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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุการณ์

ส�าคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 ซ่ึงก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าไปท่ัวโลก 

และเกดิผลกระทบตามมาอยา่งมากมายตอ่สขุภาพและความเปน็อยูข่อง

ครอบครัวและเดก็ทีเ่ปราะบางทีส่ดุในโลก ผลกระทบจากการระบาดของ

โควิด-19 ที่ยังด�าเนินอยู่ ประกอบกับข้อมูลจากผลส�ารวจสถานการณ์

เด็กและสตรีในประเทศไทยที่เผยแพร่ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความ

เหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้ความ

ส�าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มเด็กที่

เปราะบางที่สุด และได้จัดเตรียมอุปกรณ์อนามัยและข้อมูลด้านสุขภาพ

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามเป้าหมายทางนโยบาย ขณะเดียวกัน 

ก็ยังคงด�าเนินงานตามแผนงานประจ�าเพื่อรับมือกับความท้าทายในการ

พัฒนาเด็กในทุกช่วงวัย ท้ังน้ี การด�าเนินงานขององค์การยูนิเซฟ 

ประเทศไทยและภาคใีนการผลกัดนัใหป้ระเดน็ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับเดก็

ไดบ้รรจอุยูใ่นกรอบการด�าเนนิงานระดบัชาต ิถอืเปน็ความกา้วหนา้อยา่ง

มนียัส�าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งเปน็ระบบในระยะยาว โดยป ี2563 

เป็นปีที่ 4 ของแผนงานของยูนิเซฟ (Country Programme) ประจ�าปี 

2560 – 2564 และด้วยงบประมาณประจ�าปีจ�านวน 300 ล้านบาท 

องค์การยูนิเซฟได้ด�าเนินการร่วมกับองค์กรภาคีทางยุทธศาสตร์ทั้งส้ิน 

51 แห่ง ซึ่งรวมถึงองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

เพือ่รบัมือกบัการระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย ภายใตก้ารน�า

ของกระทรวงสาธารณสขุ การสนบัสนนุเบือ้งตน้ขององคก์ารยนูเิซฟเนน้

ไปทีก่ารชว่ยเหลอืเดก็ทีเ่ปราะบาง โดยเฉพาะเดก็ทีอ่ยูภ่ายใตส้ถานดูแล

ของรฐัและครอบครวัแรงงานขา้มชาตทิีม่คีวามเสีย่ง ใหไ้ด้รบัอาหารและ

อุปกรณ์อนามัยอย่างเพียงพอในการปกป้องตนเอง ท้ังน้ี มีเด็กและ

ครอบครัวกว่า 215,000 คนได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟ

ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐที่ส�าคัญ (องค์การเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ USAID และรัฐบาลญี่ปุ่น) 

ผู้บรจิาคภาคเอกชน (ยนูลิิเวอร)์ รวมถงึองค์การอนามยัโลกและเครอืขา่ย

องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 

ในประเทศไทย ภายใต้การน�าของกระทรวงสาธารณสุข การสนับสนุน

เบื้องต้นขององค์การยูนิเซฟเน้นไปที่การช่วยเหลือเด็กท่ีเปราะบาง 

โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ภายใต้สถานดูแลของรัฐและครอบครัวแรงงาน

ขา้มชาตทิีม่คีวามเสีย่ง ใหไ้ดร้บัอาหารและอปุกรณอ์นามยัอยา่งเพยีงพอ

ในการปกป้องตนเอง ทั้งนี้ มีเด็กและครอบครัวกว่า 215,000 คนได้รับ

ความชว่ยเหลอืจากองคก์ารยนูเิซฟภายใตค้วามรว่มมอืกบัองค์กรภาครฐั

ทีส่�าคัญ (องคก์ารเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา หรอื 

USAID และรัฐบาลญี่ปุ่น) ผู้บริจาคภาคเอกชน (ยูนิลิเวอร์) รวมถึง

องค์การอนามัยโลกและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

มปีระชาชนทัว่ประเทศเขา้ถงึโซเชยีลมเีดยีเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 มากกวา่ 

45 ล้านครั้ง และกลายเป็นแพลตฟอร์มที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 

ใช้แบ่งปันชุดข้อมูลการเรียนรู้ อินโฟกราฟิก พอดแคสต์ และวิดีโอ เพื่อ

กระจายข้อมูลในการป้องกันตนเอง และให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพจิต 

องคก์ารยนิูเซฟยงัเนน้การใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งบนพืน้ฐานความจรงิมากกวา่

ความกลัว โดยให้ค�าแนะน�าที่น่าเชื่อถือส�าหรับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก รวมถึง

ตัวเด็กและเยาวชนเอง ซึ่งเข้าถึงประชาชนกว่า 187,000 คนใน 

23 จังหวัด ผ่านการส่งข้อความเกี่ยวกับสุขภาพและมาตรการป้องกัน

ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี ้เพือ่ใหส้ามารถประเมนิความต้องการและตอบสนองเปา้หมาย

ได้ดีขึ้น องค์การยูนิเซฟได้จัดท�าแบบส�ารวจเพื่อค้นหากลุ่มเปราะบาง 

เช่น ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เยาวชนและครอบครัว

ที่ยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ตอบแบบส�ารวจกว่า 70,000 คน 
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ในจ�านวนนี้มีเยาวชนร่วมตอบแบบส�ารวจ 10,000 คน ข้อมูลที่ได้

ถู กน� า ไปใช้ ในการหารือด้ านนโยบายแห่ งชาติ กับส� านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อจัดท�า

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธศาสตรช์าตใินการรบัมอืกบัสถานการณ์

โควดิ-19 องคก์ารยนูเิซฟโดยความรว่มมอืกบักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การ

เพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ประสบความส�าเร็จ

ในการผลักดันให้ประเด็นการคุ้มครองทางสังคมเป็นเรื่องท่ีรัฐต้องให้

ความส�าคัญในการรับมือโควิด-19 ส่งผลให้เด็กจากครอบครัวที่มีความ

เปราะบางจ�านวน 8 ล้านคนได้รับประโยชน์จากเงินเยียวยาฉุกเฉิน

เพิ่มเติมจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก ท่ีมีอ ยู่  และเด็กกว่า 

650,000 คนได้รับอาหารกลางวันโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สามารถ

เข้าถึงโภชนาการในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษา

องค์การยูนิเซฟยังได้ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

จัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติส�าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด - 19 เพื่อช่วยเหลือเด็กกว่า 10 ล้านคนให้กลับเข้าเรียน

ได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี นอกจากนั้นยังร่วมกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท�าคู่มือเพิ่มเติม เพื่อให้เด็ก

เกือบ 20,000 คนในบ้านพักเด็กของรัฐท่ัวประเทศได้รับการปกป้อง

คุ้มครอง และให้แน่ใจว่าบุคลากรของรัฐท่ัวประเทศได้รับการเตรียม

พร้อมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ ในชุมชน

การด�าเนินการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อปรับปรุงชีวิต

ของเด็กทุกช่วงวัยให้ดีขึ้นในระยะยาว ในปี 2563 มีการลงทุนในเด็ก

ปฐมวัยหลายรูปแบบ และภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ (2563 – 2570) องค์การยูนิเซฟได้จัดท�าการวิเคราะห์

ปจัจยัแวดลอ้มของบริการดแูลเดก็อาย ุ0-3 ป ีควบคูไ่ปกับการลงทนุดา้น

บุคลากร ซึ่งท�าให้มีการขยายจ�านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการ

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของครอบครัวและชมุชนในการพฒันาเดก็ปฐมวยั

อย่างมีคุณภาพ มีเด็กและครอบครัวจ�านวน 4,000 คนได้รับประโยชน์ 

นอกจากน้ี ในปี 2564 องค์การยูนิเซฟยังมีแผนท�างานเพ่ือพัฒนา

ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการ

งบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด เพือ่น�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระยะยาว

ในปี 2563 องค์การยูนิเซฟยังคงสนับสนุนและส่งเสริมทักษะการอ่าน

และการรู้หนังสือพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของครูและ

ผู้ดูแลเด็ก โดยมีกิจกรรมรณรงค์ที่เข้าถึงเด็กกว่า 64,000 คน รวมถึง

เด็กชาติพันธุ์และเด็กข้ามชาติกว่า 2,000 คน   ภายใต้การน�าของ

กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูนิเซฟได้ร่วมมือจัดท�าร่างหลักสูตร

ระดับชาติและแนวทางพัฒนาสมรรถะผู้เรียนท่ีเน้นทักษะที่จ�าเป็น 

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางไกลซ่ึงเป็นประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้น

ในปี 2563 นอกจากนี้  องค์การยูนิเซฟได้ท�าการประเมินสัญญาณ

เชื่อมต่อของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนออนไลนข์ึน้ สง่ผลใหเ้ดก็นกัเรยีน 6,000 คนทัว่ประเทศสามารถ

เรียนหนังสือจากบ้านได้ ซึ่งรวมถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี

การฝึกอบรมครูในการใช้เทคโนโลยีทางไกลอย่างต่อเนื่อง 

ความกา้วหนา้ทีส่�าคัญในป ี2563 เปน็ผลมาจากการรณรงคข์ององคก์าร

ยูนิเซฟร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ซ่ึงรวมถึงความคืบหน้าในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู เด็ก

แบบถ้วนหน้า (Universal Child Grant) ซ่ึงหากได้รับการอนุมัติ

ในปี 2564 ก็จะครอบคลุมเด็กอายุต�่ากว่า 6 ปีจ�านวน 4.2 ล้านคน และ

เมื่อรวมกับจ�านวนเงินอุดหนุนคนพิการที่เพิ่มขึ้นและข้อตกลงในการ

ขยายโครงการเอม็ฟนัด ์(โครงการประกนัสุขภาพต้นทนุต�า่ของผูย้้ายถิน่

ที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับการพัฒนาจากเงินทุนของสหภาพยุโรป) จะท�าให้

เด็กที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทยได้รับประโยชน์ที่ยั่งยืน

ส�าหรับวัยรุ่นหรือช่วงทศวรรษที่สองของชีวิตนั้น ในปี 2563 องค์การ

ยนูเิซฟไดใ้หค้วามส�าคัญตอ่การบม่เพาะความหวงัส�าหรบัอนาคต โดยได้

ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาทักษะเฉพาะ ยกระดับการมีส่วนร่วมและ

เพิ่มพื้นที่ในการมีส่วนร่วม แนวทางดังกล่าวเน้นการเสริมสร้างระบบให้

เข็มแข็งและสามารถขยายในพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างยั่งยืน

องค์การยูนิเซฟตระหนักถึงความจ�าเป็นในการขยายการสนับสนุนด้าน

สุขภาพจิต จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชนจัดแคมเปญ 

ฟัง x เล่า = ความสุข (The Sound of Happiness) เพื่อลดการตีตรา

ทางสังคมในประเด็นสุขภาพจิต และส่งเสริมให้วัยรุ่น เข้าถึ ง

ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากบริการและแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟยังได้ขยายแพลตฟอร์มสุขภาพออนไลน์ 

Lovecarestation.com ท�าให้วัยรุ่นและเยาวชน 30,000 คนเข้าถึง

บริการให้ค�าปรึกษาทางออนไลน์อีกด้วย

องค์การยูนิเซฟได้จัดต้ังคณะกรรมการเยาวชนเป็นครั้งแรกในปี 2563 

ประกอบด้วยเยาวชน 50 คน ที่มีภูมิหลังหลากหลาย เพื่อให้ค�าแนะน�า

องคก์ารยูนเิซฟด้านการมสีว่นรว่มกบัเยาวชนและแบง่ปนัประสบการณ์

กบัผูก้�าหนดนโยบาย  ในขณะเดยีวกนั ยนูเิซฟยงัมุง่เนน้การพฒันาทกัษะ

อาชีพส�าหรับเยาวชนที่เปราะบางที่สุด ทั้งในสถานพินิจฯ และในชุมชน

ข้ามชาติ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การปกปอ้งคุม้ครองเดก็จากความรนุแรง การลว่งละเมดิ การถกูทอดทิง้

และการแสวงประโยชน ์ยงัคงเป็นเรือ่งส�าคญัในป ี2563 ยนูเิซฟเนน้การ

สร้างฉันทามติและการวางรากฐานโครงการต่าง ๆ เพื่อลดความรุนแรง

ต่อเด็กในหลายลักษณะ ในปี 2563 ยูนิเซฟได้รณรงค์ให้มีการหารือเพื่อ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ระดับชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งการจัดท�า

แผนงานระยะยาวเพือ่ส่งเสรมิความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการพัฒนาบริการคุ้มครองเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าการคุ้มครองเด็ก
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จะได้รับความส�าคัญและได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ

ในนโยบายระดับชาติ ในขณะเดียวกัน ยูนิเซฟยังให้ความส�าคัญ

กับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยได้บรรจุเน้ือหาด้าน

การคุ้มครองเด็กไว้ในคู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับการด�าเนินคดีเยาวชนและ

ครอบครัว คู่มือการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรี

เกี่ยวกับมาตราการการใช้ทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมแทนการกักตัวเด็ก

ไว้ ในสถานกักกันคนต่างด้าวและคู่มือส�าหรับพนักงานอัยการ

เพ่ือสนับสนุนการท�างานของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว

บทบาทของยูนิเซฟในฐานะพันธมิตรและผู้เชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ 

มีความส�าคัญยิ่งในปีที่ผ่านมาและในช่วงการรับมือกับโรคโควิด-19 

โดยเฉพาะในแง่ของการผนึกความร่วมมือและการจัดการองค์ความรู้

ให้แก่องค์กรภาคีและภาครัฐ  ซึ่งได้บรรลุผลลัพธ์ ท่ีส�าคัญ เช่น 

การเพิ่มเงินเยียวยาและการขยายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กเล็ก 

ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์การ

สหประชาชาติก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตข้อมูล นอกจากนี้ 

องค์การยูนิเซฟยังได้ร่วมมือกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท�าและ

เผยแพร่ผลส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

ครอบคลุมตวัชีว้ดัทีส่�าคญัเกีย่วกบัความเป็นอยู่ของเด็กในดา้นตา่ง ๆ  จาก 

40,000 ครัวเรือนทั่วประเทศอีกด้วย

ในปี 2563 ความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กับ

ภาคเอกชนภายใต้แผนงานธุรกิจเพื่อผลลัพธ์ (Business for Results) 

มีความคืบหน้ามาโดยล�าดับ มีการสนับสนุนภาคธุรกิจในการรับมือและ

ปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด-19 อาทิ การแบ่งปันคู่มือส�าหรับนายจ้าง

เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของสถานท�างานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และ

คู่มือส�าหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์

เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ในช่วงโควิด-19 นอกจากนี้ 

โครงการแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly 

Practice) ไดริ้เริม่ในป ี2563 ในขณะทีผ่ลลพัธจ์ากการหารอืกบัพนัธมติร

ทางธุร กิจเกี่ ยวกับการศึกษาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะและ

ความสามารถในการจ้างงานส�าหรับเยาวชน ก็จะถูกใช้เพื่อพัฒนา

แผนงานในอนาคตต่อไป

ยูนิเซฟยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วม

กับผู้คนในสังคม ในปี 2563 ยูนิเซฟเข้าถึงผู้ใช้งานทางออนไลน์ 

111 ลา้นครัง้ และมรีายงานขา่วในสือ่ไทยทีอ่า้งถงึยนูเิซฟกวา่ 5,155 ครัง้ 

ข้อมูลด้านโควิด-19 บนโซเชียลมีเดียถูกเข้าถึงมากกว่า 45 ล้านครั้ง 

ซึ่งได้ช่วยกระจายข้อมูลทางสาธารณสุขและสร้างความตระหนักถึง

ความต้องการของผู้ที่เปราะบางที่สุดด้วย

รายการถ่ายทอดคอนเสิร์ต Love Delivery Fest ทางยูทูปซ่ึงได้รับ

การสนับสนุนจากศิลปินและผู้มีช่ือเสียงกว่า 25 คน ระดมทุนได้

3,900,000 บาทเพื่อใช้รับมือกับโรคโควิด-19 นอกจากนี้ โครงการ

เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ (The Blue Carpet Show for 

UNICEF) ครั้งที่สาม ซ่ึงเป็นรายการระดมทุนทางโทรทัศน์ประจ�าปี 

ได้เข้าถึงผู้คนกว่า 40 ล้านคน โดยได้ระดมทุนให้กับยูนิเซฟเพื่อสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็ก ๆ  ตลอดจนสร้างความตระหนักถึง

ปัญหาที่เด็ก ๆ ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ต้องเผชิญ

© UNICEF Thailand/2020/Bundit Chotsuwan
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ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบริบทและ
สถานการณ์ของเด็ก 

ในปี 2563 รัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว

ส�าหรับเด็ก ซึ่งระบุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ประเทศไทย 4.0 

พ.ศ. 2561 – 2580) และในปีเดียวกัน ดัชนีการพัฒนามนุษย์จัดอันดับ

ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 79 จาก 189 ประเทศ1

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกต่อจากจีนท่ีมีรายงานยืนยันผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 ในเดือนมกราคม แต่ไม่เกิดการสูญเสียเสียชีวิตของประชากร

ครั้งใหญ่อย่างที่เห็นในประเทศอื่น ๆ  ความส�าเร็จดังกล่าวเกิดจากการ

ผสมผสานระหว่างแนวทางของรัฐบาล ความร่วมมือจากภาคประชาชน 

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขตลอดหลายทศวรรษ 

การมีเครือข่ายอาสาสมัครด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านกว่า 1 ล้านคน 

ตลอดจนการปิดประเทศอย่างรวดเร็วและมาตรการความปลอดภัยที่

เขม้แขง็ แมว้า่ในสิน้ป ี2563 จะมกีรณกีารตดิเชือ้อกีครัง้ในเดอืนธนัวาคม 

แต่ประเทศไทยก็มีจ�านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 ไม่ถึง 7,000 รายและมี

ผู้เสียชีวิตเพียง 60 ราย

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ในวงกว้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเน่ืองจาก

ประเทศไทยต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออก และมาตรการที่ใช้

เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส ซ่ึงรวมถึงการปิดกิจกรรมทางธุรกิจ

1  รายงานการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), 2563

และการปิดพรมแดน ข้อมูลจากธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจไทย

หดตัวร้อยละ 8.3 ในปี 2563 ซึ่งเป็นการลดลงต่�าที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและแปซิฟิก การถูกเลิกจ้างงานส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพ

ของครัวเรือน2  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

คาดการณ์ว่าครัวเรือนประมาณ 1.14 ล้านครัวเรือน3  เสี่ยงที่จะตกอยู่

ในความยากจน ในขณะท่ีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาส�าหรับเด็กและ

ครอบครัวก็มีแนวโน้มที่จะแย่ลง

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดโดยเน้นไปยังกลุ่มเปราะบางท่ีสุด 

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เพิ่มเงินเยียวยารายเดือนจ�านวน 1,000 บาท 

เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นโครงการคุ้มครองทางสังคมที่เข้าถึงครัวเรือนที่

มีความเปราะบาง 8 ล้านครัวเรือน รวมถึงเด็กอายุต่�ากว่า 6 ปี 

1.4 ล้านคนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเล็กจากการผลักดันของ

ยูนิเซฟ

ท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ในเดือนตุลาคม 2563 ยูนิเซฟ

ได้แถลงผลส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

ซึง่เป็นการส�ารวจเก่ียวกบัเดก็และสตรใีนระดบัประเทศทีใ่หญท่ีส่ดุ4  และ

เปน็การส�ารวจแรกทีม่กีารประเมินทกัษะการเรยีนรู้พืน้ฐานของเด็ก ผลการ

ส�ารวจครั้งนี้ถือเป็นข้อมูลส�าคัญในการใช้วางแผนนโยบายการรณรงค์

2  ธนาคารโลก, 2563

3  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2020

4  รายงาน โครงการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

© UNICEF Thailand/2020/Patrick Brown



6รายงานประจำาปี 2563 ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย l

ผลกัดนัและการตดิตามผลในประเดน็ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกับเดก็ ผลส�ารวจยงั

เน้นถึงความจ�าเป็นอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้�าและ

ให้ความส�าคัญกับเด็กและเยาวชนที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทย

ผลส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เผยว่ามี

เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปีเพียงร้อยละ 61 เท่านั้นที่มีพัฒนาการตามเกณฑ์

ด้านการอ่านออกและรู้จักตัวเลข ปัญหาโภชนาการยังคงน่าเป็นห่วง 

มีเด็กอายุต่�ากว่า 5 ปี ร้อยละ 13 มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ร้อยละ 8 

มีภาวะผอมแห้ง และร้อยละ 9 น้�าหนักเกิน5 อัตราการเลี้ยงลูกด้วย

นมแมเ่พยีงอยา่งเดยีวอยูท่ีเ่พยีงร้อยละ 14 นอกจากนี ้เดก็เกอืบ 1 ใน 4  

ที่อายุระหว่าง 0-17 ปีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาผู้ให้ก�าเนิด 

ในขณะที่อัตราการลงโทษด้วยความรุนแรงยังคงสูงที่ร้อยละ 58 ส�าหรับ

เด็กอายุ 1-14 ปี

อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภายหลังสิ้นสุดการศึกษา
ภาคบังคับ) ลดลงจากร้อยละ 87 เหลือเพียงร้อยละ 70 เด็กจากครัวเรือน

ที่มีความเปราะบางต้องเผชิญความท้าทายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และอัตรา

การคลอดบุตรของวัยรุ่นเผยให้เห็นว่า 1 ใน 43 คน วัยรุ่นหญิงอายุ

ระหว่าง 15-19 ปี เคยคลอดบุตร นอกจากน้ี มีเด็กท่ียากจนที่สุดราว

ครึ่งหนึ่งเท่านั้นได้เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบกับ

ร้อยละ 87 ของเด็กในครอบครัวร่�ารวยท่ีสุด และเกินครึ่งของเด็กวัย

มัธยมศึกษาตอนปลายที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ผู้น�าครอบครัวไม่พูด

ภาษาไทย ไม่ได้รับการศึกษา

ปี 2563 รัฐบาลไทยเปิดเผยวิสัยทัศน์ในการปฏิรูประบบนิเวศน์

การเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาในระดบัก่อนระดบัอดุมศกึษา 

และเรง่ใหเ้กดิความคบืหนา้ไปสูค่วามเปน็เลศิในศตวรรษที ่21 โดยมแีผน

ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแห่งชาติ การสร้างศูนย์

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล

เพื่อการศึกษา และแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริม

ทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตท่ีเช่ือว่าศักยภาพและ

ความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ (Growth mindset) 

สขุภาพจติโดยเฉพาะในวยัรุน่ยงัคงเปน็เรือ่งส�าคญัเรง่ดว่นส�าหรบัเดก็ ๆ  

ในประเทศไทย การส�ารวจหลายครั้งที่จัดท�าขึ้นในปี 2563 เพื่อท�าความ

เขา้ใจผลกระทบของโรคโควดิ-19 ช้ีใหเ้ห็นวา่สขุภาพจติเปน็ปญัหาส�าคญั

ล�าดับต้น ๆ มีเด็กและเยาวชน 7 ใน 10 คนบอกว่าการแพร่ระบาดของ

โควดิ-19 สง่ผลกระทบต่อสขุภาพจติของพวกเขา กอ่ใหเ้กดิความเครยีด 

ความกงัวล และ ความวติกกงัวล ปจัจบุนัโรงเรยีนในประเทศไทยยงัขาด

ผู้ให้ค�าปรึกษาที่เชี่ยวชาญท่ีสามารถเห็นสัญญาณของการเจ็บป่วย

ทางจิตและสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที6

5  เรื่องเดียวกัน

6  การประเมินประเทศร่วมในการประชุมเวทีสิทธิเด็กขององค์การยูนิเซฟ

ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเกิด

ต่�าอยู่ที่ 1.4 คน ต่อผู้หญิง 1 คน7  โดยในปี 2568 คาดว่าประเทศไทย

จะเขา้สู่สังคมผู้สูงอายอุยา่งสมบูรณ์8  นอกจากนีเ้ยาวชนราว 1.4 ลา้นคน 

ที่อายุระหว่าง 15-24 ปี ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา ว่างงาน หรือไม่ได้รับ

การฝึกอบรม (NEET) ท�าให้มีอัตรา NEET อยู่ที่ร้อยละ 14.99  

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิ(สศช.) คาดการณว์า่สดัสว่น

ของประชากรวัยท�างาน (15-64 ปี) ต่อประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป จะลดลง

จากร้อยละ 3.6 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 1.8 ในปี 2583 โดยการลดลง

ของจ�านวนแรงงานใหมน่ีผ้ลกัดนัใหป้ระเทศไทยตอ้งใหค้วามส�าคญัสงูสดุ

ต่อการพัฒนาศึกษาและทักษะของเยาวชน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

ผลิตภาพของแรงงานจะเพิ่มขึ้นและเพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากความท้าทายต่าง ๆ  ข้างต้นแล้ว ในปี 2563 ประเทศไทยได้เกิด

เหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองที่มีแกนน�าเป็นนักเรียนและเยาวชน 

ซึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย

ส�าหรับการแสดงออกและการมีส่วนร่วม และให้มีการตรวจสอบว่า 

มีการเคารพสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กหรือไม่  พัฒนาการดังกล่าว

สะท้อนถึงการแบ่งขั้วของคนแต่ละรุ่นที่ขยายกว้างขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับ

การมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในกระบวนการตัดสินใจของชุมชนหรือ

ในกระบวนการพัฒนานโยบาย10  ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับรองอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็กในปี 2535 ซึ่งให้ค�ามั่นว่าจะมีการรับฟังเสียงของเด็ก ๆ   

7  เรื่องเดียวกัน

8  รายงานสถานการณ์ประชากรโลก ขององค์การสหประชาชาติ, 2563

9  รายงานสรุปขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Brief), 2563

10   เรื่องเดียวกัน
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ปัจจัยและความสำาเร็จที่สำาคัญ 

ปี 2563 เป็นปีที่ 4 ของแผนงานระยะ 5 ปีขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยในการสนับสนุนสิทธิเด็กและเยาวชน องค์การยูนิเซฟได้ด�าเนินแผนงาน

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกรอบความร่วมมือแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2560-2564 

ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง กลยุทธ์ขององค์การยูนิเซฟในประเทศไทยเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของรัฐ

เพื่อให้สามารถจัดและขยายบริการทางสังคมที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ก็เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรต่าง ๆ 

เพื่อเติมเต็มสิทธิของเด็กทุกคน และแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในปี 2563 และในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ในปี 2563  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและภาคีต่าง ๆ มุ่งท�างานเพื่อผลักดันให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กถูกบรรจุอยู่

ในกรอบการด�าเนนิงานระดบัชาต ิซึง่ถอืวา่มคีวามคืบหนา้อยา่งมากในสร้างความเปลีย่นแปลงอยา่งเปน็ระบบในระยะยาว การผลกัดนัขององค์การ

ยูนิเซฟในระดับรัฐมนตรีและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สร้างหลักประกันว่าประเด็นเด็กและเยาวชนจะได้รับความส�าคัญ

ในการทบทวนแผนแม่บท 5 ปีและแผนแม่บทย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้ “ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ” ที่เกี่ยวกับเด็ก 42 ประการได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนต่าง ๆ 

เหล่านั้นแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุน้ี ในปัจจุบัน โครงการและงบประมาณด้านเด็กของรัฐบาลจึงมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และเป็นรากฐาน

ส�าหรับการวางแผนงานด้านเด็กในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในขณะเดียวกัน องค์การยูนิเซฟยังมี

ส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานโยบายระดับประเทศในด้านต่าง ๆ  เช่น กรอบการพัฒนาทักษะของกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์

ในการคุ้มครองเด็ก และ โครงการต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น ซึ่งจัดท�าขึ้นจากการส�ารวจออนไลน์กับเยาวชนกว่า 10,000 คน

บทนำ�

© UNICEF Thailand/2021/Siraset Tuchinda



8รายงานประจำาปี 2563 ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย l

ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) รฐับาลญีปุ่น่ และยนูลิเิวอร์ องคก์าร

ยนูเิซฟไดส้นับสนนุแผนรับมอืโรคโควดิ-19 ระดบัชาต ิภายใตก้ารน�าของ

กระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่ส�าคัญ 

(เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เจลแอลกอฮอล์ สบู่) ให้กับประชากร

กลุ่มเสี่ยงกว่า 165,000 คนโดยเป็นเด็กจ�านวน 60,000 คน และจัดหา

ชุดตรวจโควิด-19  เป็นจ�านวนเงิน 4,950,000 บาท

ยูนิเซฟให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับครอบครัวแรงงานข้ามชาติกลุ่มเส่ียง 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการปิด

ประเทศและอยู่นอกเหนือความช่วยเหลือเยียวยาของรัฐ ยูนิเซฟได้

ร่วมมือกับสภากาชาดไทยเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือครอบครัว

เปราะบางมากขึ้น โดยได้จัดส่งอาหารและสิ่งบรรเทาทุกข์ให้กับ

ครอบครัวแรงงานข้ามชาติกว่า 30,000 ครอบครัว และร่วมมือกับ 

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดชายแดนท่ีมีประชากรข้ามชาติ

อยู่หนาแน่น

เพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามัยแก่เด็กข้ามชาติกว่า 25,000 คนในศูนย์

การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ 128 แห่ง บ้านพักเด็กและครอบครัว 68 แห่ง 

และที่พักพิงแรงงานข้ามชาติ 120 แห่ง

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ยูนิเซฟได้ท�างานร่วมกับหน่วยงาน

สหประชาชาติอื่นๆ รัฐบาล ผู้เช่ียวชาญและพันธมิตร จัดท�าแคมเปญ

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรม โดยเน้นให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แก้ไขความเชื่อผิด ๆ พร้อมให้

ค�าแนะน�าแก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล เด็กและเยาวชน รวมถึงประชากรกลุ่ม

เปราะบางในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ  เช่น การดูแลสุขภาพ การรักษา

สุขอนามัย และค�าแนะน�าด้านสุขภาพจิต 

การช่วยให้ประชากรกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงข้อมูลในการป้องกัน

ตนเองและลดผลกระทบจากโควิด-19 ถือเป็นขั้นตอนแรก ในการ

ด�าเนนิงานของยูนเิซฟ ผูค้นจ�านวน 186,625 คนจาก 23 จงัหวดัสามารถ

เข้าถึงข้อมูลด้านการสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่

ทีก่ารเขา้ถงึขอ้มลูเป็นไปอยา่งจ�ากดัและมอีปุสรรคดา้นภาษา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการส่ือสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทางสังคมออนไลน์ 

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยสามรถเข้าถึงผู้คนกว่า 45 ล้านครั้ง และ

สร้างการมีส่วนร่วมกว่า 1.57 ล้านครั้ง ซึ่งได้ช่วยกระจายข้อมูล 

ทางสาธารณสุขและสร้างความตระหนักถึงความต้องการของผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และยังได้จัดท�าเว็บไซต์ใหม่เกี่ยว

กับโรคโควิด-19 เพื่อเผยแพร่คู่มือ ข้อมูล ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

พอดแคสต์ และ วิดีโอ พร้อมค�าแนะน�าด้านสุขภาพ สุขอนามัย และ

สุขภาพจิต  นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยยังได้ระดมทุน

จ�านวน 3,900,000 บาทผ่านคอนเสิร์ต Love Delivery Fest ซึ่งเป็น

รายการสดทางยูทูป 

ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�: ก�รดำ�เนินง�นใน
สถ�นก�รณ์โควิด-19
ก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์ในทันที

ก�รสื่อส�รเชิงบวก เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่�วส�รที่ถูกต้อง

© UNICEF Thailand/2020/Sukhum Preechapanich
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นอกเหนือจากการรับมือกับสถานการณ์เบื้องต้นแล้ว องค์การยูนิเซฟได้

ตรวจสอบผลกระทบของวิกฤตและผลท่ีตามมาจากการปิดประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง และจัดท�าข้อมูลที่ทันสถานการณ์

เพ่ือใช้ในการวางแผนนโยบายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ยูนิเซฟ

ไดต้อบรบัค�าขอจากสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 

และเปน็ผูน้�ารว่มกบัโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการ

จดัท�าการประเมนิผลกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคมจากการแพรร่ะบาด

ของโควิด-19 ในประเทศไทย จากการส�ารวจอย่างรวดเร็วการศึกษา

ครั้งนี้ได้คาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ พร้อมวิเคราะห์

ผลกระทบทางสังคมใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความยากจนและ

การคุ้มครองทางสังคม สุขภาพ โภชนาการ การศึกษา และความรุนแรง

ในขณะเดียวกัน ยูนิเซฟได้จัดท�าการส�ารวจออนไลน์เกี่ยวกับผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิและสังคมของโควดิ-19 โดยมุง่เนน้ไปท่ีครอบครวัท่ีมีเดก็เลก็ 

เด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิด (เด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง) และ

ในกลุ่มเยาวชน เพือ่ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบทีก่ลุม่เปราะบางเหลา่นีต้อ้งเผชิญ 

และได้ร่วมมือกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดลสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) และกองทุนประชากรแห่ง

สหประชาชาติ (UNFPA) ด�าเนินการวิเคราะห์ผลส�ารวจจากผู้ตอบ

แบบสอบถามเกือบ 80,000 ราย พร้อมน�าเสนอแผนการรับมือ

ขององค์การยูนิเซฟร่วมกับภาคีอื่น ๆ 

ทัง้นี ้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาและการส�ารวจตา่ง ๆ  ไดถ้กูน�าไปพจิารณา

ส�าหรบัการจดัท�าแผนรบัมอืฉุกเฉนิแห่งชาต ิโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

องค์การยูนิเซฟยังร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีจดัท�าการประเมนิปญัหาทีค่รอบครวัยากจน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งเผชญิ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีทีม่กีารล็อคดาวน์

เป็นเวลานาน องค์การยูนิเซฟได้ให้ข้อมูลนี้กับศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ซึ่งได้ส่งต่อไปยังหน่วยงาน

ราชการและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส 

โดยจะมกีารจดัท�าแผนบรรเทาผลกระทบในกรณีการระบาดระลอกสอง 

และเน้นไปที่การสนับสนุนด้านอาหาร โภชนาการ (โดยเฉพาะส�าหรับ

เด็ก) และการฉีดวัคซีนพื้นฐาน

  

ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ยูนิเซฟ

ให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองทางสังคมเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 

โดยได้ผลักดันให้มีการเพิ่มเงินสวัสดิการทางสังคมที่มีอยู่แล้ว

เพื่อ คุ้มครองเด็กและครอบครัว ด้วยเหตุนี้  รัฐบาลได้จัดสรร

งบประมาณราว 22,950 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีความ

เปราะบาง 8 ล้านครอบครัว (ผู้รับผลประโยชน์จากเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก เงินอุดหนุนคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ

บัตรสวัสดิการ) ผ่านการมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจ�านวน 1,000 บาท

เป็นเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟประสบความส�าเร็จในการ

ร่วมกับรัฐบาลสนับสนุนให้เด็กกว่า 650,000 คนได้รับอาหารกลางวัน

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เด็กเหล่านั้นสามารถเข้าถึงโภชนาการ

ในช่วงล็อกดาวน์ 

ก�รให้ก�รสนับสนุนท�งสังคม - 
ก�รจัดทำ�ข้อมูลและหลักฐ�น ก�รขย�ยคว�มคุ้มครองท�งสังคม

องค์การยนูเิซฟรว่มมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

(สพฐ.) พฒันาคูม่อืแนวปฏบัิตสิ�าหรบัสถานศกึษาในการปอ้งกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 และคู่มือครูส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและ

โรงเรียน 54,000 แห่งท่ัวประเทศ (พร้อมให้บริการเป็นอักษรเบรลล์) 

เพื่อให้เด็ก ๆ กว่า 10 ล้านคนกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

และมีสุขภาพดี นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟยังได้ช่วยจัดท�าและแจกจ่าย

ข้อมูลเรื่อง “โรงเรียนปลอดภัย” ในโรงเรียน 35,369 แห่ง

ในเดือนกรกฎาคม 2563  องค์การยูนิเซฟร่วมกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พัฒนาแนวทางการคุ้มครองเด็ก

ในสถานดูแลเด็กของรัฐทั่วประเทศ รวมถึงสถานดูแลเด็กของเอกชนท่ี

ขึ้นทะเบียนอีกกว่า 200 แห่ง ซ่ึงท�าให้เด็กเกือบ 20,000 คน ได้รับ

ประโยชน์

การจ�ากดัการเคลือ่นทีค่วบคู่ไปกบัการปดิโรงเรยีนท�าใหเ้ดก็ ๆ  ตอ้งเผชญิ

กบัความรนุแรงในบา้นมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัประสิทธภิาพของการเฝา้

ระวังและติดตามความเสี่ยงดังกล่าวก็ลดลง ด้วยเหตุนี้ องค์การยูนิเซฟ

จึงสนับสนุนกระทรวงต่าง ๆ11  ในการจัดท�าแนวปฏิบัติส�าหรับบุคลากร

ของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในชุมชนในช่วงการระบาดของ

โรคโควิด-19 จ�านวน 2,500 เล่ม และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ ซึง่จะเปน็ประโยชน์

ต่อการคุ้มครองเด็กในระยะยาว

11  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ก�รฟื้นฟูให้ดีกว่�เดิม
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ในปี 2563 ยูนิเซฟยังคงยึดแนวทางการพัฒนาเด็กในทุกช่วงวัย 

เพื่อเชื่อมโยงชีวิตเด็กช่วงปีแรก ๆ และปีต่อ ๆ ไปผ่านการบูรณาการ

ในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ความเหลื่อมล้�า 

ความไม่เท่าเทียม และความเปราะบางในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น 

อันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของบริการพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงการ

ปิดโรงเรียน และความยากจนที่เพิ่มขึ้น ในสถานการณ์นี้ ยูนิเซฟ

ได้พยายามค้นหาแนวทางใหม่ ๆ โดยเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการถึงอนาคตที่ดีกว่าของเด็ก ๆ ในทุกช่วงชีวิต และน�า

กรอบความคดิในการลองผดิลองถกูมาใชเ้พือ่เอาชนะความทา้ทายใหม ่ๆ  

โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสามารถในการปรบัตวัและการมสีว่นร่วม 

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2563) ได้รับความส�าคัญ

ในบริบทระดับประเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย รวมถึงการจัดตั้งส�านักเลขาธิการและคณะอนุกรรมการ

ท�างานและการสรุปแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. 2563-2570

ยูนิเซฟลงทุนในการจัดท�าข้อมูลหลักฐานใหม่ ๆ ให้เท่าทันสถานการณ์ 

เพื่อช่วยจัดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินนโยบายในอนาคตอันใกล้ 

ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ของบริการดูแลเด็กในกลุ่มอายุ 

0-3 ปี ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรส�าหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งจะเกิดขึ้น

ในปี 2564 

องคก์ารยนูเิซฟตระหนกัถงึความส�าคัญของการมบีคุลากรทีม่คีวามพร้อม

และมีทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนและรับรองมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยอีก 13 แห่ง ท�าให้ตอนนี้มีทั้งหมด 27 แห่งใน 23 จังหวัด มีการ

เพิ่มจ�านวนครูผู้น�าท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยและเข้าถึงเด็ก

เกือบ 3,000 คน ในปี 2563 ครูและผู้ดูแลเด็กใน 22 ศูนย์ฯ ยังได้จัด

อบรมพ่อแม่ในการดูแลเด็ก โดยมี 660 ครอบครัวเข้าร่วม นอกจากนี้ 

โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matters on Mobile 

(EMMM) ยังได้เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มใหม่ ซ่ึงมีผู้ติดตามเกือบ 

30,000 คน

ความร่วมมือใหม่ระหว่างยูนิเซฟกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผล

ให้ประเด็นเด็กได้รับความส�าคัญมากข้ึนในงานต่าง ๆ ท่ีขับเคลื่อนโดย

หนว่ยงานระดบัทอ้งถิน่ และใหแ้นใ่จว่าจะมกีารลงทนุอยา่งยัง่ยืนในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งระบบรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล 

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมกับส�านักงานงบประมาณของรัฐสภาได้ช่วย

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินสาธารณะส�าหรับเด็ก และส่งผลให้

เกิดการเพิ่มงบประมาณส�าหรับอาหารกลางวันในโรงเรียน และด้วย

ความร่วมมือกับส�านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด�าเนินการโครงการน�าร่องในจังหวัด

นครราชสีมา เรื่องการจัดท�าค�าของบประมาณส�าหรับการพัฒนา

เด็กปฐมวัยของหน่วยงานท้องถิ่น โดยในปี 2564 มีแผนขยายโครงการ

น�าร่องเรื่องการจัดท�าค�าของบประมาณนี้เพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด

การผลกัดนัใหเ้ดก็ชาติพนัธุแ์ละเดก็ขา้มชาตเิขา้ถงึการศกึษาท่ีมคีณุภาพ

อย่างเท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่ งที่ ยูนิ เซฟ

ให้ความส�าคัญตลอดปี 2563 ยูนิเซฟได้สนับสนุนเด็กข้ามชาติกว่า 

1,200 คนจากประเทศเมยีนมาทีอ่าศัยอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละระนอง

ไดเ้ขา้เรยีน และชว่ยใหเ้ดก็ชาตพินัธุก์วา่ 600 คนใน 27 หมูบ่า้นหา่งไกล

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าถึงการศึกษาผ่านโครงการ “โรงเรียน

หย่อมบ้าน”

ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�: แนวท�งก�รพัฒน�เด็ก
แต่ละช่วงวัย 
ก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์ในทันที

ช่วงสิบปีแรกของชีวิต
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เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการเข้า

โรงเรียนส�าหรับเด็ก และเพื่อพัฒนาทักษะของครูและผู้ดูแล ยูนิเซฟได้

ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและสหภาพยุโรปจัดท�าโครงการท่ี

หลากหลายเพื่อสนับสนุนการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัยทั้งในเมืองและ

ในชนบท  โครงการต่าง ๆ ของยูนิเซฟในปี 2563  เช่น โครงการ

อ่านสัปดาห์ละเล่ม เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการเด็กทุกคนอ่านได้  

รวมถงึเดก็กลุม่ชาติพนัธุแ์ละเด็กขา้มชาติกวา่ 2,000 คน ท่ีร่วมโครงการ

ห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วย

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยูนิเซฟร่วมกับเครือข่ายครูวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จัดการฝึกอบรมครู 150 คนเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีทางไกลและสนับสนุนนักเรียน 6,000 คน ในช่วงปิดโรงเรียน 

นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังท�าการประเมินเก่ียวกับโครงการน�าร่องการเรียน

ทางไกล เพื่อให้เข้าใจประเด็นด้านการเข้าถึงและการยอมรับเทคโนโลยี

ในพ้ืนที ่ขอ้มลูดงักลา่วจะใช้ในการทบทวนแพลตฟอรม์การเรยีนรูร้ะดับ

ชาติ และวางแผนแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่อไป 

ในป ี2563 การผลกัดนัของยนิูเซฟมคีวามคบืหนา้ในหลายดา้น  หนึง่ใน

นั้นคือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเล็ก ซึ่งใกล้เข้าสู่แบบ 

“ถ้วนหน้า” มากขึ้น ด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และรับรองโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เงินอุดหนุน ดังกล่าวจะ

ครอบคลุมเด็ก 4.2 ล้านคนที่อายุต่�ากว่า 6 ปี หากได้รับการอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีในต้นปี 2564 ในขณะเดียวกัน เงินอุดหนุนคนพิการ

ส�าหรบัครวัเรอืนทีม่เีดก็และบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั ซึง่เพ่ิมจาก 800 บาท 

เป็น 1,000 บาท ต่อเดือน  นอกจากนี้ ยูนิเซฟได้บรรลุข้อตกลงในการ

ขยายโครงการเอ็มฟันด์ ซึ่งเป็นโครงการประกันสุขภาพต้นทุนต่�าที่

พฒันาขึน้ด้วยการสนบัสนุนของสหภาพยโุรป เพือ่ใหแ้รงงานขา้มชาตท่ีิ

ไม่มีสิทธิ์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึง

ความคุ้มครองทางสังคม โดยปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติได้รับ

ผลประโยชน์กว่า 18,000 คนจากโครงการนี้

ช่วงทศวรรษที่สองของชีวิต
เยาวชนเผชิญความท้าทายเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษท่ีสองของชีวิต

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ยิ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ การส�ารวจ

ล่าสุด พบว่า เยาวชน 7 ใน 10 คนมีความเครียดในระดับสูง ซึ่งท�าให้

พวกเขาเสี่ยงที่จะไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และเผชิญกับ

อปุสรรคทีเ่พิม่ขึน้ในการหางานทีด่ ีในสถานการณเ์ชน่นี ้การด�าเนินการ

ของยูนิเซฟ ประเทศไทยในปี 2563 จึงเน้นไปที่การหล่อเลี้ยงความหวัง

ส�าหรบัอนาคต โดยสนบัสนนุใหว้ยัรุน่และเยาวชนได้พฒันาทกัษะเฉพาะ

ทาง เพิ่มพื้นที่ในการมีส่วนร่วมเพื่อให้เสียงของเด็ก ๆ ได้รับการรับฟัง 

แนวทางดงักลา่วยงัเน้นการเสรมิสรา้งระบบให้เขม็แขง็และสามารถขยาย

ในพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างยั่งยืน 
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เว็บไซต์ Lovecarestation.com ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับ

สุขภาพทางเพศและสุขภาพจิต เข้าถึงผู้คนมากกว่า 1.8 ล้านคน โดยมี

การใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 และมีวัยรุ่นและเยาวชนมากกว่า 

30,000 คนเข้าถึงบริการให้ค�าปรึกษาทางออนไลน์ และด้วยเป้าหมาย

ที่จะเข้าถึงนักเรียนราว 6 ล้านคนทั่วประเทศภายในปี 2567 

แอปพลิเคชั่นใหม่บนมือถือท่ีเรียกว่า ฮีโร่ (Health and Education 

Reintegrating Operation : HERO) ไดถู้กพฒันาขึน้เพือ่เสรมิสรา้งระบบ

คัดกรองสุขภาพจิตและระบบส่งต่อ โดยจะเช่ือมต่อโรงเรียนและ

โรงพยาบาล 

จากความรว่มมอืครัง้ส�าคญั องค์การยนูเิซฟพรอ้มหนว่ยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชน ได้จัดท�าแคมเปญ ฟัง x เล่า = ความสุข (The Sound of 

Happiness) เพื่อเอาชนะการตีตราในประเด็นปัญหาสุขภาพจิต โดยได้

ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ท่ีต่อสู้กับความ

ท้าทายด้านสุขภาพจิตในช่วงวัยรุ่น พร้อมกับแนะน�าช่องทางต่าง ๆ 

ที่วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเข้าถึงบริการจากผู้เชี่ยวชาญได้ นอกจากนี้ 

ยูนิเซฟยังได้สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาแนวทางและ

กรอบการท�างานเพื่อปกป้องเด็กจากการล่วงละเมิดทางเพศและ

ความรุนแรง

ผลวิจัย “การจ้างงานของเยาวชน” ซึ่งเผยแพร่ในปี 2563 โดย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้รับการสนับสนุน

จากองค์การยนูเิซฟและองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยอตัรา

การว่างงานของเยาวชนที่ร้อยละ 4.9 ซึ่งสูงขึ้น 7 เท่าเมื่อเทียบกับอัตรา

การวา่งงานของจ�านวนประชากรทัง้หมด ขอ้มลูน้ีชีใ้หเ้หน็ถงึความจ�าเปน็

ในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการท�างานของเยาวชนอย่าง

ต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มเปราะบาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนได้ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ยูนิเซฟยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์เด็กและองค์การเฟรนด์ ประเทศไทย 

จัดการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพแก่แรงงานข้ามชาติในกรุงเทพ ฯ และ

เชยีงใหมโ่ดยเนน้ดา้นความกา้วหนา้ในอาชพีและการจา้งงาน นอกจากนี ้

ร่างวิสัยทัศน์ซึ่งรวบรวมแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างงานของเยาวชน

ทกุกลุ่ม จะถกูน�าไปใชก้�าหนดกลยทุธข์องยนูเิซฟ ประเทศไทยในป ี2564 

และในอนาคตต่อไป

ในปี 2563 ทีมเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม หรือ Generation Unlimited 

(GenU) Youth Challenge โดยเปน็ปทีี ่2 ของการด�าเนนิการ ซึง่ยูนิเซฟ

ไดใ้หก้ารสนบัสนนุโดยมโีครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) และ

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ

คว�มเป็นอยู่ที่ดีของเย�วชน เตรียมคว�มพร้อมสู่อน�คต
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นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการส�ารวจผลกระทบของ

โรคโควิด-19 ยูนิเซฟร่วมกับภาคีเพื่อการศึกษาไทย ได้จัดท�าการส�ารวจ

เพือ่รวบรวมมมุมองของเยาวชนเก่ียวกบัการปฏริปูหลกัสตูรของโรงเรยีน 

และยงัไดจ้ดัต้ังคณะกรรมการเยาวชนเปน็ครัง้แรก ประกอบด้วยเยาวชน 

50 คนจากพ้ืนเพที่หลากหลาย เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ยูนิเซฟด้านการมี

สว่นรว่มกบัเยาวชนตลอดจนแบง่ปนัประสบการณกั์บผูก้�าหนดนโยบาย 

โดยกรรมการเยาวชนไดม้สีว่นรว่มอยา่งแขง็ขนัในกจิกรรมตา่ง ๆ  ตลอด

ทั้งปี อาทิ การพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการ

คุ้มครองเด็ก หรือการมีส่วนร่วมในแคมเปญ ฟัง x เล่า = ความสุข 

(The Sound of Happiness) หรือการทดสอบข้อมูลในงานวิจัยด้านสิ่ง

แวดลอ้มทีจ่ดัท�าโดยองคก์ารยนูเิซฟ ส�านกังานภาคพืน้เอเชยีตะวนัออก

และแปซฟิกิ ในสว่นของการประท้วงท่ีมแีกนน�าเปน็นกัเรยีนและเยาวชน 

องค์การยูนิเซฟได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน ตามหลักการขององค์กรในการส่งเสริมสิทธิของเยาวชนในการ

มีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองและทางการเมือง

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของ

เด็กทุกคนในประเทศไทยตามบทบาทและหน้าท่ีของยูนิเซฟ ในขณะ

เดียวกัน ยูนิเซฟยังคงมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อ

รับรองความปลอดภัยของเด็กในหลาย ๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ในด้าน

การส่งเสริมสิทธิของเด็กในสถานศึกษา ยูนิเซฟได้สนับสนุนกระทรวง

ศึกษาธิการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ  

จะได้รับการปกป้องจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศและ

สามารถรายงานเมื่อเกิดการละเมิดใด ๆ ได้ นอกจากน้ี ยูนิเซฟยังคง

ผลกัดนัเร่ืองสทิธทิีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณาคดขีองเดก็อายตุ่�ากว่า 18 ปี 

ตามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและสอดคล้องกับ

กระบวนการยุติธรรมของเด็ก และเยาวชนที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครวั อกีทัง้ยงัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนแ์ก่

เด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น บริการสายด่วน การพูดคุยอย่าง

สร้างสรรค์กับสมาชิกในครอบครัว วิธีจัดการกับความตึงเครียดใน

ครอบครัว ตลอดจนข้อมูลด้านความปลอดภัยทางออนไลน์และการ

ป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง

ก�รมีส่วนร่วมของเย�วชน
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การด�าเนินการคุ้มครองเด็กในปี 2563 มุ่งเน้นไปที่การสร้างฉันทามติ

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก พร้อม ๆ กับการวางรากฐานส�าหรับ

โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งลดความรุนแรงต่อเด็กในทุกมิติ ด้วยความร่วมมือ
จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นให้ประเด็นด้านการคุ้มครองเด็ก

ได้รับความส�าคัญและได้รับการจัดสรรทรัพยากรในแผนงานระดับชาติ 

ในช่วงปลายปี 2563 จึงได้มีการจัดเวทีหารือเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ด้าน

การคุ้มครองเด็กแห่งชาติและการพัฒนาแผนงานระยะยาว เพื่อเป็น

แนวทางส�าหรับกระทรวงต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาบริการด้าน

การปกป้องคุ้มครองเด็ก 

องค์การยูนิเซฟยังสนับสนุนส�านักงานอัยการสูงสุดทั้งในด้านการฝึก

อบรมเรือ่งการคุม้ครองเด็กกอ่นการใหบ้รกิาร และการพฒันาคูม่อือ้างองิ

เกี่ยวกับการด�าเนินคดีเยาวชนและครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก 

ในขณะเดยีวกนั ไดมี้การสง่เสรมิการคุม้ครองเดก็ในสว่นภมูภิาคผา่นการ

พฒันาแนวทางส�าหรบัพนกังานอยัการเพือ่ชว่ยเหลอืการด�าเนนิงานของ

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว

การคุ้มครองเด็กข้ามชาติซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเปราะบางที่ สุดยังคงเป็น

เรื่องส�าคัญ ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป ได้มี

การพัฒนาและแจกจ่ายคู่มือการด�าเนินการตามบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างกระทรวงต่าง ๆ เกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่เหมาะสมแทนการ

กกัตวัเดก็ไวใ้นสถานกักกนัคนตา่งดา้ว อกีทัง้ยงัไดจ้ดัเวทหีารอืระดบัชาต ิ

ว่าด้วยเรื่องเด็กข้ามชาติ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม

ปฏิญญาอาเซยีนวา่ดว้ยสิทธเิดก็ในบรบิทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐาน

นอกจากนี้  แผนงานการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต 

(Parenting for Lifelong Health (PLH) programme) ซึ่งน�าโดย

กระทรวงสาธารณสุขเป็นโครงการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ

ทีไ่มเ่หมาะสมตอ่เด็กลดลงรอ้ยละ 58 และจะมกีารขยายโครงการนี ้โดย

มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กต่อไป

ก�รคุ้มครองเด็ก

© UNICEF Thailand/2020/Roengrit Kongmuang

© UNICEF Thailand/2020/Sirinya Wattanasukchai 
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ความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และความร่วมมือกับหน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาติ 

เราทำาได้
อย่างไร

ในปี 2563 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่

ส�าคัญ 51 แห่ง ได้แก่ องค์กรภาครัฐ 9 แห่ง องค์กรภาคประชาสังคม 

38 แห่ง และภาคเอกชน 4 แห่ง รวมถึงเป็นพันธมิตรกับองค์กรภาค

ประชาสังคม 12 แห่ง เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือ

เหล่านี้เป็นหัวใจส�าคัญในการบรรลุผลลัพธ์ในปี 2563 และในช่วง

การรับมือกับโรคโควิด-19 บทบาทขององค์การยูนิเซฟในฐานะ

ผู้เชื่อมประสานหน่วยงานต่าง ๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความส�าคัญยิ่ง 

บทบาทดังกล่าวประกอบกับการจัดท�าองค์ความรู้ส�าหรับพันธมิตรและ

รฐับาล มสีว่นท�าใหเ้กดิการผลลัพธท์ีส่�าคญั เชน่ การเพิม่เงนิเยยีวยาและ

การขยายขอบเขตเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

ความรว่มมือกบัหนว่ยงานขององคก์ารสหประชาชาตไิดเ้พิ่มขึน้ ภายใต้

แผนงานกองทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีร่วมด�าเนินการกับ

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การ

โยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ 

(UN Women) ยูนิเซฟได้ช่วยผลักดันให้มีการขยายมาตรการคุ้มครอง

ทางสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้

จัดท�าการประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมของโรค

โควิด-19 ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้ความร่วมมือนี้ ยูนิเซฟ

ได้ร่วมจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ความยากจนและความเปราะบาง 

รวมทั้งวิเคราะห์แผนการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ และเสนอทางเลือก

ในการปฏิรปูนโยบายรวมถงึการจดัสรรงบประมาณอยา่งเปน็ระบบและ

บูรณาการมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินความต้องการและ

การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างโรคโควิด-19 และความรุนแรงทางเพศ

สภาวะที่เกิดในช่วงการแพร่ระบาด โดยร่วมมือกับกองทุนประชากร

แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ 

(UN Women) ซึ่งมีการระบุประเด็นส�าคัญส�าหรับความร่วมมือ

ในการด�าเนินการต่อไป

ยนูเิซฟยงัไดท้�างานกบักองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

ในประเดน็ตา่ง ๆ  ตัง้แตก่ารแจกจา่ยคูม่อืโรงเรยีนปลอดภยัใหแ้ก่โรงเรยีน
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ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการรับมือกับโรคโควิด-19 ไปจนถึง

การริเริ่มการจัดท�างบประมาณท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค 

ตลอดจนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกลระดับโลก All for 

Education โดยมผีูส้ร้างการเปลีย่นแปลงระดบัโลก 60 คนและผูเ้ขา้รว่ม 

40,000 คนจาก 39 ประเทศ นอกจากนี้ องค์การยูนิเซฟยังร่วมมือกับ

ราชบัณฑิตยสภาเพื่อเพิ่มเน้ือหาด้านการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่และ

พหุภาษาไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์

ภาษาแห่งชาติและแผนแม่บทท่ีน�าโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ด้วยความร่วมมือกับส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะด�าเนินการประเมินบัตรสวัสดิการของรัฐ 

ซึ่งผู้ใช้มากกว่า 14 ล้านครอบครัว

ความร่วมมือกับส�านักงานสถิติแห่งชาติน�าไปสู่การส�ารวจสถานการณ์

เดก็และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6)  โดยไดร้บัทนุสนบัสนนุ

จากรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกในวงเงิน 15,000,000 บาท ผลส�ารวจนี้

จะใชส้�าหรบัรายงานภาวะสงัคมไตรมาสทีส่าม จดัท�าโดยสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งผลการส�ารวจและรายงานดังกล่าวจะ

น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในล�าดับต่อไป นอกจากนี้ จะมี

การใช้ผลการส�ารวจเพื่อวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ พร้อมกับใช้

วัดความก้าวหน้าของประเทศไทยต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ส�าคัญอื่น ๆ  ต่อไป

ในปี 2563 องค์การยูนิเซฟยังได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้สนับสนุน 

ในประเด็นตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวกบัเดก็ พร้อมพฒันากระบวนการและทรัพยากร

ภายในองค์กร โดยไ ด้สร้ างความร่วมมือ กับผู้ มีชื่ อ เสียงและ

อินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสนับสนุนและท�ากิจกรรมส�าหรับเด็ก ๆ ในขณะ

เดียวกัน จนถึงสิ้นปี 2563 แพลตฟอร์มอาสาสมัคร ‘I Am UNICEF’ 

ได้ระดมผู้สนับสนุนเกือบ 16,000 คน โดยอาสาสมัครมีส่วนร่วม

ผา่นแพลตฟอรม์ดงักลา่วในโอกาสตา่ง ๆ  เชน่ การรบัมอืกบัโรคโควดิ-19 

การสนับสนุนสุขภาพจิตของวัยรุ่นและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ

ชมุชนเพือ่ยุตคิวามรุนแรงตอ่เดก็ นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัท�าจดหมายข่าว

เพือ่ใหอ้าสาสมคัรและผูส้นบัสนนุยนิูเซฟได้รบัขอ้มลูอยา่งสม่�าเสมอเกีย่ว

กบัสถานการณเ์ดก็ในประเทศไทยและแผนงานของยนิูเซฟ ยิง่ไปกวา่นัน้ 

“ผู้น�าอาสาสมคัร” ยงัมีสว่นส�าคญัในการผลิตและส่ือสารขอ้มลูเกีย่วกับ

โรคโควดิ-19 ในขณะทีน่กัเรยีนท่ัวประเทศมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชน

และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ผ่าน “ยูนิเซฟคลับ” (UNICEF Club) 

ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ในปี 

2563 ดว้ยความรว่มมอืใต ้– ใต ้(South-South cooperation) ระหวา่ง

ส�านักงานยูนิเซฟในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และการเชื่อมโยง

ผูเ้ชีย่วชาญผา่นการสมัมนาออนไลน ์และเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และดว้ย

การสนับสนุนทางเทคนิค และการเงินจากองค์การยูนิเซฟ รัฐบาลไทย

และเมียนมาได้ตกลงในร่างบันทึกความเข้าใจในการเสริมสร้าง

ความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่น  

ผู้มีชื่อเสียงและอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 75 คน ทั้งนักแสดงที่มีชื่อเสียง 

นักร้อง นักแสดงตลก คนบันเทิง และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง นายอานันท์ 

ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรีขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและ

เฟรนด์สออฟยูนิเซฟ (Friends of UNICEF) ยังคงสนับสนุนแคมเปญ

และโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันสิทธิเด็กและระดมทุนให้แก่องค์การ

ยูนิเซฟตลอดปี 2563  โครงการเดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ 

(The Blue Carpet Show for UNICEF) ครั้งที่ 3 เข้าถึงผู้คนกว่า 

40 ล้านคน โดยมีผู้ชมรายการสดทางทีวีราว 1 ล้านคน และมีมูลค่า

การประชาสัมพันธ์มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านสื่อมากกว่า 

600 ช้ิน โครงการเหล่านี้ระดมทุนได้มากกว่า 30 ล้านบาทให้แก่เด็ก

ในประเทศไทยและทั่วโลก 

© UNICEF Thailand/2020/Sukhum Preechapanich
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ในปี 2564 องค์การยูนิเซฟและภาคีต่าง ๆ ก�าลังร่วมกันพัฒนาแผนงาน 

(Country Programmme) ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่งเป็น

แผนงานร่วมกับรัฐบาลไทย เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ก�าลัง

ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยในทุกช่วงวัย 

ความท้าทายใหม่ ๆ และบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ในปี 2563 และในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางของแผนงานใหม่

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลในอนาคต

ในการส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก ยูนิเซฟได้แบ่งปันแนวทางการปฏิบัติ

ส�าหรับผูใ้หบ้ริการโทรศัพทม์อืถอืและผูใ้หบ้รกิารเนือ้หาออนไลนใ์นการ

ดแูลเดก็ ๆ  ใหป้ลอดภัยทางออนไลนใ์นชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ (ดีแทค) ได้รวมแนวทาง

การปฏบิตันิีไ้วใ้นกจิกรรมการปกปอ้งคุม้ครองเด็กขององคก์ร นอกจากนี ้

ยนูเิซฟยงัไดพ้ฒันาและเผยแพรส่ือ่เก่ียวกบัการคุม้ครองเดก็ทางออนไลน ์

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการคุ้มครองเด็กออนไลน์ 

(E-Learning) รว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการคุม้ครองเดก็และกระบวนการ

ยุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วประกอบกับจ�านวนภาคเอกชนท่ีมีส่วนร่วม

ด้านสิทธิเด็กและทรัพยากรท่ีจ�ากัด ท�าให้ต้องมีการจัดท�ากลยุทธ์ด้าน

ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พร้อมจัดท�าแผน

ปฏิบัติการที่ชัดเจนทั้งในระยะกลางและระยะยาว

ในการนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชนผา่นแผนงานธรุกจิเพือ่ผลลพัธ ์(Business for Results) และ

ได้สนับสนุนการรับมือและการปรับตัวของภาคธุรกิจต่อโรคโควิด-19 

การด�าเนินการดังกล่าวและความร่วมมืออื่น ๆ ถือเป็นแพลตฟอร์ม

ในการสร้างส่วนร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็กต่อไป

จากการฝกึอบรมเรือ่งสทิธเิดก็กบัภาคธรุกจิรว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย มีบริษัท 10 แห่งจาก 28 แห่งที่เคยได้รับการฝึกอบรมในปี 

2562 ได้ท�าการประเมินผลกระทบของการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อสิทธิเด็ก 

ซึ่งระบุอยู่ในสื่อต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การรายงานความยั่งยืนของ

องค์กร ส่วนในปี 2563 การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ 

ภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินจากสหภาพยุโรป ยูนิเซฟและ

มูลนิธิบ้านเด็ก ได้พัฒนากรอบปฏิบัติการเชียงใหม่ (Chiang Mai 

Framework for Action) เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กในภาคการก่อสร้าง 

นอกจากนี ้โครงการแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็มติรตอ่ครอบครวักไ็ดเ้ริม่ในป ี2563 

โดยมีการจัดท�าการศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตร

ต่อครอบครัวขององค์กรภาคธุรกิจและบริษัทเอกชน และมีการระบุ

ตัวองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้น�าทางด้านนี้เพื่อวางแผนความร่วมมือต่อไป 

นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ 

เก่ียวกับการศึกษาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะและความสามารถในการ

จ้างงานของวัยรุ่นในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการ

พัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

องคก์ารยนูเิซฟยงัไดแ้บง่ปันคูม่อืส�าหรบันายจา้งกบัพนัธมติรภาคเอกชน 

ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการท�างานแบบยืดหยุ่น การสนับสนุนการ

ดูแลเด็ก และแนวทางปฏิบัติท่ีดีอื่น ๆ ในสถานที่ท�างานท่ามกลางการ

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุในชวีติ

การท�างานที่ดีขึ้น 

ก�รดำ�เนินก�รในอน�คต

ก�รเร่งคว�มร่วมมือของภ�คเอกชน
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ตลอดปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งแพร่หลายและเป็นสิ่งที่ต้อง

ค�านึงถึงในการวางแผนโครงการในอนาคต การเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวและ

คดิค้นวธีิการใหม ่ๆ  ในการสือ่สารคอืปัจจยัแหง่ความส�าเรจ็ ไมเ่ฉพาะใน

ช่วงวิกฤตเท่านั้น แต่ในระยะยาวด้วย

มาตรการปิดประเทศเพื่อยับย้ังการแพร่กระจายและบรรเทาผลกระทบ

ของโรคโควิด-19 ท�าให้ลดการเจอหน้ากัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

ของเด็กกว่า 10 ล้านคน  และยิ่งชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นของการเข้าถึง

เทคโนโลยีดิจิทัลที่บ้านทั่วประเทศ สถานการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นถึง

ความจ�าเป็นในการลดช่องว่างทางดิจิทัล โดยต้องท�าความเข้าใจ

ประชากรกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงการเรียนรู้ทางไกลหรือ

เข้าไม่ถึงมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส�าคัญกับระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและ

ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

องค์การยูนิเซฟเร่งแจกจ่ายและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการส่ือสาร

ความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Risk Communication and 

Community Engagement) ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งหน่วยงาน

ภาครฐัใช้เปน็ตวัอยา่งเพือ่ปรบัใช้ส�าหรบัการจดัการลงทะเบยีนในระบบ

ออนไลน์เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเยียวยา นอกจากนี้ เยาวชนยังได้รับ

การสนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลการป้องกันโรคโควิด-19 เคล็ดลับการดูแล

สุขภาพและการให้ค�าปรึกษาทางออนไลน์เพื่อบรรเทาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคมในช่วงวิกฤต

ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalisation)
วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเดิมไม่สามารถท�าได้อีกต่อไป 

เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้น ด้วยความร่วมมือกับ

ภาคีที่ เกี่ยวข้องจึงได้มีการคิดค้นวิธีการออนไลน์หรือวิธีทางไกล 

แบบใหม่ ๆ ตลอดจนการตรวจสอบที่ รายงานผลได้ ในทันที  

(Realtime Monitoring) ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส�าหรับนโยบายที่จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน

ให้ทันต่อเหตุการณ์

© UNICEF Thailand/2020



19รายงานประจำาปี 2563 ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย l

ความก้าวหน้าในปี 2563 เผยให้เห็นถึงความส�าคัญของการท�างานร่วม

กับกระทรวงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกนโยบายและแผนงาน 

เพื่อบรรจุประเด็นด้านเด็กให้เป็นศูนย์กลางของแผนและยุทธศาสตร์

ระดับชาติ ควบคู่กับการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กร่วมกับสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนาเพื่อเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

การสร้างความยั่งยืนระยะยาวให้กับโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวกับ

การพฒันาเดก็ในระดบัท้องถ่ิน จ�าเปน็ตอ้งอาศยัการจดัสรรงบประมาณ

จากส่วนกลางทีเ่พยีงพอ ซึง่แผนงานตอ่ไป (Country Programme) ของ

องค์การยูนิเซฟจะให้ความส�าคัญต่อการรณรงค์และผลักดันให้รัฐบาล

สร้างสภาพแวดล้อมทางการคลังที่ก�าหนดพันธกรณีที่ชัดเจนในการ

สนับสนุนการปรับปรุงบริการที่มีคุณภาพส�าหรับเด็กเยาวชนและ

ครอบครัวทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อีกทั้งการท�างานการใน

ระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดท�านโยบายระดับ

ชาติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ ที่มาและวิธีการจัดท�าค�าของบ

ประมาณของแหล่งต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรใน

ระดับท้องถิ่นในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณส�าหรับเด็กเพิ่มขึ้น 

ก�รพัฒน�นโยบ�ยและก�รจัดห�เงินทุนเพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ 
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