ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจต่อเยาวชนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย
รายงานสรุป
คณะทำงำนกลุ่มย่อยด้ำนเยำวชนขององค์กำรสหประชำชำติ
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะทำงำนกลุ่มย่อยด้ำนเยำวชนขององค์กำรสหประชำชำติ ได้จัดทำกำรสำรวจออนไลน์ จำนวน 6 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยำวชนในประเทศไทยภำยใต้สถำนกำรณ์ วกิ ฤติโควิด 19 โดยทำกำรสำรวจระหว่ำงวันที่ 4
พฤษภำคม ถึง 30 กรกฏำคม 2563 ด้วยแบบสำรวจออนไลน์และสุ่มตัวอย่ำงตำมควำมสะดวก (convenient sampling)
ประกอบด้วย เยำวชนทั่วไป จำนวน 6,771 คน (เก็บข้อมูลระหว่ำง 28 มีนำคม – 10 เมษำยน 2563) และ จำนวน 818 คน (เก็บ
ข้อมูลระหว่ำง 11 มิถุนำยน – 12 กรกฎำคม 2563) เยำวชนชำติพนั ธุ์หรือไร้สัญชำติ จำนวน 1,005 คน (4 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน
2563) แม่วัยรุ่น จำนวน 90 คน (11 มิถุนำยน-12 กรกฎำคม 2563) เยำวชนจำก 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 215 คน (11
มิถุนำยน – 4 กรกฎำคม 2563) และ เยำวชนทีม่ ีควำมพิกำร จำนวน 186 คน (12 มิถุนำยน – 24 กรกฎำคม 2563) โดยมีข้อค้นพบ
ที่สำคัญ ดังนี้
เยาวชนมีความกังวลหลากหลายภายใต้สถานการณ์โควิด 19 – เยำวชนทั่วไป (ที่เข้ำร่วมในกำรเก็บข้อมูลระหว่ำง 28 มีนำคม –
10 เมษำยน 2563) กลุ่มเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ แม่วัยรุ่น และ เยำวชนชำติพันธุ์หรือไร้สญั ชำติ ได้ระบุว่ำ ควำมเสีย่ ง
ในกำรติดเชื้อ กำรเข้ำถึงกำรดูแลรักษำสุขภำพ และผลกระทบจำกมำตรกำรล็อคดำวน์ที่มีต่อกำรศึกษำและสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงิน
เป็นประเด็นควำมกังวลในอันดับต้นๆ ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19
แม้ว่าสถาบันการศึกษาจะปรับตัวด้วยการจัดให้มกี ารเรียนออนไลน์ในช่วงล็อคดาวน์ แต่เยาวชนให้เวลาน้อยมากในการเรียน
ออนไลน์ และไม่ใช่ทุกคนที่มคี วามพร้อมในการเรียนออนไลน์จริงๆ – กำรสำรวจกลุ่มเยำวชนทัว่ ไป (ระหว่ำง 28 มีนำคม – 10
เมษำยน 2563) พบว่ำ กว่ำครึ่งหนึง่ ของเยำวชนมีเวลำว่ำงเพิ่มมำกขึ้นกว่ำ 5 ชั่วโมงที่ต้องอยู่บำ้ นในช่วงโควิด 19 แต่มีเพียง 19% เท่
นั้นที่ระบุว่ำ ใช้เวลำว่ำงเหล่ำนัน้ ไปกับกำรเรี ยนหนังสือ เยำวชนจำนวนมำกในประเทศไทยโดยเฉพำะเยำวชนชำติพันธุ์หรือไร้
สัญชำติ มีข้อจำกัดในกำรเข้ำเรียนออนไลน์ เพรำะปัญหำของสัญญำณอินเตอร์เน็ต (53%) และ ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวให้ใช้เรียน
ออนไลน์ได้ (90%) นอกจำกนั้น กำรสำรวจยังพบว่ำ 41% ของเยำวชนที่มีควำมพิกำร ระบุว่ำ คอร์สกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ยงั
ไม่ได้ออกแบบมำเพื่อลดอุปสรรคในกำรเรียนที่เกิดจำกควำมพิกำรลักษณะควำมพิกำรต่ำงๆ
กลุ่มเยาวชนที่ทางานหลายคนต้องประสบปัญหาว่างงานในช่วงล็อคดาวน์ทั้งประเทศ – เยำวชนทั่วไป เยำวชนที่มีควำมพิกำร
และเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประสบกับปัญหำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึน้ อย่ำงมำกในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยฉพำะอย่ำงยิง่ ใน
กลุ่มที่เป็น ลูกจ้ำงรำยวัน คนทำงำนอิสระ คนทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียว และพนักงำนของบริษทั เอกชน และแม้ว่ำในช่วงผ่อนคลำย
มำตรกำรล็อคดำวน์ไปจนยกเลิกมำตรกำรดังกล่ำว อัตรำกำรว่ำงงำนในกลุม่ เยำวชนทัว่ ไปและเยำวชนทีม่ ีควำมพิกำรจะลดลงจนถึง
ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับก่อนทีจ่ ะเกิดวิกฤตโควิด 19 แต่ในทำงกลับกัน กำรสำรวจพบว่ำ อัตรำกำรว่ำงงำนของเยำวชนใน 3
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กลับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด 19 และพบว่ำ แม่วัยรุ่นระบุ ว่ำมีกำรว่ำงงำนเพิม่
มำกขึ้นกว่ำช่วงก่อนโควิด-19 ด้วยเช่นกัน
สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชน – เยำวชนส่วนใหญ่ระบุว่ำ มีควำมรู้สึกกลัวหรือกังวลต่อ
สถำนกำรณ์ โดยกลุ่มที่รำยงำนว่ำมีปญั หำควำมวิตกกังวลในเกือบทุกวันในช่วงกำรระบำด มำกที่สุดคือ ของเยำวชนใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (28%) รองลงมำคือ แม่วัยรุน่ (17%) และเยำวชนชำติพันธุ์หรือไร้สัญชำติ (16%) ส่วนภำวะอื่นๆ ที่มีกำรระบุ เช่น
ซึมเศร้ำ รู้สึกโดดเดี่ยว หรือมีควำมเครียดจนออกอำกำรทำงร่ำงกำย พบในอัตรำที่นอ้ ยกว่ำ สภำวะสุขภำพจิต เช่น ควำมวิตกกังวล

ควำมเบื่อหน่วย ขำดแรงจูงใจ และควำมหงุดหงิดขุ่นมัว เป็น ผลกระทบจำกกำรล็อคดำวน์ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19 ที่ระบุโดย
เยำวชนทั่วไป 75% (ที่เข้ำร่วมในกำรเก็บข้อมูลระหว่ำง 28 มีนำคม – 10 เมษำยน 2563)
ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและมาตรการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด 19 – กลุ่มเยำวชนที่มีควำม
พิกำร เยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และแม่วยั รุ่นส่วนใหญ่ เป็นกลุม่ ที่ได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมตำมปกติ ในขณะที่
เยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์หรือไร้สญั ชำติกว่ำ 80% ระบุว่ำ ไม่ได้รับสวัสดิกำรทำงสังคมใดๆ และเมื่อดูมำตรกำรควำมช่วยเหลือในช่วงโค
วิด 19 ก็พบว่ำ เยำวชนหรือครอบครัวจำกทั้ง 5 กลุ่มในกำรสำรวจนีส้ ่วนใหญ่ เข้ำถึงมำตรกำรควำมช่วยเหลือของรัฐ เช่น เงิน
เยียวยำ 5,000 บำท หรือกำรลดค่ำสำธำรณูปโภค อีกทั้งเยำวชนทีม่ ีควำมพิกำรจำนวนมำกยังได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษสมทบอีก
1,000 บำท แต่เยำวชนกลุ่มชำติพนั ธุ์หรือไร้สัญชำติอีก 36% ก็ยังคงเป็นกลุม่ ที่ระบุว่ำ พวกเขำไม่ได้รับกำรช่วยเหลือฉุกเฉินใน
กรณีใด ๆ เลย
การเข้าถึงบริการสุขภาพมีความยากลาบากมากขึ้นสาหรับเยาวชน – แม่วัยรุ่น จำนวนหนึ่ง ระบุว่ำ ไม่มีประกันสุขภำพสำหรับ
ตัวเอง (30%) หรือลูก (30%) และเกือบครึง่ ของแม่วยั รุ่นในกำรสำรวจนี้ ประสบกับปัญหำในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพทั่วไปสำหรับ
ตัวเองหรือลูก ในขณะเดียวกัน กลุ่มเยำวชนชำติพนั ธุ์หรือไร้สัญชำติ (34%) และเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศ
ไทย (24%) ก็ระบุว่ำ ไม่มีประกันสุขภำพด้วยเช่นกัน
เยาวชนต้องการบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันในช่วงวิกฤตโควิด 19
- ประมำณครึ่งหนึง่ ของเยำวชนทัว่ ไปทีม่ ีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในกำรสำรวจนี้ ระบุ มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกำรแพร่ระบำด และใน
กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ พบว่ำ 52% ของเยำวชนทีม่ ีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (LGBT) และ 35% ของเยำวชนทีม่ ีเพศสัมพันธ์กับคู่
ต่ำงเพศ ระบุว่ำ มีควำมยำกลำบำกมำกขึ้นในกำรเข้ำถึงบริกำรสุภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในช่วงของกำรระบำดโควิด
19 โดยกำรสำรวจนีพ้ บว่ำ น้อยกว่ำครึง่ หนึง่ ของเยำวชนที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกำรแพร่ระบำดมีกำรใช้ถงุ ยำงอนำมัยอย่ำงสม่ำเสมอ
อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลหลักสาหรับเยาวชน ตามด้วยข่าวสารที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ วิทยุหรือ
หนังสือพิมพ์ – อย่ำงไรก็ตำม แม่วัยรุ่นจำนวนมำกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจำกเว็บไซต์ของรัฐบำล ส่วนแหล่งข้อมูลที่ได้รับควำมนิยมใน
กลุ่มเยำวชนทีม่ ีควำมพิกำร คือ โรงเรียน และผู้ให้กำรดูแล เนื่องจำกเยำวชนกลุ่มนีย้ ังคงพึ่งพำพ่อแม่และผู้ปกครอง ซึ่งจัดว่ำเป็น
แหล่งข้อมูลหลักของเยำวชนกลุม่ นี้
เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงโควิด
19 และใช้วิธีในการรับมือกับวิกฤติ – มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของเยำวชนเข้ำร่วมในพิธีกรรมทำงศำสนำน้อยลงในช่วงโควิด 19
โดยประมำณ 42% ของเยำวชนในกำรสำรวจนี้ ระบุว่ำ สวดมนต์/ละหมำดคนเดียวแทนกำรไปทำร่วมกับคนอื่น ซึ่งอำจเป็นกลยุทธ์
ที่เยำวชนใช้ในกำรจัดกำรกับควำมรู้สกึ วิตกกังวลในจิตใจเพรำะพบว่ำ ประมำณ 10% ของผู้ตอบแบบสอบถำมระบุว่ำได้สวดมนต์
เพื่อขอให้กำรระบำดของโควิดสิ้นสุดลงด้วย
เยาวชนที่มีความพิการเผชิญกับความยากลาบากต่างๆ ในช่วงล็อคดาวน์ทั้งประเทศ – สำหรับควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำถึง
ร้ำนค้ำปลีก และกำรออกไปข้ำงนอก โดยทั่วไปมักเกิดขึน้ บ่อยในกลุม่ เยำวชนทีม่ ีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น (52% และ 43%)
และควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงควำมบกพร่องทำงสติปญั ญำ ออทิสติก ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และจิตใจ หรือควำมบกพร่อง
ทำงพฤติกรรม (39% และ 52%) โดยเยำวชนทีม่ ีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นส่วนใหญ่ รำยงำนว่ำ พวกเขำประสบปัญหำในกำร
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ ซึ่งอำจรวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำยภำพ ตลอดจนกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับมือ
ภำวะฉุกเฉิน และโปรแกรมต่ำงๆ ในสมำร์ทโฟน (43%)

โดยรวมแล้วพบว่า เยาวชนกลุ่มต่างๆ เผชิญกับปัญหาที่แตกต่างหลากหลายกันไป สะท้อนว่า มีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการรับมือกับสถานการณ์ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองทางสังคม –
หลังจำกนี้ เรำจำเป็นต้อง (1) ส่งเสริมให้เยำวชนรับรูส้ วัสดิกำรสุขภำพของตนเองและสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพทีต่ ้องกำรได้
(2) จัดกำรบริกำรสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ ให้เยำวชนสำมำรถเข้ำถึงได้ แม้ในช่วงเวลำของสถำนกำรณ์โควิด 19 (3)
ส่งเสริมให้เยำวชนทุกคนที่มีควำมยำกลำบำกไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด สำมำรถเรียนในระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ได้
และ (4) ถึงแม้เศรษฐกิจจะเริ่มฟืน้ ตัว เยำวชนบำงส่วนอำจจะยังต้องได้รับกำรเยียวยำจำกมำตรกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่จำเป็น

