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บทน�า

ในเวลาอีกไม่นาน	ประชาชนไทยก�าลังจะได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าส�าหรับคนทุกวัยทั้งในวันนี้และวันหน้า	และ
เป็นประเทศไทยที่ทุกคนมีโอกาสประสบความส�าเร็จ

การเลือกต้ังที่ก�าลังจะมาถึงคือโอกาสส�าคัญของประเทศไทยที่จะก�าหนดวิสัยทัศน์ส�าหรับอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและเท่าเทียม	 ในขณะท่ี
เด็กไทยจ�านวน	 13.7	 ล้านคน1	 ยังไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง	 จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่ีจะท�าให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีเด็กเป็นศูนย์กลาง	
เพราะอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับการลงมือท�าในวันนี้	และอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง	หมายถึง	การไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	

เด็กจ�านวน	13.7	ล้านคน	ต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการมีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี	 และสามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพ	
วันนี้เรามีโอกาสที่จะท�าเรื่องดังกล่าวให้ส�าเร็จ	เราจะต้องไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับเด็กมาโดยตลอด	 เม่ือ	 31	 ปีที่แล้ว	 รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและประกาศ
ความมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธเิดก็	ดงันัน้	จงึเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของทกุคนทีจ่ะท�าตามสญัญาดงักล่าว	เพราะเดก็ทกุคน 
มีสิทธิที่จะมีวัยเด็กที่มีความสุข	 มีสุขภาพแข็งแรง	 ได้รับการพัฒนา	 ได้รับการปกป้องคุ้มครอง	 และมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 
กับพวกเขา	ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหน

การเป็นสงัคมผูส้งูอายทุ�าให้ประเทศไทยต้องลงทนุมากขึน้กบัเดก็และเยาวชน	อตัราการพึง่พงิของประเทศไทยจะเพิม่ขึน้จากไม่ถงึร้อยละ	20	
ในปี	2560	สร้างเป็นมากกว่าร้อยละ	50	ภายในปี	2588	ดังนั้น	ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการเสริมสร้าง
ทักษะที่จ�าเป็นและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้แก่เด็กและเยาวชน	เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	

แม้ความก้าวหน้าที่ผ่านมาเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจเพราะทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันท�าส่ิงมากมายส�าหรับเด็ก	 แต่ยังมีส่ิงที่ต้องด�าเนินการต่อไป	 
เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมในชีวิต	เติบโต	และประสบความส�าเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นเรื่อย	ๆ 	

วันนี้	 ยูนิเซฟขอเรียกร้องให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนแสดงความมุ่งมั่นใน	7	 ประเด็นที่ระบุในเอกสารฉบับนี้	 เพราะทุกคนมีบทบาทและ
หน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและเท่าเทียมยิ่งขึ้นส�าหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

คยองซอน คิม
ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทย
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บริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพในราคาเข้าถึงได้ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปีทุกคน
ประเทศไทยได้ลงทุนอย่างมากในด้านการศึกษาปฐมวัย2	 โดยร้อยละ	 86	 ของเด็กอายุ	 3-4	 ปี	 ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยไม่รูปแบบใด
ก็รูปแบบหนึ่ง3	 อย่างไรก็ดี	 ยังคงมีช่องว่างเกี่ยวกับการบริการดูแลเด็กอายุต�่ากว่า	 3	 ปี	 ทั้งในด้านการเข้าถึง	 ราคา	 และคุณภาพ	
แม้ความต้องการบริการดูแลเด็กจะสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เนื่องจากผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น	 แต่ครอบครัวส่วนใหญ่ก�าลังประสบปัญหา
ในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในราคาประหยัด4 

ปัจจุบัน	 เด็กอายุ	 0-4	ปี	 เกือบ	1	 ใน	5	คน	 ในประเทศไทยไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่	 ซึ่งต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปหางานท�าในเขตเมือง	
โดยภาระการเลี้ยงดูมักตกเป็นของปู่ย่าตายาย	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ยิ่งท�าให้สถานการณ์ดังกล่าวรุนแรงขึ้น	 โดยผู้ปกครอง
จ�านวนมากต้องรับภาระทั้งในการเลี้ยงดูบุตรและการท�างานหาเลี้ยงชีพ	 ซึ่งภาระส่วนใหญ่มักตกอยู่กับผู้หญิง	 การส�ารวจล่าสุดพบว่า	
ร้อยละ	17	ของผู้หญิงที่ไม่ได้ท�างานระบุว่า	สาเหตุที่ไม่สามารถท�างานได้เนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตร5 

บริการดูแลเด็กในประเทศไทยยังมีจ�ากัดและไม่ทั่วถึง	 อีกทั้งมีความซับซ้อน	 โดยมีบริการท้ังในลักษณะทางการและไม่เป็นทางการ	
ท้ังที่เป็นของภาครัฐและของภาคเอกชน	มีระดับคุณภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่หลากหลาย	 และอาจมีราคาที่เข้าถึงไม่ได้ 

ช่องว่างของบริการดูแลเดก็อายตุ�า่กว่า	3	ปี	ยงัคงเป็นตวัถ่วงส�าหรบัเดก็	ผูห้ญงิ	และครอบครวัจ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ด้อยโอกาส6

ช่วงขวบปีแรก	 ๆ	 ของชีวิตคือช่วงเวลาแห่งพัฒนาการที่รวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของความส�าเร็จในอนาคตของเด็ก	
การขยายการเข้าถึงบริการดแูลเดก็ทีม่คีณุภาพจะช่วยสนบัสนุนโอกาสการท�างานและผลติภาพของผูห้ญงิ	และความเป็นอยูท่ีด่ขีองครอบครวั	
ซึ่งส่งผลดีต่อผลผลิตของธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม7	การศึกษาพบว่า	ทุก	1	ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ในโครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจะท�าให้เกิดประโยชน์คิดเป็นมูลค่า	6-17	ดอลลาร์สหรัฐ	โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะสูงกว่าในกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส

ข้อเรียกร้องของยูนิเซฟ:
• เพิ่มกำรลงทุนเพื่อขยำยเข้ำถงึและยกระดบักำรออกแบบและกำรจดับรกิำรกำรดแูลเดก็ในประเทศไทย 

เพื่อให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพในราคาเข้าถึงได้

• ยกระดับคุณภำพของบุคลำกรที่ให้บริกำรดูแลเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี โดยการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก 
ที่มีคุณภาพด้วยการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

• ก�ำหนดนโยบำยใหมี้กำรสนบัสนนุกำรเลีย้งดบุูตรเพิ่มเตมิแกค่รอบครวัในกลุม่เปรำะบำงในบรบิทตำ่ง ๆ  
ซ่ึงรวมถึงครอบครัวที่ปู่ย่าตายายและญาติเป็นผู้ดูแลเด็ก เพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงิน พร้อมทั้ง 

ให้พวกเขาได้เข้าถึงข้อมูล มีความตระหนักรู้ และได้รับการสนับสนุนทางสังคมและความช่วยเหลือ 
ในการดูแลเด็กที่ตรงกับความต้องการ

ประเด็นที่ 1 



7 ข้อเรียกร้องจากยูนิเซฟส�าหรับการเลือกตัง้ในประเทศไทย 5

กำรส�ำรวจเสียง 
ของวัยรุ่นและเยำวชน พบว่ำ8

• เยาวชนไม่ถึงครึ่งคิดว่า พวกเขาสามารถ 
หางานท�าได้ง่ายและได้ท�างานที่ต้องการ  
เมื่อส�าเร็จการศึกษา

• ไม่ถึงร้อยละ 40 ของเยาวชนเช่ือว่า  
หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันมีความสอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและน�าไปใช้ 
ได้ในชีวิตประจ�าวัน

• เพียงร้อยละ 36 ของเยาวชนที่มีประสบการณ์
การเรียนรู้แบบออนไลน์ในโรงเรียนพบว่า  
การเรียนรู้ดังกล่าวมีประสิทธิผล

ประเด็นที่ 2 

ข้อเรียกร้องของยูนิเซฟ:
• เรง่ปฏรูิปหลักสตูรกำรศกึษำท่ีเน้นกำรพฒันำสมรรถนะ สง่เสรมิความเป็นเอกภาพและความสอดคลอ้ง

กันระหว่างหลักสูตรการศึกษา การประเมินผล และการฝึกอบรมบุคลากรครู เพื่อพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

• จัดสรรบุคลำกรและงบประมำณที่เพียงพอ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
โดยมีอุปกรณ์ส�าหรับนักเรียนแต่ละคน และมีสื่อดิจิทัลเพื่อลดความเลื่อมล�้า 

พลกิโฉมการศกึษาเพื่อพัฒนาเดก็ให้มสีมรรถนะและทกัษะที่จ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21
ในประเทศไทย	 เด็กส่วนใหญ่เข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	 โดยเด็กที่เข้าโรงเรียนเมื่อ 
อายุครบ	 4	 ปี	 จะส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา	 12.7	 ปี	 หรือ 
ก่อนอายุครบ	18	ปี	อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น	
กลับเหมือนกับเด็กได้เรียนเพียง	 8.7	 ปี	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเรียนรู้
ที่ยังขาดประสิทธิผล7	 โดยเด็กในระดับประถมศึกษาปีที่	 2-3	 เกือบ	
6	 ใน	 10	 คน	 ยังขาดทักษะในการอ่าน9	 และผลการประเมิน	 PISA	
ยังพบว่า	 เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทยมีปัญหาในด้าน
การอ่าน	ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์10	ปัจจุบัน	เยาวชนรู้สึกว่า
หากพวกเขาจะประสบความส�าเร็จในการท�างาน	พวกเขาต้องการ
การศกึษาและการฝึกอบรมทักษะมากกว่าท่ีเป็นอยู	่ทัง้นี	้การขาดแคลน
ผู้มีความสามารถและทักษะ	รวมทั้งระบบการศึกษาและการฝึกอบรม
ที่ขาดประสิทธิภาพยังเป็นความท้าทายส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เตบิโตและขดีความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตของประเทศไทย11 

วิสยัทศัน์ของประเทศไทยทีมุ่ง่สูก่ารเป็นเศรษฐกจิฐานความรูเ้ป็นเรือ่ง
น่าชื่นชม12	อย่างไรก็ดี	การเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการบรรลวุสัิยทัศน์ดงักล่าว13	การพฒันาระบบการศกึษาท่ีสนบัสนนุ
ให้เด็กและเยาวชนมีพืน้ฐานการเรยีนรูท้ีเ่ข้มแข็ง	มทีกัษะในการแก้ปัญหา	
มีความคิดสร้างสรรค์	 มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	 และมีความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลที่จ�าเป็นต่อการท�างานและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
ในชุมชน	คือกุญแจส�าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน	โดยทั่วโลก	โอกาสการมีงานท�าจะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

ประเทศไทยต้องเร่งใช้วิกฤตเป็นโอกาสจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ให้เป็นการพลิกฟื้นอย่างเข้มแข็งกว่าเดิม	 และจัดล�าดับ
ความส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้หลักสูตรการศึกษาน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเข้าถึงได้	 อีกทั้งยังต้องก้าวข้ามข้อจ�ากัดด้าน
งบประมาณและการน�านโยบายไปปฏิบัติด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการศึกษา	 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู่โลกแห่งการท�างานและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
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เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า
เด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในชีวิตและได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความยากจนและวิกฤตต่าง	 ๆ	 ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	
ผลการศึกษาพบว่า	การจัดสรรงบประมาณร้อยละ	1	ของ	GDP	เพื่อสวัสดิการเด็กแบบถ้วนหน้าจะท�าให้ความยากจนในเด็กลดลงไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ	2014	ในประเทศไทย	โครงการเงินอดุหนนุเพ่ือการเล้ียงดเูดก็แรกเกดิ	ซึง่เป็นการสนบัสนนุแบบให้เปล่า	ถอืเป็นสวสัดิการส�าหรบัเดก็ 
ประเภทหนึ่ง	ซึ่งได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมเด็กอายุต�่ากว่า	6	ปีไปเมื่อปี	2562	อย่างไรก็ดี	โครงการดังกล่าวก็ยังไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง	โดยเข้าถึงเด็กอายุต�่ากว่า	6	ปี	ได้เพียงร้อยละ	56	หรือประมาณ	2.3	ล้านคนเท่านั้น15 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการให้เงินอุดหนุนเดือนละ	600	บาทต่อเด็กหนึ่งคนในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ต�่ากว่า	 100,000	 บาทต่อปี	 อย่างไรก็ดี	 เงินจ�านวนนี้ไม่มีการปรับมาตั้งแต่ปี	 2559	 ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไปส�าหรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายขั้นต�่าในการเล้ียงดูเด็ก16	 ข้อมูลพบว่า	 ร้อยละ	 40	 ของแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดระบุว่า	 ไม่ได้ท�างาน
ในระหว่างตั้งครรภ์17	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	 หญิงตั้งครรภ์มักจะสูญเสียรายได้	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของเด็กโดยตรง	 
ในปี	2565	กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า	ร้อยละ	9.5	ของเด็กไทยมีน�้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า	2.5	กิโลกรัม	ซึ่งต�่ากว่ามาตรฐาน18 

เมื่อปี	2563	คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอให้ขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้าเพื่อครอบคลุมเด็กอายุต�่ากว่า	 6	 ปีทุกคน	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี	

การที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว	 จึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนได้มีโอกาส
ที่เท่าเทียมในชีวิตและได้รับการพัฒนาให้สามารถมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของประเทศในอนาคต

ข้อเรียกร้องของยูนิเซฟ:
• ขยำยโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ครอบคลุมเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 6 ปีทุกคน 

โดยไม่มีกำรก�ำหนดเกณฑ์รำยได้ขัน้ต�่ำของครอบครัว 

• จ�ำนวนเงินอุดหนุนควรสอดคล้องกับค่ำใช้จ่ำยที่แท้จริงในกำรเลี้ยงดูเด็กของประชำกรในกลุ่ม
รำยได้ปำนกลำง โดยอาจก�าหนดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงดูเด็กของประชากรในกลุ่มรายได้ปานกลาง

• ขยำยสวัสดิกำรส�ำหรับเด็กให้แก่หญิงตัง้ครรภ์ทุกคน ไม่ว่ำจะมีงำนท�ำหรือไม่ โดยรัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณ

ประเด็นที่ 3 
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ข้อเรียกร้องของยูนิเซฟ:
• จัดตัง้ศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในระดับต�ำบลท่ัวประเทศเพื่อให้บริกำรท่ีครอบคลุมและตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรเฉพำะของเยำวชนในกลุม่ NEET และกลุม่เป้ำหมำย รวมทัง้ใหค้�าปรกึษาเกี่ยวกบับรกิาร
และการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ การปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนที่มีความเสี่ยงจะออกจากโรงเรียน
กลางคัน และการเข้าถึงแหล่งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ส�าหรับเยาวชนในกลุ่มเปราะบาง

กำรส�ำรวจเสียง 
ของวัยรุ่นและเยำวชน พบว่ำ8

• ร้อยละ 36 ของผู้ตอบแบบสอบถามสังเกต
เห็นการเพิ่มขึ้นของจ�านวนเยาวชนในกลุ่ม 
NEET ในชุมชนของตน เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

• ต่อค�าถามว่า ผู้ใหญ่ในสังคมไทยรับฟังเด็ก
เพียงใด โดยมีระดับคะแนน 1-10  
(10 คือรับฟังมากที่สุด) ร้อยละ 60  
ของผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนต�่ากว่า 5

• ในด้านการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ร้อยละ 21 
ของเยาวชนเช่ือว่ามีความท้าทายในการเข้าถึง
บริการสุขภาพ ร้อยละ 48 ไม่แน่ใจว่า 
จะไปรับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตได้ที่ใด 
และร้อยละ 22.5 ไม่รู้ว่าจะไปรับบริการ 
สุขภาพจิตได้ที่ไหน

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การท�างาน  
หรือการฝึกอบรม (NEET) 
ในประเทศไทย	 เยาวชนอายุ	 15-24	 ปี	 กว่า	 1.4	 ล้านคน	 (หรือ
เกือบร้อยละ	 15)19	 ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา	 การท�างาน	 หรือ
การฝึกอบรม	(NEET)	โดยร้อยละ	70	ของเยาวชนกลุ่มนี้เป็นผู้หญิง	
ส่วนใหญ่ออกจากโรงเรียนกลางคัน	 เน่ืองจากตั้งครรภ์	 หรือต้อง		
เลีย้งดูบตุร20	เยาวชนในกลุม่	NEET	มคีวามหลากหลาย	แต่ส่วนใหญ่	
(ร้อยละ	68)	ขาดแรงจูงใจและไม่ต้องการพัฒนาทักษะหรือท�างาน21 
ทั้งนี้	 มีปัจจัยเสี่ยงหลากหลายที่ท�าให้เยาวชนตกอยู่ในกลุ่ม	 NEET	
เช่น	 เพศ	ชาติพันธุ์	 ศาสนา	สุขภาพ	ความพิการ	 ระดับการศึกษา	
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียากจน	 เป็นต้น22	 ปัญหา
หลกัสตูรการศึกษาทีมุ่ง่พัฒนาทกัษะทีไ่ม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงานก็เป็นอีกอุปสรรคหน่ึงที่ส�าคัญ	นอกจากนี้	 บริการ
จัดหางานและส่งเสริมอาชีพของภาครัฐก็ยังไม่เป็นที่น่าดึงดูดใจ
ส�าหรับเยาวชน	เนือ่งจากขาดการแนะแนวทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัทกัษะ
แห่งศตวรรษที่	 21	 ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานในระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้	 เช่น	 ความรู้ด้านดิจิทัล	 ทักษะสีเขียว	 (Green	 skills)	
การคิดเชิงวิพากษ์	เป็นต้น	

ด้วยความที่เป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีอัตราการเกิดลดลงเร่ือย	 ๆ	
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ของเยาวชน	โดยเฉพาะ
เยาวชนในกลุม่	NEET	เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน

ประเด็นที่ 4
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บริการที่ครอบคลุมส�าหรับเด็กพิการ
ในประเทศไทย	 มีเด็กพิการประมาณ	 139,000	 คน	 โดยส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวยากจน	 แต่มีเพียงแค่ส่วนหนึ่งท่ีเข้าถึงความช่วยเหลือ 
ส�าหรับคนพิการจากภาครัฐ	การส�ารวจ23	พบว่า	คนพิการจ�านวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ส�าหรับคนพิการ	เนื่องจากการก�าหนดเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่ค่อนข้างแคบและการขาดกระบวนการส่งต่อที่ครอบคลุม	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	 เบี้ยความพิการในปัจจุบัน 
สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตของคนพิการที่เป็นผู้ใหญ่ได้เพียงร้อยละ	20	และที่เป็นเด็กได้เพียงร้อยละ	2524	เท่านั้น

นอกจากนี้	 เด็กพิการยังเข้าไม่ถึงโอกาสด้านการศึกษา	โดยการส�ารวจความพิการเมื่อปี	2560	พบว่า	ประมาณร้อยละ	38	ของเด็กพิการ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ25	 โดยปัจจัยบางอย่างท่ีเป็นอุปสรรคต่อเด็กพิการ	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เด็กพิการเข้าไม่ถึง	 และ 
การไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้26 

เด็กในสถานสงเคราะห์จ�านวนมากเป็นเด็กพิการ	 อย่างไรก็ตาม	 สถานสงเคราะห์อาจไม่ได้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดส�าหรับการดูแลและ 
สนับสนุนเด็กพิการ	 นอกจากนี้	 เด็กในสถานสงเคราะห์มักเกิดความรู้สึกผูกพันกับผู้ดูแลซึ่งมักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 จึงอาจ 
ส่งผลกระทบทางลบต่อพฒันาการด้านอารมณ์และจิตสงัคมของเดก็	ดงันัน้	เดก็พกิารจงึควรได้รบัการเลีย้งดใูนสภาพแวดล้อมของครอบครวั
มากกว่า	เช่น	การให้การดูแลโดยชุมชนมีส่วนร่วม	และการมีครอบครัวอุปถัมภ์	ซึ่งจะท�าให้พวกเขาได้รับการดูแลและเอาใจใส่มากกว่าและ
เกิดความรู้สึกผูกพันกับผู้ดูแลได้

ข้อเรียกร้องของยูนิเซฟ:
• ใช้ตัวแบบชีวจิตสังคม (biopsychosocial) และกำรท�ำหน้ำที่ทำงสังคม (functional) ในการประเมิน

ความพิการและสิทธิท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ส�าหรับคนพิการ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

• เพิ่มจ�ำนวนเบี้ยควำมพิกำรให้เพียงพอและสามารถช่วยเหลือคนพิการได้จริง โดยจ�ำแนกกลุ่มผู้มีสิทธิ
เพื่อให้สามารถปรับจ�านวนเบี้ยความพิการให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนพิการ 
ที่แตกต่างกันได้ 

• สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำครอบคลุมและสำมำรถเข้ำถึงได้โดยเด็กพิกำรโดยมีกำรสนับสนุน 
อย่ำงเป็นระบบและเพียงพอ ท้ังในด้านบุคลากร หลักสูตร โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียน  
อุปกรณ์ดิจิทัล และอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้เด็กพิการไม่ออกจากโรงเรียนกลางคัน  
และยกระดับผลการเรียนรู้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ 

• ส่งเสริมให้เด็กพิกำรได้รับกำรดูแลโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนแทนสถำนสงเครำะห์ การดูแล 
โดยชุมชนเป็นการให้การสนับสนุนและบริการแก่เด็กและครอบครัวโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีโอกาสมากกว่าในการผสานให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซ่ึงจะเป็นประโยชน ์

ต่อพัฒนาการและสุขภาวะของเด็ก

ประเด็นที่ 5
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เสริมสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ส�าหรับเด็ก
ปัจจบุนั	เดก็ในประเทศไทยใช้เวลาค่อนข้างมากในโลกดจิทัิล	โดยร้อยละ	94	ของเด็กอาย	ุ12-17	ปี	ใช้อนิเทอร์เน็ตอย่างน้อยหน่ึงครัง้ต่อวัน27 
รายงาน	Disrupting	Harm	in	Thailand28	ระบุว่า	ร้อยละ	9	ของเด็กถูกแสวงประโยชน์ทางเพศแบบออนไลน์	ขณะที่ร้อยละ	8	ถูกกดดัน
จากเพื่อนให้ผลิตและส่งต่อส่ือทางเพศ	 นอกจากน้ี	 เกือบร้อยละ	 26	 ของเด็กอายุ	 9-18	 ปีในประเทศไทย	 ระบุว่า	 ได้ผลิตรูปภาพ 
หรือสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศของตัวเอง29	 ซึ่งมักถูกใช้เพื่อการกลั่นแกล้งและการแสวงประโยชน์ทางเพศแบบออนไลน์	 และเกือบร้อยละ	 47	 
ของเดก็ในประเทศไทยไม่รูว่้าจะเข้าถงึบรกิารและขอรบัความช่วยเหลอืจากทีใ่ดหากพวกเขาหรือเพือ่นถกูคกุคามหรอืล่วงละเมดิทางเพศ30 
ขณะที่ร้อยละ	 82	 ของเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และต�ารวจระบุว่า	 ปริมาณการแจ้งความหรือการร้องเรียนท่ีมีไม่มากเกิดจากการที่ 
ผู้ดูแลขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศแบบออนไลน์31	 โดยมีเด็กเพียงร้อยละ	 1-3	
เท่านั้นที่แจ้งความการละเมิดและการแสวงประโยชน์ทางเพศกับต�ารวจ

ปัจจุบัน	 มีความริเริ่มมากมายโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้อินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยส�าหรับเด็ก	 แต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างท�า	 และ
ขอบเขตยังไม่กว้างขวางเพียงพอ	 อีกทั้งยังขาดความเป็นเอกภาพท้ังในเชิงกลยุทธ์และการสื่อสาร	 นอกจากนั้น	 ภายใต้กรอบกฎหมาย 
ในปัจจุบัน	การละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศบางรูปแบบยังไม่ใช่ความผิดอาญา

ข้อเรียกร้องของยูนิเซฟ:
• ผลกัดันให้ยุทธศำสตรก์ำรคุ้มครองเด็กแหง่ชำต ิพ.ศ. 2566 -2570 ครอบคลมุทกุประเดน็ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรปกป้องและคุ้มครองเด็กในประเทศไทย โดยจ�าเป็นต้องมีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ
ส�าหรับการน�ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

• แก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และกฎหมำยพิเศษ  
เพื่อให้การละเมิดและการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กแบบออนไลน์ในทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการล่อลวง 
การข่มขู่ การกลั่นแกล้ง เป็นความผิดอาญา

• สง่เสรมิให้ภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบรษัิทดำ้นเทคโนโลย ีมบีทบำทในกำรสง่เสรมิควำมปลอดภัย
ด้ำนดิจิทัลส�าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
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เพิ่มการลงทุนในการพัฒนาก�าลังคนด้านสังคมสงเคราะห์
ประเทศไทยมีจ�านวนนักสังคมสงเคราะห์น้อยที่สุดในภูมิภาค	โดยมีเพียง	4	คน	ต่อประชากร	100,000	คน	ขณะที่จีน	กัมพูชา	มาเลเซีย	
และเวียดนามมีจ�านวนนักสังคมสงเคราะห์	 17,	 23,	 21	 และ	 16	 คน	 ต่อประชากร	 100,000	 คน	 ตามล�าดับ32	 นอกจากน้ี	 
ยังมีเพียงไม่ก่ีคนที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับเด็ก	 อีกทั้งยังไม่มีระบบหรือโครงสร้างที่ชัดเจนในการสรรหา	 รักษา	 หรือส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมที่ท�างานด้านเด็ก	 ปัจจุบัน	 นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ประจ�าอยู่ในส�านักงานระดับ
จังหวัด	และมีน้อยมากที่ประจ�าอยู่ในระดับอ�าเภอและต�าบล	ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดส�าหรับเด็กในการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม	ทั้งนี้	งบประมาณ
ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรส�าหรับการจัดจ้างและการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม 
มีน้อยมาก	 ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณด้านบุคลากรมากกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถึง	 
30	 เท่า33	 นอกจากนั้น	 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรส�าหรับการว่าจ้างนักสังคมสงเคราะห์ก็มีจ�ากัดเช่นกัน	 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง	305	แห่ง	จากทั้งหมด	7,848	แห่ง	ที่มีต�าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์34 

ในปี	2563	ประเทศไทยมีนักสังคมสงเคราะห์คิดเป็นสัดส่วน	1	คนต่อเด็ก	25,107	คน	หากเราต้องการเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวเป็น	1:2,000	
จะต้องมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก	6,666	คน	ทั่วประเทศ	ซึ่งต้องใช้งบประมาณ	839,880,000	บาท	หรือ	0.8	พันล้านบาทต่อปี35	การจัดสรร 
งบประมาณเพิ่มเติมดังกล่าวจะช่วยลดมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม	 ซึ่งสูงถึงร้อยละ	 3.4	 ของ	 GDP	 หรือ	 
15.7	 ล้านล้านบาทต่อปี36	 ทั้งนี้	 จ�านวนผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมที่เพิ่มข้ึนยังสามารถสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายการคุ้มครอง 
ทางสังคม	 โดยมีหลักฐานยืนยันว่า	 การเพิ่มงบประมาณเพื่อการคุ้มครองทางสังคมที่ร้อยละ	 1	 ของ	 GDP	 จะท�าให้เกิดผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจร้อยละ	0.7	–	1.9	อีกทั้งยังเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อลดความยากจนหลากหลายมิติ37	จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

นอกจากการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	 ยังต้องมีโครงสร้างส�าหรับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและพัฒนาอัตรา 
ก�าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมด้วย	 ซึ่งสามารถด�าเนินการได้หลายแนวทาง	 ทั้งการเพ่ิมต�าแหน่งเจ้าหน้าที่	 การจัดจ้างให้องค์กรภาค
ประชาสังคมด�าเนินการแทน	 และการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากอาสาสมัคร	ทั้งนี้	 การมีอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในทุกระดับ
จะท�าให้เด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงการจัดการรายกรณีและบริการที่ตอบสนองความต้องการ	 เพื่อไม่ให้มีใคร
ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	

ข้อเรียกร้องของยูนิเซฟ:
• เพิ่มจ�ำนวนนักสังคมสงเครำะห์ให้มีสัดส่วน 1 คนต่อเด็ก 2,000 คน โดยควรมีนักสังคมสงเคราะห์

อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้ในระดับต�าบลและจังหวัด เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
เด็กและครอบครัว 

• จัดสรรทรัพยำกรเพิ่มขึ้นส�ำหรับกำรเพิ่มจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสังคม และการพัฒนาก�าลังคน 
อยา่งมปีระสทิธผิล ด้วยงบประมาณ 839,880,000 บาทตอ่ปี ประเทศไทยจะสามารถประหยดังบประมาณได้ 
15.7 ล้านล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมาะสมในแต่ละปี
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รายละเอียดการติดต่อ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดติดต่อ	

• สื่อมวลชน	โปรดติดต่อ	ณัฐฐา	กีนะพันธ์	Communication	Officer	ยูนิเซฟ	ประเทศไทย	(nkeenapan@unicef.org)	

• ต้องการทราบข้อมูลเป็นภาษาไทย	โปรดติดต่อส�านักงานยูนิเซฟประจ�าประเทศไทย	(thailandao@unicef.org)	

• ต้องการทราบข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ	โปรดติดต่อ	Yoonhee	Jeong	(yojeong@unicef.org)	

     

1	 เด็กอายุต�่ากว่า	 18	 ปี	 ข้อมูลจาก https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=DM&ver=1.0&dq=THA.DM_
POP_U18...&startPeriod=2022&endPeriod=2022

2	 ความพยายามดงักล่าวเป็นไปตามความมุง่มัน่ของไทยทีจ่ะบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืที	่4.2	ซ่ึงระบใุห้	“สร้างหลกัประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทกุคน 
เข้าถึงการพัฒนา	การดูแล	และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ	ภายในปี	2573	เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส�าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา”	 	 ล่าสุด	 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เสนอมาตรการ	 “3	 เร่ง	 3	 ลด	 3	 เพิ่ม”	 เพื่อฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก 
หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	 ครอบครัว	 และชุมชน	 เพ่ือสร้าง 
ความแตกต่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กในประเทศไทย		

3 https://www.unicef.org/thailand/reports/thailand-multiple-indicator-cluster-survey-2019

4	 การส�ารวจในกรุงเทพฯ	เมื่อปี	2562	พบว่า	มากกว่าร้อยละ	20	ของเด็กอายุ	0-5	ปี	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและกลุ่มเปราะบาง	
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