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I. สถานการณ์์ II. ปัญหา

การแพร่ระบาดของโควิิด 19 ต้ั้�งแต่ั้ต้ั้นปีี 2563 ส่่งผลกระทบ 
ต่ั้อการศึึกษาของเด็กและเยาวิชนท้�งทางตั้รงและทางอ้อม

ทางตั้รง - การปิิดโรงเรียน และปิรับรูปิแบบการเรียน 
การสอนเป็ินออนไลน์ (บางส่วนเป็ิน on-hand, on-air  
หรือหยุดการเรียนการสอน)

ทางอ้อม - ผลกระทบต่่อสุขภาพจิิต่ ความเครียด และสุขภาพ
ทางสังคม (จิากขาดการเล่น และปิฏิิสัมพันธ์์ทางสังคม 
กับเพื�อนและครูผู�สอน) รวมทั� งผลกระทบทางเศรษฐกิจิ 
ของครอบครัวที� อาจิมีผลต่่อโอกาสทางการศึกษาของ 
เด็กและเยาวชน

เด็กปีฐมว้ิย (ช่วงอายุ 0-5 ปีิ หรือระดับก่อนปิระถมศึกษา) และ  
กล่่มเยาวิชน (ช่วงอายุ 15-24 ปีิ หรือระดับมัธ์ยมปิลายถึงอุดมศึกษา) 
เป็ีน 2 กล่่มท่�ควิรต้ั้องดูแลส่น้บส่น่นและปีระค้บปีระคอง

จากภาพรวมของสถานการณ์์การปิิดโรง เ รียน 

ในปิระเทศไทย (ข้อมลูถึงเดือนต.ค. 2564) การศกึษา

ของ ADB คาดการณ์์ว่าส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์์ 

การเรียนรู้ของนกัเรียนไทยที�หายไปิ ถงึ 5.6 % (วดัจาก 

learning-adjusted years of school หรือ LAYs)  

ซึ่ึ�งนำาไปิสูก่ารสญูเสียรายได้ระยะยาวถงึ 7.5% โดยการ 

สูญเสีย LAYs แตกต่างกันระหว่างเด็กในครอบครัว 

รวยที�สดุ กบัในครอบครัวจนที�สดุ ถงึร้อยละ 57.51

อตัราการเข้าเรียนหนงัสอืของปิระช่ากรวยัเรียนของไทย “ลด็ลง” 

ในปีิ 2563 ในระดบัก่อนปิระถมศกึษาหรือปิฐมวยั และระดบั

อดุมศกึษา ซึ่ึ�งเป็ิน2 ระดบัช่ั �นที�มี “อััตราการเข้้าเรียนตำ�า” อยูแ่ล้ว 

แผนภููมิิ 1 อััตราการเข้้าเรียนหนังสืือัข้อังประชากรวััยเรียน2

1 ใน 5 
ข้อังเด็ก็ปฐมวัยไทย 

ยังเข้้าไม�ถงึการศึกึษา

ระด็บัปฐมวัย 
(early childhood education: ECE) 

โด็ยสัด็ส�วนนี �เพิ่่�มข้ึ �น
ในช�วงโควด่็-19 

(แผนภููมิิ 1)

เด็ก็ปฐมวัย
การเข้าไมถ่งึการเรียนรู้ระดบัปิฐมวยั การเข้าถงึที�ลา่ช้่าไปิ และ ผลกระทบ

จากการปิิดโรงเรียน หรือปิรับรูปิแบบการเรียนรู้สำาหรับเดก็ปิฐมวยัไปิเป็ิน 

ออนไลน์ในช่ว่งโควิด-19 “มีผลลบ” ตอ่เดก็ ทั �งทางด้านการเรียนรู้ ทนุมนษุย์ 

และรายได้ในอนาคต ซึ่ึ�งเป็ินผลกระทบระยะยาวตอ่สงัคมภาพรวม

ปิระสิทธิ์ผล การเร่ยนออนไลน์  (online)  

ในระดับปิฐมวัย มีค่าเทียบเท่าเพียงร้อยละ 1-2  
ของ การเร่ยนท่� โรงเร่ยน (on-site) ในการพัฒนา

ทักษะด�านวิชาการ (academic skills) และด�านความจิำา 

ใช�งาน (working memory) ของเด็ก3

การพััฒนาทัักษะข้อังเด็็กปฐมิวััย

เรียน on-site

เรียน online

ด�านวิชาการ ด�านความจิำาใช�งาน
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กล่�มเยาวชน
“เกือับ 1 ใน 5 ข้อังเยาวชนไทยไม�ได้็ไปต�อัสำาหรับการเรียนระด็บั ม.ปลาย 

และกว�าครึ�งไปไม�ถงึการเรียนในระด็บัอ่ัด็มศึกึษา” โดยมีแนวโน้มเพิ�มขึ �น 

จากโควิด-19 ที�เพิ�มความเสี�ยงและความเปิราะบางของเยาวช่นในการหลดุ 

หรือตกหลน่ออกจากระบบการศกึษา (dropout) ซึ่ึ�งจะนำาไปิสูค่วามเสี�ยง

ทางสังคมของเยาวช่นที�อาจต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่งงานมีคู่ หรือ 

ตั �งครรภ์ก่อนวยัอนัควร รวมถงึไปิเกี�ยวข้องกบัพฤตกิรรมเสี�ยงทางสงัคมอื�นๆ 

เพิ�มขึ �น โดยเฉพาะ สิ�งเสพตดิและอาช่ญากรรม

ข� อ มูลปีิ  2563 ใน ช่วงโควิด-19  
พบสัดส่วนเด็กวัยเรียนที� มีสถานะ  
“เคยเร่ยนหน้งสื่อแต่ั้ปัีจจ่บ้นไม่ได้
เร่ยนแล้วิ” ภาพรวิมทั�วปิระเทศยังคง 
ลดลง แต่่สัดส่วนดังกล่าวเพิ�มขึ�น 
ในกล่่มเด็กครอบคร้วิยากจนท่�ส่่ด  
โดยเฉพาะเด็กโต่อายุ 15-17 ปีิหรือ
กลุ่มที�ควรเรียนอยู่ในระดับมัธ์ยมปิลาย2

ส้่ดส่่วินเยาวิชนกล่่ม NEET (อายุ 15-24 ปีิ  
ที� ไม่อยู่ ในระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะ
และการทำางาน) เพิ�มขึ� นในช่วง 10 ปีิที� ผ่านมา  
จิาก 12.5% ในปีิ 2553 เป็ิน 15.1% ในปีิ 2563 
โดยมีสัดส่วนในเยาวิชนหญิิงมากกว่าเยาวิชนชาย

ที�มา: โครงการสขุภาพคนไทย. 2565. การศกึษา. สขุภาพคนไทย 2565 (หน้า 20-21). นครปิฐม: สถาบนัวิจยัปิระช่ากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล.

ที�มา: ILOSTAT4ข้้อัพิ่จ่ารณ์าเชง่นโยบาย

    ปิระสทิธิ์ผลของการเรียนออนไลน์ หรือการเรียนระยะไกลสำาหรับ 

เด็กปิฐมวยั ซึ่ึ�งพบว่าแทบไม่มีความหมายใดเลยเมื�อเทียบกบัการ

เรียนที�โรงเรียน สว่นหนึ�งเป็ินผลจาก “ข้้อัจำากัด็ตามช�วงวัยข้อังเด็ก็”  

ที� ไม่พร้อมต่อการเรียนในรูปิแบบนี � แต่อีกส่วนก็เป็ินผลจาก  

“ข้้อัจำากัด็ข้อังระบบการศึกึษาระดั็บปฐมวัยข้อังไทย” ที�ยงัได้รับการ 

ให้ความสำาคญั การลงทนุและสนบัสนนุงบปิระมาณ์ที�ตำ�า เมื�อเทียบกบั 

การศึกษาในระดับอื�น ทั �งในด้านจำานวนและศักยภาพครูผู้ ดูแล 

ผู้สอน สื�อและอุปิกรณ์์ รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้สำาหรับ 

เด็กปิฐมวัยที�ยืดหยุ่นและมีความพร้อมต่อสถานการณ์์ฉุกเฉินที�

จำาเป็ินต้องปิรับรูปิแบบการจดัการเรียนรู้เป็ินทางออนไลน์ หรือทางไกล

    รายงานของ UNESCO5 แนะนำาให้ปิระเทศ

ตา่งๆ ให้ความสำาคญักบัการลงทนุด้านการศกึษา

ระดับปิฐมวัยเพิ�มขึ �น โดยเฉพาะด้านบุคลากร 

ศักยภาพและความพร้อมของระบบการจัด 

การเรียนรู้ออนไลน์หรือทางไกลในกรณี์จำาเป็ิน  

ที�มุ่ง เน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเล่น  

ที�สง่เสริมพฒันาการของเดก็แบบองค์รวมทกุด้าน 

โดยให้ความสำาคญักับการมีส่วนร่วมของพ่อแม ่

ผู้ปิกครองที�เหมาะสมกบับริบททางสงัคมของแตล่ะ 

พื �นที�และแตล่ะกลุม่ปิระช่ากร

เยาวชนกลุ่ม NEET ไทัย ปีิ 2553-2563

เด็กที�  “เคยเรียนหนังสืือัแต่ปัจจุบัันไม่ิได้็เรียนแล้้วั”
 ในครอบครัว 20% จินที� สุด (Q1) ปีิ 2563

ช่าย หญิงรวม

0.12%
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22.04%

5.14%

ประถมิศึึกษา (อายุ 6-11 ปีิ)

มิ. ต้น (อายุ 12-14 ปีิ)

มิ. ปล้าย (อายุ 15-17 ปีิ)

รวิมท่กช่วิงอาย่ใน  Q1

4.98%

1.64%

3.97% 3.88%

5.41%

1.02%

2562 2563

2553 2555 25562554 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

11.8
15.1
18.517.7

12.5

7.6

• เด็กปีฐมว้ิย

เด็กวัยเรียนที�  “เคยเรียนหนังสืือั
แต่ปัจจุบัันไม่ิได้็เรียนแล้้วั”

เดก็ในครอบครัว 20% จนที�สดุ Q1
เดก็ในครอบครัว 20% รวยที�สดุ Q5
รวมเดก็วยัเรียนทั �งหมด



 ช�วงมัธยมปลายเป็ินช่่วงรอยต่อสำาคญั 

ที�ต้องเฝ้้าระวังการหลุดออกจากระบบ

การศึกษาของเด็กและเยาวช่น ปัิญหา

การหลุดหรือตกหล่นเป็ินทั �งผลและ

สาเหตุสืบเนื�องมาจากปัิญหากับดัก

ความยากจนและความยากจนข้ามรุ่น

ในครอบครัวเปิราะบาง

 การให้ท่นการศึึกษาช่่วยเหลือเพียง 

อย่าง เ ดียวไม่สามารถแ ก้ ปัญหา 

ได้็ทั �งหมด็ เด็กในครอบครัวยากจน 

และเปิราะบางมักมีปัิญหาที�ทับซ้ึ่อน

หลายช่ั �นมากกวา่เพียงเรื�องเศรษฐกิจ

อ้างอิง
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 “ครูหรือัผู้สอัน” เป็ินด่านแรกที�จะสามารถช่่วยดแูลไม่ให้นกัเรียนหลดุ

จากระบบการศึกษา การดแูลให้กำาลงัใจและปิ้องกนัครูไม่ให้หลดุหรือ 

ขาดความใสใ่จในการเข้ามามีสว่นร่วมแก้ปัิญหานี � มีความสำาคญัอยา่งมาก

 การหล่ด็หรือัตกหล�นจากระบบการศกึษา (dropout) ส�วนหนึ�งเป็นผล 

จากการที�เด็ก็ถกูผลักให้อัอัก (push out) จากระบบการศกึษาปัิจจบุนัด้วย  

จากโครงสร้างหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรียนรู้และการวดัผล ที�ควรต้อง

ปิรับเปิลี�ยนทิศทางให้มีมากกวา่เพียงการเรียนรู้กระแสหลกั ต้องมีความ

หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของเดก็และครอบครัวที�มีศกัยภาพ 

เงื�อนไข ข้อจำากดัและโจทย์ความต้องการในชี่วิตที�แตกตา่งกนั มมุมองตอ่

การจดัการศกึษาและการขดัพื �นที�การเรียนรู้สำาหรับเดก็ไทยต้องเปิิดกว้าง

จากแคใ่นระบบหลกั เป็ินระบบที�มีหลากหลายมากขึ �น

(*สรุปิเนื �อหาบางสว่นจาก “เดก็ Drop out” เหมือนใบไม้ร่วง ภาวะไมป่ิกตขิองการศกึษาไทย6 )

ข้้อัพิ่จ่ารณ์าเชง่นโยบาย

• กล่่มเยาวิชน
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ผู� เขียน
รศ.ดร. เฉลมิพล แจม่จนัทร์ | รศ.ดร. มนสกิาร กาญจนะจิตรา | กญัญา อภิพรช่ยัสกุลุ

รายงานสุขภาพคนไทย

ดำาเนินการโดยสถาบันวิจัย
ปิ ร ะ ช่ า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยการ
สนับสนุนของ  สำานักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ตั �งแต่ปีิ 2546 อย่างต่อเนื�อง 
เป็ินปิระจำาทกุปีิ มีบทบาทในการนำาเสนอข้อมลูสถานการณ์์ และปิระเดน็สำาคญั
ด้านสุขภาพ โดยข้อมูลและองค์ความรู้ทำาหน้าที�ในการชี่ �ปิระเด็นปัิญหาทาง
สขุภาพที�สำาคญัของปิระเทศ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัิญหา 
เพื�อเป็ินแนวทางในการกำาหนดทิศทางนโยบายในอนาคต

https://www.thaihealthreport.com

https://www.facebook.com/Thaihealthreport


