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แผนงาน
แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปรับตัว	 โอกำส	 และ
ศกัยภำพของเยำวชน	มเีป้ำหมำยเพือ่รบัมือกบัควำมท้ำทำยทีเ่ยำวชน
ในประเทศไทยก�ำลังเผชิญ	 พร้อมทั้งลงทุนในโอกำสและสร้ำงสังคม 
ที่ก้ำวหน้ำ	 ยืดหยุ่น	 ครอบคลุม	 และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยมี
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง

แผนงำนน้ีจะให้ควำมส�ำคัญกับสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของเยำวชน	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนสุขภำพจิตและโภชนำกำร	 และจะพัฒนำ
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนให้แก่เด็กกลุ่มเปรำะบำง	 พร้อมทั้ง
เปิดโอกำสให้พวกเขำได้แสดงควำมคิดเห็น	 และมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้น�ำและชุมชนบนพื้นฐำนของกำรน�ำเอำจุดแข็ง	 ศักยภำพ	 และ
ควำมคดิสร้ำงสรรค์ของเยำวชนแต่ละคนมำร่วมจดักำรกบัควำมท้ำทำย
และกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

ยนูเิซฟจะท�ำงำนร่วมกบัพันธมิตรหลกั	ได้แก่	กระทรวงและหน่วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	องค์กรเยำวชน	หน่วยงำนคลังสมอง	ภำคเอกชน	
และภำควิชำกำร	 ในกำรขยำยองค์ควำมรู้และกำรพัฒนำทักษะ
ของเยำวชน	เจ้ำหน้ำทีด้่ำนเยำวชน	ผูก้�ำหนดนโยบำย	และสงัคมโดยรวม	
ในกำรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงจรงิจงัของเยำวชน	ซึง่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของยูนิเซฟในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนในปี	2573

จากจ�านวนประชากรทัง้หมด  
66.18 ล้านคนในประเทศไทย 

ประมาณ 7.8 ล้านคน เป็นเยาวชน 
ในวัย 10-19 ปี และประมาณ  
8.2 ล้านคน เป็นเยาวชน 

ในวัย 15-24 ปี1 

เยาวชนในวัย 15-24 ปี จ�านวน  
1.4 ล้านคน ยังไม่มีงานท�า  
และไม่ได้อยู่ระหว่างการศึกษา 

หรือการฝึกอบรม2 

เด็กและเยาวชน 7 ใน 10 คน  
มีสุขภาพจิตแย่ลง โดยเป็นผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-193 
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ความเป็นมา 
ด้วยกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ของโครงสร้ำงประชำกรในประเทศไทย
ไปสูส่งัคมผูส้งูอำย	ุหนึง่ในควำมท้ำทำยทีส่�ำคญัทีส่ดุจึงเป็นกำรพฒันำ
เยำวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภำพและสำมำรถน�ำพำประเทศ
ไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำของประเทศ	

ภำยในปี	 2583	 ประเทศไทยจะมีประชำกรในวัยท�ำงำนเหลือไม่ถึง	
2	คนต่อผู้สูงอำยุ	 (อำยุมำกกว่ำ	65	ปี)	1	คน	จำกที่เคยมีประชำกร
ในวัยท�ำงำน	 5	 คนต่อผู้สูงอำยุ	 1	 คนเมื่อปี	 2553	 โดยแนวโน้ม
ดงักล่ำวจะท�ำให้อัตรำกำรมส่ีวนร่วมในก�ำลังแรงงำนของประเทศลดลง	

ขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนในปัจจุบันยังทรงตัว	 แต่สัดส่วนเยำวชน
ที่ว่ำงงำนกลับเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงต้ังแต่เกิดกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด-19	โดยสูงถึงร้อยละ	7.5	ในปี	2563	โดยกลุ่มเยำวชน
หญิงมีอัตรำกำรว่ำงงำนสูงกว่ำกลุ ่มเยำวชนชำย	 นอกจำกนี	้ 
ยังมีปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในสำยธุรกำรและช่ำงเทคนิค	
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำกำรขำดทักษะกำรรู้คิด	 เช่น	 กำรค�ำนวณ	
กำรเขียน	 และกำรอ่ำน	 ทั้งนี้	 เมื่อมองไปในอนำคต	 ยังจ�ำเป็นต้องมี
กำรส่งเสรมิโอกำสกำรท�ำงำนในสำขำทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้มำกขึน้

ช่วงเวลำเปลีย่นผ่ำนจำกกำรเรยีนไปสูก่ำรท�ำงำนยงัเป็นควำมท้ำทำย
ส�ำหรับเยำวชนจ�ำนวนมำกในประเทศไทย	 ซึ่งยังไม่มีงำนท�ำและ
ไม่ได้อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำหรือกำรฝึกอบรม	 (NEET)	 เยำวชน
กลุ่มดังกล่ำวต้องเผชิญควำมเสี่ยงมำกขึ้นที่จะเข้ำไม่ถึงโอกำสต่ำง	 ๆ	
ในทำงสงัคมและเศรษฐกจิ	และมแีนวโน้มจะกลำยเป็นกลุม่เปรำะบำง
ในระยะยำว	 ปัจจุบัน	 ร้อยละ	 15	 ของเยำวชนในวัย	 15-24	 ปี	
ในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่ำว4	 โดยร้อยละ	 70	 เป็นผู้หญิง5 

4	 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.	(2564).	ภำวะสังคมไทย ไตรมำสหนึ่ง ปี 2565.
5	 Thailand	Development	Research	Institute.	Youth Employability Scoping Study,	May	2020.
6	 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.	(2564).	ภำวะสังคมไทย ไตรมำสหนึ่ง ปี 2565.
7	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.	(2563).	รำยงำนผลฉบับสมบูรณ์ กำรส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562.

นอกจำกนี้	 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19	
จะท�ำให้สัดส่วนเยำวชนในกลุ่ม	 NEET	 เพิ่มขึ้น	 โดยเยำวชนที่เพิ่ง
จบกำรศึกษำกว่ำ	400,000	คน	อำจจะไม่มีงำนท�ำ6 

กำรมีทักษะไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน	 (skills	
mismatch)	 คืออีกปัญหำส�ำคัญ	 แม้ประชำกรไทยจะมีระดับ 
กำรศึกษำสูงขึ้น	 แต่เยำวชนที่เรียนจบมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่กลับ 
ไม่ได้ท�ำงำนในสำขำที่ต้องใช้ทักษะสูงอีกต่อไป	 และกลุ่มที่เรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษำก็ต้องท�ำงำนที่ใช้ทักษะต�่ำแทนที่จะเป็นงำนที่ใช้
ทักษะปำนกลำง	 นอกจำกนั้น	 บริษัทต่ำง	 ๆ	 ยังประสบปัญหำท่ี
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำยังขำดทักษะที่บริษัทต้องกำร

กำรเหมำรวมทำงเพศมักท�ำให้ผู้หญิงเลือกเรียนในสำขำวิชำชีพที่มี
ผลิตภำพต�่ำกว่ำผู้ชำย	 พฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเหมำรวมทำงเพศ
ดังกล่ำวมักเริ่มต้นในโรงเรียน	 โดยจ�ำนวนเด็กผู้หญิงท่ีเรียนในสำขำ
ทีเ่ก่ียวข้องกับวิชำวิทยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีวิศวกรรม	และคณติศำสตร์	
หรือสะเต็มศึกษำ	ยังมีน้อยกว่ำเด็กผู้ชำย	

แม้ตัวชี้วัดเก่ียวกับสุขอนำมัยทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 แต่ค่ำเฉลี่ย
ในระดับประเทศกลับแสดงให้เห็นควำมเหลื่อมล�้ำที่ยังฝังรำกลึก	
โดยกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัญหำส�ำคัญ	 โดยร้อยละ	 20.2	
ของผู้หญิงในวัย	 20-24	 ปี	 แต่งงำนหรือมีครอบครัวตั้งแต่อำยุไม่ถึง	
18	 ปี7	 และอัตรำกำรคลอดในวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงในกลุ่มเด็กผู้หญิง
ยำกจนในภำคเหนือของประเทศและครอบครัวที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทย
เป็นภำษำหลัก	นอกจำกนี้	เยำวชนจ�ำนวนมำกยังคงเผชิญควำมเสี่ยง
ต่ำง	ๆ	เกี่ยวกับสุขอนำมัยทำงเพศ
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เยำวชนในประเทศไทยต้องเผชิญควำมเสี่ยงมำกขึ้นเรื่อย	ๆ	ต่อกำรมี
น�้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน	 โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับต้น	 ๆ	
ของกลุ่มประเทศที่มีระดับรำยได้ปำนกลำงถึงต�่ำจ�ำนวน	54	ประเทศ	
ที่เยำวชนบริโภคฟำสต์ฟู้ดมำกที่สุด	 ซึ่งท�ำให้มำกกว่ำร้อยละ	 17	
ของเยำวชนมีปัญหำน�้ำหนักเกิน8 

สขุภำพจติของเยำวชนในประเทศไทยเป็นอีกปัญหำส�ำคญั	โดยส่วนใหญ่ 
เกดิจำกปัญหำควำมรนุแรงทัง้ในทำงร่ำงกำย	เพศ	และอำรมณ์	เงือ่นไข
ทำงเศรษฐกิจและสังคม	 กำรเลือกปฏิบัติ	 และกำรเข้ำไม่ถึงโอกำส 
ในด้ำนต่ำง	ๆ	ทั้งนี้	ประเทศไทยมีจ�ำนวนกำรฆ่ำตัวตำยสูงสุดในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน	 โดยกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19	 น่ำจะท�ำให้
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวยิ่งเลวร้ำยลง

ในขณะเดียวกัน	 บริกำรสุขภำพส�ำหรับเยำวชนยังไม่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของเยำวชน	 โดยเยำวชนจ�ำนวนมำกพึ่งพำข้อมูลและ
ค�ำปรกึษำจำกอนิเทอร์เนต็และสือ่สงัคมออนไลน์	ซึง่บำงครัง้ก็ไม่สำมำรถ
เชื่อถือได้หรือให้ข้อมูลที่ผิด

8	 WHO.	(2015). Thailand 2015 Global School-Based Student Health Survey.

เยำวชนในประเทศไทย	โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง	มีช่องทำงที่จ�ำกัด
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขำ	
โดยตั้งแต่ต้นปี	 2563	มีกำรประท้วงและกำรเคลื่อนไหวของเยำวชน
จ�ำนวนมำกทั้งในโลกออนไลน์และบนท้องถนน	เพื่อเรยีกร้องใหม้ีกำร
ปฏริปูทำงกำรเมอืงและกำรศกึษำ	กำรแก้ปัญหำสภำพภูมอิำกำศ	และ
ควำมไม่เท่ำเทียม

กำรมีส่วนร่วมคือปัจจัยส�ำคัญต่อกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตย
ทีม่คีณุภำพและยัง่ยนื	กำรสร้ำงโอกำสให้แก่เยำวชน	และกำรส่งเสรมิ
กำรอยู่ร่วมกันและควำมครอบคลุมในสังคม	ดังนั้น	จึงมีควำมจ�ำเป็น
ที่ต้องมีกำรส่งเสริมกระบวนกำรวำงแผนในระดับประเทศและเวที
ที่ครอบคลุมที่เปิดโอกำสให้เยำวชนได้แสดงควำมคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ	 และกำรก�ำหนดนโยบำยที่ส่งผลกระทบ
ต่ออนำคตของพวกเขำ

พันธมิตร
• กระทรวงสำธำรณสุข

• กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

• กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

• กระทรวงแรงงำน

• กระทรวงมหำดไทย	(กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

• กระทรวงศึกษำธิกำร

• ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

• สภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย

• สภำพัฒนำกำรเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย

• สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ	(องค์กำรมหำชน)

• ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ	(สสส.)

• กองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติ	(UNFPA)

• โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ	(UNDP)

• องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(ILO)

• องค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)

• ภำคเอกชน

• สถำบันวิชำกำร

• องค์กรเยำวชน

• องค์กรกีฬำ

• สื่อมวลชน
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สุขภาพและความเป็นอยู่ของเยาวชน

แผนงำนกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรปรบัตวั	โอกำส	และศกัยภำพ
ของเยำวชน	 ในด้ำนสุขภำพจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบสำธำรณสุขในกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพ
ของเยำวชนอย่ำงครบวงจร	 โดยเฉพำะในด้ำนสุขอนำมัยทำงเพศ	
อนำมัยเจริญพันธุ์	 สุขภำพจิต	 โภชนำกำร	 และควำมเส่ียงต่อโรค 
ไม่ติดต่อ

ยูนิเซฟจะสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรสุขภำพแบบครบวงจรส�ำหรับ
เยำวชน	โดยเฉพำะกลุม่เปรำะบำง	ได้แก่	เดก็ผูห้ญงิ	เดก็ทีม่เีชือ้เอชไอว ี
และโรคเรื้อรัง	เด็กพิกำร	และเด็กอพยพโยกย้ำยถิ่น

แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีจะถูกน�ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
และกำรให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับสุขภำพแก่เยำวชน	 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยำวชนมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภำพ	 สำมำรถตัดสินใจในเรื่องต่ำง	 ๆ	
ทีเ่กีย่วกบัสขุภำพได้อย่ำงรอบคอบ	และช่วยปรบัปรงุระบบกำรส่งเสรมิ 
สุขภำพในระดับบุคคล

ปัจจุบัน	 ยังคงมีข้อมูลจ�ำกัดเกี่ยวกับควำมรุนแรงและแนวโน้ม
ของปัญหำสุขภำพของเยำวชน	 ดังนั้น	 ยูนิเซฟจะพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลที่สำมำรถจ�ำแนกได้ตำมกลุ่มเพศและอำยุเพื่อร่วม
ผลักดันให้ประเด็นปัญหำสุขภำพของเยำวชนเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิรูประบบสุขภำพแห่งชำติ

ยูนิเซฟจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้เยำวชนมีส่วนร่วมอย่ำง
แข็งขันในกำรพัฒนำ	 กำรด�ำเนินกำร	 และกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของนโยบำยและบริกำรด้ำนสุขภำพ

1

• ท�ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนของสหประชำชำตแิละภำควชิำกำร
ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและกำรศึกษำวิจัยเก่ียวกับ
สุขภำพจิตและบริกำรด้ำนสุขภำพส�ำหรับเยำวชน	 รวมถึง
ด้ำนโภชนำกำร	 เพื่อสนับสนุนกำรผลักดันให้ประเด็น
ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยและกำรปฏิรูประบบ
สุขภำพแห่งชำติ

• สนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตสังคม
ทีค่รบวงจรส�ำหรบัเยำวชนและกำรรณรงค์เพือ่ปรบัเปลีย่น
ทัศนคติของสังคมให้มองปัญหำสุขภำพจิตเป็นเรื่องปกติ

• สนับสนุนรัฐบำลในกำรพัฒนำนโยบำยเพ่ือป้องกันปัญหำ
โรคอ้วนและภำวะน�้ำหนักเกินในเยำวชน	 โดยเฉพำะกำร
ส่งเสรมิคณุภำพของอำหำรและภำวะโภชนำกำร	โดยอำศยั
มำตรกำรทำงกำรคลงั	และกำรก�ำกบัดแูลกำรโฆษณำอำหำร

• สนบัสนนุกำรพฒันำแพลตฟอร์มดจิทิลัเพือ่ให้บรกิำรสุขภำพ
แก่เยำวชนและกำรรณรงค์ส่ือสำรเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ดี 
ต่อสุขภำพส�ำหรับเยำวชน

ประเด็นที่ยูนิเซฟให้ความส�าคัญ

©	UNICEF	Thailand/2020/Chotsuwan

การด�าเนินการของยูนิเซฟ

“คุณไม่ผิดที่จะรู้สึกซึมเศร้าและเสียใจ” 
ปราชญา ศิริ์ มหาอาริยะโพธิ์ญา 
นักกิจกรรมส่งเสริมเร่ืองสุขภาพจิต
วัย 15 ปี (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมพูดคุย 
ผา่นรายการพอดแคสตใ์นโครงการ “The 
Sound of Happiness ฟัง x เล่า = 
ความสุข” เพื่อสร้างความต่ืนตัวเรื่อง
สุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ตลอดจน
ประเดน็ทางสงัคมต่าง ๆ  เช่น การไรส้ญัชาติ 
ความพิการ และเพศวิถี 
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ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับพันธมิตรในกำรพัฒนำนโยบำยและบริกำร
ที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเยำวชนที่ไม่ได้ท�ำงำนและไม่ได้อยู่ระหว่ำง
กำรศกึษำหรอืรบักำรฝึกอบรม	(NEET)	โดยกำรเปิดโอกำสให้พวกเขำ
ได้เรียนรู้และรับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะและควำมรู้

แผนงำนจะสนบัสนนุให้เยำวชนทีข่ำดโอกำสได้พฒันำทกัษะขัน้พืน้ฐำน 
ที่ปรับใช้ได้กับงำนทุกประเภท	 รวมทั้งทักษะทำงวิชำชีพ	 กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร	 และทักษะทำงเทคนิค	 โดยอำศัยระบบกำรศึกษำ
ทีย่ดืหยุน่และเอ้ือต่อกำรเปลีย่นผ่ำนจำกกำรเรียนไปสูก่ำรท�ำงำน	ได้แก่	
กำรเรยีนแบบเร่งรดัและยดืหยุน่	กำรให้เยำวชนได้มโีอกำสในกำรศึกษำ	
และกำรเข้ำถึงกำรฝึกงำน	กำรสอนงำน	และกำรแนะแนวอำชีพ

ยูนิเซฟจะเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับเอกชนในกำร
พัฒนำทักษะและโอกำสกำรมีงำนท�ำเพื่อช่วยแก้ปัญหำทักษะ
ของแรงงำนไม่ตรงกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำน

2
• ท�ำงำนร่วมกับพันธมิตรในกำรศึกษำวิจัยว่ำ	 ท�ำไมเยำวชน

จึงไม่ท�ำงำนหรือเรียนหนังสือหรือรับกำรฝึกอบรม	 เพื่อใช้	
ข้อมลูประกอบกำรก�ำหนดนโยบำยและแผนงำนเพือ่สนบัสนนุ
ให้เยำวชนกลุ่มดังกล่ำวได้พฒันำสมรรถนะของตวัเอง	และ
เปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรมีงำนท�ำหรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ได้อย่ำงยั่งยืน

• สนับสนุนรัฐบำลในกำรก�ำหนดมำตรกำรเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของเยำวชนท่ีไม่ได้ท�ำงำนหรอืไม่ได้อยูร่ะหว่ำง
กำรศึกษำหรือรับกำรฝึกอบรม

• ให้กำรสนับสนุนและค�ำแนะน�ำด้ำนวิชำกำรแก่รัฐบำล
ในกำรพฒันำแพลตฟอร์มดจิทิลัในกำรหำงำนส�ำหรับเยำวชน

• ริเร่ิมและสนับสนุนควำมเป็นหุ้นส่วนร่วมกับภำคเอกชน	
เพือ่สร้ำงโอกำสกำรเรยีนรูส้�ำหรบัเยำวชน	โดยเฉพำะโอกำส
กำรฝึกงำนและกำรแนะแนวอำชีพส�ำหรับเยำวชนกลุ่ม
เปรำะบำง

©	UNICEF	Thailand/2019/Preechapanich

โอกาสส�าหรับ 
เยาวชนในกลุ่ม 
เปราะบางและ 
ขาดโอกาส

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
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การสร้างโอกาสและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน

ยนิูเซฟจะท�ำงำนร่วมกับพันธมิตรในกำรขยำยองค์ควำมรู	้ทกัษะ	และ
สมรรถนะของเยำวชน	เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเยำวชน	และผู้ก�ำหนดนโยบำย	
เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมที่สร้ำงสรรค์ของเยำวชน

ยนูเิซฟจะสนบัสนุนองค์กรทีใ่ห้บรกิำรแก่เยำวชนและกลุม่ผูน้�ำเยำวชน
ด้วยกำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกรดิจิทัลในระดับประเทศ	เพื่อสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมของเยำวชนและกำรด�ำเนินงำนด้ำนเยำวชน	 โดย
แพลตฟอร์มดังกล่ำวจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำย	 โอกำส
กำรฝึกอบรมทั้งแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	และแนวทำงในกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนในประเด็นต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรศึกษำ	
กำรจ้ำงงำน	สขุภำพ	และกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	นอกจำกนี้	
จะเป็นแหล่งทรัพยำกรส�ำหรับกำรเรียนรู้แบบไม่เป็นทำงกำรส�ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเยำวชนและผู้น�ำเยำวชน	และเปิดโอกำสให้มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยระหว่ำงกัน

ยูนิเซฟจะพัฒนำช่องทำงออนไลน์เพื่อให้เยำวชนได้มีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็น	 ตลอดจนกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรออกแบบ
แผนงำนด้ำนเยำวชน	โดยจะใช้ประโยชน์จำกแพลตฟอร์ม	U-Report	
และ	Global	Voices	of	Youth	ของยนูเิซฟทีม่กีำรใช้แพร่หลำยทัว่โลก

เพ่ือแก้ปัญหำช่องว่ำงระหว่ำงวัยและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำยใน
ครอบครัว	 ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับพันธมิตรในกำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำนและริเร่ิมโครงกำรเพ่ือส่งเสริมบทบำทของพ่อแม่ผูป้กครอง	
ในกำรสื่อสำรกับเยำวชนและสนับสนุนให้เยำวชนมีส่วนร่วมในสังคม
อย่ำงแท้จริง
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• สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมและบทบำทน�ำของเยำวชนในโรงเรียนและ
ชุมชน	 และกำรสนับสนุนให้เยำวชนได้มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ก�ำหนดนโยบำยในประเด็นต่ำง	 ๆ	 เช่น	 สุขภำพ	
กำรจ้ำงงำน	งบประมำณ	กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ	
ควำมยั่งยืน	และสิ่งแวดล้อม

• ท�ำงำนร่วมกบัสถำบนัคณุวฒุวิชิำชพี	(องค์กำรมหำชน)	และ
องค์กรภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ
ส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนเยำวชน	 โดยเฉพำะบุคลำกรด้ำน
กำรศึกษำ	และเจ้ำหน้ำที่สังคมสงเครำะห์

• สนบัสนนุกำรพฒันำแหล่งทรพัยำกรดจิทิลัในระดบัประเทศ
เพื่อสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเยำวชนและกำรมีส่วนร่วม
ของเยำวชน

• ท�ำงำนร่วมกับองค์กรเยำวชนและผู้ก�ำหนดนโยบำย
เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนในกลไกกำรบริหำร
จัดกำรต่ำง	ๆ	ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

• พัฒนำแผนงำนเพื่อส่งเสริมบทบำทของพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในกำรแก้ปัญหำเรื่องเพศ	 โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์และกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่ผู้ปกครอง
กับเยำวชน

• ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรแบบสองทำง	 (เช่น	 U-Report)	
เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นของเยำวชนมำใช้ประกอบกำร
ก�ำหนดนโยบำย	 และเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เก่ียวกับ
ประเด็นต่ำง	ๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อเยำวชน

• ท�ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรที่ปรึกษำเยำวชนของยูนิเซฟ	
(Young	People	Advisory	Board)	ซึง่ประกอบด้วยเยำวชน
จำกหลำกหลำยกลุ่ม	 เพื่อช่วยให้กำรท�ำงำนของยูนิเซฟ
มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเยำวชนเพ่ิมข้ึน		
โดยเฉพำะกลุ่มที่ขำดโอกำสที่สุด

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
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