
Highlights

• การมีเีครอืข่่ายเพื่ื�อนฝูงูที่ี�หลากหลายน้ �นใหป้ระโยชน์แก่เด็ก็
และเยาวชน เช่น ช่วยให้เด็็กและเยาวชนมีีการเรียนรู้ใน
โรงเรยีนที่ี�ด็ขี่ ้�นและมีแีนวโน้มีที่ี�จะเข่า้ศึก้ษาต่่อในระด็บ้การ
ศึก้ษาที่ี�สูงูข่้�น และยง้ชว่ยใหม้ีรีะด็บ้รายได็ท้ี่ี�สูงูข่้�นในอนาคต่ 

• นอกจากนี� ผลสูำารวจเยาวชน 2022 ยง้พื่บวา่เยาวชนที่ี�คบเพื่ื�อน
หลากหลาย มีแีนวโน้มีที่ี�จะสูนใจสูง้คมีและต่ื�นต่ว้ที่างการเมีอืง
มีากข่้�น

• อย่างไรก็ด็ ี การมีเีพื่ื�อนที่ี�หลากหลาย โด็ยเฉพื่าะเพื่ื�อนต่่าง
ชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ  อาจไมีใ่ชเ่รื�องงา่ยสูำาหรบ้เด็ก็และเยาวชน
ที่กุคน เพื่ราะอาจมีกีารแบง่แยกหรอืการกดี็กน้ที่างชนช้ �นจาก
สูง้คมีและโรงเรยีน ที่ำาใหเ้ด็ก็และเยาวชนไมี่สูามีารถพื่บเจอ
เพื่ื�อนที่ี�หลากหลายได็้

• นโยบายที่ี�ช่วยสู่งเสูริมีให้เด็็กและเยาวชนทุี่กกลุ่มีมีีเพื่ื�อน 
ที่ี�หลากหลาย จะช่วยให้อนาคต่ข่องประเที่ศึไที่ยเป็นสูง้คมี 
ที่ี�หลากหลาย เปิด็กวา้ง และมีคีวามีรบ้ผดิ็ชอบต่่อกน้และกน้
มีากข่้�น

ยิ่งมีเพื่อนหลากหลาย 
ยิ่งมีทัศนคติกว้างไกล
และเห็นใจคนมากขึ้น: 
ข้อมูลจากการสำารวจเยาวชน 2022
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 เมีื�อถง้วย้เข่า้สููโ่รงเรยีน เด็ก็และเยาวชน
กเ็ริ�มีรูจ้ก้และมีปีฏสิูม้ีพื่น้ธก์บ้ผูค้นรอบข่า้งที่ี�ไมีใ่ช่
คนในครอบครว้มีากข่้�น ผูค้นเหลา่น้ �นบา้งกก็ลาย
มีาเป็นเพื่ื�อนไปจนถง้เพื่ื�อนสูนิที่ ซ้�งด็ูเหมีอืนว่า
เพื่ื�อนจะเป็นหน้�งในองคป์ระกอบสูำาคญ้ที่ี�มีอีทิี่ธพิื่ล
ต่่อความีคิด็ข่องเด็็กและเยาวชน เพื่ราะจาก 
ผลสูำารวจเยาวชน 2022 พื่บว่าเมีื�อเยาวชน 
มีีป้ญหาชีวิต่จะเลือกปร้กษาเพื่ื�อนเป็นคนแรก 
มีากเป็นอน้ด็บ้ที่ี�สูอง รองลงมีาจากพื่่อแมี่หรอื 
ผูป้กครอง1

 จำานวนเพื่ื�อนและเพื่ื�อนสูนิที่ข่องเด็ก็และ
เยาวชนน้ �นมีีความีแต่กต่่างก้นไป ข่้�นอยู่ก้บ 
ความีสูามีารถในการเข่้าสูง้คมีข่องต่ว้เด็็กและ
เยาวชน แต่่ก็ยง้ข่้�นอยู่กบ้โครงสูร้างเศึรษฐกิจ 
สูง้คมีรอบต่ว้พื่วกเข่า วา่จะชว่ยเปิด็โอกาสูใหเ้ข่า้
สูง้คมีได็้มีากเพื่ียงใด็ นอกจากนี� ยง้สู่งผลต่่อ 
ความีหลากหลายข่องคนรอบข่า้ง อาที่ ิเด็ก็และ
เยาวชนอาจมีีเพื่ื�อนที่ี�มีีภูมีิหล้งข่องครอบคร้ว 

ที่ี�คลา้ยคลง้หรอืแต่กต่่างกน้ เป็นต่น้ ซ้�งชว่ยใหเ้ด็ก็
และเยาวชนได็ป้ฏสิูม้ีพื่น้ธแ์ละเรยีนรูท้ี่ี�จะอยู่ร่วมี
กน้ด็ว้ยความีเข่า้อกเข่า้ใจ

 การมีเีครอืข่า่ยเพื่ื�อนฝูงูที่ี�หลากหลายน้ �น
ใหป้ระโยชน์แก่เด็ก็และเยาวชน เชน่ การที่ี�เด็ก็และ
เยาวชนมีเีพื่ื�อนที่ี�มีาจากครอบครว้ที่ี�มีฐีานะที่าง
สูง้คมีเศึรษฐกจิ (Socioeconomic Status: SES) 
ที่ี�สููงกว่าจะช่วยให้เด็็กและเยาวชนมีกีารเรยีนรู ้
ในโรงเรยีนที่ี�ด็ขี่ ้�นและมีแีนวโน้มีที่ี�จะเข่า้ศึก้ษาต่่อ
ในระด็บ้การศึก้ษาที่ี�สูงูข่้�น2 และยง้ชว่ยใหม้ีรีะด็บ้
รายได็้ที่ี�สููงข่้�นในอนาคต่ (upward income  
mobility)3

 อย่างไรก็ด็ี การมีีเพื่ื�อนที่ี�หลากหลาย 
โด็ยเฉพื่าะเพื่ื�อนต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ (cross-
class friendship) อาจไมี่ใช่เรื�องงา่ยสูำาหรบ้เด็ก็
และเยาวชนทุี่กคน เพื่ราะอาจมีกีารแบ่งแยกหรอื
การกีด็ก้นที่างชนช้ �นจากสู้งคมีและโรงเรียน  

ท่ีมา: 101
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ที่ำาให้เด็็กและเยาวชนไมี่สูามีารถที่ี�จะพื่บเจอ 
เพื่ื�อนที่ี�หลากหลายได็้

 ศึนูยค์วามีรูแ้ละนโยบายเด็ก็ (คดิ็ for คดิ็สู)์ 
โด็ย 101 PUB และ สูสูสู. ชวนสูำารวจการมี ี

เพื่ื�อนสูนิที่ข่องเยาวชนไที่ย ผา่นผลสูำารวจเยาวชน 
2022 (Youth Survey 2022) วา่เยาวชนมีจีำานวน
และความีหลากหลายข่องเพื่ื�อนสูนิที่แต่กต่่างกน้
ไปอยา่งไร อกีที่้ �งการมีเีพื่ื�อนสูนิที่ที่ี�หลากหลายน้ �น
ชว่ยสูง่เสูรมิีเยาวชนไที่ยอยา่งไรบา้ง

ความเหลือ่มลำา้ 
ทำาให้มเีพือ่นยากขึน้

 จากผลสูำารวจพื่บว่าเยาวชนไที่ยกว่า 
17,000 คน มีีเพื่ื�อนสูนิที่โด็ยเฉลี�ย 5.6 คน  
อยา่งไรกต็่ามี เมีื�อแยกเยาวชนออกเป็นกลุม่ีต่ามี
ระด็บ้รายได็ค้รว้เรอืนและต่ามีพื่ื�นที่ี�อยู่อาศึย้ข่อง 
ผู้ต่อบแบบสูำารวจ พื่บว่าเยาวชนแต่่ละกลุ่มี 
มีจีำานวนเพื่ื�อนสูนิที่โด็ยเฉลี�ยแต่กต่่างกน้ไป

 กลุม่ีเยาวชนที่ี�มีรีายได็ค้รว้เรอืนน้อยที่ี�สูดุ็
มีเีพื่ื�อนสูนิที่โด็ยเฉลี�ย 5.2 คน ข่ณะที่ี�กลุม่ีรายได็้
คร้วเรือนรำ�ารวยที่ี�สูุด็ มีีเพื่ื�อนสูนิที่โด็ยเฉลี�ย  
6.3 คน นอกจากนี� เมีื�อแยกกลุม่ีต่ามีรหสู้ไปรษณยี ์
พื่บว่าเยาวชนที่ี�มีรีายได็้ครว้เรอืนน้อยที่ี�สูุด็และ
อาศึย้อยู่ในเมีอืงยิ�งมีเีพื่ื�อนน้อย โด็ยกลุ่มีรายได็้
น้อยที่ี�สูดุ็ที่ี�อาศึย้อยูใ่นกรงุเที่พื่มีหานคร มีคีา่เฉลี�ย
จำานวนเพื่ื�อนสูนิที่น้อยที่ี�สูุด็ (4.6 คน) รองลงมีา
เป็นกลุ่มีที่ี�อาศึย้อยู่ในเข่ต่อำาเภอเมีอืง (4.9 คน) 
ข่ณะที่ี�กลุ่มีรายได็ค้รว้เรอืนน้อยที่ี�ไมี่ได็อ้าศึย้อยู ่
ในเมีอืง มีเีพื่ื�อนสูนิที่โด็ยเฉลี�ย 5.3 คน

 นอกจากจะมีเีพื่ื�อนสูนิที่ที่ี�ไมี่เที่่ากน้แลว้ 
ยง้พื่บว่าเยาวชนต่่างกลุ่มีรายได็้คร้วเรือนก็มี ี

เพื่ื�อนที่ี�หลากหลายไมี่เที่่ากน้ โด็ยกลุ่มีเยาวชน 
ที่ี�มีรีายได็ค้รว้เรอืนรำ�ารวยมีากที่ี�สูดุ็ มีแีนวโน้มีที่ี�จะ 
มีเีพื่ื�อนสูนิที่ที่ี�หลากหลายกวา่กลุม่ีรายได็ค้รว้เรอืน
น้อยที่ี�สูดุ็ เชน่

• ร้อยละ 50 ข่องกลุ่มีเยาวชนที่ี�มีีรายได็ ้
ครว้เรอืนรำ�ารวยที่ี�สูุด็มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �น
ที่างเศึรษฐกจิ ในข่ณะที่ี�กลุ่มีรายได็ค้รว้เรอืน
น้อยที่ี�สูดุ็มีเีพื่ยีงรอ้ยละ 35

• ร้อยละ 43.3 ข่องกลุ่มีเยาวชนที่ี�มีีรายได็ ้
ครว้เรอืนรำ�ารวยที่ี�สูุด็มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างศึาสูนา 
ข่ณะที่ี�สู ้ด็สู่วนข่องกลุ่มี เยาวชนรายได็ ้
ครว้เรอืนน้อยที่ี�สูดุ็มีเีพื่ยีงรอ้ยละ 30.8

• ร้อยละ 18.5 ข่องกลุ่มีเยาวชนที่ี�มีีรายได็ ้
ครว้เรอืนรำ�ารวยที่ี�สูดุ็มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่า่งชาต่ ิเป็น
สูด้็สูว่นที่ี�มีากกวา่กลุม่ีรายได็น้้อยที่ี�สูดุ็ (รอ้ยละ 
10.2) ราว 8.3% หรอืเกอืบหน้�งเที่า่ต่ว้
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ท่ีมา 
ประมีวลผลจากผลสูำารวจเยาวชน 2022 โด็ย คดิ็ for คดิ็สู์

เยาวชนทีค่บเพือ่นหลากหลาย
มแีนวโน้มทีจ่ะสนใจสังคม
มากขึน้

 ผลสูำารวจเยาวชน 2022 ยง้ชี�ใหเ้หน็วา่กลุม่ี
เยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกิจ 
มีแีนวโน้มีที่ี�จะสูนใจประเด็น็สูง้คมีอยา่งน้อย 3 ด็า้น 

มีากกว่ากลุ่มีเยาวชนที่ี�ไมี่มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �น
ที่างเศึรษฐกจิ
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ท่ีมา 
ประมีวลผลจากผลสูำารวจเยาวชน 2022 โด็ย คดิ็ for คดิ็สู์

1.  มีแนวโน้มท่ีจะกังวลประเด็็นปัญหา 
สังคมในประเทศไทยมากกว่า

 เมีื�อถามีผู้ต่อบแบบสูอบถามีว่า ‘การ
พื่ฒ้นาการศึก้ษา’ และ ‘การพื่ฒ้นาประชาธปิไต่ย
และสู่งเสูริมีสูทิี่ธิและเสูรภีาพื่’ ในประเที่ศึไที่ย 
น่ากง้วลมีากแค่ไหน โด็ย 0 หมีายถ้งน่ากง้วล 
น้อยที่ี�สูุด็ ในที่างกลบ้กน้ 5 หมีายถ้งน่ากง้วล 
มีากที่ี�สูุด็ กลุ่มีเยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �น 
ที่างเศึรษฐกจิใหค้ะแนนโด็ยเฉลี�ย 4.2 และ 4.0 
ต่ามีลำาด็้บ ซ้�งสููงกว่ากลุ่มีที่ี�ไมี่มีีเพื่ื�อนสูนิที่ 
ประเภที่นี� ที่ี�ใหค้ะแนนโด็ยเฉลี�ยเพื่ยีง 3.8 และ  
3.6 ต่ามีลำาด็บ้

2. มีแนวโน้มที่จะให้ความสำาคัญกับสิทธิ ิ
และเสรีภาพมากกว่า

 กลุม่ีเยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่าง
เศึรษฐกิจเห็นว่า ‘เสูรีภาพื่ที่างความีคิด็และ 
ความีเชื�อ’ ‘เสูรภีาพื่ในการรวมีต่ว้และการชุมีนุมี’ 
และ ‘สูทิี่ธทิี่ี�จะมีสีูว่นรว่มีที่างการเมีอืง’ เป็นเรื�องที่ี�
สูำาคญ้ ซ้�งมีคีา่คะแนนโด็ยเฉลี�ย 4.1 3.9 และ 3.8 
ต่ามีลำาด็้บ ในข่ณะที่ี�กลุ่มีที่ี�ไมี่มีีเพื่ื�อนสูนิที่ 
ประเภที่นี�ใหค้ะแนนโด็ยเฉลี�ยเพื่ยีง 3.7 3.5 และ 
3.3 ต่ามีลำาด็บ้ โด็ย 0 หมีายถง้สูำาคญ้น้อยที่ี�สูุด็ 
สูว่น 5 หมีายถง้สูำาคญ้มีากที่ี�สูดุ็
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นอกจากนี ้เยาวชนทีค่บเพ่ือน
หลากหลายยงัมแีนวโน้มทีจ่ะ
ตืน่ตวัทางการเมอืงมากกว่า

• เยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ 
64.7% เคยฟ้งสูม้ีมีนาเกี�ยวกบ้การเมีอืงและ
สูง้คมีในชว่ง 1 ปีที่ี�ผา่นมีา เป็นสูด้็สูว่นที่ี�มีาก 
กวา่กลุม่ีที่ี�ไมีม่ีเีพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี� (48.1%) 
16.6%

• เยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ 
57.5% เคยลงชื�อในข่้อเรียกร้องออนไลน์ 
ในช่วง 1 ปีที่ี�ผ่านมีา เป็นสูด้็สู่วนที่ี�มีากกว่า
กลุม่ีที่ี�ไมีม่ีเีพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี� (36.2%) 21.3%

• เยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ 
44.9% เคยร่วมีการที่ำาประชาพื่จิารณ์ในช่วง 
1 ปีที่ี�ผา่นมีา เป็นสูด้็สูว่นที่ี�มีากกวา่กลุม่ีที่ี�ไมีม่ีี
เพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี� (27.7%) 17.2%

• เยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ 
40.7% เคยเข่้าชื�อเสูนอร่างกฎหมีายหรือ 
รา่งรฐ้ธรรมีนูญในชว่ง 1 ปีที่ี�ผา่นมีา เป็นสูด้็สูว่น
ที่ี�มีากกว่ากลุ่มีที่ี�ไมี่มีีเพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี� 
(22.5%) 18.2% หรอืเกอืบหน้�งเที่า่ต่ว้

3. มีแนวโน้มท่ีจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยไม่
เป็นธิรรมและไม่ยอมรับความเหลื่อมลำ้า
มากกว่า

 กลุม่ีเยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่าง
เศึรษฐกจิเหน็ว่า ‘เศึรษฐกจิไที่ยเอื�อประโยชน์ให้
คนรวย’ เพื่ราะใหค้ะแนนโด็ยเฉลี�ย 4.4 ข่ณะที่ี� 
กลุม่ีเยาวชนที่ี�ไมีม่ีเีพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี�ใหค้ะแนน
โด็ยเฉลี�ยเพื่ยีง 4.0 โด็ย 0 หมีายถง้ไมี่เหน็ด็ว้ย
มีากที่ี�สูดุ็ ข่ณะที่ี� 5 หมีายถง้เหน็ด็ว้ยมีากที่ี�สูดุ็

 นอกจากนี� เมีื�อสูอบถามีเยาวชนวา่เหน็ด็ว้ย 
หรือไมี่ว่า ‘ความีเหลื�อมีลำ�าเป็นเรื�องธรรมีด็า’  
กลุม่ีเยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ
ย้งมีีแนวโน้มีที่ี�จะต่อบว่าไมี่เห็นด็้วยมีากกว่า  
เพื่ราะมีคี่าคะแนนเฉลี�ยเพื่ยีง 2.1 ข่ณะที่ี�กลุ่มีที่ี� 
ไมีม่ีเีพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี�ใหค้ะแนนโด็ยเฉลี�ย 2.5  
โด็ย 0 หมีายถง้ไมี่เหน็ด็้วยมีากที่ี�สูุด็ ข่ณะที่ี� 5  
หมีายถง้เหน็ด็ว้ยมีากที่ี�สูดุ็

ท่ีมา: 101



Public Policy Insights 
ธันวาคม 2022

8

• เยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ 
29.7% เคยเข่า้รว่มีการประชมุีเพื่ื�อจด้็การป้ญหา
ในที่อ้งถิ�นในช่วง 1 ปีที่ี�ผ่านมีา เป็นสูด้็สู่วน
ที่ี�มีากกว่ากลุ่มีที่ี�ไมี่มีีเพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี� 
(18.8%) 10.9%

• เยาวชนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ 
29.6% เคยเข่า้รว่มีการชมุีนุมีประที่ว้งในชว่ง 
1 ปีที่ี�ผา่นมีา เป็นสูด้็สูว่นที่ี�มีากกวา่กลุม่ีที่ี�ไมีม่ีี
เพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี� (15.0%) 14.6% หรอืราว
หน้�งเที่า่ต่ว้

 ผลลพ้ื่ธ์ด็ง้กล่าวสูอด็คลอ้งกบ้งานศึก้ษา
วชิาการโด็ย Hu and Chan (2012) ที่ี�พื่บวา่เมีื�อ 
ผูอ้ยูอ่าศึย้ในชมุีชนมีทีี่นุที่างสูง้คมี (social capital) 
จะชว่ยสูง่เสูรมิีใหบุ้คคลน้ �นมีสีูว่นรว่มีที่างกจิกรรมี
พื่ลเมีอืง (civic engagement) มีากข่้�น ซ้�งการมีี
เพื่ื�อนที่ี�หลากหลายกน็บ้เป็นหน้�งในทีุ่นที่างสูง้คมี
เชน่กน้4

 อาจมีขี่อ้กง้วลอยู่ว่าแนวโน้มีที่ี�เยาวชน 
คบเพื่ื�อนหลากหลายจะสูนใจประเด็น็ที่างสูง้คมีและ 
ต่ื�นต่ว้ที่างการเมีอืงมีากกวา่อาจไมีไ่ด็เ้กดิ็จากการ

ท่ีมา 
ประมีวลผลจากผลสูำารวจเยาวชน 2022 โด็ย คดิ็ for คดิ็สู์
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มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ แต่่อาจมีาจาก
สูาเหตุ่หรอืป้จจย้อื�น กลา่วคอื สูาเหตุ่ที่ี�กลุม่ีเยาวชน
ที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี�มีแีนวโน้มีที่ี�จะสูนใจสูง้คมี
และต่ื�นต่ว้มีากกวา่ อาจเป็นเพื่ราะเยาวชนกลุม่ีนี�
เป็นกลุม่ีที่ี�มีาจากครอบครว้ที่ี�รำ�ารวยกวา่ และมีรีะด็บ้
การศึก้ษาที่ี�สูงูกวา่5 

 อย่างไรก็ต่ามี เมีื�อที่ำาการจำาแนกกลุ่มี
เยาวชนที่ี�มีีและไมี่มีีเพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �นที่าง

แผนภูมิที่ 1
สูด้็สูว่นข่องเยาวชนครว้เรอืนยากจนสูดุ็ที่ี�เคยรว่มีกจิกรรมีพื่ลเมีอืงในชว่งหน้�งปีที่ี�ผา่นมีา

ท่ีมา 
ผลสูำารวจเยาวชน 2022 โด็ย คดิ็ for คดิ็สู์

เศึรษฐกจิต่ามีระด็บ้รายได็ค้รว้เรอืน กย็ง้พื่บว่า 
แนวโน้มีที่ี�จะสูนใจสูง้คมีและต่ื�นต่ว้ที่างการเมีอืง 
ไมี่ได็เ้ปลี�ยนแปลงไปต่ามีระด็บ้รายได็ค้รว้เรอืน 
ที่ี�แต่กต่่างกน้ กล่าวอกีน้ยหน้�งคอื กลุ่มีเยาวชน 
ที่กุระด็บ้รายได็ค้รว้เรอืนที่ี�มีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่่างชนช้ �น
ที่างเศึรษฐกจิมีแีนวโน้มีที่ี�จะสูนใจประเด็น็ที่างสูง้คมี
และต่ื�นต่้วที่างการเมีืองมีากกว่ากลุ่มีที่ี�ไมี่มี ี
เพื่ื�อนสูนิที่ประเภที่นี� (แผนภมูีทิี่ี� 1 และ 2)

 นอกจากนี� เมีื�อใชเ้ครื�องมีอืที่างเศึรษฐมีติ่ิ
เพื่ื�อประเมีินหาป้จจ้ยที่ี�สู่ งผลต่่อการสูนใจ 
ประเด็น็ที่างสูง้คมีและการต่ื�นต่ว้ที่างการเมีอืงข่อง
เยาวชน กย็ง้พื่บวา่การมีเีพื่ื�อนสูนิที่ต่า่งชนช้ �นที่าง

เศึรษฐกจิยง้คงเป็นป้จจย้หลก้ที่ี�สูอด็คลอ้งกบ้ความี
สูนใจสูง้คมีและการเมีอืงมีากกวา่กลุม่ีที่ี�ไมีม่ีเีพื่ื�อน
สูนิที่ประเภที่นี�อยา่งมีนีย้สูำาคญ้ที่างสูถติ่ิ6
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แผนภูมิที่ 2
สูด้็สูว่นข่องเยาวชนครว้เรอืนรำ�ารวยสูดุ็ที่ี�เคยรว่มีกจิกรรมีพื่ลเมีอืงในชว่งหน้�งปีที่ี�ผา่นมีา

ท่ีมา 
ผลสูำารวจเยาวชน 2022 โด็ย คดิ็ for คดิ็สู์

เพิม่ช่องทางให้เด็ก็ 
และเยาวชนสามารถมีเพือ่น 
ทีห่ลากหลายมากขึน้

 เพื่ื�อใหเ้ด็ก็และเยาวชนไที่ยทุี่กกลุม่ีสูามีารถ
มีเีพื่ื�อนที่ี�หลากหลายมีากข่้�น ภาครฐ้ควรพื่จิารณา
ถง้ชดุ็นโยบายที่ี�ชว่ยเพื่ิ�มีชอ่งที่างและโอกาสูใหเ้ด็ก็
และเยาวชน โด็ยเฉพื่าะกลุ่มีที่ี�มีรีายได็ค้รว้เรอืน
น้อย สูามีารถพื่บเจอและที่ำาความีรูจ้ก้กบ้เพื่ื�อนใหมี่
ที่ี�หลากหลายมีากข่้�น

1. จัด็งานหรือกิจกรรมในชุมชน

 เวลาวา่งหลง้เลกิเรยีนเป็นชว่งเวลาสูำาคญ้
ที่ี�เด็ก็และเยาวชนจะสูามีารถรูจ้ก้เพื่ื�อนใหมี่ๆ ที่ี�
หลากหลาย ด็ง้น้ �น ผูก้ำาหนด็นโยบายควรพื่จิารณา
ถง้การกำาหนด็นโยบายที่ี�ช่วยใหเ้ด็ก็และเยาวชน
สูามีารถใชเ้วลาวา่งหลง้เลกิเรยีนเพื่ื�อที่ำาความีรูจ้ก้
กบ้เพื่ื�อนใหมีไ่ด็้

 หน้� งในช่องที่างน้ �นก็คือ การจ้ด็งาน 
กจิกรรมีหรอืงานเที่ศึกาลในชุมีชน เชน่ เที่ศึกาล
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ท่ีมา: 101

ด็นต่ร ีนิที่รรศึการต่่างๆ เพื่ื�อใหเ้ด็ก็และเยาวชน
กลุ่มีต่่างๆ ที่ี�อาศึย้อยู่ในชุมีชนมีาเข่้าร่วมีและ 
มีโีอกาสูได็้ที่ำาความีรู้จก้กน้มีากข่้�น อย่างไรก็ด็ ี 
องคป์ระกอบสูำาคญ้ที่ี�จะช่วยใหง้านหรอืกจิกรรมี
เหลา่นี�เกดิ็ข่้�นได็ ้คอืพื่ื�นที่ี�สูาธารณะในชมุีชน

2. เพิ่มพื้นที่สาธิารณะ

 เพื่ื�อใหเ้ด็ก็และเยาวชนพื่บเจอเพื่ื�อนใหมี่
ที่ี�หลากหลายจากพื่ื�นที่ี�นอกหอ้งเรยีนได็ ้ประเที่ศึไที่ย
จำาเป็นที่ี�จะต่อ้งมีพีื่ื�นที่ี�สูาธารณะที่ี�ต่้ �งอยู่ใกลบ้า้น
เด็ก็และเยาวชน แต่ด่็เูหมีอืนวา่ในป้จจบุน้ ประเที่ศึไที่ย
จะยง้มีพีื่ื�นที่ี�สูาธารณะไมี่มีากน้ก เพื่ราะเด็ก็ไที่ย
สู่วนใหญ่ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนไปก้บห้าง 
สูรรพื่สูนิคา้ ต่ลาด็นด้็ บา้นเพื่ื�อนและบา้นญาต่ ิมีาก
ที่ี�สูดุ็เป็น 3 อน้ด็บ้แรก7

 ด็ง้น้ �น ภาครฐ้ควรพื่จิารณาถง้การเพื่ิ�มีพื่ื�นที่ี�
สูาธารณะใกลบ้า้นเด็ก็และเยาวชนไที่ย อยา่งไรก็
ด็ ีพื่ื�นที่ี�สูาธารณะเหล่านี�จะต่้องมีหีน้าต่าและรูป
แบบที่ี�เป็นมีติ่รต่่อเด็ก็และเยาวชนทีุ่กกลุ่มี โด็ย
เฉพื่าะกลุม่ีครว้เรอืนยากจนสูดุ็ที่ี�อาจรูสู้ก้วา่ต่นเอง
ถกูกดี็กน้ไปจากพื่ื�นที่ี�เหลา่นี�ได็้

3. เพิ่มความหลากหลายภายในชั้นเรียน

 ด็ง้ที่ี�กลา่วไวข้่า้งต่น้ งานศึก้ษาข่อง Les-
sard และ Juvonen (2019) ชี�ใหเ้หน็ว่าเมีื�อเด็ก็
นก้เรยีนมีเีพื่ื�อนต่า่งชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิและสูง้คมี
จะชว่ยใหม้ีกีารเรยีนรูแ้ละผลการศึก้ษาที่ี�ด็ขี่ ้�น เพื่ราะ
เกดิ็การเรยีนรู ้แลกเปลี�ยนความีคดิ็เหน็ และการ
ช่วยเหลอืจากเด็ก็นก้เรยีนที่ี�มีาจากครอบครว้ที่ี�มีี

ฐานะที่างเศึรษฐกจิและสูง้คมีที่ี�สูงูกวา่ ซ้�งชว่ยลด็
ความีเหลื�อมีลำ�าด็า้นการศึก้ษาได็ ้อย่างไรกต็่ามี 
การมีเีพื่ื�อนต่่างชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิและสูง้คมีอาจ
ไมีใ่ช่เรื�องงา่ย เพื่ราะโรงเรยีนอาจมีกีารแบ่งแยก
สูถานะที่างเศึรษฐกจิและสูง้คมีข่องครอบครว้เด็ก็
น้กเรยีน เช่น โรงเรยีนเอกชนมีก้คด้็เลือกเด็็ก
นก้เรยีนที่ี�มีาจากครอบครว้ที่ี�มีฐีานะที่างเศึรษฐกจิ
สูง้คมีที่ี�สูงูกวา่

 เพื่ื�อที่ี�จะเพื่ิ�มีโอกาสูใหเ้ด็ก็และเยาวชนมีี
เพื่ื�อนที่ี�หลากหลายและลด็ความีเหลื�อมีลำ�าที่างด็า้น
การศึก้ษา โรงเรยีนควรพื่จิารณาถง้การเพื่ิ�มีความี
หลากหลายด็า้นสูถานะที่างเศึรษฐกจิและสูง้คมีข่อง
เด็ก็นก้เรยีนในช้ �นเรยีน โด็ยที่ำาได็ผ้า่นการกำาหนด็
ให้ในแต่่ละช้ �นเรยีนต่้องมีเีด็็กน้กเรยีนที่ี�มีาจาก
ครอบครว้ที่ี�มีฐีานะที่างเศึรษฐกจิและสูง้คมีสูงูคละ
กบ้เด็ก็ที่ี�มีาจากครอบครว้ที่ี�มีฐีานะต่ำ�ากวา่ นอกจาก
นี� โรงเรยีนที่ี�มีสีูด้็สูว่นเด็ก็นก้เรยีนที่ี�มีาจากครอบครว้
รำ�ารวยสูงูอยา่งโรงเรยีนเอกชน ยง้สูามีารถกำาหนด็
โควต่ารบ้เด็ก็น้กเรยีนจากครอบครว้ที่ี�ด็้อยกว่า
พื่รอ้มีที่้ �งสูนบ้สูนุนที่นุการศึก้ษาใหแ้ก่เด็ก็นก้เรยีน
เหลา่น้ �น



Public Policy Insights 
ธันวาคม 2022

12

ท่ีมา 
ผลสูำารวจเยาวชน 2022 โด็ย คดิ็ for คดิ็สู์

4. ออกแบบผังเมืองทีไ่ม่ทิง้กลุม่รายได้็นอ้ย
ไว้ข้างหลัง

 ในป้จจุบ้น ที่ี�อยู่อาศึ้ยมีีแนวโน้มีที่ี�จะ 
แบ่งกลุ่มีผู้อยู่อาศึย้ไปต่ามีชนช้ �นที่างเศึรษฐกจิ 
และสูง้คมี กลา่วคอื กลุม่ีครว้เรอืนที่ี�มีฐีานะรำ�ารวย
มีแีนวโน้มีที่ี�จะอาศึย้อยู่ในชุมีชนละแวกเด็ยีวกน้ 
เพื่ราะสูามีารถซื�อบา้นที่ี�มีรีาคาสูงูได็ ้ซ้�งเป็นการ
กดี็กน้ใหก้ลุ่มีครว้เรอืนรายได็้น้อยต่้องไปอาศึย้ 
อยู่กบ้กลุ่มีครว้เรอืนที่ี�มีฐีานะเด็ยีวกน้ ที่ำาใหเ้ด็ก็

และเยาวชนไมีสู่ามีารถพื่บเจอเพื่ื�อนที่ี�หลากหลาย
จากชมุีชนละแวกบา้นข่องต่นได็้

 เพื่ื�อให้เด็็กและเยาวชนมีเีพื่ื�อนที่ี�หลาก
หลายจากชุมีชนละแวกบา้นข่องต่น ภาครฐ้ควร
พื่จิารณาถง้นโยบายที่ี�ช่วยลด็การแบ่งกลุ่มีข่อง 
ครว้เรอืนที่ี�อาศึย้อยู่ในแต่่ละชุมีชน อย่างในกรณี
กรุงลอนด็อน สูหราชอาณาจก้ร ที่ี�มีกีารกำาหนด็
นโยบายให้ในการก่อสูร้างโครงการที่ี�อยู่อาศึย้  
ผูพ้ื่ฒ้นาอสูง้หารมิีที่รพ้ื่ยจ์ะต่อ้งมีกีารสูรา้งบา้นหรอื
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หอ้งชุด็ที่ี�มีรีาคาที่ี�ผูม้ีรีายได็น้้อยเข่า้ถง้ได็ร้วมีอยู่
ในโครงการเหลา่น้ �นด็ว้ย8

 นอกจากการกำาหนด็นโยบายที่ี�ช่วยเพื่ิ�มี
ความีหลากหลายข่องผูอ้ยู่อาศึย้ในชุมีชนจะช่วย
ให้เด็็กและเยาวชนพื่บเจอเพื่ื�อนที่ี�หลากหลาย 

มีากข่้�น ยง้ช่วยลด็ความีเหลื�อมีลำ�าที่างด็า้นที่ี�อยู่
อาศึย้ที่ี�มีอียู่ในป้จจุบน้ได็้ด็้วยเช่นกน้ ที่้ายที่ี�สูุด็ 
นโยบายที่ี�ชว่ยสูง่เสูรมิีใหเ้ด็ก็และเยาวชนที่กุกลุม่ี
มีีเพื่ื�อนที่ี�หลากหลาย จะช่วยให้อนาคต่ข่อง
ประเที่ศึไที่ยเป็นสูง้คมีที่ี�หลากหลาย เปิด็กวา้ง และ
มีคีวามีรบ้ผดิ็ชอบต่่อกน้และกน้มีากข่้�น

ผู้วิจัยหลัก
สรวิศ มา

ติดต่อ
sorravit16@gmail.com
contact.101pub@gmail.com
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