
เปิดตัว ‘คิด for คิดส’์ ตั้งหลักใหม่นโยบายเด็กและครอบครัวสู่อนาคต 
 

สสส. ร่วมกับ 101 เปิดตัวศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) ด้วยการแถลง
รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจ าปี 2565 ชวนร่วมคิดตั้งหลักใหม่นโยบายเด็กและ
ครอบครัวไทยรับมือความท้าทายจากสามวิกฤต - โควิด ความเหล่ือมล า้ และสังคมการเมือง   
 

เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ส านกัสนบัสนุนสขุภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครวั ส านกังานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนยค์วามรูน้โยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง (101 
Public Policy Think Tank หรือ 101 PUB) จดังานเสวนาสาธารณะ “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: 
รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจ าปี 2565” เพื่อเปิดตัว ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและ
ครอบครัว หรือ “คิด for คิดส”์  

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
สสส. กล่าวถึงที่มาว่า “วัยเด็กเป็นตน้ทางชีวิตแห่งการสรา้งฐานทุนสุขภาพ จึงเป็นภารกิจของ สสส. ที่จะ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการสรา้งสังคมที่เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาวะ และใช้
ศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมได้อย่างเต็มเป่ียม การจัดตั้ง ‘คิด for คิดส ’์ เป็นหมุดหมายส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนงานเด็ก เยาวชน และครอบครวัสู่อนาคต บนฐานของความรูท้ี่มีคณุภาพ ไม่แปลกแยกจากโลกใหม่ 
เนน้การท างานและสื่อสารกบัสงัคม เราตอ้นรบัคนรุน่ใหม่ทกุกลุม่และภาคีเครือข่ายของ สสส. ใหเ้ขา้มาช่วยกนั
สง่เสียง ตัง้โจทย ์และท างานรว่มกนั”  

ผู้ช่วยศาสตราจารยป์กป้อง จันวิทย ์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอรเ์ซนต ์
จ ากัด และหัวหน้าโครงการ พรอ้มดว้ย นายฉัตร ค าแสง ผู้อ านวยการ 101 PUB ไดร้่วมกนักล่าวแนะน า 
‘คิด for คิดส์’ ว่า “หน้าที่หลักของเราคือการท างานวิชาการเก่ียวกับนโยบายสาธารณะด้านเด็ก เยาวชน 
ครอบครวั และการเรียนรู ้ตัง้แต่การวิเคราะห์-ติดตาม-วิจัย-ออกแบบนโยบายสาธารณะ รวมถึงการรวบรวม
และจัดท าขอ้มูลที่จ  าเป็น เช่น การส ารวจเยาวชนไทย (Youth Survey) ที่ ‘คิด for คิดส ’์ ได้ส  ารวจเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ การเรียนและการท างาน ความสมัพันธก์บัคนรอบตวั ตลอดจนคณุค่าและทศันคติทางสงัคมของ
เยาวชนอายุ 15-25 ปี ประมาณสองหมื่นคนทั่วประเทศ และเปิดฐานขอ้มลูใหทุ้กคนเขา้ถึงและใชป้ระโยชนต่์อ
ไดท้างเว็บไซต ์kidforkids.org” 

“นโยบายเด็กและครอบครวั คืออนาคตของเด็กทัง้ชีวิต คืออนาคตของสังคม จุดหมายปลายทางคือ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเ้ติบโตอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดตามเสน้ทางที่แต่ละคนไดเ้ลือกเอง เราจะบรรลุ
จดุหมายนีไ้ด ้การเมืองตอ้งดี เป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพและความหลากหลาย เศรษฐกิจตอ้งดี ไม่
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เหลื่อมล า้ ระบบการศึกษาตอ้งดี กระบวนการนโยบายตอ้งดี เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมตลอดทาง ใชค้วามรู้
เป็นฐานสรา้งการเปลี่ยนแปลง” ปกปอ้งกลา่วทิง้ทา้ย 

ต่อมาไดม้ีการน าเสนอรายงานสถานการณเ์ด็กและครอบครวั ประจ าปี 2565 ของ ‘คิด for คิดส’์ จดัท า
โดย นายฉัตร ค าแสง นายวรดร เลิศรัตน ์และนางสาวเจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยจาก 101 PUB   

ฉัตรกล่าวน าว่า “เดิมทีการพัฒนาเด็กไทยท่ามกลางโลกที่ผนัผวนและเปลี่ยนแปลงเร็วก็เป็นงานที่ทา้
ทายอยู่แลว้ แต่เมื่อเด็กและครอบครวัไทยเผชิญกับ ‘สามวิกฤต’ ไดแ้ก่ วิกฤตโควิด-19 วิกฤตความเหลื่อมล า้
และการพฒันา และวิกฤตสงัคมการเมือง ซ า้เขา้ไป ปัญหาก็ยิ่งหนกัหน่วงและซบัซอ้นขึน้อีก โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่เปราะบางเป็นทุนเดิม วิกฤตเหล่านีส้รา้งทัง้ ‘แผลสด’ ที่ส่งผลกระทบเฉพาะหนา้ และรุนแรง
มากจนกลายเป็น ‘แผลเป็น’ ที่สง่ผลกระทบระยะยาวไปตลอดชีวิตได ้หากไม่ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง” 

วรดรและเจณิตตา น าเสนอ 7 แนวโนม้ส าคัญของสถานการณเ์ด็ก เยาวชน และครอบครวัในปี 2565 
ซึ่งประกอบดว้ย (1) เด็กและเยาวชนเผชิญภาวะการเรียนรูถ้ดถอย พฒันาการหยดุชะงกั (2) เด็กและครอบครวั
เขา้ถึงบริการของรฐัไดย้ากขึน้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด (3) เด็กและเยาวชนถูกผลกัเขา้สู่โลกออนไลน์
โดยขาดฐานที่จ  าเป็น (4) เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตสงูขึ ้น (5) เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแต่ภาครฐัสกัดกั้นด้วยความรุนแรงมากขึน้ (6) โครงสรา้งประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ ์
ครอบครวัมีขนาดเล็กและเปราะบางยิ่งขึน้ และ (7) ความไม่ลงรอยระหว่างรุนแรงขึน้ บั่นทอนความสมัพันธ์
ภายในครอบครวั 

“แม้เด็กจะไม่ใช่กลุ่มที่ เสี่ยงที่สุดจากการติดเชื ้อโควิด-19 แต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
มาตรการรบัมือโรคระบาดในหลายดา้น เช่น ภาวะการเรียนรูถ้ดถอยโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยจากการปิด
สถานศึกษาที่กินเวลา 69 สัปดาห์ การหลุดออกจากระบบการศึกษา การสูญเสียบุคคลในครอบครัวจน
กลายเป็นเด็กก าพรา้ เป็นตน้ ในขณะที่การทุ่มเททรพัยากรไปจดัการโควิดก็ท าใหแ้ม่และเด็กจ านวนมากเขา้ไม่
ถึงบริการสุขภาพ ซึ่งสะทอ้นผ่านอัตราการฝากครรภแ์ละอัตราไดร้บัการดูแลสุขภาพก่อนคลอดที่ลดลงอย่าง
ชดัเจนในช่วงโควิด” เจณิตตา กลา่ว 

วรดร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การปิดโรงเรียนผลักใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้สู่โลกออนไลน ์โดยขาดฐานและ
ทกัษะที่จ  าเป็น ซึ่งผูป้กครองและครูช่วยเหลือไดจ้ ากดัเพราะผลส ารวจชีว้่ามีทกัษะต ่ากว่าอีก นอกจากนัน้ กว่า
รอ้ยละ 78 ของครวัเรือนที่มีเยาวชน ไม่มีคอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตได ้หลายบา้นตอ้งเรียนออนไลน์
ผ่านโทรศพัทม์ือถือเครื่องเดียว สว่นในดา้นการมีสว่นรว่มทางการเมือง ผลส ารวจชีว้่า เยาวชนรอ้ยละ 70 สนใจ
ติดตามการเมืองค่อนขา้งมากถึงมากที่สุด เกือบทัง้หมดยังเห็นว่าสิทธิเสรีภาพทางการเมือง ทัง้การแสดงออก
ทางความคิดและการชุมนุมเป็นเรื่องส าคญั ที่ผ่านมารฐับาลยงัเปิดพืน้ที่การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการนโยบายไม่มากพอ ทัง้กลไกของสภาเด็กและเยาวชนที่ขาดอิสระ ไม่ไดม้าจากการเลือกตัง้ และ
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งบประมาณไม่เพียงพอ ตลอดจนยังมีการใชอ้าวุธและเครื่องมือทางกฎหมายตอบโตเ้ด็กและเยาวชน จนเพิ่ม
ความขดัแยง้ในสงัคม” 

 

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณ วิมุตตา กุลสุวรรณ ทางหมายเลขโทรศัพท ์062-896-5222 หรือทางอีเมล 
contact.101pub@gmail.com 
 
เขา้ดเูว็บไซตข์องศนูยค์วามรูน้โยบายเด็กและครอบครวั (คิด for คิดส)์: https://www.kidforkids.org/  
 
ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการเสวนา: https://linktr.ee/kidforkids  
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