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ยูนิเซฟถือก�ำเนิดขึ้น 
หลังสงครำมโลกครัง้ที่สอง

องค์กำรสหประชำชำติลงมติ
เห็นชอบอนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิเด็ก ซ่ึงเป็นสนธิสัญญำ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ
กำรรับรองมำกที่สุด 

ในประวัติศำสตร์

จัดฝึกอบรมครูและรณรงค์ 
ให้สังคมเห็นควำมส�ำคัญ 
ของกำรศึกษำ

ประเทศไทยประกำศ
ใช้พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก  
ซ่ึงช่วยให้เด็ก 

ได้รับกำรคุ้มครอง
ทำงกฎหมำยเพิ่มขึ้น

จัดท�ำโครงกำรรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกัน 
วัณโรค (วัคซีนบีซีจี) 
เป็นจุดเริ่มต้น 
ของโครงกำรฉีดวัคซีน 
บีซีจีแบบถำวร

ยูนิเซฟเปิดส�ำนักงำน 
ขึ้นในประเทศไทย

จัดท�ำโครงกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เพื่อให้ทุกคนสำมำรถ 

เข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
ขัน้พื้นฐำน

ยูนิเซฟให้ควำมช่วยเหลือ
ฉุกเฉินและฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ได้
รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ
สึนำมิในประเทศไทย 
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ 
มูลคำ่ 11 ลำ้นเหรยีญสหรฐั

คณะรัฐมนตรีมีมติขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ 
ให้ครอบคลุมเด็กทุกคน 
รวมถึงเด็กที่ไม่ม ี

หลักฐำนทะเบียนรำษฎร
และเด็กที่ไม่มีสัญชำติไทย

จัดท�ำโครงกำรน�้ำดื่ม
สะอำดและสุขำภิบำล 
ในชนบท และเริ่มแจกจ่ำย
นมถั่วเหลือง 
ผสมข้ำวโพดเพื่อลดภำวะ
ขำดโปรตีนในเด็ก

ประเทศไทยลงนำมและ 
ให้สัตยำบันในอนุสัญญำ 
ว่ำด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึงก�ำหนดให้
ทุกรัฐภำคีด�ำเนินมำตรกำร 
ที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครอง 

สิทธิของเด็กทุกคน 
ในเขตปกครองของตน
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ประเทศไทยเริ่มนโยบำย
โครงกำรเงินอุดหนุน 
เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประเทศไทยบังคับใช้พระรำชบัญญัติ

ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร
ส�ำหรับทำรกและเด็กเล็กเพื่อปกป้อง
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ประเทศไทยบังคับใช้กฎหมำย 
ที่ก�ำหนดให้เติมไอโอดีน 

ในเกลือบริโภคทุกชนิด

โรงพยำบำลต่ำง ๆ 
ของรัฐน�ำระบบ 
จดทะเบียนเกิดออนไลน์มำใช้ ประเทศไทยขยำยสวัสดิกำร 

เงินอุดหนุนเด็กเล็กให้ครอบคลุม
เด็กตัง้แต่แรกเกิดถึง 6 ปี

ประเทศไทยสำมำรถ 
ยุติกำรถ่ำยทอดเช้ือเอชไอวี
จำกแม่สู่ลูกได้ส�ำเร็จ

ยูนิเซฟให้ควำมช่วยเหลือ
ประเทศไทยในกำรับมือกับ 
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
เพื่อช่วยปกป้องสุขภำวะ 
ของเด็ก ๆ 
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ยูนิเซฟ 
ในประเทศไทย
องค์การทนุเพือ่เด็กแห่งสหประชาชาติ (ยนูเิซฟ) เริม่ด�าเนนิการ 
ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยตัง้แต่ปี 2491 โดยในระยะแรก 
ยนูเิซฟเน้นให้ความช่วยเหลอืเดก็ด้านสขุภาพ โภชนาการ และ
สุขอนามัยในครัวเรือน การป้องกันและขจัดโรคต่าง ๆ 
ที่เกิดกับเด็ก การจัดหาน�้าด่ืมสะอาด และการสนับสนุน
ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ถูกสุขอนามัยในพ้ืนท่ี
ชนบท รวมทั้งได้แจกจ่ายนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด และ
เกลือเสริมไอโอดีน นอกจากนี้ ยังได้ริเร่ิมโครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรคขึ้นเมื่อปี 2496 ซึ่งน�าไปสู่การฉีดวัคซีน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในปี 2507 ยูนิเซฟได้เริ่ม
ส่งเสริมการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาควบคู่ไปกับการ
จัดอบรมครู

นับแต่นั้นเป็นต้นมา สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 
ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก ยูนิเซฟจึงได้ปรับเปลี่ยน
บทบาทและภารกิจให้สอดคล้อง โดยเน้นไปที่การสนับสนุน
รัฐบาลในการออกกฎหมายและนโยบายทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อเดก็  
ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กและสิทธิเด็ก 
สิง่ทีไ่ม่เคยเปลีย่นแปลงตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษทีผ่่านมา  
ก็คือ พันธสัญญาที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่เพื่อให ้
เด็กทุกคน รวมถึงกลุ่มที่เปราะบางที่สุดได้รับประโยชน์ 
จากการพัฒนาของประเทศไทย 

ยูนิเซฟยึดถืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on 
the Rights of the Child: CRC) เป็นรากฐานในการ
ปฏิบัติภารกิจทั้งปวง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก โดย
ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ในปี 2535 และมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องด�าเนนิการตามอนสุญัญาฯ 
เพื่อประกันสิทธิของเด็กในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเรือน 
สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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ตัวอย่างความส�าเร็จ
ที่ยูนิเซฟภาคภูมิใจ 
ที่ได้มีส่วนร่วม

• ในปี 2554 ประเทศไทยบงัคบัใช้กฎหมายทีก่�าหนดให้เตมิไอโอดีนในเกลอืบริโภคทกุชนดิ 
ซึ่งยูนิเซฟและภาคีเครือข่ายได้ผลักดันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไอโอดีนเป็นสารอาหาร
ที่จ�าเป็นต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก 

• ในปี 2556 โรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐเริ่มใช้ระบบการจดทะเบียนเกิดออนไลน์ 
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลเด็กแรกเกิดในโรงพยาบาลกับระบบทะเบียนราษฎร เพ่ือให้แน่ใจว่า
เด็กทุกคนจะได้รับการจดทะเบียนเกิดและมีสูติบัตร ซึ่งเป็นเอกสารส�าคัญในการพิสูจน์
ตัวตนของเด็ก โดยยูนิเซฟได้สนับสนุนด้านการเงินและวิชาการเพื่อพัฒนาระบบนี้ 
ปัจจุบันอัตราการจดทะเบียนเกิดในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 99.81 

• ประเทศไทยเริม่โครงการเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ (Child Support Grant) 
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก ซึ่งยูนิเซฟและภาคีเครือข่ายร่วมผลักดันและ
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลอนุมัติโครงการนี้ในปี 2558 เพื่อให้เงินอุดหนุนแก่
ครอบครัวยากจนที่มีเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี จากนั้นได้ขยายครอบคลุมเด็กจนถึงอายุ 3 ปี 
และ 6 ปี ในปี 2559 และ 2562 ตามล�าดับ และปี 2563 ครอบครัวเหล่านี้ได้รับ
เงินอุดหนุนเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

• ในปี 2559 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและประเทศแรก ๆ ของโลกที่สามารถ
ขจดัการแพร่เชือ้เอชไอวจีากแม่สูล่กูได้ โดยมอีตัราแพร่เชือ้ต�า่กว่าร้อยละ 2 โดยยนูเิซฟและ
ภาคีได้ร่วมกันด�าเนินงานหลากหลายรูปแบบเพื่อปกป้องเด็ก ๆ จากการติดเช้ือเอชไอวี 
และช่วยให้เด็กที่มีเชื้อมีสุขภาพดี และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและเป็นสุข 

• ประเทศไทยประกาศใช้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติเป็นคร้ังแรกในปี 2560 
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี โดยยูนิเซฟมีบทบาทส�าคัญในการช่วยรัฐบาลจัดท�าและ
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

• ประเทศไทยออกพระราชบญัญติัการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดของอาหารส�าหรบัทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากการตลาดของผลิตภัณฑ์
อาหารทดแทนนมแม่ที่ดุเดือด

• ทกุ ๆ  3 ปี ส�านกังานสถติแิห่งชาตจิดัท�าการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย 
โดยได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีในด้านต่าง ๆ 
จากครัวเรือนทั่วประเทศ เช่น สุขภาพ พัฒนาการ การศึกษา และการคุ้มครองเด็ก 
ข้อมูลเหล่านี้ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการก�าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เด็กต้องเผชิญ 

• ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในหลากหลายด้าน เช่น แจกจ่ายเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยและคู่มือการดูแลสุขภาพให้แก่
เด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนจัดส่งเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์ 
เพื่อใช้ขนส่งและจัดเก็บวัคซีนไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ัวประเทศ นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จ�าเป็น ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างปลอดภัย และจดัท�าแนวทางการดแูลเดก็ทีต่ดิเช้ือโควดิ-19 หรอืเสีย่งสงู เพือ่ป้องกนั 
การแยกเด็กออกจากครอบครวั ในขณะเดียวกัน ก็ได้แจกจ่ายหนงัสือและชดุของเล่นส�าหรบั
เด็กและครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยและแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องที่บ้าน ควบคู่ไปกับการรณรงค์สนับสนุนให้ครูได้ฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ๆ และให้
โรงเรียนได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย

1 การส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรีในประเทศไทย พ.ศ 2562 (Multiple Indicator Cluster Survey 2019)

5โครงกำรของยูนิเซฟ ประเทศไทย ปี 2565-2569
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บริบทของเด็กในประเทศไทย

2 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช), “รายงานวเิคราะห์สถานการณ์ ความยากจนและความเหลือ่มล�า้ของประเทศไทย”, กรงุเทพมหานคร, 2020 (2563)
3 อัตราความยากจนระดับประเทศลดลงจากร้อยละ 67 ในปี 2511 เหลือร้อยละ 7.2 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.9 ในปี 2561 ก่อนจะลดลงเหลือร้อยละ 6.24 

ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดว่าจะมีประชากรในประเทศไทยตกสู่ภาวะความยากจนเพิ่มขึ้นอีกราว 1.5 ล้านคนในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
ซึ่งส่งผลให้มีการประเมินว่าอัตราความยากจนระดับประเทศจะเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 8.8 (ธนาคารโลก, “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย: การฟื้นฟูรายได้และ
การจ้างงาน, กรุงเทพมหานคร, 2564

4 United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, Levels & Trends in Child Mortality, New York, 2020.

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างมากโดยสามารถเล่ือนฐานะจาก
กลุม่ประเทศรายได้ต�า่มาเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดบัสงูภายใน
ระยะเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งรุ่นอายุ สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลงอย่างชัดเจน จากร้อยละ 67 ในปี 2529 เหลอืเพยีง
ร้อยละ 7 ในปี 25632 ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงได้ส�าเร็จ3 

รฐับาลไทยตระหนกัว่าการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวยั เป็นยทุธศาสตร์
ส�าคัญสู่การประกันสิทธิของเด็กทุกคน โดยเด็กวัย 3-4 ปีจ�านวน 
9 ใน 10 คน มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ด้านกายภาพ สังคมและ
อารมณ์ และการเรียนรู้ นอกจากนี้ อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ครอบคลุมประชากรเดก็เล็กเกือบทุกคนทัว่ประเทศ ส่งผลให้อตัราการ
เสียชีวิตของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีของไทยอยู่ในระดับต�่า คืออยู่ที่ 9 คน 
ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน4 

นอกจากนั้นแล้ว อัตราการเข้าเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ซึง่เป็นผลจากนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี ส�าหรบัเดก็ทกุคน ปัจจบุนั 
เด็กวัยประถมศึกษากว่าร้อยละ 95 ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล�้า
สูงท่ีสุดในโลก โดยความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไม่ได้เข้าถึงเด็กทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ
เดก็พิการ เดก็อพยพโยกย้ายถ่ินฐาน เดก็ชาตพัินธุ ์เดก็ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 
และเด็กในครอบครัวยากจน มักเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

© UNICEF Thailand/Metee Thuentap
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โครงการ 
ของยูนิเซฟ 
ในประเทศไทย 
2565-2569

5 ในเอกสารนี้ วัยรุ่นหมายถึงเด็กชายและเด็กหญิงวัย 10-18 ปี และวัยเยาว์หมายถึงผู้ที่
มีอายุ 10-25 ปี

แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
แต่ประชากรหลายกลุ่มในหลายพื้นที่ยังคงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และเด็กถือเป็น 
กลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด 

โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทยในช่วงปี 2565-2569 มุ่งเน้นให้เด็กและ
วัยรุ่นทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุดสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ 
ตามที่พวกเขาพึงมี และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในสังคม
ที่ปลอดภัยส�าหรับทุกคน 

การพัฒนาโครงการของยูนิเซฟเกิดจากการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล
ไทย องค์การสหประชาชาติ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีการพิจารณาถึง
ผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงการเหล่านี้
มีส่วนช่วยก�าหนดยุทธศาสตร์ที่น�าเสนออยู่ในแผนงานของสหประชาชาติ 
(United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 
2022-2026 for Thailand: UNSDCF) ซึง่มุง่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2566 -2570) และการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการเหล่านี้เน้นการแก้ปัญหาส�าคัญที่เด็กในทุกช่วงวัยต้องเผชิญ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กลุม่เดก็ปฐมวัยและวยัรุ่น5 โดยมุง่เน้นให้เด็กทกุคน โดยเฉพาะกลุม่เปราะบาง 
ได้มพีฒันาการตามวัย ได้เรยีนรูแ้ละส�าเรจ็การศกึษาอย่างมคีณุภาพ โครงการต่าง ๆ  
ยงัมุง่ปกป้องคุม้ครองเด็กจากความรุนแรงและการล่วงละเมดิ ตลอดจนให้เดก็ ๆ  
ได้เข้าถงึมาตราการคุม้ครองทางสงัคมทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  เพื่อสร้างสังคมที่ยืดหยุ่นและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเป็นสังคม
ส�าหรับทุกคน

5 ในเอกสารนี้ วัยรุ่นหมายถึงเด็กชายและเด็กหญิงวัย 10-19 ปี และเยาวชนหมายถึง
ผู้ที่มีอายุ 10-25 ปี

7โครงกำรของยูนิเซฟ ประเทศไทย ปี 2565-2569
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การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สถานการณ์ 
เด็กจ�านวนมากในประเทศไทยยังขาดการการดูแลและการกระตุ้น 
พัฒนาการที่เหมาะสมในช่วงขวบปีแรก ๆ ของชีวิต มีพ่อแม่และ
ผู้ปกครองเพียงส่วนน้อยที่ใช้เวลาท�ากิจกรรมกับลูกเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาของเด็ก ในทางตรงข้าม พ่อแม่ผู้ปกครองจ�านวนมาก
มักใช้วิธีรุนแรงในการอบรมสั่งสอนลูก นอกจากนี้ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 
4 ปี เกือบ 1 ใน 5 คนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่

ภาวะโภชนาการของเด็กวัยต�่ากว่า 5 ปีในประเทศไทยก็เป็นประเด็น
น่าวิตกกังวลเช่นกัน ตัวชี้วัดต่าง ๆ บ่งช้ีว่าปัญหาเด็กท่ีมีภาวะเตี้ย
แคระแกร็น ผอมแห้ง และน�้าหนักเกินมีความรุนแรงขึ้นในช่วงระยะ 
5 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี มีเด็กที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง
หกเดือนแรกของชีวิตเพียงแค่ร้อยละ 14 เท่านั้น

ประเทศไทยยงัขาดนโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั เช่น สทิธลิาคลอด
ของพ่อ หรือการจัดศูนย์เล้ียงเด็กที่มีคุณภาพในสถานประกอบการ 
ส่งผลให้พ่อแม่ไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกในช่วงขวบปีแรก ๆ 
ได้อย่างเต็มที่ทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงเวลาส�าคัญต่อการพัฒนาเด็ก

1

โครงการหลัก 
ของยูนิเซฟ ประเทศไทย

© UNICEF Thailand/2017/Metee Thuentap
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การด�าเนินการของยูนิเซฟ
แผนงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์
ของประเทศไทยในการส่งเสรมิพัฒนาการแบบองค์รวมของเดก็ทกุคน
ตัง้แต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยมีเป้าหมายให้เดก็ทุกคนมีสขุภาพแข็งแรง 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมทั้งมีทักษะทางสังคมและ
พร้อมที่จะเรียนรู้6 

แผนงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะสนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ครู และผู้ให้บริการ ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ�านวยต่อพัฒนาการของเด็กในช่วงขวบปีแรก ๆ ของชีวิต 
โดยจะพยายามเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพในราคา
ทีเ่ข้าถงึได้ รวมทัง้เพิม่โอกาสในการเรยีนรูแ้ละการศกึษาก่อนวยัเรยีน 
เพื่อให้เด็ก ๆ พร้อมเข้าโรงเรียนและพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพ 
นอกจากนั้น จะให้ความส�าคัญกับกลุ ่มเด็กที่ขาดโอกาสที่สุด  
โดยสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมเด็กพิการและ 
ค�านึงถึงความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิเด็ก ทั้งนี้ ยูนิเซฟจะท�างาน
ร่วมกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและโภชนาการเพื่อให้การส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการของหน่วยงาน
เหล่านั้น

ยูนเิซฟจะสนบัสนนุการศกึษาวจิยัและการจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่สนบัสนนุ
การก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาการเรียนรู้ก่อนวัยเรียนส�าหรับ
เดก็ทัว่ประเทศ ซึง่รวมถงึการปรบัปรงุงบประมาณส�าหรบัศูนย์พฒันา 
เดก็ปฐมวยั และจะร่วมมอืกับหน่วยงานทัง้ในภาครฐั ภาคประชาสงัคม 
และภาควิชาการ ในการพัฒนากลไกการสนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครอง 
เพ่ือให้ครอบครัวมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลาน 
ในช่วงขวบปีแรก ๆ ของชีวิต

6 UNICEF: “A World Fit for Children” เข้าถึงได้ที่ https://sites.unicef.
org/specialsession/docs_new/documents/wffc-en.pdf

ภายในปี 2569 เด็กในวัย 0-6 ปี 
จ�านวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กในกลุ่มที่ขาดโอกาสที่สุด 
มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
และพร้อมเข้าโรงเรียน 

GOAL
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ภายในปี 2569 เด็กชายและหญิงจ�านวนมากขึ้น
ได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีผลการเรียนรู้ 
ที่ดีขึ้นและสามารถน�าไปใช้ได้จริง

สถานการณ์
อัตราการเข้าเรียนของเด็กในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสิบ
ปีที่ผ่านมา โดยเด็กเกือบทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
อย่างไรกดี็ ยงัมีความเหลือ่มล�า้ในระดบัมธัยมศกึษา โดยเดก็ทีไ่ด้เรยีน
ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีสัดส่วนร้อยละ 86 
และ 69 ตามล�าดับ7 ทั้งนี้ เด็กที่มักไม่ได้เรียนต่อคือเด็กที่ขาดโอกาส 
เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และเด็กพิการ

คุณภาพการศึกษาเป็นอีกปัญหาส�าคัญ หากเปรียบเทียบ
ผลการประเมินในระดับนานาชาติ คุณภาพของระบบการศึกษา
ของไทยยัง “ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย” โดยความสามารถด้านการค�านวณและ
การอ่านขั้นพื้นฐานของเด็กในระดับประถมศึกษายังอยู่ในระดับต�่า 
และต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเด็กมีผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 
ในระดับต�่าเช่นกัน ทั้งนี้ ผลการเรียนของเด็กมักขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมและภาษาทีใ่ช้ในครวัเรอืน โดยเฉพาะครอบครวั
ที่ไม่พูดภาษาไทย และเด็กในพื้นที่ห่างไกลซ่ึงต้องเรียนในโรงเรียน
ที่ขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งมีแนวโน้มจะมีผลการเรียนในระดับต�่า

ความรู้สึกไม่พอใจเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยประสบการณ์ของ
เดก็ในโรงเรยีนก�าลงัส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู ้การเข้าเรยีนในชัน้เรยีน 
และความมัน่ใจในระบบการศกึษา ขณะทีค่ณะครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน
ยังไม่สามารถจัดการความท้าทายในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ความสอดคล้องของการศึกษากบับรบิทปัจจบุนั การมส่ีวนร่วมของเดก็ 
ความปลอดภัยในโรงเรียน และสุขภาวะของผู้เรียน8 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้เด็กและเยาวชนกว่า 
13 ล้านคน ต้องสญูเสยีโอกาสทางการเรยีนรู ้เนือ่งจากการปิดโรงเรยีน
ในช่วงล็อกดาวน์ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ต่อการเรียนทางไกลส�าหรับนักเรียนจ�านวนมาก

7 โครงการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. 2562, รายงาน
สรุปผลที่ส�าคัญ

8 เป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) 
Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) ซ่ึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าลังน�าไปปฏิบัติ อาจเป็นโอกาสในการขับเคลื่อน
ประเด็นดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ 

2

GOAL

การศึกษาที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเท่าเทียม
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การด�าเนินการของยูนิเซฟ
แผนงานด้านการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เด็กในประเทศไทย
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขา
มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
โดยจะให้ความส�าคัญกับความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
ทักษะที่จ�าเป็นเพื่อช่วยผู้เรียนปรับตัวไปสู่ชีวิตการท�างาน

ยูนิเซฟจะท�างานร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาและปรับใช้หลักสูตร
การเรียนที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
เป็นการเรียนรู้แบบดิจิทัล โดยครูจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้นในสาขาที่มีความส�าคัญต่อเด็กในโลกปัจจุบัน เช่น 
สะเต็มศึกษา สมรรถนะด้านดิจิทัล และทักษะในการท�างาน

ยนูเิซฟจะส�ารวจหาสาเหตุว่าท�าไมเด็กในกลุม่เปราะบางจงึไม่เรยีนต่อ
ในระดบัมธัยมศกึษา และก�าหนดให้เป็นกลุม่เป้าหมายของการด�าเนนิ
โครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาได้เรียนต่อ และจะท�างาน

ร่วมกบัรฐับาลในการพฒันานโยบายทีท่�าให้โรงเรยีนมคีวามปลอดภยั
และเหมาะส�าหรับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ จะให้ความส�าคัญ
กับการจัดท�าฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกับการใช ้
ความรนุแรงทางเพศและความรนุแรงในโรงเรยีน การเลอืกปฏบิตั ิและ
ปัญหาสขุภาพจิต เพือ่พฒันากรอบและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภยั
และคุณภาพชีวติของนกัเรียน และเพือ่เป็นแนวทางใหโ้รงเรยีนต่าง ๆ  
น�าไปปฏิบัติต่อไป

ยูนิเซฟจะเป็นผู้น�าในการแบ่งปันความรู้ การศึกษาวิจัย และ 
การประเมินผลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและก�าหนดนโยบาย 
ด้านการศึกษา โดยจะสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการการศึกษาในระดับประเทศอย่างเป็นระบบ และจัดท�าแผนท่ี
ความเหล่ือมล�า้ด้านการศกึษา เพือ่ใช้วางแผนปรับปรงุการศกึษาส�าหรบั
เด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดในประเทศไทย
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การพัฒนาความสามารถในการปรับตัว  
โอกาส และศักยภาพของเยาวชน 

สถานการณ์
เยาวชนในประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อปัญหา
สุขภาพจิตและโรคอ้วน นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ 
ของอตัราการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น การติดเชือ้เอชไอว ีและการใช้สารเสพตดิ 
แสดงให้เห็นความเหลื่อมล�้า โดยส่งผลกระทบต่อเยาวชนในกลุ่ม
เปราะบางที่สุด

อัตราการว่างงานของเยาวชนในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ 
นับต้ังแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสูงถึงร้อยละ 7.5 
ในปี 2563 ขณะที่เยาวชนจ�านวนมากขาดความรู้และทักษะที่จ�าเป็น
ต่อการท�างานในสายช่างเทคนิคและสายธุรการซึ่งเป็นที่ต้องการ 
ในตลาดแรงงาน 

การชุมนุมประท้วงของเยาวชนไทยในช่วงที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึง
การแสดงออกต่อประเด็นต่าง ๆ ที่ก�าลังส่งผลกระทบต่ออนาคตของ
คนรุ่นใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน 
และการปฏิรูปการศึกษา อย่างไรก็ดี เยาวชนยังมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจ�ากัด ในขณะที่
กลไกการมส่ีวนร่วมทีม่อียู่ในปัจจบุนัยังไม่ครอบคลมุกลุม่ทีข่าดโอกาส

3
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ภายในปี 2569 เยาวชนจ�านวนมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสที่สุด 
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและ
โอกาสการมีงานท�า และได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเพื่อสร้างสังคมที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ยืดหยุ่น และครอบคลุม

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
แผนงานด้านการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โอกาส และ
ศักยภาพของเยาวชน จะสนับสนุนเยาวชนในการรับมือกับช่วง
เปลีย่นผ่านและความท้าทายต่าง ๆ  ทีส่่งผลกระทบต่อชวีติของพวกเขา 
โดยยนูเิซฟจะให้ความส�าคญักบัสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ขีองเยาวชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านสขุภาพจิตและโภชนาการ แผนงานดงักล่าว
มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
ขาดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านการพัฒนาทักษะในการ
ท�างาน และการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นและ
ท�างานร่วมกับผู้น�าและชุมชน โดยจะช่วยสนับสนุนเยาวชนและ
ครอบครัวเผชิญความท้าทายและสร้างการเปล่ียนแปลงในทางบวก
บนพ้ืนฐานของการใช้จุดแข็ง ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์
ของแต่ละคน

ยนูเิซฟจะท�างานร่วมกับรฐับาลในการพฒันาฐานข้อมูลเพือ่ใช้ก�าหนด
นโยบายและพฒันาบรกิารด้านสขุภาพส�าหรบัเยาวชน เพือ่ช่วยแก้ปัญหา
เฉพาะของพวกเขา เช่น ภาวะน�้าหนักเกิน และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
นอกจากนั้น จะรณรงค์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสังคม 
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ถูกตีตรา
ทางสังคม 

ยูนิเซฟจะสนับสนุนเยาวชนที่ไม่ได้ท�างานและไม่ได้อยู่ในระบบ
การศึกษาหรือไม่ได้รับการฝึกอบรม ให้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองและ
มคีวามพรอ้มที่จะท�างาน เชน่ การศกึษาวชิาสะเตม็ การพฒันาทักษะ 
การฝึกงาน และการให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพ

แผนงานน้ีให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยยูนิเซฟ
จะท�างานร่วมกับเยาวชน เจ้าหน้าที่ด้านเยาวชน ผู้ก�าหนดนโยบาย
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างใกล้ชดิ เพือ่เปิดพืน้ทีแ่ละเวทีให้เยาวชน
ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของพวกเขา

GOAL

13โครงกำรของยูนิเซฟ ประเทศไทย ปี 2565-2569
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การคุ้มครองเด็ก 

9 โครงการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, รายงานสรุปผลที่ส�าคัญ
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564
11 Disrupting Harm in Thailand, Evidence on online harm and exploitation and abuse. 2022
12 Disrupting Harm in Thailand เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-02/DH_

Thailand_ONLINE_final.pdf

สถานการณ์
เดก็จ�านวนมากในประเทศไทยยงัคงไม่ได้รบัการปกป้องคุม้ครอง และ
ตกเป็นเหย่ือของความรนุแรง การแสวงประโยชน์ การล่วงละเมดิ และ
การถูกทอดทิ้ง โดยพ่อแม่ผู้ปกครองกว่าร้อยละ 58 ใช้วิธีการสั่งสอน
ด้วยการลงโทษท่ีรุนแรง และผู้หญิง 1 ใน 5 คนต้องแต่งงานตั้งแต่
อายุยังน้อย9 ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเด็กพิการ
เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

โรคโควดิ-19 ได้ท�าให้ความเส่ียงด้านคุม้ครองเด็กเพ่ิมสงูขึน้ โดยเป็นผล 
มาจากการถูกแยกจากครอบครัว มีเด็กประมาณ 55,000 คน 

ก�าลงัเติบโตโดยไม่ได้รบัการเลีย้งดจูากพ่อแม่ผู้ปกครองและมแีนวโน้ม
ที่จะใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์ ซึ่งมักขาดการติดตามก�ากับดูแล10 

การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ของเดก็ในประเทศไทยทีเ่พิม่สงูขึน้ท�าให้ปัญหา
การแสวงประโยชน์ทางเพศและการละเมดิเดก็ทางออนไลน์เพิม่สงูขึน้
ตามไปด้วย เพียงแค่ในช่วงปีที่ผ่านมา เด็กที่อยู่ในวัย 12-17 ปี 
ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจ�านวนร้อยละ 9 (ประมาณ 400,000 คน) 
ได้ตกเป็นเหยือ่ของการแสวงประโยชน์และการละเมดิทางเพศออนไลน์11 
สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือสถิติดังกล่าวยังต�่ากว่าความเป็นจริงอยู่มาก 
เนื่องจากมีเด็กเพียงร้อยละ 1-3 เท่านั้นที่แจ้งความกับต�ารวจ12
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ภายในปี 2569 เด็กจ�านวนมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่สุด ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองที่ดีขึ้นจากการใช้ความรุนแรง 
การแสวงประโยชน์ การละเลยทอดทิ้ง 
และการละเมิด

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
แผนงานด้านการคุ้มครองเด็กตอบสนองต่อปัญหาข้างต้นด้วยการ
ท�างานร่วมกับรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ
คุ้มครองเด็ก ให้มีการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการช่วยเหลือ
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานนี้เน้นการท�างานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน 
ชุมชน และครอบครัว ในการเฝ้าระวังและให้การสนับสนุนเด็กที่
ตกอยู่ในความเสีย่งต่อการถกูใช้ความรนุแรงและการถกูแสวงประโยชน์ 
ซึ่งรวมถึงการละเมิดทางออนไลน์ ยูนิเซฟจะสนับสนุนการพัฒนา
นโยบายการคุ้มครองเด็กขององค์กรต่าง ๆ ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเด็ก 
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานในระบบการศึกษา ยูนิเซฟจะท�างานร่วมกับ
ภาคเอกชนในการป้องกันการใช้ความรุนแรง และส่งเสริมความรู้
ด้านดจิทิลัและความสามารถในการปรับตัว รวมทัง้จะรณรงค์ให้ผูด้แูลเด็ก 
ตัวเด็ก และชุมชน ได้เรียนรู้แนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกัน
การล่วงละเมิด และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนความเคยชินและบรรทัดฐานทางสังคมและทางเพศ 
ที่ยังส่งเสริมหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง

ยูนิเซฟจะสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการรายกรณี
ส�าหรับบริการด้านคุ้มครองเด็กและบริการในกระบวนการยุติธรรม
ส�าหรับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เท่าเทียมแก่
กลุ่มเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ รวมถึงจัดให้
มีบริการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดซ�้า การบ�าบัดฟื้นฟู และ
การคืนเด็กสู่สังคมส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มีข้อขัดแย้งทางกฎหมาย 
หรือเป็นผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิด

ในระดบันโยบาย ยนูเิซฟจะท�างานร่วมกับรฐับาลและพนัธมติรในการ
ปฏิรูปนโยบายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะการพัฒนา
ก�าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมและระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
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นโยบายสังคม

สถานการณ์
แม้เศรษฐกจิไทยจะเตบิโตในช่วงหลายสบิปีท่ีผ่านมา แต่เดก็จ�านวนมาก 
ยังคงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้เห็น
ความเปราะบางเหล่านี้ชัดเจนขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีคนที่
ตกอยู่ในความยากจนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านคน

การเปรียบเทยีบอตัราความยากจนแสดงให้เหน็ความเหลือ่มล�า้ระหว่าง
พืน้ทีต่่าง ๆ  ของประเทศ โดยจังหวดัชายแดนภาคใต้เป็นพืน้ทีท่ีม่อีตัรา
ความยากจนสูงที่สุด และพื้นที่ในเขตชนบทยังคงขาดโอกาสมากกว่า
พื้นที่ในเขตเมือง ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากเมียนมา 
และเด็กพิการ คือกลุ่มเปราะบางที่ตกอยู่ในความยากจน และ
ต้องเผชิญความเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกแสวงประโยชน์  
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก

เด็กจ�านวน 1 ใน 5 คนในประเทศไทยก�าลังตกอยู่ในความยากจน
หลายมติ ิซึง่เป็นดชันวีดัความขดัสนทีค่รอบคลมุปัจจยัต่าง ๆ  มากกว่า
ความยากจนทางการเงิน เช่น ปัญหาสุขภาพ การขาดการศึกษา และ
สภาพความเป็นอยู่ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน ความเหลื่อมล�้าเหล่านี้ 
หากไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และกลายเป็นวัฏจักร
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
แผนงานด้านนโยบายสังคม มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือเด็กกลุ่ม
เปราะบางและขาดโอกาส ด้วยการสนบัสนนุกระทรวงหลกัทีรั่บผิดชอบ 
งานด้านสังคมในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายเพื่อลดช่องว่าง 
ความยากจนและแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของเด็ก

ยูนิเซฟจะสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ
เก่ียวกบัสถานการณ์เดก็ภายในประเทศ ซึง่รวมถงึความยากจนของเดก็ 
เพือ่ตดิตามความคืบหน้าท่ีเกีย่วกบัเด็กของรฐับาล โดยจะให้ความส�าคญั 
กับการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมในทุกภาคส่วน และจะผลักดัน
ให้มกีารบริหารจดัการงบประมาณภาครฐัทีใ่ห้ความส�าคัญกบัเดก็มากขึน้ 
นอกจากน้ี จะให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงโครงการการคุ้มครอง
ทางสังคมต่าง ๆ  เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เพื่อให้เด็กกลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมถึงเด็กพิการสามารถเข้าถึงได้

5

ภายในปี 2569 เด็กจ�านวนมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ขาดโอกาสที่สุด ได้รับประโยชน์จาก
ระบบการคุ้มครองทางสังคม โดยเป็นระบบที่
ตัง้อยู่บนพื้นฐานข้อมูล พร้อมรับมือกับวิกฤต 
มีการบูรณาการเช่ือมโยง และครอบคลุม

© UNICEF Thailand/2019/Roengrit Konmuang

GOAL



โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทย ปี 2565-2569 17

แนวทางการท�างานของยูนิเซฟ

ด้วยประสบการณ์กว่าหลายทศวรรษ ตลอดจนบทบาทและเครือข่าย
ที่กว้างขวาง รวมทั้งการได้รับความเช่ือถือ ยูนิเซฟจึงอยู่ในฐานะ
ทีจ่ะเป็นกระบอกเสยีงให้แก่เดก็ ระดมทรพัยากร เสรมิสร้างความร่วมมอื 
และส่งเสริมการแลกเปลีย่นหารอื เพ่ือน�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีด่กีว่าส�าหรบัเดก็

ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ยูนิเซฟ ประเทศไทย จะสานต่อการท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ และพันธมิตรต่าง ๆ ได้แก่ 
องค์กรเอกชน กลุ่มหรือองค์การทางศาสนา ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
ผู้มีอิทธิพลทางความคิด หน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้ง
เด็กทุกคน

ยูนิเซฟ ประเทศไทย จะสานต่อการระดมทรัพยากรจากผู้บริจาคทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและให้การคุ้มครอง
สิทธิเด็ก นอกจากนั้น จะส่งเสริมบทบาทและเครือข่ายภาคธุรกิจ
ในการก�าหนดนโยบายและผลกัดนัให้สทิธเิด็กเป็นส่วนหนึง่ของกฎเกณฑ์ 
มาตรฐานทางธุรกิจ และการหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความยั่งยืน

ยูนิเซฟจะใช้การสื่อสารและการรณรงค์สาธารณะ โดยร่วมมือ
กับกลุ่มผู้สนับสนุน ผู้มีชื่อเสียง และผู้มีอิทธิพลทางความคิด ในการ
ส่งเสริมสิทธิเด็ก และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกส�าหรับเด็ก

การพัฒนาฐานข้อมูล คือองค์ประกอบส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนงานในระยะ 5 ปีน้ี โดยยูนิเซฟจะพัฒนาฐานข้อมลูทีม่คีณุภาพ
และให้ความส�าคญักบัความเท่าเทยีม เพือ่ใช้ก�าหนดนโยบายท่ีครอบคลมุ 
และจะสานต่อการศึกษาวจิยับนพืน้ฐานของระเบยีบวธีิการวิจยัทีดี่ข้ึน
และข้อมูลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ต่าง ๆ

ความเท่าเทียมทางเพศ คือหัวใจของการท�างานของยูนิเซฟ 
ซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญคือการสร้างหลักประกันให้เด็กท้ังหญิงและชาย
ได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ยูนิเซฟจะสานต่อ
การท�างานเพื่อส่งเสริมสิทธิเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การเข้าถึง
บริการอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ที่ให้ความส�าคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วมและ
บทบาทน�าของสตรีและเด็กหญิงในกระบวนการตัดสินใจ

การด�าเนินการตามแผนงานปี 2565-2569 ของยูนิเซฟ ประเทศไทย 
มีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น 70,250,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
โดยยูนิเซฟได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายผู้บริจาค
รายบคุคล และองค์กรทัง้ในภาครฐัและเอกชน ตลอดจนคณะกรรมการ
ยูนิเซฟประจ�าประเทศต่าง ๆ 
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