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1	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.	(2563).	รายงานผลฉบับสมบูรณ์ การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562. 
2	 ECPAT,	INTERPOL	and	UNICEF.	Disrupting Harm in Thailand: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. Global Partnership to End 

Violence	Against	Children,	2022.

การคุ้มครองเด็ก

แผนงาน
ภำยใต้แผนงำนด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก	ยูนิเซฟจะสนับสนุนรัฐบำลไทย
ในกำรสำนต่อกำรพัฒนำระบบคุ้มครองเด็กให้มีควำมเข้มแข็งและ
มีกำรด�ำเนินกำรในเชิงรุก	 ทั้งในด้ำนกำรป้องกัน	 กำรเฝ้ำระวัง	 และ
กำรช่วยเหลือที่มีประสิทธิภำพ	 แผนงำนดังกล่ำวจะให้ควำมส�ำคัญ
กับควำมต้องกำรของกลุ่มเด็กที่ขำดโอกำสที่สุดและกำรแก้ปัญหำ
ทีเ่ก่ียวกบักำรละเมดิและแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเดก็แบบออนไลน์	
รวมถึงเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล	 และผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19	ต่อกำรคุม้ครองเด็กและสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกจิและสงัคม 
ในประเทศไทย

ยูนิเซฟจะท�ำงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบกฎหมำย	
มำตรกำร	 และนโยบำยต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็กจำกควำม
รนุแรง	กำรแสวงประโยชน์	กำรละเมดิ	และกำรถกูแยกจำกครอบครวั
โดยไม่จ�ำเป็น	และจะให้ควำมส�ำคัญกบักำรสนับสนุนกำรพฒันำบุคลำกร
ให้สำมำรถให้บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพแก่เด็กและผู้ดูแลเด็ก	
ท้ังในด้ำนกำรป้องกันและกำรช่วยเหลือ	 ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถของเด็กและเยำวชนและครอบครัวในกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวังควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดขึน้	ยนูเิซฟจะสนบัสนุนกำรปรบัปรุง
คณุภำพของบริกำรต่ำง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบักำรคุม้ครองเดก็และกระบวนกำร
ยตุธิรรมส�ำหรบัเดก็และเยำวชน	ด้วยกำรส่งเสรมิกำรจดักำรรำยกรณี	
(case	management)	 ให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้นโดยค�ำนึงถึง
ควำมต้องกำรของเด็กในกลุ่มเปรำะบำงที่สุด	เช่น	เด็กอพยพโยกย้ำย
ถิน่ฐำน	เดก็ไร้รฐั	ไร้สญัชำติ	และเดก็พกิำร	รวมทั้งจะให้กำรสนับสนนุ
หน่วยงำนภำครฐั	ทัง้ในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ	ในกำรวำงแผน	
กำรประสำนงำน	และกำรจัดท�ำงบประมำณ	เพื่อให้กำรคุ้มครองเด็ก
ไดร้บัควำมส�ำคัญจำกทุกภำคสว่นทัง้ในกำรก�ำหนดนโยบำย	แผนงำน	
และกำรจัดสรรงบประมำณ	

ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครอง
เดก็ในระบบสวสัดกิำรสงัคม	บรกิำรสขุภำพ	กำรศกึษำ	และกระบวนกำร
ยตุธิรรม	รวมทัง้สถำบนัวิชำกำรและผูเ้ชีย่วชำญ	ในกำรศกึษำวจิยัและ
พัฒนำต้นแบบกำรป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรคุ้มครองเด็ก	
และจะท�ำงำนร่วมกับองค์กรเอกชน	องค์กรชุมชน	 และอำสำสมัคร
ในระดับชุมชนเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร	 และกำรรวบรวมข้อมูล
เชงิลกึเพ่ือใช้ปรบัปรงุนโยบำยและมำตรกำรต่ำง	ๆ 	พร้อมทัง้จะร่วมมือ

ร้อยละ 58 ของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ในประเทศไทยใช้วิธีการรุนแรง 

ในการอบรมสั่งสอนเด็ก1 

เด็กหญิง 1 ใน 5 คน ในประเทศไทย 
แต่งงานก่อนวัย 18 ปี1

เด็กเกือบ 1 ใน 4 คน  
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่ให้ก�าเนิด 

(ร้อยละ 23.5 ของเด็กในประเทศไทย)1

ในปี 2564 เด็กในวัย 12-17 ปี  
ประมาณ 400,000 คน  

ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ 
และการละเมิดแบบออนไลน์2



โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทย การคุ้มครองเด็ก 3

กับเครือข่ำยและกลุ่มต่ำง	 ๆ	 ที่ท�ำงำนด้ำนสิทธิเด็กในกำรรณรงค์ 
เชิงนโยบำย	นอกจำกนี้	จะให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทของภำคเอกชน
ในกำรคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์และกำรมีนโยบำยคุ้มครองเด็ก
ภำยในองค์กร

ภูมิหลัง
แม้ประเทศไทยจะมีพัฒนำกำรในด้ำนต่ำง	 ๆ	 อย่ำงต่อเนื่อง	 แต่เด็ก
จ�ำนวนมำกยังต้องเผชิญกับกำรใช้ควำมรุนแรง	 กำรแสวงประโยชน์	
กำรละเมดิ	และกำรละเลยทอดทิง้	โดยร้อยละ	58	ของพ่อแม่ผูป้กครอง
ใช้วิธีกำรรุนแรงในกำรอบรมสั่งสอนเด็ก1	 และร้อยละ	 5	 ของเด็ก
ในประเทศไทย	 (ประมำณ	 700,000	 คน)	 เป็นเด็กที่พึงได้รับ 
กำรคุ้มครอง3	 ทั้งนี้	 ทัศนคติและบรรทัดฐำนทำงสังคมและเพศ 
ที่ไม่ถูกต้อง	คือต้นเหตุของปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก	ซึ่งคอยบั่นทอน
ประสิทธิผลของควำมพยำยำมต่ำง	ๆ	ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของเด็ก	ครอบครวั	และชมุชน	ในกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงัควำมรุนแรง

ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีม่อีตัรำกำรแต่งงำนตัง้แต่อำยยุงัน้อย
สูงสุดในภูมิภำค	โดยร้อยละ	201	ของผู้หญิงในวัย	20-24	ปี	แต่งงำน
หรือมีครอบครัวก่อนอำยุ	18	ปี	ซึ่งท�ำให้คนเหล่ำนี้สูญเสียโอกำสกำร
เป็นเด็กและมักจะมีสถำนะทำงเศรษฐกิจและสุขภำพที่ด้อยกว่ำ
คนวัยเดียวกันที่ยังไม่ได้แต่งงำน

3	 The	Department	of	Children	and	Youth,	Thailand	Development	Research	 Institute	and	UNICEF.	Child Protection Act Costing Analysis and 
Budgeting (internal document), 2020.

4	 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน	 และยูนิเซฟ.	 (2558).	การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย: นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กท่ีได้รับผลกระทบจาก
เอชไอวี/เอดส์ (CABA).

กำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัลท�ำให้เด็ก	 ๆ	 คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ใช้เวลำในโลกออนไลน์มำกขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ในปี	 2564	 ร้อยละ	 9	
ของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตวัย	 12-17	 ปี	 ในประเทศไทยตกเป็นเหยื่อ
ของกำรแสวงประโยชน์และกำรละเมดิทำงเพศ	ซึง่รวมถงึกำรข่มขูห่รอื
บังคับ	กำรเผยแพร่ภำพลำมกอนำจำรโดยไม่ได้รับควำมยินยอม	หรือ
กำรบังคับให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงเพศด้วยกำรให้สัญญำ
ว่ำจะได้รับเงินหรือสิ่งของตอบแทน	 ปัญหำส�ำคัญคือกรณีที่เกิดข้ึน
ส่วนใหญ่ไม่มีกำรรำยงำนแจ้งเหตุ	 โดยมีเพียงร้อยละ	 1-3	 ของเด็ก
ที่ตกเป็นเหยื่อที่แจ้งควำมกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ2	 กำรผลิตภำพลำมก
อนำจำรเด็กและกำรเข้ำหำเด็กโดยมีเจตนำเพื่อแสวงประโยชน์
ทำงเพศยังเป็นควำมกังวลร่วมกันของรัฐบำล	 หน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำย	 สื่อ	 องค์กรเอกชน	 ภำคเอกชน	 รวมทั้งในกลุ่มเด็กเอง	
ซึ่งมีควำมตระหนักรู้มำกขึ้น	 ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแล
อำจจะรู้ไม่ทันควำมเสี่ยงดังกล่ำว

เด็กประมำณ	55,000	คนในประเทศไทยก�ำลังเติบโตขึ้นมำโดยไม่ได้
อยู่อำศัยและไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง	ส่วนใหญ่อำศัย
อยู่ในสถำนสงเครำะห์ทีม่เีดก็ในควำมดแูลจ�ำนวนมำก	และหลำยแห่ง
ก็ไม่ได้มีกำรก�ำกับดูแลโดยหน่วยงำนภำครัฐ4	 วิกฤติกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19	ท�ำให้เด็กจ�ำนวนมำกไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกพ่อแม่
ผู้ปกครอง	 เนื่องจำกกำรเสียชีวิต	 กำรเจ็บป่วย	 และกำรถูกแยก
จำกครอบครัว	 ซึ่งท�ำให้เด็กต้องตกอยู่ในควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรง	
กำรถูกทอดทิ้ง	 หรือกำรถูกแสวงประโยชน์	 ในขณะที่เด็กพิกำร	
เดก็อพยพโยกย้ำยถ่ินฐำน	และเด็กไร้รฐั	ไร้สญัชำต	ิต้องเผชิญควำมเสีย่ง 
ที่สูงยิ่งกว่ำที่จะไม่ได้รับกำรคุ้มครอง

©	UNICEF	Thailand/2017/Preechapanich
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ระบบคุม้ครองเดก็ในประเทศไทยถูกพัฒนำข้ึนบนฐำนพระรำชบัญญติั
คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	25465	อย่ำงไรก็ตำม	กำรคุ้มครองเด็กยังไม่ได้รับ
ควำมส�ำคญัในกรอบยทุธศำสตร์ระดบัชำติ	และยงัไม่ได้รับควำมส�ำคญั
ในระดับกำรเมือง	 ยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติฉบับปัจจุบัน	
(2560	 –	 2565)	 ได้ก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิรูปเพ่ือน�ำไปสู่แนวทำง
ท่ียั่งยืนและมีประสิทธิผลในกำรคุ้มครองเด็กที่ตกอยู่ในควำมเสี่ยง	
แต่กำรน�ำไปปฏิบัติยังมีควำมคืบหน้ำค่อนข้ำงช้ำ	 โดยยังขำดข้อมูล 
ทีจ่ะท�ำให้เหน็ควำมต้องกำรและแนวโน้มท่ีชดัเจนส�ำหรับกำรวำงแผน
และกำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอให้แก่บริกำรคุ้มครองเด็ก	

กำรขำดแคลนบคุลำกรทีร่บัผดิชอบงำนคุ้มครองเดก็ยงัเป็นอปุสรรคหนึง่ 
ในกำรคุม้ครองและรบัมอืกบัปัญหำต่ำง	ๆ 	เช่น	เดก็ทีไ่ม่ได้รับกำรเลีย้งดู 
จำกพ่อแม่ผู้ปกครอง	 และกำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็ก	 โดยเจ้ำหน้ำที่
สังคมสงเครำะห์ยังมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ6	 อีกทั้งยังไม่มีกำรก�ำหนด
บทบำทและคณุสมบตัทิีช่ดัเจน	ซึง่ท�ำให้เดก็ไม่ได้รบับรกิำรเฉพำะทำง

5	 มีกำรแก้ไขทบทวนพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กมำตั้งแต่ปี	2557	แต่ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขยังไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี	2562	ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
ร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวยังไม่ได้รบัควำมส�ำคญัในระดบักำรเมอืง	อกีทัง้กระบวนกำรทบทวนและปรบัปรงุแก้ไขยงัได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19

6	 อัตรำส่วนของเจ้ำหน้ำที่สังคมสงเครำะห์ต่อประชำกร	100,000	คนคือ	4.36
7	 กำรจัดกำรรำยกรณีคือแนวทำงกำรจัดกำรและกำรให้กำรคุ้มครองเด็กเพื่อให้ควำมต้องเฉพำะของเด็กแต่ละคนและแต่ละครอบครัวได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม	

เป็นระบบ	และรวดเร็ว	ทั้งนี้	หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรรำยกรณีที่มีประสิทธิผล	ได้แก่	(1)	กำรให้กำรคุ้มครองต้องได้รับกำรออกแบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของเด็กแต่ละคน	 (2)	 เป็นไปตำมกระบวนกำรที่ก�ำหนด	 (3)	มีกำรประสำนงำนผ่ำนระบบและช่องทำงกำรส่งต่อที่เชื่อมโยงกัน	และ	 (4)	มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
ในแต่ละกรณี

ทีพ่วกเขำต้องกำร	นอกจำกนี	้ยงัไม่มหีน่วยงำนเฉพำะด้ำนคุม้ครองเดก็	
และผู้ปฏิบัติงำนทำงสังคมที่ครอบคลุมถึงในระดับท้องถิ่น	โดยแม้จะ
มีแผนงำนที่จะค่อย	 ๆ	 กระจำยอ�ำนำจให้ท้องถ่ินมีบทบำทมำกข้ึน
ในเรื่องดังกล่ำว	แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่ำงเต็มที่

กำรจัดกำรรำยกรณียังมีลักษณะไม่เป็นทำงกำรและแตกต่ำงกันไป
ในแต่ละจังหวัดและแต่ละกรณี7	โดยผู้ปฏิบัติงำนจ�ำนวนมำกยังได้รับ
กำรนิเทศงำนอย่ำงจ�ำกัด	 และขำดคุณสมบัติท่ีเหมำะสม	 ในขณะที่
กลไกกำรติดตำมและประเมินผลก็ยังมีไม่เพียงพอ

ในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่ำนมำ	 กำรส่งเสริมกำรใช้มำตรกำรพิเศษแทนกำร
ด�ำเนนิคดอีำญำกบัเดก็และเยำวชน	คอืแนวทำงทีม่ปีระสทิธิผลในกำร
ป้องกันไม่ให้มกีำรคมุขังเด็กและเยำวชนในประเทศไทย	อย่ำงไรกต็ำม	
เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรยตุธิรรมยงัขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ
อย่ำงรอบด้ำนเกี่ยวกับสิทธิเด็กและกำรคุ้มครองเด็ก

พันธมิตร
• กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

• ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

• ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

• ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

• ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

• กระทรวงมหำดไทย

• กระทรวงสำธำรณสุข

• กระทรวงศึกษำธิกำร

• กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

• หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม

• ภำคประชำสังคม

• องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นในระดับต�ำบลและหน่วย
งำนให้บริกำรสุขภำพ

• องค์กำรทำงศำสนำ

• ภำคเอกชน

• ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

• องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน	(IOM)

• ส�ำนักข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ
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การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก

ด้วยเป้ำหมำยในกำรยุติกำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็ก	ยูนิเซฟจะผลักดัน
ให้มกีำรยกระดบักำรคุม้ครองเดก็เป็นวำระแห่งชำต	ิโดยให้ควำมส�ำคัญ
กับกลุ่มเด็กท่ีขำดโอกำสและเปรำะบำงท่ีสุด	 และจะผลักดันให้ 
กำรคุ้มครองเด็กเป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรปฏิรูประบบรำชกำร
ของรัฐบำล	 โดยจะให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำ 
กรอบกฎหมำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยยังขำดแคลนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก	 ยูนิเซฟ
จึงจะสนับสนุนรัฐบำลในกำรวำงแผนและศึกษำทำงเลือกต่ำง	 ๆ	
ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่เด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก	ทั้งในด้ำนกำรป้องกันและกำรช่วยเหลือ

ยูนเิซฟยงัจะสนบัสนนุรฐับำลในกำรพฒันำและขยำยระบบฐำนข้อมลู
ระดับประเทศให้สำมำรถใช้ประโยชน์ส�ำหรบักำรวำงแผน	กำรจดักำร
รำยกรณี	 และกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
และจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบข้อมูลแบบดิจิทัลในกำร
บรหิำรจดักำรรำยกรณเีกีย่วกับเด็กและเยำวชนในกระบวนกำรยุตธิรรม
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• ท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำยในกำรผลักดันให้กำรคุ้มครองเด็ก
ได้รบัควำมส�ำคญัในนโยบำยและยทุธศำสตร์ระดบัประเทศ	

• สนบัสนนุผูก้�ำหนดนโยบำยและออกกฎหมำยในกำรปฏริปู
กำรคุม้ครองเดก็ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรว่ำด้วย
สิทธิเด็กของสหประชำชำติ

• ส่งเสรมิกำรศกึษำวจัิยเพือ่สนบัสนนุกำรรณรงค์เชงินโยบำย
และเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ภำครัฐ	และกำรจัดสรรทรัพยำกรส�ำหรับกำรคุ้มครองเด็ก	
ซึง่รวมถงึกำรมนีกัวชิำชพีและผูป้ฏบิตังิำนด้ำนสงัคมส�ำหรบั
งำนคุ้มครองเด็กที่เพียงพอและมีคุณภำพ

• ผลกัดนัให้มกีำรจดัสรรงบประมำณระดบัชำตท่ีิชดัเจนส�ำหรบั
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบคุ้มครองเด็กและ
ผู้ปฎิบัติงำนด้ำนสังคม

• สนับสนุนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูทีเ่ช่ือมโยงข้ำมหน่วยงำน	
รวมทั้งกำรจัดกำรรำยกรณี	 เพื่อให้มีกำรแบ่งปันข้อมูล
ระหว่ำงระบบต่ำง	ๆ	ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

©	UNICEF	Thailand/2016/Thuentap

ประเด็นที่ยูนิเซฟให้ความส�าคัญ

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
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การคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรง

กำรขจัดกำรใช้ควำมรนุแรงต้องอำศยัระบบทีค่รอบคลมุทัง้กำรป้องกนั	
กำรเฝ้ำระวงั	กำรส่งต่อ	ตลอดจนกำรช่วยเหลอืและกำรดแูลในหลำยมติ	ิ
ซึง่รวมถึงกำรฟ้ืนฟแูละกลับคนืสูส่งัคม	ยูนเิซฟจะท�ำงำนเพือ่เสรมิสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ระบบบริกำรส�ำหรับเด็กท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือ	
ด้วยกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและควำมรู้ของบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรป้องกันควำมรุนแรง	กำรระบคุวำมเสีย่ง	และกำรส่งต่อกรณต่ีำง	ๆ

ยนิูเซฟจะใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมลูและผลกำรศกึษำวจิยัทีม่อียูแ่ล้ว
ในกำรสนับสนุนกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันที่ให้ควำมส�ำคัญ
กับครอบครัวที่เป็นกลุ่มเส่ียง	 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกำรเลี้ยงดูเด็ก
ที่มีคุณภำพ	เพื่อให้เด็กปลอดภัยจำกกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว

ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนษุย์	กระทรวงสำธำรณสขุ	กระทรวงศกึษำธกิำร	และภำคเอกชน	
ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนโยบำยกำรคุ้มครองเด็กในองค์กรต่ำง	ๆ	
รวมทั้งในระบบกำรศึกษำ

ยูนิเซฟจะด�ำเนินโครงกำรน�ำร่องเพื่อเป็นต้นแบบกำรคุ้มครองเด็ก
แบบออนไลน์	 โดยจะท�ำงำนร่วมกับภำคเอกชนในกำรส่งเสริม 
กำรป้องกนักำรใช้ควำมรนุแรง	กำรให้ควำมรูด้้ำนดจิทิลั	และกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวให้แก่เด็กและครอบครัว	 และจะร่วมมือ
กบัหน่วยงำนในระดบัท้องถ่ินในกำรพฒันำทกัษะและสนบัสนนุทรพัยำกร
ส�ำหรับผู้ดูแลเด็ก	เด็ก	และชุมชน	ในกำรป้องกัน	เฝ้ำระวัง	และส่งต่อ
กรณีกำรใช้ควำมรุนแรง	 นอกจำกนี้	 ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนสหประชำชำติอื่น	 ๆ	 องค์กรทำงศำสนำ	 และภำคเอกชน	
ในกำรน�ำกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคมไปปฏิบัติ	
เพื่อปรับเปลี่ยนควำมเคยชินและบรรทัดฐำนทำงสังคมและเพศ
ที่ส่งเสริมหรือยอมรับกำรใช้ควำมรุนแรง
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• เสริมสร้ำงทักษะของเด็ก	 ผู้ดูแลเด็ก	 และชุมชน	 ในกำร
คุ้มครองเด็ก	 รวมถึงกำรระบุควำมเสี่ยงและกำรป้องกัน 
กำรละเมิดและกำรทอดทิ้ง	 ตลอดจนพัฒนำบริกำรต่ำง	ๆ	
เพื่อสนับสนุนสถำบันครอบครัว

• เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและขยำยขอบเขตของระบบ
กำรเฝ้ำระวังและกำรส่งต่อกรณีต่ำง	ๆ

• สนับสนุนรัฐบำลและภำคเอกชนให้มีนโยบำยคุ้มครองเด็ก
ในหน่วยงำนที่ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับเด็ก

• ท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนสหประชำชำติอื่น	 ๆ	 องค์กร
ทำงศำสนำ	 และภำคเอกชน	 ในกำรสนับสนุนให้เกิด
กำรเปลีย่นแปลงบรรทดัฐำนทำงสงัคมและทำงเพศทีไ่ม่ถกูต้อง	
เช่น	กำรลงโทษด้วยวิธีกำรรุนแรง	

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
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การปรบัปรุงการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม 
และบริการส�าหรับครอบครัว 

ยูนเิซฟจะสนบัสนุนกำรปรับปรงุคณุภำพของบริกำรด้ำนต่ำง	ๆ 	ในกำร
คุ้มครองเด็ก	 และในกระบวนกำรยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยำวชน	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรรำยกรณี	 และ
กำรให้บริกำรที่เท่ำเทียม	 โดยเฉพำะส�ำหรับกลุ่มเด็กอพยพโยกย้ำย
ถิ่นฐำนและเด็กไร้รัฐ	ไร้สัญชำติ

ยูนิเซฟจะสนับสนุนกำรเช่ือมโยงระบบฐำนข้อมูลที่คำบเกี่ยว
หลำยหน่วยงำน	 เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในกำรจัดกำร
รำยกรณ	ีโดยให้กำรอบรมเจ้ำหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบให้สำมำรถเป็นแกนหลกั 
ในกระบวนกำรต่ำง	ๆ	ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้

ยูนิเซฟจะสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรช่วยเหลือและบริกำรป้องกัน
ในระดบัทตุยิภมูแิละตตยิภมู	ิเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกรณกีำรละเมดิเดก็
ขึ้นซ�้ำอีก	 รวมทั้งกำรพัฒนำบริกำรฟื้นฟูและกำรกลับคืนสู่สังคม
ส�ำหรับเดก็ผูเ้สยีหำยและผู้มีข้อขดัแย้งทำงกฎหมำย	ยูนเิซฟจะผลกัดนั 
กำรเลีย้งดเูดก็ในรปูแบบครอบครวั	เพือ่ลดจ�ำนวนเดก็ในสถำนสงเครำะห์	
และจะสนบัสนุนกำรขยำยบรกิำรคุม้ครองเดก็ให้ครอบคลมุเดก็อพยพ
โยกย้ำยถิน่ฐำน	ยนูเิซฟยงัจะท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมและองค์กรเอกชนในกำรปรับปรุงบริกำรที่เป็นมิตรต่อเด็ก
ในกระบวนกำรยุติธรรม	 และพัฒนำมำตรกำรพิเศษแทนกำร 
ด�ำเนินคดีอำญำกับเด็กและเยำวชน	 รวมทั้งเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร
ดังกล่ำว
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• ผลักดันและสนับสนุนรัฐบำลในกำรบูรณำกำรระบบกำรก�ำกับ
ดูแลและประเมินผลด้วยแนวทำงที่ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิเด็ก

• สนับสนุนบริกำรด้ำนกฎหมำยแก่เด็ก	 ได้แก่	 กำรใช้มำตรกำร
พิเศษแทนกำรด�ำเนินคดีทำงอำญำ	 และกระบวนกำรยุติธรรม
ที่เป็นมิตรต่อเด็กและค�ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ	ซึ่งรวมถึง
กำรบังคับใช้กฎหมำยกำรเข้ำเมือง

• ส่งเสริมกำรเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัว	 เพื่อช่วยให้เด็ก
ไม่ต้องอำศัยอยู่ในสถำนสงเครำะห์

• ผลักดันกำรขยำยขอบเขตโครงกำรครอบครัวอุปถัมภ์	 และ
ให้กำรสนับสนุนแก่เครือญำติที่รับเด็กไปดูแล

• สนับสนุนให้เด็กอพยพโยกย้ำยถิ่นฐำนได้เข้ำถึงมำตรกำร
ทำงเลือกแทนกำรกัก	 และกำรจัดท�ำควำมตกลงระหว่ำงไทย
กับเมียนมำ	กัมพูชำ	และลำวในกำรคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ำย
ถิ่นฐำน

• ผลกัดนักำรยตุกิำรไร้รฐั	ไร้สญัชำตแิละช่วยเร่งรดัและลดขัน้ตอน
ของกระบวนกำรพิสจูน์สถำนะทำงกฎหมำยของกลุม่คนดงักล่ำว

© UNICEF Thailand/2021/Panyayot

สันตพิงษ ์มูลฟอง ไดช่้วยประสานงานโครงการ
หอ้งทะเบียนเคลื่อนที่ในโรงเรียน ที่ด�าเนนิการโดย
ยูนเิซฟและองค์กรพนัธมติร โดยไดร้บัการสนบัสนนุ
จากสหภาพยุโรป เพื่อช่วยพฒันาสถานะใหแ้กเ่ดก็ 

ไร้รฐัไรส้ญัชาตใินประเทศไทย “การประสานงาน
กับคุณครู เจ้าหน้าท่ีอ�าเภอ และองค์กรภาค
ประชาสังคมได้ช่วยเร่งรัดกระบวนการ (พัฒนา
สถานะ) ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เพราะจะท�าให้
พวกเขาได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้นและเข้าถึงสิทธิ
ขัน้พื้นฐานได้มากขึ้น”

การด�าเนินการของยูนิเซฟ
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