวีติอย่างมัน่คงยิง่ขึน้ จะช่วยเพิม่
ความสามารถในการดูแลตนเอง และยังปลดปล่อยศกัยภาพให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ชวีติส่วนตวั 
ชวีติครอบครวั ชวีติการงาน และชวีติทางสงัคมไดอ้ย่างเตม็ทีม่ากยิง่ขึน้  

การศึกษาของ สมชยั จิตสุชน73 พบว่าเงนิอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือนในปัจจุบนั มี
ปัญหาทัง้การตกหล่นและจ านวนเงนิไม่เพยีงพอ แมว้่าจะมกีารผ่อนคลายเกณฑก์ารคดักรองจากรายได้
เฉลีย่ของสมาชกิครวัเรอืนไม่เกนิ 36,000 บาท/คน/ปี ใหเ้พิม่ขึน้เป็น 100,000 บาท/คน/ปีในปี 2019 ซึ่ง
ท าให้มกีารจ่ายเงนิให้แก่เดก็เล็กกว่าครึ่งประเทศแล้วก็ตาม แต่ยงัพบว่าเดก็ในครวัเรอืนยากจนยงัตก
หล่นไม่ไดร้บัความช่วยเหลอืสูงถงึรอ้ยละ 30 นอกจากนี้ เงนิจ านวน 600 บาท/เดอืนนัน้ยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเดก็เลก็ที่มคี่าเฉลีย่ 3,373 บาท/เดอืน โดยอย่างน้อยรฐัควรจะเพิม่การ
สนับสนุนใหอ้ยู่ที ่1,200-1,500 บาท/เดอืน ซึ่งจะครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงเดก็ในครวัเรอืนยากจน
ไดร้าวครึง่หนึ่ง 
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รฐับาลอาจพจิารณานโยบายเพิม่ความมัน่คงทางการเงนิใหแ้ก่เดก็และเยาวชนทีม่อีายุมากกว่า 
6 ปีไดเ้ช่นกนั ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของเงนิโอน หรอืการส่งเสรมิใหห้ารายได้เสรมิหรอืฝึกงาน เพราะการ
เขา้สู่ระบบการศกึษานัน้มตี้นทุน ทัง้จากค่าใชจ่้ายด้านการศกึษาและจากค่าเสยีโอกาสในการหารายได้
มาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ซึ่งเยาวชนไทยในเศรษฐฐานะล่างมีอัตราการเข้าศึกษาในระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายและอุดมศกึษาน้อยกว่ากลุ่มอื่นอย่างมนีัยส าคญัอย่างมาก 

นอกจากนี้ นโยบายเดก็ เยาวชน และครอบครวั ไม่อาจมองแยกขาดจากนโยบายแรงงานได้ 
เนื่องจากแรงงานคอืผู้ดูแลครอบครวัหลัก เมื่อวิกฤตโควดิและวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบกับกลุ่ม
แรงงานโดยตรง ท าให้ความสามารถในการดูแลตนเองและครอบครัวลดลง  โดยเฉพาะครัวเรือน 
รายไดน้้อย รฐัจงึจ าเป็นต้องปฏริูปสวสัดกิารแรงงานครัง้ใหญ่ โดยเฉพาะสวสัดกิารการว่างงานและการ
ท างานต ่าระดบั (underemployment) ทีเ่ป็นช่องว่างใหญ่ในสงัคมไทย ใหม้ขีนาดการช่วยเหลอืทีม่ากขึน้ 
ค านึงถงึภาระการเลีย้งดคูนรอบตวั และขยายความครอบคลุมไปสูแ่รงงานนอกระบบ 

การเพิม่ทรพัยากรควรมองกว้างไปกว่าตวัเงนิด้วย เช่น การเพิม่เวลาให้ครอบครวัไดอ้ยู่พร้อม
หน้ากันมากขึ้นผ่านนโยบายขยายสิทธิลาคลอดของพ่อแม่ กลไกการช่วยเหลือด้านอาหารและ
โภชนาการเชงิรุกในช่วงวกิฤต ตลอดจนชุดความรูส้ าหรบัพอ่แม่เพือ่รบัมอืกบัโลกใหม่ไดอ้ย่างเขา้ใจ 

การเพิม่ทรพัยากรให้ครอบครวัสามารถดูแลตนเองได้อย่างเพียงพอทัง้ในยามปกติและยาม
วกิฤต จะท าใหพ้วกเขาปฏบิตัติามมาตรการภาครฐัในช่วงเวลาวกิฤตไดด้ยีิง่ขึน้ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการปฏบิตัติามมาตรการขอความร่วมมอืใหห้ยุดกจิกรรมสาธารณะ แลว้ยงัจดัการความท้าทายใหญ่
ของสงัคมในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล ้า และความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ี

 

2) การเพ่ิมทางเลือกและคณุภาพของบริการสาธารณะ ให้เป็นทางเลือกคณุภาพท่ีเข้าถึงได้จริง 

รฐับาลต้องจดัให้มบีรกิารสาธารณะใกล้ชุมชนที่มคีุณภาพและเข้าถึงได้จรงิ ลดอุปสรรคด้าน
ค่าใชจ่้ายหรอืเวลาใหน้้อยทีสุ่ด โดยเฉพาะการยกระดบับรกิารสาธารณสุขและการศกึษาส าหรบักลุ่มเดก็
เล็กเพราะการลงทุนกบัคนนัน้ยิง่เรว็ยิง่ให้ผลตอบแทนสูง หากเดก็มพีฒันาการทางร่างกาย จติใจ และ
การเรยีนรูท้ี่ดสีมวยั ย่อมมโีอกาสในการต่อยอดความรู ้การท างาน และความรบัผดิชอบทางสงัคมเมื่อ
เตบิโตขึน้ ผลตอบแทนของการลงทุนนี้ยิง่เหน็ชดัในกลุ่มเดก็เปราะบาง โดยอาจสูงถงึรอ้ยละ 7-13 ต่อปี 
นับเป็นการลงทุนด้านทรพัยากรมนุษย์ที่คุ้มค่ามากที่สุด74 อีกทัง้ยงัช่วยลดความเหลื่อมล ้าข้ามรุ่นได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และสรา้งสงัคมทีเ่สมอหน้าไดม้ากกว่า75  
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แผนภูมทิี ่E.2  ผลตอบแทนของการลงทุนในเดก็ช่วงวยัต่างๆ  

  
ทีม่า: James J. Heckman, “Schools, Skills and Synapses,”  

Economic Inquiry, 46(3): 289-324, 2008. 

 
UNICEF ประเมินว่างบประมาณใช้จ่ายด้านเด็กเล็กควรมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของ

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เพื่อสรา้งผลลพัธ์ในเชงิคุณภาพไดจ้รงิ แต่ทีผ่่านมา ประเทศ
ไทยใชง้บประมาณด้านดงักล่าวเพยีงรอ้ยละ 0.25 ของจดีพี7ี6 จงึยงัมชี่องว่างส าหรบัการพฒันาให้ศูนย์
เดก็เลก็และโรงเรยีนอนุบาลเป็นทางเลอืกทีเ่ขา้ถงึได้จรงิ ทัง้การกระจายใหเ้ขา้ใกลแ้หล่งชุมชนนอกตวั
เมอืง และการยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิาร 

รฐับาลจ าเป็นต้องยกระดบับริการสุขภาพจิตเช่นกัน เป้าหมายการเพิ่มจ านวนจิตแพทย์ให้
ครอบคลุม 63 จงัหวดัเพิม่ขึน้จาก 55 จงัหวดัในปัจจุบนั เป็นเป้าหมายทีเ่ลก็เกนิไป รฐับาลควรตัง้เป้าให้
มจีติแพทยเ์ดก็หรอืนักจติวทิยาเดก็ใหค้รอบคลุมอย่างน้อยทุกจงัหวดั และควรครอบคลุมระดบัอ าเภอใน
อนาคต นอกจากนี้ รฐับาลยงัควรก าหนดเป้าหมายเป็นสดัสว่นต่อจ านวนเดก็ในระดบัทีเ่พยีงพอ สหราช
อาณาจกัรเสนอให้มจีติแพทย์เดก็เต็มเวลา 3.6-4.8 คนต่อเดก็อายุ 0-18 ปีจ านวน 100,000 คน และใน
สหรฐัเสนอให้มีจิตแพทย์ 12 คนต่อเด็ก 100,000 คน77 หากยึดตามสดัส่วนนี้ ประเทศไทยควรจะมี
จติแพทยเ์ดก็เตม็เวลาราว 500 - 1,637 คนทัว่ประเทศ 

บทเรยีนส าคญัอกีอย่างหนึ่งจากวกิฤตครัง้นี้คอื การบรหิารงานแบบรวมศูนย์ไม่สอดคล้องกบั
สภาพบรบิทในแต่ละท้องถิ่น และมสี่วนเร่งให้ปัญหารุนแรงขึ้น หรอือาจสร้างผลข้างเคยีงที่ไม่จ าเป็น 
อาท ิมาตรการกกัตวัที่บ้านหรอืในชุมชนอาจท าได้จรงิในบางพื้นที่ แต่ในหลายกรณีก็ขาดความพร้อม
ทางสถานที่ จนก่อให้เกิดการแพร่เชื้อระหว่างคนใกล้ตวัยิ่งขึ้น มาตรการปิดโรงเรียนทุกช่วงชัน้ทัว่
ประเทศอาจช่วยลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงได้ แต่ได้พรากการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้อาศยัอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรง และผลกัให้พวกเขาเขา้สู่โลกดจิทิลัโดย
ขาดฐานรองรบัอย่างไม่จ าเป็น  
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เงื่อนไขส าคญัที่จะเพิม่ทางเลอืกและยกระดบัคุณภาพบรกิารสาธารณะได้ คอื การคนือ านาจ
จดัการบรกิารสาธารณะสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยให้รฐับาลท้องถิ่นมอี านาจตดัสนิใจและทรพัยากร
ส าหรบัจดับรกิารสาธารณะมากขึน้ และยงัสามารถดงึภาคเีครอืข่ายทางสงัคมเขา้มาใหบ้รกิารภายใต้การ
สนบัสนุนทางทรพัยากรของภาครฐั รฐับาลสว่นกลางควรเปลีย่นบทบาทมาท าหน้าทีด่แูลภาพรวมในเชงิ
ระบบ เสรมิขดีความสามารถใหก้บัผูม้บีทบาทอื่นๆ เขา้มาช่วยกนัแกปั้ญหา และประสานงานหากมคีวาม
จ าเป็นตอ้งด าเนินการขา้มพืน้ที ่

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทัง้ระบบ รัฐบาลควรพัฒนาฐานข้อมูลด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครวัในเชงิลกึทีส่ามารถระบุตวัผูต้อ้งการความช่วยเหลอืไดต้รงจุด โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขอ้มูลที่
กระจดักระจายอยู่ในแต่ละกรมกอง เช่น การระบุตวัและเขา้ช่วยเหลอืเดก็ก าพรา้จากสถานการณ์โควดิ-
19 รวมถงึการช่วยเหลอืกลุ่มเสีย่งต่อภาวะทุพโภชนาการผ่านการเชื่อมโยงขอ้มูลด้านพฒันาการทาง
ร่างกายเดก็ของโรงเรยีนกบัขอ้มูลทะเบยีนราษฎรแ์ละขอ้มูลสุขภาพอื่นๆ นอกจากนี้ รฐับาลควรพฒันา
ตวัชี้วดัสภาพแวดลอ้มของเดก็ เยาวชน และครอบครวั ทีแ่ยกย่อยในระดบัภูมภิาคและครอบคลุมทุกมติิ 
ทัง้ความเป็นอยู่ การเขา้ถงึโอกาสและสทิธเิสรภีาพ เพือ่ใหแ้กปั้ญหาคอขวดในระบบนิเวศไดต้รงจุด  

 

3) การส่งเสริมสิทธิเดก็และการมีส่วนร่วมของเดก็ตลอดกระบวนการนโยบาย 

เดก็และเยาวชนตอ้งเป็นผูร้บัมอืแผลเป็นจากวกิฤตสามดา้น และเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความ
ท้าทายหลากหลายด้านในอนาคตอย่างรุนแรงและยาวนานกว่าผู้ใหญ่ในปัจจุบัน ดงันัน้ รฐับาลต้อง 
เปิดกวา้งใหเ้ดก็และเยาวชนมสีว่นร่วมทางการเมอืงเพิม่มากขึน้ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่ใหพ้วกเขา
มสีว่นร่วมก าหนดและขบัเคลื่อนสงัคมแบบทีพ่วกเขาตอ้งการใชช้วีติในอนาคต 

ส าหรบัการเมอืงทางตรง รฐับาลควรลดอายุขัน้ต ่าของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงทางตรง และ
อ านวยความสะดวกใหเ้ดก็และเยาวชนมสี่วนร่วมในกลไกทางการไดง้่ายยิง่ขึน้ เช่น การเขา้ชื่อเรยีกรอ้ง
แบบออนไลน์ การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม และการเสนอโครงการทางสังคมเพื่อขอรับ
งบประมาณไปด าเนินการเองโดยตรง รฐับาลจะต้องมกีลไกใหเ้ดก็และเยาวชนมัน่ใจไดว้่าพวกเขาไดถู้ก
รบัฟังและรฐับาลไดด้ าเนินการอย่างเตม็ความสามารถแลว้ 

กลไกสภาเดก็และเยาวชนเป็นองค์กรที่มศีกัยภาพอย่างมากในการสะท้อนเสยีงและขบัเคลื่อน
สงัคมทีเ่ยาวชนตอ้งการเหน็ แต่กลไกดงักล่าวยงัมปัีญหาในหลายระดบั เพราะขาดอ านาจและทรพัยากร
ในการด าเนินงาน ขาดความเชื่อมโยงกบัฝ่ายบรหิารทัง้ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ ตลอดจนทีม่าของสมาชกิ
สภาทีย่งัไม่อาจเรยีกว่าเป็นตวัแทนของเยาวชนไทยไดจ้รงิ  

สมาชกิสภาเดก็และเยาวชนควรมทีี่มาจากการเลอืกตัง้ และสภาเดก็และเยาวชนควรได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณใหม้คีวามแน่นอน เพยีงพอ และท างานไดอ้ย่างเป็นอสิระ นอกจากนี้ ควรก าหนดใหม้ี
ผูแ้ทนของสภาเดก็และเยาวชน หรอืผูแ้ทนเยาวชนอื่นในคณะกรรมการระดบัชาตดิ้านเดก็และเยาวชน 
รวมถงึรฐับาลควรพจิารณาสง่ร่างนโยบายส าคญัใหส้ภาเดก็และเยาวชนพจิารณาเพือ่ใหค้วามเหน็ 
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สุดทา้ยน้ี เดก็และเยาวชนควรมชี่องทางในการพฒันาสงัคมรอบตวัอย่างเป็นรูปธรรม โดยใหเ้ดก็
และเยาวชนมีส่วนร่วมตัดสินใจนโยบายในชุมชนและสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการนักเรียนใน
สถานศกึษามาจากการเลอืกตัง้ มผีูแ้ทนนักเรยีนในคณะกรรมการสถานศกึษา ภาครฐัยงัสามารถสร้าง
กระบวนการงบประมาณที่ให้เด็กมสี่วนร่วมได้โดยตรง เช่น ผลกัดนัส่งเสรมิให้มงีบประมาณส าหรบั
กิจกรรมทางสงัคมที่มเีด็กและเยาวชนเป็นเจ้าของโครงการ ให้พวกเขาตดัสนิใจใช้งบประมาณด้วย
ตนเอง ลดขอ้จ ากดัในเชงิความคดิทีจ่ะถูกตดัสนิโดยเจา้หน้าที่ภาครฐัลง เพื่อเปลีย่นแปลงสงัคมรอบตวั
ไปในแบบทีพ่วกเขาตอ้งการ  

 

ส่งท้าย: กระบวนการนโยบายท่ีตอบโจทยส์งัคมไทยในโลกยคุใหม่ 

ท่ามกลางความทา้ทายของการพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวัทีส่งัคมไทยก าลงัเผชญิ ล าพงั
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพยีงอย่างเดยีว อาจไม่เพยีงพอต่อการ ‘ตัง้หลกัใหม่’ เพือ่เตมิความฝันของเดก็
และครอบครัวได้ หากแต่ต้องปรับกระบวนการนโยบายใหม่ด้วย ทัง้นี้  ‘คิด for คิดส์’ เสนอว่า 
กระบวนการท านโยบายเดก็และครอบครวัใหม่ตอ้งตัง้บนฐานทีเ่ขม้แขง็ 3 ฐาน คอื ฐานวชิาการ ฐานการ
พฒันา และฐานประชาธปิไตย 

ฐานวิชาการ - โลก VUCA เรยีกร้องให้การด าเนินนโยบายต้องใช้หลกัคดิและหลกัฐานมาก
ยิง่ขึน้ กระบวนการนโยบายจงึตอ้งเริม่จากการ ‘ตัง้ค าถามทีถู่กตอ้ง’ ในเรื่องทีส่ าคญัต่อชวีติของผูค้นและ
สงัคม มุ่งตอบโจทย์ท้าทายแห่งอนาคตด้วยระเบยีบวธิแีละเครื่องมอืใหม่ๆ ในการท าวจิยั รบัมอืความ
ซับซ้อนด้วยความรู้เชื่อมโยงข้ามศาสตร์ วิเคราะห์และวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
‘ทางเลอืกเชงินโยบาย’ ทีต่อบไปถงึแก่นของปัญหาและเป็นไปได ้ 

ฐานการพฒันา – กระบวนการนโยบายต้องมองโจทย์การพฒันาในระยะยาว มุ่งแก้ปัญหาเชงิ
โครงสรา้งและทลายขอ้จ ากดัของสถาบนัทางเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม เพื่อใหผ้ลของนโยบาย
ยัง่ยนื มัน่คง และเป็นธรรมในทุกมติ ิ

ฐานประชาธิปไตย - กระบวนการนโยบายต้องยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง เชื่อในการมสี่วน
ร่วมและกระบวนการสาธารณะ เคารพสทิธสิว่นบุคคลและความแตกต่างหลากหลาย เพือ่ใหป้ระชาชนได้
ด าเนินชวีติอย่างเตม็ศกัยภาพในทางทีต่นเองเลอืก  

‘คดิ for คดิส์’ เชื่อว่า รายงานฉบับนี้จะมสี่วนในการชวนสงัคมคดิและออกแบบกระบวนการ
นโยบายเดก็ เยาวชน และครอบครัวใหม่ เพื่อตอบโจทย์วกิฤตในปัจจุบนัและรบัมอืความท้าทายแห่ง
อนาคต 
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เชิงอรรถ 
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