
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจต่อเยาวชนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย 
รายงานสรุป 

คณะท ำงำนกลุ่มย่อยด้ำนเยำวชนขององค์กำรสหประชำชำติ  
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล  

 
คณะท ำงำนกลุ่มย่อยด้ำนเยำวชนขององค์กำรสหประชำชำติ ได้จัดท ำกำรส ำรวจออนไลน์ จ ำนวน 6 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยำวชนในประเทศไทยภำยใต้สถำนกำรณ์วกิฤติโควดิ 19 โดยท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 4 
พฤษภำคม ถึง 30 กรกฏำคม 2563 ด้วยแบบส ำรวจออนไลนแ์ละสุ่มตวัอย่ำงตำมควำมสะดวก (convenient sampling) 
ประกอบด้วย เยำวชนทั่วไป จ ำนวน 6,771 คน (เก็บข้อมูลระหว่ำง 28 มีนำคม – 10 เมษำยน 2563) และ จ ำนวน 818 คน (เกบ็
ข้อมูลระหว่ำง 11 มิถุนำยน – 12 กรกฎำคม 2563)  เยำวชนชำติพันธุ์หรือไร้สัญชำติ จ ำนวน 1,005 คน (4 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 
2563) แม่วัยรุ่น จ ำนวน 90 คน (11 มิถุนำยน-12 กรกฎำคม 2563) เยำวชนจำก 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 215 คน (11 
มิถุนำยน – 4 กรกฎำคม 2563) และ เยำวชนทีมี่ควำมพิกำร จ ำนวน 186 คน (12 มิถุนำยน – 24 กรกฎำคม 2563) โดยมีข้อค้นพบ
ที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 
เยาวชนมีความกังวลหลากหลายภายใต้สถานการณ์โควดิ 19  – เยำวชนทั่วไป (ที่เข้ำรว่มในกำรเก็บขอ้มูลระหว่ำง 28 มีนำคม – 
10 เมษำยน 2563) กลุ่มเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ แม่วัยรุ่น และ เยำวชนชำติพันธุ์หรือไร้สญัชำต ิได้ระบุว่ำ ควำมเสีย่ง
ในกำรติดเชื้อ กำรเขำ้ถงึกำรดูแลรกัษำสุขภำพ และผลกระทบจำกมำตรกำรล็อคดำวนท์ี่มีต่อกำรศึกษำและสถำนกำรณด์้ำนกำรเงิน 
เป็นประเด็นควำมกังวลในอันดับต้นๆ ในช่วงสถำนกำรณโ์ควิด 19 
 
แม้ว่าสถาบันการศึกษาจะปรบัตัวด้วยการจัดใหม้กีารเรยีนออนไลน์ในช่วงล็อคดาวน์ แต่เยาวชนใหเ้วลาน้อยมากในการเรยีน
ออนไลน์ และไม่ใช่ทุกคนที่มคีวามพรอ้มในการเรียนออนไลนจ์ริง  ๆ– กำรส ำรวจกลุ่มเยำวชนทัว่ไป (ระหว่ำง 28 มีนำคม – 10 
เมษำยน 2563) พบว่ำ กว่ำครึ่งหนึง่ของเยำวชนมีเวลำว่ำงเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำ 5 ชั่วโมงที่ต้องอยู่บำ้นในชว่งโควิด 19 แต่มีเพียง 19% เท่
นั้นที่ระบุว่ำ ใช้เวลำว่ำงเหลำ่นัน้ไปกับกำรเรียนหนงัสือ เยำวชนจ ำนวนมำกในประเทศไทยโดยเฉพำะเยำวชนชำติพันธุ์หรอืไร้
สัญชำติ มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำเรียนออนไลน์ เพรำะปัญหำของสัญญำณอินเตอร์เน็ต (53%) และ ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวให้ใชเ้รยีน
ออนไลน์ได้ (90%) นอกจำกนั้น กำรส ำรวจยังพบว่ำ 41% ของเยำวชนที่มีควำมพิกำร ระบุว่ำ คอร์สกำรเรยีนกำรสอนออนไลนย์งั
ไม่ได้ออกแบบมำเพ่ือลดอุปสรรคในกำรเรยีนที่เกิดจำกควำมพิกำรลกัษณะควำมพิกำรต่ำงๆ   
 
กลุ่มเยาวชนที่ท างานหลายคนต้องประสบปัญหาว่างงานในช่วงล็อคดาวน์ทั้งประเทศ – เยำวชนทั่วไป เยำวชนที่มีควำมพิกำร 
และเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประสบกับปัญหำกำรว่ำงงำนเพ่ิมขึน้อย่ำงมำกในชว่งวิกฤตโควิด-19 โดยฉพำะอย่ำงยิง่ใน
กลุ่มที่เป็นลูกจำ้งรำยวนั คนท ำงำนอิสระ คนท ำธุรกิจด้วยตัวคนเดียว และพนักงำนของบริษทัเอกชน และแม้ว่ำในช่วงผ่อนคลำย
มำตรกำรล็อคดำวน์ไปจนยกเลิกมำตรกำรดงักล่ำว อัตรำกำรว่ำงงำนในกลุม่เยำวชนทัว่ไปและเยำวชนทีมี่ควำมพิกำรจะลดลงจนถงึ
ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับก่อนทีจ่ะเกดิวิกฤตโควิด 19 แตใ่นทำงกลับกัน กำรส ำรวจพบว่ำ อัตรำกำรว่ำงงำนของเยำวชนใน 3 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กลับเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเทยีบกับชว่งก่อนที่จะเกิดวกิฤตโควิด 19 และพบว่ำ แม่วัยรุ่นระบุ ว่ำมีกำรว่ำงงำนเพ่ิม
มำกขึ้นกว่ำช่วงก่อนโควิด-19 ด้วยเชน่กนั  
 
สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชน – เยำวชนส่วนใหญ่ระบุว่ำ มีควำมรู้สึกกลัวหรือกังวลตอ่
สถำนกำรณ์ โดยกลุ่มที่รำยงำนว่ำมีปญัหำควำมวติกกังวลในเกอืบทกุวันในชว่งกำรระบำด มำกที่สุดคือ ของเยำวชนใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (28%) รองลงมำคือ แม่วัยรุน่ (17%) และเยำวชนชำติพันธุ์หรอืไร้สัญชำติ (16%) ส่วนภำวะอื่นๆ ที่มีกำรระบ ุเชน่ 
ซึมเศร้ำ รู้สึกโดดเดี่ยว หรือมีควำมเครยีดจนออกอำกำรทำงร่ำงกำย พบในอัตรำที่นอ้ยกว่ำ สภำวะสุขภำพจติ เช่น ควำมวิตกกงัวล 



ควำมเบื่อหน่วย ขำดแรงจูงใจ และควำมหงุดหงิดขุ่นมัว เป็นผลกระทบจำกกำรล็อคดำวน์ในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ 19 ที่ระบุโดย
เยำวชนทั่วไป 75% (ที่เข้ำรว่มในกำรเก็บข้อมูลระหว่ำง 28 มีนำคม – 10 เมษำยน 2563) 

ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและมาตรการช่วยเหลือในช่วงวกิฤตโควิด 19 – กลุ่มเยำวชนที่มีควำม
พิกำร เยำวชนใน 3 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ และแม่วยัรุ่นส่วนใหญ่ เปน็กลุม่ที่ได้รับกำรสนบัสนนุทำงสังคมตำมปกติ ในขณะที่
เยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์หรือไร้สญัชำติกว่ำ 80% ระบุว่ำ ไม่ได้รับสวัสดิกำรทำงสังคมใดๆ และเม่ือดูมำตรกำรควำมชว่ยเหลือในช่วงโค
วิด 19 กพ็บว่ำ เยำวชนหรือครอบครัวจำกทั้ง 5 กลุ่มในกำรส ำรวจนีส้่วนใหญ่ เข้ำถงึมำตรกำรควำมช่วยเหลอืของรัฐ เช่น เงิน
เยียวยำ 5,000 บำท หรือกำรลดค่ำสำธำรณปูโภค อีกทั้งเยำวชนทีมี่ควำมพิกำรจ ำนวนมำกยงัได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษสมทบอีก 
1,000 บำท แตเ่ยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์หรือไรส้ัญชำติอีก  36% ก็ยังคงเป็นกลุม่ที่ระบุว่ำ พวกเขำไม่ได้รับกำรช่วยเหลือฉกุเฉินใน
กรณีใด ๆ  เลย 
  

การเข้าถึงบริการสุขภาพมคีวามยากล าบากมากข้ึนส าหรับเยาวชน  – แม่วัยรุ่นจ ำนวนหนึ่ง ระบุว่ำ ไม่มีประกันสุขภำพส ำหรบั
ตัวเอง (30%) หรือลูก (30%) และเกือบครึง่ของแม่วยัรุ่นในกำรส ำรวจนี ้ประสบกับปญัหำในกำรเข้ำถึงบรกิำรสุขภำพทั่วไปส ำหรบั
ตัวเองหรือลูก  ในขณะเดยีวกัน กลุ่มเยำวชนชำติพันธุ์หรือไรส้ัญชำติ (34%) และเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศ
ไทย (24%) ก็ระบุว่ำ ไม่มีประกันสุขภำพดว้ยเช่นกัน 
  

เยาวชนต้องการบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจริญพันธ์ุ และมีเพศสัมพันธ์ที่ไมไ่ด้ป้องกนัในช่วงวกิฤตโควดิ 19 
- ประมำณครึ่งหนึง่ของเยำวชนทัว่ไปทีมี่อำยตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในกำรส ำรวจนี ้ระบุ มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกำรแพร่ระบำด และใน
กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ พบว่ำ  52% ของเยำวชนทีมี่เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (LGBT) และ 35% ของเยำวชนทีมี่เพศสัมพันธ์กับคู่
ต่ำงเพศ ระบุว่ำ มีควำมยำกล ำบำกมำกขึ้นในกำรเข้ำถงึบริกำรสุภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในช่วงของกำรระบำดโควิด 
19 โดยกำรส ำรวจนีพ้บว่ำ น้อยกว่ำครึง่หนึง่ของเยำวชนที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกำรแพร่ระบำดมีกำรใช้ถงุยำงอนำมัยอยำ่งสม่ ำเสมอ 
 
อินเทอร์เน็ตและส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งข้อมลูหลักส าหรับเยาวชน ตามด้วยข่าวสารที่ได้รับจากรายการโทรทัศน ์วิทยหุรอื
หนังสือพิมพ์ – อย่ำงไรก็ตำม แม่วัยรุ่นจ ำนวนมำกสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลจำกเว็บไซต์ของรัฐบำล ส่วนแหลง่ข้อมูลที่ได้รับควำมนยิมใน
กลุ่มเยำวชนทีมี่ควำมพิกำร คือ โรงเรียน และผู้ให้กำรดูแล เนื่องจำกเยำวชนกลุ่มนีย้ังคงพ่ึงพำพ่อแม่และผู้ปกครอง ซึ่งจัดว่ำเปน็
แหล่งข้อมูลหลักของเยำวชนกลุม่นี้ 
 
เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมกีารปรับเปล่ียนรปูแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงโควดิ 
19 และใช้วิธีในการรับมือกับวกิฤติ – มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของเยำวชนเข้ำร่วมในพิธีกรรมทำงศำสนำน้อยลงในช่วงโควิด 19
โดยประมำณ 42% ของเยำวชนในกำรส ำรวจนี้ ระบุว่ำ สวดมนต/์ละหมำดคนเดียวแทนกำรไปท ำร่วมกบัคนอื่น ซึ่งอำจเปน็กลยทุธ์
ที่เยำวชนใช้ในกำรจัดกำรกบัควำมรู้สกึวิตกกงัวลในจติใจเพรำะพบว่ำ ประมำณ 10% ของผู้ตอบแบบสอบถำมระบุว่ำไดส้วดมนต์
เพ่ือขอให้กำรระบำดของโควิดสิ้นสุดลงด้วย 
  
เยาวชนที่มีความพกิารเผชิญกับความยากล าบากต่างๆ ในช่วงล็อคดาวน์ทั้งประเทศ – ส ำหรับควำมยำกล ำบำกในกำรเขำ้ถงึ
ร้ำนค้ำปลีก และกำรออกไปข้ำงนอก โดยทั่วไปมักเกิดขึน้บอ่ยในกลุม่เยำวชนทีมี่ควำมบกพรอ่งทำงกำรมองเหน็ (52% และ 43%) 
และควำมพิกำรอื่น ๆ  ซึ่งรวมถึงควำมบกพรอ่งทำงสติปญัญำ ออทิสตกิ ควำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรู้ และจติใจ หรือควำมบกพร่อง
ทำงพฤติกรรม (39% และ 52%) โดยเยำวชนทีมี่ควำมบกพรอ่งทำงกำรมองเหน็ส่วนใหญ่ รำยงำนว่ำ พวกเขำประสบปญัหำในกำร
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ ซึ่งอำจรวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำยภำพ ตลอดจนกำรเขำ้ถงึเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรรับมือ
ภำวะฉุกเฉิน และโปรแกรมต่ำงๆ ในสมำรท์โฟน  (43%) 
 



โดยรวมแล้วพบว่า เยาวชนกลุ่มต่างๆ เผชิญกับปัญหาที่แตกต่างหลากหลายกันไป สะท้อนว่า มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการรับมือกับสถานการณ์ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองทางสังคม – 
หลังจำกนี้ เรำจ ำเป็นต้อง (1) ส่งเสริมให้เยำวชนรบัรูส้วัสดิกำรสุขภำพของตนเองและสำมำรถเขำ้ถงึบริกำรสขุภำพทีต่้องกำรได้ 
(2) จัดกำรบริกำรสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจรญิพันธุ์ ให้เยำวชนสำมำรถเขำ้ถึงได้ แม้ในชว่งเวลำของสถำนกำรณโ์ควิด 19 (3) 
ส่งเสริมให้เยำวชนทกุคนที่มีควำมยำกล ำบำกไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด สำมำรถเรียนในระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ได้ 
และ (4) ถึงแม้เศรษฐกิจจะเริ่มฟ้ืนตัว เยำวชนบำงส่วนอำจจะยังต้องได้รับกำรเยียวยำจำกมำตรกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่จ ำเป็น  
  

 


