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สาส์นจากผู้บริหาร

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child-CRC) ซึ่งเป็นตราสารด้าน
สทิธมินษุยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาต ิโดยอยู่บนรากฐานของสทิธมินษุยชน ที่ยดึหลกัการไม่เลอืกปฏบิตั ิ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กใน 4 ด้าน คือ สิทธิด้านการอยู่รอด สิทธิด้านการ
พฒันา สทิธดิ้านการปกป้องคุ้มครอง และสทิธดิ้านการมสี่วนร่วม ทั้งนี้ การดูแลเดก็ในลกัษณะของครอบครวั โดยเน้นการ
ป้องกนัไม่ให้มกีารแยกเดก็ออกจากครอบครวั

โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวนนโยบายและการด�าเนินงานของประเทศไทยในด้านการเลี้ยงดูทดแทนส�าหรับเด็ก 
(Review of Alternative Care in Thailand) เป็นโครงการร่วมมอืระหว่างกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
และองค์การทนุเดก็เพื่อสหประชาชาต ิ(UNICEF) มวีตัถปุระสงค์หลกั เพื่อวเิคราะห์เหตปุัจจยัที่ส่งผลให้เดก็ถูกส่งเข้าระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน ปัจจยัที่ส่งผลให้การเลี้ยงดูเดก็ประสบความส�าเรจ็ รวมถงึประเดน็ท้าทายต่างๆ ที่เกดิต่อเดก็ที่ตดิเชื้อ
เอชไอว ีรวมถงึมาตรการที่ใช้อยู ่ตลอดจนทบทวนกรอบกฎหมาย นโยบาย รปูแบบ กลไก และมาตรฐานการเลี้ยงดทูดแทน
ส�าหรบัเดก็ เพื่อให้ระบบการเลี้ยงดทูดแทนของประเทศไทยมคีณุภาพและประสทิธภิาพเพิ่มมากขึ้น โดยค�านงึถงึประโยชน์
สูงสดุของเดก็เป็นส�าคญั

กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ ในฐานะหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบด้าน
สวสัดกิารเดก็ ขอขอบคณุองค์การทนุเพื่อเดก็แห่งสหประชาชาต ิ (UNICEF) ที่เป็นเจ้าภาพหลกัในการด�าเนนิการโครงการ
ดงักล่าว อกีทั้งได้สนบัสนนุข้อมูลทางวชิาการ และงบประมาณท�าให้โครงการส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ีทั้งนี้ กรมกจิการเดก็และ
เยาวชนได้ตะหนกัถงึข้อท้าทายจากผลการศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาและการด�าเนนิงานในการดูแลทดแทน กฎหมายและ
นโยบายบางส่วนที่ยงัไม่มคีวามสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ และทรพัยากรที่ไม่เพยีงพอส�าหรบัการบรหิารจดัการ
ที่ด ีซึ่งจกัได้น�าข้อท้าทายจากผลการศกึษาดงักล่าวไปพฒันาและปรบัปรงุด้านการเลี้ยงดทูดแทนส�าหรบัเดก็ให้เกดิประโยชน์
สูงสดุต่อไป

(นางระรนิทพิย์ ศโิรรตัน์)
อธบิดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน
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ค�าน�า

ในแต่ละวนัที่จ�าต้องแยกจากครอบครวัของตนอยูเ่สมอ บางครั้งกเ็พยีงแค่ชั่วคราว แต่บ่อยครั้งการแยกจากกนักเ็ป็นไปอย่าง
ถาวร ปัจจยัหลายอย่างน�าไปสู่การที่เดก็และครอบครวัต้องแยกจากกนั เช่น การถูกละเมดิ การถูกละเลย การตายของพ่อ
แม่ ความยากจน เอชไอว/ีเอดส์ หรอืปัญหาสขุภาพอื่นๆ ปัญหาทางอารมณ์หรอืพฤตกิรรม และการโยกย้ายถิ่นฐาน  

อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็แห่งสหประชาชาต ิ(The United Nations Convention on the Right of the Child) เน้นความส�าคญั
ของครอบครวัต่อชวีติของเดก็ๆ และย�้าความรบัผดิชอบโดยตรงของรฐับาลในการส่งเสรมิให้เกดิการดแูลแบบครอบครวั ช่วย
ให้เดก็และครอบครวัได้กลบัไปใช้ชวีติอยู่ร่วมกนั และจดัให้มกีารดูแลทดแทนที่เหมาะสมส�าหรบัเดก็ทกุคนที่ไม่สามารถอยู่
ในความดูแลของพ่อแม่ต่อไปได้ แนวทางการดูแลทดแทนส�าหรบัเดก็ “Guildlines for the Alternative Care Children” ที่ได้
รบัอนมุตัจิากที่ประชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตใินปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งบทบาทและการศกึษาด้านพฒันาการเดก็ที่
ได้ท�ามาเป็นเวลาหลายปีในหลากหลายบริบทยืนยันตรงกันว่า การดูแลของครอบครัวมีคุณค่าต่อเด็กอย่างมาก และการ
เลี้ยงดทูดแทนควรเป็นวธิสีดุท้ายเมื่อมวีธิกีารอื่นๆ ทั้งหมดที่จะท�าให้เดก็ได้อยู่กบัพ่อแม่หรอืเครอืญาตขิองพวกเขาไม่สามารถ
กระท�าได้ การเลอืกประเภทการเลี้ยงดทูดแทนแก่เดก็เหล่านี้ยงัเป็นสิ่งส�าคญัและผูม้อี�านาจจดัการหรอืตดัสนิใจจะต้องเลอืก
ให้เหมาะสมกบัเดก็แต่ละคน ซึ่งหมายความว่าประเทศจะต้องลงทนุในการพฒันาการดูแลทดแทนแบบครอบครวัและการ
ดูแลทดแทนแบบอื่นๆ อย่างเพยีงพอเพื่อให้มทีางเลอืกที่เหมาะสมที่สดุส�าหรบัเดก็แต่ละคน

องค์การยนูเิซฟประเทศไทยตะหนกัและชื่นชมในความมุง่มั่นและการผลกัดนัของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมและกจิการเดก็และเยาวชนในการด�าเนนิการ “การศกึษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนใน
ประเทศไทย: นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์” การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดู
ทดแทนในประเทศไทยฉบับนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่รวม
ถงึการจดัหาการเลี้ยงดูทดแทนแต่ละรูปแบบให้เดก็

องค์การยูนิเซฟประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทยฉบับนี้ จะแสดงให้เห็นและ
สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัรฐับาล องค์กร และผู้ปฎบิตังิาน พฒันาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค�านงึถงึสทิธเิดก็ทกุราย เพื่อให้
แน่ใจว่าเดก็ที่อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทนได้รบัการดูแลที่ดทีี่สดุและสทิธทิกุด้านของพวกเขาได้รบัการดูแลอย่างเตม็ที่

พชิยั ราชภณัฑารี
ผู้แทนองค์การยูนเิซฟประจ�าประเทศไทย
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คณะผู้วจิยั
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AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 
BMR Bangkok Metropolitan Region
BWCPW Bureau of Woman and Child Protection and Welfare
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ค�านิยามเชิงปฏิบัติการ

การเล้ียงดูทดแทน หมายถึง การที่เด็กได้รับการดูแลโดยสถาบันหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่โดยก�าเนิด ซึ่งอาจหมาย 
รวมถงึสถานเลี้ยงเดก็ก�าพร้า หรอืบ้านพกั หรอืระบบครอบครวั เช่น ครอบครวัอปุถมัภ์หรอืเครอืข่ายครอบครวัขนาดใหญ่ 
(เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ของเดก็) การเลี้ยงดูทดแทนสามารถจ�าแนกได้ดงันี้ 

 การเลี้ยงดูทดแทนในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ หมายถึง การจัดการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวที่เกิดขึ้นจากการ
ตกลงโดยไม่ผ่านกระบวนการของรฐั โดยเดก็จะได้รบัการดแูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ก�าหนดระยะเวลาโดยญาตแิละเพื่อน
ของครอบครวั (การดูแลโดยเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบไม่เป็นทางการ) หรอืโดยบุคคลอื่นๆ ตามศักยภาพที่บคุคลผู้นั้นม ี
โดยการตกลงเลี้ยงดนูี้อาจเกดิจากตวัเดก็เอง พ่อแม่ หรอืบคุคลอื่น โดยไม่ใช่การปฏบิตัติามค�าสั่งของหน่วยงานปกครอง 
ศาล หรอืหน่วยงานที่ได้รบัมอบอ�านาจให้ด�าเนนิการด้านนี้

	 การเลี้ยงดูทดแทนในลักษณะที่เป็นทางการ หมายถงึ การเลี้ยงดูเดก็ทกุรูปแบบในสภาพแวดล้อมแบบครอบครวั
ตามค�าสั่งของหน่วยงานซึ่งมอี�านาจหน้าที่หรอืศาล และการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบสถาบนัทุกรูปแบบซึ่งรวมถงึ
สถานสงเคราะห์ของเอกชน ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นผลจากมาตรการของฝ่ายปกครองหรอืศาล1

พ่อแม่โดยก�าเนิด หมายถงึ พ่อ/แม่ ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรอืสมัพนัธ์กบัเดก็ทางสายเลอืดและพนัธกุรรมโดยตรง

การจัดการรายกรณี เนื่องจากการศึกษาฉบับนี้ชี้ให้เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขความ
เปราะบางของเดก็และครอบครวัที่มคีวามซบัซ้อนและมหีลายประเดน็เชื่อมเกี่ยวกัน ดงันั้น นยิามของการจดัการรายกรณี
จงึมคีวามเฉพาะคอื 

การจัดการรายกรณี หมายถึง กลไกการส่งต่อและการดูแลตรวจสอบระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบรหิารจดัการกระบวนการส่งต่อเดก็ระหว่างภาคส่วนต่างๆ หรอืระหว่างหน่วยงาน หรอืระหว่างการให้บรกิาร
แต่ละแบบและกระบวนการตดิตามผล การจัดการรายกรณีระดับชุมชน หมายถงึ กลไกที่สร้างขึ้นภายในชมุชนเพื่อเป็น
หลกัและจดุศูนย์กลางในการจดัการรายกรณ ีอกีทั้งยงัหมายถงึ การค้นหาเดก็ที่ไม่สามารถปกป้องตวัเองได้ การตรวจสอบ
ความต้องการ การส่งต่อเดก็ไปยงับรกิารต่างๆ และการตดิตามผล การจัดการรายกรณโีดยใช้ครอบครวัเป็นศนูย์กลาง 
เน้นให้เหน็ว่า ความต้องการและความเปราะบางของสมาชกิในครอบครวัไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ และการดูแลเดก็
แต่ละคนจะต้องด�าเนนิไปอย่างใกล้ชดิพร้อมกบัการดูแลครอบครวัทั้งหมด2

เด็ก หมายถงึ บคุคลที่มอีายนุ้อยกว่า 18 ปีบรบิูรณ์ แต่ไม่รวมบคุคลซึ่งบรรลนุติภิาวะโดยการแต่งงาน3

การคุม้ครองทางสังคมต่อเดก็ทีม่คีวามเปราะบาง หมายถงึ การดแูลที่เน้นการจดัการกบัสภาพความเปราะบางที่หลาก
หลายซึ่งเดก็และผู้ดูแลเผชญิอยู่ การลงทนุกบัทรพัยากรมนษุย์ทั้งกบักลุ่มเป้าหมายและกลไกการจัดการ Temin (2551) ได้
ให้ค�านยิามของการคุ้มครองทางสงัคมต่อเดก็ที่มคีวามเปราะบาง ว่าหมายถงึ “มาตรการคุ้มครองทางสงัคม ทั้งในด้านที่
เกี่ยวข้องทางเศรษฐกจิและไม่ใช่ทางเศรษฐกจิ ซึ่งต้องท�าให้ระบบการช่วยเหลอืนี้เข้มแขง็พอที่จะสนบัสนนุให้เกดิประโยชน์
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x การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

แก่เดก็และครอบครวัที่มคีวามเปราะบาง ซึ่งมาตรการแบบนี้ได้แก่ การให้เงนิสงเคราะห์ บรกิารสงัคมสงเคราะห์ ศนูย์พฒันา
เด็กก่อนวัยเรียน และการเลี้ยงดูทดแทน”4 ซึ่งการคุ้มครองทางสังคมต่อเด็กที่มีความเปราะบางนี้ต้องมีการเปลี่ยนความ
ส�าคญัจากการให้สวสัดกิารขั้นพื้นฐานไปสู่บรกิารที่กว้างขวางมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และครอบคลมุความเปราะ
บางด้วยแนวคดิทางวฒันธรรม โดยมเีป้าหมายสดุท้ายที่จะลดความไม่เท่าเทียมทางสงัคม

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี	(CABA)	ประกอบด้วย	2	กลุ่ม	คือ

	 เด็กที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี หมายถงึ เดก็ที่สูญเสยีพ่อแม่เนื่องจากเอดส์ รวมถงึเดก็หญงิและชาย
ที่ความเป็นอยู่หรอืพฒันาการถูกคกุคาม เนื่องจากอาศยัอยู่ในครอบครวัหรือชมุชนที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวี5

	 เด็กอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	(HIV) หมายถงึ เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอวี

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ	(Special	Needs:	SN)	หมายถงึ เดก็ที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษเนื่องจากการสูญเสยี
สมรรถภาพทางกาย สขุภาพจติ สตปิัญญา หรอืความจ�า เป็นระยะเวลานาน ซึ่งมคีวามเกี่ยวพนักบัอปุสรรคทางสภาพ
แวดล้อมและทศันคตทิี่หลากหลาย โดยอปุสรรคนี้เป็นสิ่งกดีขวางไม่ให้เดก็เข้าไปมส่ีวนร่วมในสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และเตม็ที่เหมอืนบคุคลอื่น6

เด็กที่มีความต้องการพิเศษซ�้าซ้อน	 หมายถึง เด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพทาง
กายภาพ สขุภาพจติ สตปิัญญา หรอืความจ�า ที่มากกว่าหนึ่งอย่าง เป็นระยะเวลานาน7

ครอบครวัอปุถมัภ์	(Foster	Care)	หมายถงึ บคุคลที่รบัเดก็ไว้อปุการะเลี้ยงดูอย่างบตุร8 หรอืกรณทีี่หน่วยงานซึ่งมอี�านาจ
หน้าที่ จดัให้เดก็ได้รบัการเลี้ยงดใูนสภาพแวดล้อมแบบครอบครวัซึ่งไม่ใช่ครอบครวัของเดก็เอง โดยครอบครวัที่รบัเลี้ยงต้อง
ผ่านการพจิารณาว่าสามารถเลี้ยงดูเดก็ได้อย่างเหมาะสมรวมถงึมกีารก�ากบัควบคมุอย่างต่อเนื่อง9

หมายเหตุ ค�าว่า Foster Care ในประเทศไทย ใช้อยู่ 2 ค�าเรยีกคอื ครอบครวัอปุถมัภ์ และครอบครวัอปุการะ ตามชื่อ
โครงการที่มกีารด�าเนนิการอยู่

ศูนย์อ�านวยการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ ใช้ค�าว่าครอบครวัอปุถมัภ์ 
โดยมีความหมายรวมถึงการมอบเด็กให้ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เป็นญาติและให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวนั้นหรือ
เรยีกว่าเป็นรปูแบบการเลี้ยงดเูดก็โดยเครอืญาต ิ(Kinship Care) ซึ่งเพื่อความเข้าใจ ในรายงานฉบบันี้จะเรยีกครอบครวัเครอื
ญาตทิี่ให้การดูแลเดก็ว่า ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ (Kinship Care)

ส่วนค�าว่าครอบครวัอปุการะในความหมายว่า “เป็นครอบครวัทดแทนแบบชั่วคราวที่รบัเดก็จากสถานสงเคราะห์ไปช่วยเลี้ยง
ดูในครอบครวัของตน” เป็นนยิามที่ใช้ในโครงการครอบครวัอปุการะของส�านกัคุ้มครองสวสัดภิาพหญงิและเดก็ กระทรวง

4 Temin (2008), Expanding social protection for vulnerable children and families: learning from an institutional perspective. Prepared by the 
Interagency Task Team (IATT) on Children and HIV/AIDS: Working Group on Social Protection 

5 UNICEF (2011). Taking Evidence to Impact: Making a Difference for Vulnerable Children Living in a World with HIV and AIDS, UNICEF, New 
York.

6 Adapted from UN (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations. Retrieved on 1 May 2015 from http://www.
un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm.

7 Adapted from UN (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations. Retrieved on 1 May 2015 from http://www.
un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm.

8 Child Protection Act, 2003 (2003). Kingdom of Thailand.
9 UN (2009). Guidelines for the Alternative Care of Children. United Nations, Geneva.



xiนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

การพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ โดยที่ครอบครวัเหล่านี้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายเลอืดกบัเดก็ ซึ่งในรายงาน
ฉบบันี้จะเรยีกว่าครอบครวัอปุถมัภ์ (Kinship Care) แทนค�าว่าครอบครวัอปุการะเพื่อให้ตรงตามค�านยิามข้างต้น

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์/ราชประชานเุคราะห์ของรฐั เป็นสถานศกึษาประเภทประจ�า จดัการศกึษาขั้นพื้นฐานและให้
ความชว่ยเหลอืทางการศกึษาเปน็กรณพีเิศษแก่เดก็ด้อยโอกาสที่ประสบกบัปัญหาต่างๆ หรอืตกอยูใ่นสภาวะแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม หรอือยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเดก็คนอื่นๆ โดยเดก็เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลอืจากสงัคมเป็นกรณพีเิศษ เพื่อ
ใหม้ชีวีติและความเปน็อยูท่ี่ดขีึ้น มพีฒันาการที่เหมาะสมกบัวยั ซึ่งประกอบด้วย เดก็ที่ถกูบงัคบัให้ขายแรงงานหรอืแรงงาน
เด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กก�าพร้า เด็กที่ถูกท�าร้ายทารุณ เด็กยากจน เด็กกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ ซึ่งมมีากเป็นพเิศษ เดก็ที่มปีัญหาเกี่ยวกบัยาเสพตดิ เดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอดส์ เดก็ที่เป็นโรคเรื้อรงั เดก็จาก
สถานพนิจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน10

แผนพัฒนารายบุคคล หมายถงึ แผนที่ก�าหนดขึ้นและได้รบัการยอมรบัจากบคุคลที่ใกล้ชดิหรอืเกี่ยวข้องในการสนบัสนนุ
เดก็หรอืเยาวชนรวมถงึผู้ดูแล/พ่อแม่ แผนนี้ควรให้เดก็เข้ามามสี่วนร่วมด้วย แผนดงักล่าวนี้ มปีระเดน็ส�าคญั เช่น

• ชื่อเดก็ วนัเดอืนปีเกดิ เพศ อาย ุข้อมูลอื่นที่จ�าเป็นเกี่ยวกบัชวีติเดก็
• ความต้องการพเิศษและปัญหาของเดก็ เช่น ความต้องการการดูแลเป็นพเิศษโดยเฉพาะทางการแพทย์ และวธิี

การในการดูแลเดก็
• นกัวชิาชพีที่รบัผดิชอบในการดูแล/ช่วยเหลอืเดก็ ครอบครวั และผู้ดูแลเดก็รายกรณี
• บทบาทและความรบัผดิชอบของนกัวชิาชพีที่ดูแล/ช่วยเหลอื/สนบัสนนุเดก็และครอบครวั ตลอดจนวธิกีาร 

ประสานงานและการบนัทกึข้อมูล
• ข้อมูลเกี่ยวกบัพ่อแม่ของเดก็โดยก�าเนดิ ข้อมูลผู้ดูแลเดก็และข้อมูลเกี่ยวกบัเดก็ เพื่อส่งเสรมิแผนนี้ เช่น ความ

สนใจของเดก็ 
• หลกัการและเหตผุลของแผนนี้ (สาเหตแุละความจ�าเป็น) เป้าหมายหรอืความคาดหวงัว่าเดก็และครอบครวัจะ

ประสบผลอย่างไร เช่น การคนืเดก็สู่การดูแลแบบครอบครวั การพฒันาสมรรถนะทางอารมณ์และสงัคมของเดก็ 
เช่น การเปิดเผยสถานะ การตดิเชื้อเอชไอว ีการจดัการความปลอดภยัเมื่อมคีวามต้องการทางเพศ เป็นต้น

• กจิกรรมและประสบการณ์ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในการพฒันาเดก็และการตอบสนองความสนใจของเดก็
• ทรพัยากรที่จ�าเป็น เช่น การเข้าถงึการคุ้มครองทางสงัคม ข้อมูล/การเตรยีมการส�าหรบัเดก็ พ่อแม่และผู้ดูแล
• สถานการณ์ที่จะน�าแผนไปสู่การปฏบิตัโิดยเน้นการกระตุ้นให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัเดก็อื่นๆ และชมุชน
• ขอบเขตระยะเวลาที่จะด�าเนนิการและเป้าหมาย
• ช่วงเวลาที่ต้องทบทวนแผนการด�าเนนิงาน ว่าบคุลากรที่เกี่ยวข้องในการพจิารณามใีครบ้าง ข้อมูลที่ทบทวน 

ประกอบด้วย การบนัทกึความก้าวหน้า แผนในช่วงต่อไป และวธิกีารสร้างการมสี่วนร่วมของเดก็

การด�าเนินการในรูปแบบสถาบัน	 (Institutionalisation) สามารถให้ค�าจ�ากดัความโดยการตคีวามจากวธิกีารเลี้ยงดู
ในเชงิปฏบิตัทิี่เกดิขึ้นในสถานรองรบั (Residential Facilities) จากการทบทวนโดยนานาชาต ิพบว่าการเลี้ยงดใูนรปูแบบสถาน
รองรบัจะถูกจดัว่าเป็นการเลี้ยงดูในรูปแบบสถาบนั หากมกีารปฏบิัตดิงันี้

• การแยกเด็กหรือการจ�ากัดการมีส่วนร่วมของเด็กกับชุมชน ให้โอกาสเด็กเพียงเล็กน้อยในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการใช้ชวีติประจ�าวนั ประสบการณ์ด้านต่างๆ 

• การอาศยัอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกบัคนที่ไม่ใช่สมาชกิในครอบครวัและด�ารงชวีติอยู่ภายใต้กฎระเบยีบที่เข้มงวด 
• การท�าให้เดก็แยกจากครอบครวั เพื่อน และชมุชนเป็นระยะเวลานาน 

10 Ministry of Education. Self-sufficiency Economy. Retrieved on March 15, 2015 from file:///C:/Documents andSettings/Administrator/Desktop/
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห.์pdf. 
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• การจดัการชวีติประจ�าวนัของเดก็ที่มกีฎระเบยีบเข้มงวด ที่ไม่สามารถตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการ
ที่แท้จรงิของเดก็แต่ละคนได้ 

• การแยกเดก็ออกจากชมุชน เนื่องจากการวนิจิฉยัว่าเป็นความพกิาร/ป่วยเรื้อรงั11

ครอบครัวเครือญาตอิปุถมัภ์	หรอืการเลีย้งดูโดยเครอืญาต	ิ(Kinship	Care)	หมายถงึ การเลี้ยงดเูดก็ในสภาพแวดล้อม
แบบครอบครวัโดยครอบครวัขยายหรอืโดยเพื่อนสนทิของครอบครวัซึ่งเป็นบคุคลที่เดก็รู้จกั อาจมลีกัษณะเป็นทางการหรอืไม่
เป็นทางการ12,13

การคนืเดก็สู่การเลีย้งดแูบบครอบครวั หมายรวมถงึ การคนืเดก็สูค่รอบครวัเดมิของเดก็ (ครอบครวัที่เดก็ถอืก�าเนดิ) การ
ส่งเดก็ไปยงัระบบครอบครวัอปุถมัภ์ ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ หรอืครอบครวับญุธรรม 

การเล้ียงดใูนรปูแบบสถานรองรบั (Residential Care) ครอบคลมุถงึการเลี้ยงดกูลุม่เดก็ในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากครอบครวั 
เช่น สถานที่ให้การดแูลฉกุเฉนิแก่เดก็เพื่อให้ความปลอดภยั สถานพกัพงิชั่วคราวก่อนการส่งต่อเดก็ สถานรองรบัทกุประเภท
ที่รบัเลี้ยงเดก็ระยะสั้นหรอืระยะยาว รวมถงึการจดับรกิารแบบกลุม่บ้าน (Group Homes)14

ในบริบทของสังคมไทย สถานรองรับเด็กแบ่งเป็นประเภทต่างๆ และมีค�านิยามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ. 2546 ดงันี้ 

 “สถานแรกรบั” หมายถงึ สถานที่รบัเดก็ไว้อปุการะเป็นการชั่วคราว เพื่อสบืเสาะและพนิจิเดก็และครอบครวั เพื่อก�าหนด
แนวทางในการสงเคราะห์ และคุม้ครองสวสัดภิาพที่เหมาะสมแก่เดก็แต่ละราย

 “สถานสงเคราะห์” หมายถงึ สถานที่ให้การอปุการะเลี้ยงดแูละพฒันาเดก็ที่จ�าต้องได้รบัการสงเคราะห์ ซึ่งมจี�านวน
ตั้งแต่หกคนขึ้นไป

 “สถานคุม้ครองสวัสดภิาพ” หมายถงึ สถานที่ให้การศกึษา อบรม ฝึกอาชพี เพื่อแก้ไขความประพฤต ิบ�าบดั รกัษา 
และฟ้ืนฟสูมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจติใจแก่เดก็ที่พงึได้รบัการคุม้ครองสวสัดภิาพ

 “สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายถึง สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบ�าบัดรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจติใจ ตลอดจนการศกึษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชพีแก่เดก็ที่จ�าต้องได้รบัการ
สงเคราะห์หรอืคุม้ครองสวสัดภิาพเป็นกรณพีเิศษ

บ่อยครั้งที่การก�าหนดนยิามสถานรองรบัเดก็ ใช้เกณฑ์จ�านวนเดก็ที่อาศยัอยู่รวมกนัในพื้นที่นั้นๆ เป็นตวัก�าหนด ซึ่งอาจท�าให้
ไม่เหน็ภาพที่สมบรูณ์ เช่น สถานรองรบัเดก็ในรปูแบบกลุม่บ้านอาจให้การดแูลเดก็ถงึ 15 คน โดยมโีครงสร้างเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสมและมหีลกัการในการดแูลอย่างครอบครวั และใช้วธิกีารมุง่เน้นให้เดก็เข้ามามส่ีวนร่วม ในขณะที่สถานรองรบัเดก็
แบบกลุม่บ้านอกีแห่งอาจมจี�านวนเดก็เพยีง 8 คน แต่ให้การดแูลเดก็แบบเข้มงวด ไม่ยดืหยุน่แบบสถาบนัขนาดใหญ่กไ็ด้ ดงั
นั้น สิ่งส�าคญัที่สดุที่ใช้ในการพจิารณาประเภทของสถานรองรบัเดก็ คอืการดทูี่การปฏบิตังิานว่าการดแูลในสถานที่นั้นเป็นการ
ด�าเนนิงานในรูปแบบสถาบนั (Institutionalization) หรอืไม่ (อ้างถงึนยิามของการท�าให้เป็นสถาบนัที่กล่าวไว้ข้างต้น)

การแยกจากครอบครวั หมายถงึ สถานการณ์ที่เดก็ไม่ได้อยูก่บัพ่อแม่ที่แท้จรงิ แต่ได้รบัการดแูลโดยหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 
(ภาครฐัหรอืเอกชน) หรอืโดยเครอืญาต ิ(เช่น ปู ่ย่า ตา ยาย) เพื่อนบ้าน เพื่อน หรอืครอบครวัอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญาต ิ(เช่น ครอบครวั
อปุถมัภ์) 

11 Mulheir G.  Deinstitutionalisation – A Human Rights Priority for Children with Disabilities. The Equal Rights Review, Vol. Nine (2012, 117-137) 
12 UN (2009). Guidelines for the Alternative Care of Children. United Nations, Geneva.
13 Subcommittee for Alternative Care Strategy (2011). The National Strategy on Alternative Family-based Care: Draft. Thailand. 
14 UN (2010). Guidelines for the Alternative Care of Children. United Nations, Geneva.
15 Working definition developed by the Alternative Care in Thailand Review Team, 2014.



xiiiนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

ความไม่เท่าเทียม หมายถงึ ความไม่เท่าเทยีมระหว่างกลุม่บคุคล ที่สามารถหลกีเลี่ยงได้ 

ความเสีย่ง หมายถงึ แนวโนม้ที่เสี่ยงตอ่การพลดัพรากจากครอบครวั/เขา้ไปอยูใ่นการดแูลในรปูแบบสถาบนั (Institutionalization)17

การคุม้ครองทางสงัคม หมายถงึ ชดุของนโยบายและแผนงานของทั้งภาครฐัและเอกชน ที่มจีดุหมายในการป้องกนั ลด 
และขจดัความเปราะบางทางเศรษฐกจิและสงัคม ที่น�าไปสูค่วามยากจนและการกดีกนัทางสงัคม18

ข้อความชีแ้จง	การชี้แจงการใช้ค�าศพัท์เกี่ยวกบัความต้องการพเิศษ (SN) และเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี(CABA) ใน
การศกึษานี้ องค์การยูนเิซฟ คณะท�างานโครงการและคณะผูว้จิยัตระหนกัถงึความเสี่ยงที่อาจมส่ีวนท�าให้เกดิความหมายใน
ทางลบที่เป็นการตตีราและเลอืกปฏบิตั ิผ่านการเรยีกชื่อกลุม่ประชากรโดยใช้ค�าศพัท์เหล่านี้ หากแต่ค�าศพัท์ด้านความต้องการ
พเิศษ (SN) และเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี(CABA) สะท้อนให้เหน็ถงึการปฏบิตัทิี่เป็นสากล โดยองค์การยนูเิซฟและ
คณะท�างานโครงการเหน็พ้องว่าควรใช้ค�าศพัท์เหล่านี้ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการอธบิายประเดน็ปัญหาเกี่ยวกบัความเปราะบาง
ของเดก็กลุม่นี้ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

ดงันั้นค�าศพัท์เหล่านี้จงึชี้ไปที่ปัญหาเฉพาะบรบิททางสงัคมที่ควรตั้งค�าถาม เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าเดก็จะมคีวามเป็นอยู ่
ที่ด ีและไม่ได้หมายถงึการจ�ากดัหรอืตตีราเดก็ๆ ให้อยูภ่ายใต้การเรยีกชื่อที่มคีวามจ�ากดัทางสงัคม หรอืปัจเจกบคุคล

16 WHO (2015). Social Determinants of Health. World Health Organization. Retrieved on 19 May 2015 from http://www.who.int/social_
determinants/thecommission/finalreport/key_concepts/en/. 

17 Ibid.
18 UNICEF (2012) Integrated Social Protection Systems. Enhancing Equity for Children. UNICEF Social Protection strategic Framework. NYHQ
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมคีวามก้าวหน้าในเรื่องการจดัการระบบเลี้ยงดูทดแทนส�าหรบัเดก็อย่างมนียัส�าคญั โดย
เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายและนโยบายด้านการคุม้ครองเดก็ แต่อย่างไรกต็าม ยงัคงมอีปุสรรคที่ส�าคญัในเนื้อหาของกฎหมาย
และการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิสถานการณ์เช่นนี้ส่วนใหญ่เกดิจากการแยกส่วนของกรอบการท�างานทางกฎหมายและ
นโยบายที่ก�ากับดูแลการคุ้มครองเด็ก ซึ่งส่งผลให้ขาดการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท�าให้เกิดความ
สบัสนในบทบาทหน้าที่ รวมถงึความรบัผิดชอบในทกุระดบั

กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการเลี้ยงดูทดแทนในปัจจบุนันั้น ยงัมคีวามสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ไม่มากพอ 
ดงัที่สงัเกตได้จากพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 (มาตรา 33) เปิดโอกาสให้เดก็อยู่ในการดูแลแบบสถาบนัเป็น
ระยะเวลานานสูงสดุจนถงึอาย ุ 24 ปี ส่งผลต่อการขาดการให้ความส�าคญัของการดูแลเดก็ในระบบครอบครวั สิ่งที่เกดิขึ้นนี้ 
ขัดแย้งกับหลักการของสหประชาชาติในเรื่องความจ�าเป็น ความเหมาะสม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของเด็ก และท�าให้
เกณฑ์การรับเด็กเข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนหย่อนคลายลงโดยไม่สมควร จุดอ่อนด้านกฎหมายและนโยบายนี้เป็นตัวกระตุ้น
ท�าให้มแีนวคดิทางสงัคมวฒันธรรมว่าสถานรองรบัและการอยู่ในการดูแลแบบสถาบนัเป็นระยะเวลานานนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น 
และมักเป็นทางเลือกเพียงอย่างเดียวในการดูแลเด็กที่มีความต้องการการเลี้ยงดูทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ติดเชื้อ
หรอืได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี (CABA) และเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษ (SN) เนื่องจากการตตีราการตดิเชื้อเอชไอวแีละ
ความพิการยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนรัฐ ท�าให้เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการที่จะต้องอยู่ในการ
ดูแลแบบสถาบนัเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนี้การใหค้วามส�าคญัต่อมาตรฐานการดแูลเดก็ในเชงิโครงสร้างภายนอก (เช่น อาคารสถานที่, อาหาร, เสื้อผ้า และ 
ความสะอาด) และเน้นการประเมนิตรวจสอบสถานสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานดงักล่าว ส่งผลให้การจดัล�าดบัความ
ส�าคัญเรื่องการคืนเด็กสู่ครอบครัว ยังไม่ได้รับความสนใจมากเพียงพอ ในขณะเดียวกันความพยายามในการคืนเด็กสู่
ครอบครวัถูกลดทอนลง เนื่องจากการแยกส่วนให้หลายหน่วยงานรบัผดิชอบด้านต่างๆ ในระบบการเลี้ยงดูทดแทน แต่ยงั
ไม่มีแนวทางอย่างเป็นทางการในการก�าหนดบทบาทหน้าที่ กลไกในการประสานงาน และที่ส�าคัญที่สุดก็คือการกระจาย
ความรบัผดิชอบให้ทกุส่วนที่เกี่ยวข้อง จนท้ายที่สดุขาดผู้รบัผดิชอบในภาพรวมทั้งหมด

ส่วนภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ด�าเนินการเป็นสถานรองรับ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนนั้น มีการ
ก�ากับดูแลโดยภาครัฐค่อนข้างน้อยและท�างานตามมาตรฐานของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละองค์กร การขาดการ
ก�ากับดูแลและติดตามสถานรองรับภาคเอกชนเหล่านี้เกิดจากกรอบกฎหมายและนโยบายที่แยกส่วนกัน ส่งผลให้สถาน
รองรับภาคเอกชนที่จดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทยตาม
วตัถปุระสงค์ของแต่ละหน่วยงานนั้น ขาดการก�ากบัดแูลและตดิตามจากทั้งสองกระทรวงดงักล่าวอย่างทั่วถงึ เรื่องนี้นบัเป็น
ประเดน็ที่ต้องตระหนกัเป็นพเิศษ เนื่องจากหน่วยงานเอกชนเหล่านี้มแีนวโน้มที่จะมกีารจดัตั้งสงูขึ้นเพื่อให้การดแูลเดก็ที่ตดิ
เชื้อหรอืได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีอกีสถานการณ์หนึ่งที่คล้ายคลงึกนันี้คอื กลุม่โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์หรอืโรงเรยีนราช
ประชานเุคราะห์ที่อยู่ภายใต้การก�ากบัดูแลของกระทรวงศกึษาธกิาร กม็แีนวโน้มจะกลายเป็นหน่วยงานสงเคราะห์ โดยรบั
เดก็ที่ส่งต่อมาจากหน่วยงานของรฐัที่ไม่สามารถดูแลเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีหรอืเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษอื่นๆ ได้ และโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง “เดก็ที่มปัีญหาด้านพฤตกิรรมต่างๆ” ซึ่งมกัไม่ได้รบัการระบหุรอืวนิจิฉยัถงึสาเหตทุี่แท้จรงิอย่างถกูต้องแม่นย�า 
และน�าไปสู่การช่วยเหลอืที่ต้นเหตอุย่างแท้จรงิ
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การด�าเนนิการที่ไม่สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิององค์การสหประชาชาตอิกีประการหนึ่งคอื การใช้ทรพัยากรต่างๆ ทั้งในภาค
รฐัและเอกชนส�าหรบัการเลี้ยงดูทดแทนนั้น ส่วนใหญ่ใช้ส�าหรบัการดูแลเดก็ในสถานรองรบั มกีารจดัสรรทรพัยากรที่จ�ากดั
ในการป้องกนัการแยกเดก็ออกจากครอบครวั หรอืการส่งเสรมิการดูแลเดก็ในรปูแบบครอบครวัทดแทน การออกแบบระบบ
ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการ (Formal Kinship Care) ยงัมอีปุสรรคเชงิโครงสร้าง การก�าหนดวงเงนิงบประมาณ
ในการให้การดแูลแบบครอบครวั ท�าให้ต้องจดัล�าดบัความส�าคญัว่าเดก็คนไหนควรได้รบัการดแูล เพราะมกีารจ�ากดัจ�านวน
เดก็ที่จะได้รบัความช่วยเหลอือยูท่ี่ 5,000 คน ขณะเดยีวกนัเดก็เหล่านี้สามารถรบัความช่วยเหลอืเป็นเวลาหลายปีจนถงึอาย ุ
18 ปี ตราบเท่าที่ผูดู้แลยงัคงผ่านเกณฑ์การประเมนิ ท�าให้มเีดก็ใหม่จ�านวนน้อยมากที่สามารถเข้าสูร่ะบบอย่างเป็นทางการ
ได้ในแต่ละปี บางหน่วยงานหาวธิเีพิ่มจ�านวนเดก็ที่ต้องการความช่วยเหลอื โดยการลดจ�านวนเงนิสงเคราะห์ต่อครอบครวั
เครอืญาตอิปุถมัภ์ เพื่อเพิ่มจ�านวนเดก็ที่จะได้รบัเงนิสงเคราะห์ให้มากขึ้น โดยหวงัจะเพิ่มและกระจายโอกาสให้เดก็มากขึ้น 
โดยไม่มแีนวทางหรอืหลกัเกณฑ์ในการปฏบิตัอิย่างเป็นทางการ ยทุธศาสตร์นี้ท�าให้เกดิประเดน็ในเรื่องความเท่าเทยีมและ
ความยั่งยืนของการเลี้ยงดูแลแบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ ข้อจ�ากัดต่างๆ ของแผนงานครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์
แบบเป็นทางการนั้นสะท้อนให้เหน็ถงึการขาดโอกาสของเดก็อกีจ�านวนมากมายที่จะได้รบัการเลี้ยงดูโดยเครอืญาตแิบบไม่
เป็นทางการ ทั้งๆ ที่วธิกีารเลี้ยงดูโดยเครอืญาตเิป็นธรรมเนยีมปฏบิตัแิละเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปในสงัคมไทย

ส่วนครอบครวัอปุถมัภ์ (Foster Care) ยงัไม่เป็นที่ยอมรบัมากนกัในระบบการเลี้ยงดูทดแทน เนื่องจากอคตทิางสงัคมต่อการ
ดูแลเดก็ที่ไม่ใช่ญาต ิข้อจ�ากดันี้สะท้อนให้เหน็ได้ในกรอบนโยบายปัจจบุนั การดแูลเดก็แบบครอบครวัอปุถมัภ์เป็นเพยีงส่วน
เสรมิเลก็ๆ ของระบบการเลี้ยงดทูดแทน และด�าเนนิการในรปูแบบโครงการเลก็ๆ ที่แยกออกมาจากระบบการเลี้ยงดทูดแทน
ในภาพรวม และไม่ได้บรูณาการเข้ากบัระบบครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ (Kinship Care) หรอืสถานรองรบัอย่างเตม็รปูแบบ 
โดยทางปฏิบัตินั้น ช่องว่างทางวัฒนธรรมและนโยบายนี้ท�าให้การรวมการดูแลเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการเลี้ยงดูทดแทนเป็นไปได้ยาก

ความยากจน การถูกทอดทิ้ง การถูกทารณุกรรม และการที่ผู้ดูแลเป็นผู้สูงอาย ุเป็นองค์ประกอบทางสงัคมที่ผลกัดนัให้เดก็
ต้องแยกจากครอบครัว และต้องเข้าไปอยู่ในการดูแลในสถาบัน ระบบการด�าเนินงานในปัจจุบันยังให้ความส�าคัญและ
ทรพัยากรที่จ�ากดัในการป้องกนัการที่เดก็ต้องแยกจากครอบครวั และมแีนวโน้มที่จะด�าเนนิการในปัจจยัต้นเหตเุพยีงสาเหตุ
เดียว มากกว่าการจัดการกับปัจจัยหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงกัน การท�างานยังเป็นแบบตั้งรับ เห็นได้จากการที่การ
คุ้มครองทางสังคมในการเลี้ยงดูทดแทนส่วนใหญ่เป็นการให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสิ่งของ ยังไม่มีการด�าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อนต่อเด็ก โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเด็ก ครอบครัวและชุมชน
เพื่อให้จดัการและรบัมอืภาวะเปราะบางที่ซบัซ้อน ส่งผลให้ขาดระบบการเลี้ยงดทูดแทนในรปูแบบของชมุชนแต่ไปเป็นระบบ
การดูแลแบบสถาบนั และขาดการสนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายในชมุชน รวมถงึการบรกิารต่างๆ ในชมุชน เช่น การจดัให้
มสีถานรบัเลี้ยงเดก็ในเวลากลางวนัที่ค่าบรกิารไม่สูงนกั ที่ช่วยให้ผู้ดูแลเดก็มเีวลาพกัผ่อนหรอืจดัการกบัภารกจิอื่นๆ

ระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่แยกส่วน มผีลให้ไม่มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปฏบิตั ิแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานภาค
รฐัด้วยกนั หน่วยงานส่วนใหญ่มกีารรายงานข้อมลูเป็นการภายใน และแม้ว่าจะใช้เครื่องมอืชนดิเดยีวกนัในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล แต่ยังไม่มกีระบวนการจัดท�าให้เป็นมาตรฐานในการใช้เครื่องมือและการจัดการข้อมูล น�าไปสู่อปุสรรคต่อการที่จะ
พบเดก็ที่มคีวามเสี่ยงและเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท�าให้ระบบการท�างานเป็นแบบตั้งรบั

องค์ประกอบทั้งหมดในระบบการเลี้ยงดูทดแทนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยทั่วไปยังขาดทรัพยากรและบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามหน้าที่เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดูแลเด็กเป็น 
รายบคุคลและการจดัการรายกรณทีี่เหมาะสม และท�าให้ลดโอกาสของการคนืเดก็สูค่รอบครวัและออกจากการดแูลแบบสถาบนั 
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กรอบนโยบายเป็นสาเหตหุลกัของปัญหานี้ เพราะไม่ได้ให้ความส�าคญัต่อความจ�าเป็นที่ต้องมผีูเ้ชี่ยวชาญระดบัสูงในระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน เพื่อให้แนวคิดการท�างานสากลเรื่องพัฒนาการเด็กและการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งแนวทางการจัดสรร
ทรพัยากรเพื่อมุง่ไปยงัการป้องกนัเดก็เข้าสูร่ะบบการเลี้ยงดทูดแทน และเพื่อคนืเดก็สูค่รอบครวัเดมิ มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์
ว่าสถานรองรับเด็กภาครัฐมีแนวโน้มของการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน และพบว่าสถานสงเคราะห์บางแห่งไม่มีความ
เชี่ยวชาญการดูแลเดก็บางกลุ่ม และต้องพยายามเรยีนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นผู้ให้การดูแลเดก็เฉพาะด้าน เช่น การดูแลเดก็
ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีเดก็พกิาร หรอืเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษอื่น เนื่องจากไม่มกีารจดัการอบรมเหล่านี้ให้ หรอืการอบรมที่มี
ไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งแนวโน้มของการท�างานในรูปแบบนี้เกิดจากระบบที่ท�างานแบบตั้งรับ และในทางปฏิบัต ิ 
แนวโน้มของการท�างานโดยเน้นการรับเด็กเข้าสู่สถานรองรับ เป็นการตอกย�้าการท�างานที่มุ่งการป้องกันระดับตติยภูม ิ
(Tertiary) เท่านั้น การที่กรอบนโยบายไม่ได้มุ่งเน้นการป้องกันระดับปฐมภูมิที่จะป้องกันการที่เด็กต้องแยกจากครอบครัว 
และใช้ทรพัยากรหลกัในการด�าเนนิงานดแูลเดก็ในสถานรองรบั ดงันั้นความเสี่ยงที่เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอวจีะอยู่ในการดูแลใน
สถานรองรบัเป็นเวลานานจะเพิ่มขึ้น อกีทั้งการมมีมุมองว่าเมื่ออยู่ในสถานรองรบัแล้ว เดก็เหล่านี้จะได้รบัการดูแลทางการ
แพทย์ หรอืความต้องการพเิศษอื่นๆ ที่ดกีว่า ยิ่งท�าให้เดก็กลุ่มนี้มคีวามเสี่ยงต่อการอาศยัอยู่ในสถานรองรบัเป็นเวลานาน
มากขึ้น และด้วยทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ท�าให้ไม่สามารถจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือ
เด็กติดเชื้อเอชไอวีในการพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมและอารมณ์ ในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
เช่น การเปิดเผยสถานะการตดิเชื้อเอชไอว ีการจดัการความรู้สกึที่ตตีราตนเอง การกนิยาต่อเนื่อง และการมเีพศสมัพนัธ์ที่
ปลอดภยั การดูแลเดก็เหล่านี้มลีกัษณะที่จะท�าให้เดก็อยู่ในสถานรองรบัเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ได้ส่งเสรมิการใช้ชมุชน
เป็นฐานเพื่อเอื้ออ�านวยให้เดก็ได้กลบัคนืสู่สงัคม ซึ่งไม่สอดคล้องกบัแนวทางการปฏบิตัทิี่ควรจะเป็น

โดยทั่วไปเดก็มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัอนาคตของตนเองน้อย การสมัภาษณ์ผูท้ี่เคยอยูใ่นสถานสงเคราะห์ให้ข้อมลู
ว่า การมสี่วนร่วมของเดก็ส่วนใหญ่คอืการได้รบัการบอกกล่าว หรอืโน้มน้าวให้เดก็ยอมรบัการตดัสนิใจแทน

ตวัอย่างปฏบิตักิารที่ด ีทั้งในส่วนภาครฐัและภาคเอกชน แต่ยงัขาดการขยายแนวทางการปฏบิตัใิห้กว้างขวางมากขึ้น และ
ยงัคงด�าเนนิการในระดบัพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น ได้แก่

• เครือข่ายการสนับสนนุพ่อแม่ทีอ่ยูร่่วมกับเชือ้เอชไอว–ีสนบัสนนุโดยมลูนิธธิดิาเมตตาธรรม
  มลูนธิธิดิาเมตตาธรรมซึ่งเป็นองค์กรครสิต์ศาสนาที่ไม่แสวงหาผลก�าไร ด�าเนนิการในพื้นที่จงัหวดัพะเยา สนบัสนนุให้

พ่อแม่ที่ตดิเชื้อฯ และมฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมที่ไม่ด ี เข้ามาเป็นเครอืข่ายช่วยเหลอืกนัและกนั19 เครอืข่ายนี้มี
เป้าหมายสนับสนุนพ่อแม่ในการดูแลเด็กและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี รวมทั้งเด็ก 
ยากจนอื่นๆ แม้ว่าตอนเริ่มต้น โครงการจะเน้นไปที่ผูต้ดิเชื้อฯ แต่ปัจจบุนัเครอืข่ายได้ขยายออกไปดแูลครอบครวัและ
เดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากความยากจน ปัญหาครอบครวัและอื่นๆ โครงการนี้เป็นตวัอย่างของการท�างานระดบัชมุชน
ในการป้องกนัการที่เดก็ต้องแยกจากครอบครวั และต้องเข้าไปอยูใ่นสถานสงเคราะห์เป็นระยะเวลานาน โดยมุง่เน้นที่
ช่วยเหลอืภาวะเปราะบางหลายประการ และมุง่สร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั 

• สหทัยมลูนิธ	ิ/	สถานสงเคราะห์เดก็บ้านเวยีงพงิค์	–	โครงการครอบครวัอปุการะ	รวมเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอวี
 ผูใ้ห้ข้อมลูกบัการศกึษานี้มกัอ้างองิถงึโครงการของสหทยัมลูนธิ ิและสถานสงเคราะห์เดก็บ้านเวยีงพงิค์ว่าเป็นต้นแบบ

ในการท�างานด้านการคนืเดก็สูค่รอบครวั โดยเน้นการพาเดก็กลบัเข้าสูค่รอบครวัเดมิ และการจดัการให้เดก็ในสถาน
สงเคราะห์เข้าสูค่รอบครวัอปุถมัภ์ ผูใ้ห้ข้อมลูยงักล่าวถงึนกัสงัคมสงเคราะห์ที่ได้รบัการอบรมจากโครงการนี้ว่า สามารถ
ให้การสนับสนุนครอบครัวได้เป็นอย่างดีและเป็นบุคคลส�าคัญในการท�างานเพื่อการคืนเด็กสู่ครอบครัว โครงการ

19 The NGO Daughters of Charity also supports similar peer support networks for parents living with HIV elsewhere in Thailand. However, the 
research team visited and met with members of one such support network in Phayao.
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ครอบครวัอปุการะของสถานสงเคราะห์เดก็บ้านเวยีงพงิค์สามารถเป็นตวัอย่างที่ดใีนการคนืเดก็สูค่รอบครวั ซึ่งมทีั้ง
เดก็เลก็และเดก็โตโดยจะเน้นไปที่เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ี

• สวสัดกิารและการสนบัสนนุจากชุมชนในพ้ืนที	่3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้
 มตีวัอย่างที่ดขีองการด�าเนนิงานในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในการจดัสวสัดกิาร และการสนบัสนนุเดก็และ

ครอบครวัที่มภีาวะเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนัม ี“ชดุการด�าเนนิงาน” ส�าหรบัการให้ความช่วยเหลอืเดก็
ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี (CABA) ด้วยการด�าเนนิงานที่เป็นความร่วมมอืของส�านกังานพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนษุย์จงัหวดั (พมจ.) และส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ในการคดักรองและให้ทนุการศกึษาแก่เดก็ที่ได้รบั
ผลกระทบจากเอชไอว ี ซึ่งการสนบัสนนุเช่นนี้ มคีวามส�าคญัมากกว่าการสนบัสนนุในด้านอื่นๆ และเป็นกลไกการ
ป้องกนัในการลดจ�านวนเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวทีี่จะเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่งปรับโครงสร้างของหน่วยงานส�าคัญบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน แม้ว่าจะยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะส่งผลต่อระบบการเลี้ยงดูทดแทน 
หรอืไม่ แต่ทว่าการด�าเนนิการครั้งนี้ดูเหมอืนจะยงัไม่แก้ปัญหาการแยกส่วนของนโยบายและการด�าเนนิการ กระนั้นกต็าม
สิ่งที่เกดิขึ้นนี้แสดงให้เหน็ถงึความจ�าเปน็ที่จะต้องมกีารปรบัปรงุต่อไป ในขณะที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ก�าลงัทบทวนพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 ซึ่งยงัไม่เคยทบทวนตั้งแต่มผีลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2546 
การปรบัโครงสร้างของกระทรวงฯ ในครั้งนี้ อาจเป็นแรงกระตุ้นให้มกีารทบทวนนโยบายในขอบเขตที่กว้างขวางและทั่วถงึ
มากขึ้น โดยพจิารณาเรื่องการเลี้ยงดูทดแทนในบรบิทภายใต้แนวทางของสหประชาชาติ
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1นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

1.1 บทน�ำ20

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่แม่นย�า และมีรายละเอียดมากพอเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในระบบ
การเลี้ยงดทูดแทนในประเทศไทยในรปูแบบต่างๆ ทั้งในเชงิกฎหมาย นโยบาย การจดัการ การก�ากบัดแูล และสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาพิจารณาใช้ในการวางแผนงานการเลี้ยงดูทดแทนส�าหรับเด็กในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น รวมถึงเป็น
ข้อมูลและหลกัฐานส่วนหนึ่งของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะระดบัโลกที่เกี่ยวข้องกบัการเลี้ยงดูทดแทน

การศกึษานี้ครอบคลมุระบบการเลี้ยงดทูดแทนประเภทต่างๆ ส�าหรบัเดก็ที่มกีารจดทะเบยีน ได้แก่ สถานรองรบัเดก็ (ผูแ้ปล: 
ซึ่งโดยมากเป็นสถานสงเคราะห์ และจากนี้จะใช้ค�าว่าสถานสงเคราะห์) ครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัวเครือญาต ิ
อปุถมัภ์21

แม้ว่าขอบเขตของการศึกษาจะมุ่งไปที่เด็กทั้งหมดซึ่งอยู่ในระบบการเลี้ยงดูทดแทน แต่ก็ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษส�าหรับ
เดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี (CABA) ที่อยู่ในการดูแลในระบบเหล่านี้ การศกึษาครั้งนี้ครอบคลมุสถานสงเคราะห์ทั้ง
ภาครฐัและเอกชน ครอบครวัอปุถมัภ์ที่ได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัและภาคเอกชน และครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ที่ได้
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ไม่รวมส่วนการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจะใช้เพื่อปรับปรุง
แผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการเลี้ยงดูทดแทน และช่วยก�าหนดแผนงานในอนาคตของประเทศไทย

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นระบบการเลี้ยงดูทดแทน และการให้บริการเรื่องการเลี้ยงดูทดแทนอย่างเป็นทางการเป็นหลัก  
แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ หรือที่ไม่จดทะเบียน  
แต่เนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของงานที่ก�าหนด รวมถึงทรัพยากรที่ไม่มากพอที่จะรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ในรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนที่ไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ และครอบครวัอปุถมัภ์

ส่วนที่

1 บทน�ำและระเบียบวิธีวิจัย

20 UNICEF (2014). Terms of Reference: Review of Alternative Care in Thailand. UNICEF, Thailand.
21 Some interviews were conducted with non-registered alternative care settings.©
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2 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

1.2 วิธีกำรศึกษำ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ:	การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
การศกึษาวจิยันี้เกบ็รวบรวมข้อมูลเชงิคณุภาพเป็นหลกั โดยข้อมูลปฐมภูมทิี่เกบ็รวบรวม ประกอบด้วย ข้อมูลเชงิคณุภาพ
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่ม ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั ระดบัชาต ิ ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถิ่น กลุ่มที่
เป็นผูแ้ทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการเลี้ยงดทูดแทน ทั้งของรฐัและเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน ภาคประชาสงัคม 
ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ ครอบครวัอปุถมัภ์ และผู้ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งบางคนเคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ครอบครวัอปุการะ

ข้อมูลเชิงปริมาณ:	รูปแบบวิจัยและตัวแปร
ข้อมูลเชงิปรมิาณที่ใช้ในการศกึษานี้ประกอบด้วยข้อมลูทตุยิภมู ิที่มอียูใ่นระดบัชาตหิรอืในระดบัจงัหวดั และข้อมลูที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานสงเคราะห์ที่จดทะเบยีน ตวัแปรที่น�ามาใช้ในการศกึษาและวเิคราะห์
ข้อมูลเชงิปรมิาณประกอบด้วย

1. ประเภทของระบบการเลี้ยงดูทดแทน ได้แก่ สถานสงเคราะห์ ครอบครวัอปุถมัภ์ และครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์
2. การกระจายตวัทางภูมศิาสตร์ของระบบการเลี้ยงดทูดแทน
3. เดก็ที่อยูใ่นระบบการเลี้ยงดูทดแทน ได้แก่ อาย ุเพศ สญัชาต ิชาตพินัธุ ์เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีและเดก็ที่มคีวามต้องการ

พเิศษ 
4. ทรพัยากร ได้แก่ การจดัสรรงบประมาณและการกระจายทรพัยากร

การเลือกพื้นที่ศึกษา
การศกึษานี้มุ่งเน้นที่พื้นที่ศกึษา 5 พื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่จะประกอบด้วยจงัหวดัต่างๆ ตามที่ระบไุว้ตามเกณฑ์การคดัเลอืก
พื้นที่ กล่าวคือ การมีสถานสงเคราะห์ของภาครัฐ หรือภาคเอกชนในพื้นที่ ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ
หรือครอบครัวอุปถัมภ์ จ�านวนการเสียชีวิตสะสมเนื่องจากเอชไอวี หรือจ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี อัตราการคลอดบุตรใน 
วัยรุ่น อัตราส่วนคนยากจน และอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากร โดยพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 แห่งนี้อยู่ใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย พื้นที่กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยตลอดทั้งรายงานฉบบันี้ ค�าว่า “พื้นที่ศกึษา” จะหมายถงึภูมภิาค
ต่างๆ หรอืพื้นที่กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แต่ละพื้นที่ศกึษาอาจมมีากกว่าหนึ่งจงัหวดั พื้นที่ศกึษาประกอบด้วย

1. กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล: เขตกรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและปทมุธานี
2. ภาคเหนอื: เชยีงใหม่ และพะเยา
3. ภาคกลาง: ชลบรุ ีและลพบรุี
4. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื: ขอนแก่น
5. ภาคใต้: สงขลา นราธวิาส ปัตตาน ีและยะลา

ประเภทของผู้ให้ข้อมูล
การสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุม่ ใช้วธิเีลอืกกลุม่ตวัอย่างจากบคุคลที่มคีณุสมบตั ิหรอืมปีระสบการณ์ ตามเกณฑ์
ดงันี้

• ผู้ให้ข้อมูลหลกัจากสถานรองรบัภาครฐัและเอกชน
• ครอบครวัที่ลงทะเบยีนในโครงการครอบครวัอปุการะ หรอืครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์
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• ผู้ที่มอีายเุกนิกว่า 18 ปี ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์
• ผู้ให้ข้อมูลหลกัจากบ้านพกัเดก็และครอบครวัประจ�าจงัหวดั
• ผู้ให้ข้อมูลหลกัจากส�านกังานพฒันาสงัคม และความมั่นคงของมนษุย์จงัหวดั
• ผู้ให้ข้อมูลหลกัระดบัชาตทิี่มปีระสบการณ์ในระบบการเลี้ยงดูทดแทน
• ผู้ให้ข้อมูลหลกัในระดบัท้องถิ่น ซึ่งท�างานเกี่ยวข้องกบัระบบการเลี้ยงดูทดแทนหรอืการคุ้มครองเดก็

ตารางที่	1. แสดงประเภทและจ�านวนผู้ให้ข้อมูลในการสมัภาษณ์เชงิลกึ/การสนทนากลุ่ม ในพื้นที่ศกึษา

ผู้ให้ข้อมูล

 ภำค

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล: 

กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และปทุมธานี

ภาคเหนือ: 
เชียงใหม ่
และพะเยา

ภาคกลาง:  
ชลบุร ี

และลพบุรี

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ: 
ขอนแก่น

ภาคใต้:  
สงขลา นราธิวาส 
ปัตตานี และยะลา รวม

สถานรองรับ
(รัฐ &เอกชน)

11 10 8 3 5 37

ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์
และครอบครัวอุปถัมภ์

8 12 4 4 5 33

ผู้ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
(อายุ 18 ปีขึ้นไป)

4 6 2 3 2 17

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/
ราชประชานุเคราะห์

0 1 1 1 0 3

บ้านพักเด็กและครอบครัว
ประจำาจังหวัด

3 2 1 1 4 11

สำานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัด
2 2 1 1 3 9

องค์กรชุมชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน

1 3 1 0 1 6

ผู้ให้ข้อมูลในระดับชาติ 17 3 0 0 0 20

รวม 46 39 18 13 20 136

1.3 ข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำ

ข้อจ�ากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีดังนี้

• ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม อาจมีข้อจ�ากัดเรื่องการน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นตัวแทน
ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูที่ได้จากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ และโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 
ซึ่งเป็นข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็
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• ผูใ้ห้ข้อมูลจากสถานรองรบัของภาครฐัและภาคเอกชน ขึ้นอยู่กบัว่าเจ้าหน้าที่คนใดอยู่ในเวลานั้น ประกอบกบัความ
พร้อม และความเตม็ใจที่จะให้ข้อมูล

• ข้อมลูเกี่ยวกบัสถานสงเคราะห์หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการเลี้ยงดทูดแทนที่ไม่ได้จดทะเบยีนมค่ีอนข้างจ�ากดั เป็น
เรื่องยากที่คณะผู้วจิยัจะเข้าถงึ และได้ข้อมูลจากกลุ่มนี้

• ยงัขาดข้อมูลบางส่วนที่จ�าเป็นส�าหรบัการศกึษานี้ในฐานข้อมลูระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคและระดบัจงัหวดั ชดุข้อมลู
ที่มอียู่บางอย่างไม่ได้แยกอาย ุเพศ สญัชาต ิชาตพินัธุ์ ศาสนา ภูมหิลงั และความต้องการพเิศษ รวมถงึเดก็ที่ได้
รบัผลกระทบจากเอชไอวี

• ข้อมลูจากส�านกังานสถติแิห่งชาตเิป็นการประมาณการระดบัชาต ิและระดบัภมูภิาคไม่สามารถที่จะคาดประมาณ
ในระดบัจงัหวดั

• ข้อมลูที่ได้จากการส�ารวจขึ้นอยูก่บัจ�านวน และความถกูต้องของการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งความเตม็ใจที่จะมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อมูลจากการส�ารวจบางส่วนอาจขาดความถูกต้องแม่นย�า เนื่องจากอตัราการตอบ
กลบัของแบบสอบถามค่อนข้างต�่า

1.4 กำรจัดกำรข้อมูล

คณะผู้วจิยัได้ประยกุต์ใช้วธิกีารดงัต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถอืของผลการศกึษา โดยค�านงึถงึข้อจ�ากดั
ของข้อมูลที่อธบิายไว้ข้างต้น

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	 (Data	Triangulation):	การตรวจสอบข้อมูลแบบนี้เป็นการตรวจทานข้อมูล และข้อ
สรปุโดยการใช้วธิกีารหรอืแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเปรยีบเทยีบข้อมูลและข้อสรปุที่ได้มาอย่างรอบคอบ

การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้จิยั	(Investigator	Triangulation): การตรวจสอบแบบนี้เป็นการใช้นกัวจิยัหลายคนในการ
เกบ็รวบรวมข้อมูล กรอกรหสัข้อมูล วเิคราะห์ และแปลผลข้อมูล

การตรวจสอบโดยตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล	(Member	Checking): การตรวจสอบโดยให้ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัทบทวนถงึ
ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของผลการวิจัย โดยคณะผู้วิจัยเสนอข้อคิดเห็น ข้อสรุปและข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ จาก
โครงการวิจัยให้กับผู้ให้ข้อมูล ผู้มีส่วนร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ โดยให้สมาชิกให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงและความน่าเชื่อถอื

1.5 กรอบแนวคิดในกำรท�ำงำนเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การเสนอผลการวจิยัในรายงานฉบบันี้ เป็นการเสนอตามบรบิทของแนวทางปฏบิตัขิองสหประชาชาต ิ(UN Guidelines and 
2012 MOVING FORWARD: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’) โดยมวีตัถปุระสงค์ช่วย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถก�าหนดการท�างานที่มีประโยชน์และเป็นไปได้จริง ในการปรับปรุงระบบการเลี้ยงดูทดแทน
ในประเทศไทย ดงันั้น คณะผู้วจิยัจงึได้พฒันากรอบแนวคดิในการวเิคราะห์ข้อค้นพบ ดงัแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1: กรอบแนวคดิในการวเิคราะห์เพื่อเสนอรายงาน

ในการศกึษาครั้งนี้ การวเิคราะห์ข้อค้นพบมวีตัถปุระสงค์ที่จะชี้ให้เหน็ปัญหา และวธิกีารที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อเสรมิสร้าง
ให้ระบบการเลี้ยงดทูดแทนมปีระสทิธภิาพ และเป็นส่วนส�าคญัส่วนหนึ่งในระบบการคุม้ครองเดก็ วตัถปุระสงค์สงูสดุคอื การ
ช่วยให้สามารถปรบัปรงุรูปแบบและวธิกีารปฏบิตังิานของการเลี้ยงดทูดแทนที่จะสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเดก็ กล่าวโดยสรปุ
ได้ดงันี้

“เดก็จะต้องไม่ถูกจดัให้อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จ�าเป็น และถ้าจ�าเป็นที่จะต้องจดับรกิารเลี้ยงดูทดแทน การดูแลจะ
ต้องเหมาะสมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของเด็กแต่ละรายในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
คนนั้นๆ”22

แนวคดิส�าคญัที่เชื่อมต่อกนัอย่างน้อย 3 ประการ ที่เป็นเหตผุลว่า เหตใุดจงึต้องมุ่งเน้นที่ความเปราะบางที่โยงใยกนั ดงันี้

1. มีหลักฐานจ�านวนมากแสดงให้เห็นผลกระทบเชิงลบต่อพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในสถานรองรับเด็ก ซึ่งปัจจุบัน 
ทั่วโลกมเีดก็ประมาณ 8 ล้านคนที่อยู่ในสถานรองรบัเดก็รูปแบบต่างๆ สาเหตทุี่พบบ่อยที่ท�าให้เดก็ต้องเข้าอยู่ใน
การดูแลแบบสถาบัน คือ การเป็นเด็กก�าพร้า การถูกทอดทิ้งเนื่องจากความยากจน การกระท�าทารุณกรรมใน
ครอบครวั ความพกิาร และเจบ็ป่วยทางจติ23 ข้อมูลนี้แสดงให้เหน็ความส�าคญัของการป้องกนัสาเหตทุี่ท�าให้เดก็
ต้องแยกจากครอบครวัมากกว่าการตั้งรบัปัญหา

22 Cantwell, N.; Davidson, J.; Elsley, S.; Milligan, I.; Quinn, N. (2012).Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of 
Children’ (page 14).

23 Anne E Berens, Charles A Nelson (2015). The science of early adversity: is there a role for large institutions in the care of vulnerable children? 
Retrieved on April 2015 from http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(14)61131-4.

กรอบกฏหมายและนโยบาย 
ในประเทศไทย และแนวทาง 

การทำางานในระดับนานาชาติ ความเปราะบางที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การแยกจากของเด็กและครอบครัว และการที่

เด็กต้องเข้าสู่การเลี้ยงดูแบบสถาบัน

ระบบการคุ้มครองเด็ก เป้าหมาย
ที่ควรเกิดขึ้น: การสร้างความเข้มแข็ง

ศักยภาพของชุมชนโครงสร้าง/ 
เครือข่ายที่จะช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 

ให้รับมือสถานการณ์ยากลำาบากได้

ศักยภาพของเด็กและครอบครัว 
ในการรับมือสถานการณ์ที่ยากลำาบาก

เด็กและครอบครัว 
ที่เผชิญ 

ความเสี่ยง
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2. แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส�าหรับเด็ก ในปี 2009 ขององค์การสหประชาชาติ (UN Guidelines for the 
Alternative Care of Children: UN Guidelines) และแนวทางการด�าเนนิงาน24 ซึ่งเน้นที่การออกแบบการเลี้ยงดทูดแทน
ในเรื่องต่างๆ กล่าวคอื

- หลักความจ�าเป็น (The Necessity Principle) เป็นหลักการประการแรกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้เกิด
สถานการณ์และเงื่อนไขที่จะท�าให้ต้องมกีารเลี้ยงดูทดแทน ได้แก่ ความยากจน การถูกตตีรา และเลอืกปฏบิตั ิ
การเข้าไม่ถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ การที่พ่อแม่มีการศึกษาน้อย และไม่ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ส�าหรับ
ครอบครวั ความไม่เพยีงพอของบรกิารหรอืโครงสร้างในชมุชนที่จะส่งผลต่อการรบับรกิาร การขาดนโยบายการ
รบัเดก็ที่มคีวามจ�าเป็นเท่านั้นเข้าสูก่ารเลี้ยงดทูดแทน (Gatekeeping Policy) ที่สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
เพื่อใช้กบัผู้จดับรกิารไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชน

- หลักความเหมาะสม (The Suitability Principle) ถ้าจ�าเป็นต้องมีการเลี้ยงดูทดแทน ต้องท�าให้มั่นใจว่า 
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในการเลี้ยงดูจะอยู่ในระดบัมาตรฐานขั้นต�่าเป็นอย่างน้อย เช่น สถานที่และเจ้าหน้าที่ 
ระเบยีบกฎเกณฑ์ การเงนิ การคุม้ครอง และการเข้าถงึบรกิารขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการศกึษาและสขุภาพ 
การจัดให้มีการดูแลแบบครอบครัวและการดูแลรูปแบบต่างๆ อย่างพรั่งพร้อม เพื่อให้มีตัวเลือกที่เหมาะสม
ส�าหรบัเดก็แต่ละรายได้อย่างแท้จรงิ รวมถงึมกีระบวนการที่เป็นระบบและเชื่อถอืได้ส�าหรบัพจิารณาว่าการดแูล
รูปแบบใดเหมาะสมที่สดุส�าหรบัเดก็แต่ละคน (Gatekeeping Policy) 

- ประโยชน์สูงสดุส�าหรบัเดก็ (The Best Interests of the Child) ต้องก�าหนดความหมายของประโยชน์สูงสดุไว้
อย่างชดัเจนตามแนวทางการด�าเนนิงานของสหประชาชาติ25

3. เพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายในการให้เดก็ได้อยูใ่นการดแูลที่ใช้ครอบครวัเป็นฐานจ�าเป็นต้องมนีโยบายและการปฏบิตัิ
ที่ชดัเจนในการมุง่เน้นการด�าเนนิงานป้องกนัการแยกเดก็จากครอบครวั ประกอบด้วย การป้องกนัระดบัปฐมภมู ิ
ที่ต้องสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานได้ มีความเป็นธรรมทางสังคมและ
การคุ้มครองสทิธมินษุยชนโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิการป้องกันระดับทุติยภูมิ ที่ต้องท�าให้มกีารดูแลความปลอดภยั
โดยมีเป้าหมายที่บุคคลและครอบครัว หรือกลุ่มที่มีภาวะเปราะบาง หรือส�าหรับผู้ที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการได้
รบัเพยีงบรกิารการป้องกนัระดบัปฐมภูมไิม่เพยีงพออกีต่อไป เช่น กรณขีองผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลที่รู้สกึว่าต้องการ
การช่วยเหลอืหรอืสงเคราะห์เพื่อให้สามารถยงัคงให้การดูแลเดก็ต่อไปได้ และการป้องกันระดับตติยภูมิ ได้แก่ 
กรณทีี่การป้องกนัแบบปฐมภูมแิละทตุยิภูมไิม่ประสบความส�าเรจ็ และมคีวามจ�าเป็นที่ต้องให้เดก็ต้องเข้าสู่ระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน โดยความพยายามในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นให้เกดิสภาวะช่วยให้เดก็สามารถเริ่มต้นใหม่ในทางที่
ดขีึ้นและป้องกนัการกลบัไปสู่การเลี้ยงดูทดแทนอกีครั้ง

คณะผู้วจิยัตระหนกัดว่ีาอาจยงัมปัีจจยั สาเหตพุื้นฐานส�าคญัในบางมติทิี่ไม่ปรากฎในการศกึษาครั้งนี้ เช่น บรบิททางสงัคม 
เศรษฐกจิและนโยบายของประเทศในกรอบที่กว้างกว่า ตามตวัแบบการศกึษาบรบิททางสงัคม คณะผู้วจิยัตระหนกัว่า การ
คุ้มครองเด็กซึ่งมีการเลี้ยงดูทดแทนเป็นองค์ประกอบหนึ่งนั้น ไม่อาจแก้ไขความซับซ้อนของภาวะเปราะบางทางสังคมที่มี
พื้นฐานมาจากความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคมได้ อย่างไรกต็ามวธิกีารจดัการอย่างเป็นระบบในการคุ้มครองเดก็จากมมุมอง
ด้านสทิธแิละความเท่าเทยีมกนั รวมถงึการด�าเนนิการแบบมสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เป็นสิ่งจ�าเป็นในการป้องกนัและ
ลดความเสี่ยงที่เดก็ต้องแยกจากครอบครวัและท�าให้เดก็ต้องเข้ามาอยู่ในการดูแลแบบสถาบนั

24 CELSIS (2012). MOVING FORWARD: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’.
25 Ibid.
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2.1 กำรแยกเด็กจำกครอบครัว และกำรอยู่ในกำรดูแลแบบสถำบัน

2.1.1	สาเหตุทางสังคมที่ก่อให้เกิดภาวะเปราะบางเชื่อมโยงและท�าให้เกิดการแยกเด็กจากครอบครัว
และเข้ามาอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน

“เด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ มีปัญหาหลายประการ ทั้งฐานะยากจน การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม  
การถูกปล่อยปละละเลย เป็นเหตใุห้เดก็ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงมากๆ” (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพ
และปรมิณฑล)

ในปี พ.ศ. 2557 มเีดก็เกอืบ 50,000 คนที่อาศยัอยู่ในสถานรองรบัรูปแบบต่างๆ เดก็ส่วนใหญ่หรอืประมาณร้อยละ 67.4 อยู่
ในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์และโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 51 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งหลายๆ แห่งท�าหน้าที่เสมอืนเป็น
สถานรองรับ รองลงมาเป็นสถานสงเคราะห์ภาครัฐ (ร้อยละ 14.7) ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ  
(ร้อยละ 10) สถานสงเคราะห์ภาคเอกชนที่จดทะเบียน (ร้อยละ 4.7) สถานสงเคราะห์ภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน  
(ร้อยละ 1.8) บ้านพกัเดก็และครอบครวัประจ�าจงัหวดั (ร้อยละ 0.9) และครอบครวัอปุถมัภ์ (ร้อยละ 0.5) 

จากข้อมลูแสดงให้เหน็วา่ การด�าเนนิงานด้านการเลี้ยงดทูดแทนในประเทศไทยในปัจจบุนั ยงัไม่สอดคล้องกบัแนวทางของ
สหประชาชาต ิ (UN Guidelines and Moving Forward) ที่มขี้อเสนอแนะให้การดูแลที่ใช้ครอบครวัเป็นฐานเป็นล�าดบัความ
ส�าคัญแรก และเน้นย�้าว่าสถานรองรับควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะใช้ และใช้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวในขณะที่ต้อง
พยายามจดัการให้เดก็ได้รบัการดูแลแบบครอบครวั26

มหีลายปัจจยัที่ท�าให้เกดิสถานการณ์เช่นนี้ ระบบการเลี้ยงดทูดแทนในปัจจบุนัมแีนวโน้มเป็นเชงิตั้งรบั มุง่เน้นการแก้ไขเพยีง
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว ข้อมูลจากการรวบรวมโดยส�านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ ในช่วงปีงบประมาณ 255827 พบว่าสาเหตหุลกัที่เดก็ถูกส่งเข้าสถาน
สงเคราะห์ภาครฐั ได้แก่ ปัญหาเดก็ถูกทอดทิ้งและปัญหาความยากจน ซึ่งมีสดัส่วนค่อนข้างสูง (มากกว่าร้อยละ 30) และ
สูงกว่าสาเหตอุื่นๆ รวมกนัประมาณ 2 เท่า สาเหตอุื่นแต่ละข้อมสีดัส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ที่น่าสนใจคอื เดก็ที่ตดิ
เชื้อเอชไอวเีป็นสาเหตทุี่เข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ของภาครฐัต�่าที่สดุ (ประมาณร้อยละ 3)

ส่วนที่

2 ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำ

26 Ibid.
27 Includes data collected from October 2014 – February 2015.
* Boarding Schools not included here as they officially are not considered providing residential care.
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ตารางที่	2. การจดัอนัดบัสาเหตทุี่เดก็ถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์ภาครฐั สาเหตหุลกัที่รบัเข้าอปุการะ

(ข้อมูล จากสถานสงเคราะห์ภาครัฐ 29 แห่ง) * พ.ศ. 2558 (%)

1 เด็กถูกทอดทิ้ง 16.88

2 ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 14.98

3 เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม 7.36

4 ผู้ปกครองต้องโทษ 7.21

5 เด็กมีปัญหาความประพฤติ 6.07

6 เด็กกำาพร้า 6.03

7 ครอบครัวแตกแยก 5.97

8 บุตรจากมารดาที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 5.79

9 เด็กถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว 4.62

10 อื่นๆ 4.30

11 เด็กถูกทารุณกรรม 4.27

12 เด็กเร่ร่อน 3.98

13 เด็กติดเชื้อเอชไอวี 3.70

14 ผู้ปกครองเจ็บป่วย/พิการ 2.77

15 เด็กได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ 1.60

16 เด็กที่ถูกส่งตัวตามคำาสั่งศาล 1.00

17 เด็กตาม พรบ. ค้ามนุษย์ 0.98

18 บุตรผู้รับการสงเคราะห์ 0.96

19 เด็กพลัดหลง 0.77

20 เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรม หรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม 0.41

21 เด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 0.35

รวม 100.00

*ข้อมูลจากสถานสงเคราะห์ภาครฐั 29 แห่ง ในช่วง ต.ค. 2557-ก.พ. 2558 แหล่งที่มา: ส�านกัคุ้มครองสวสัดภิาพหญงิและเดก็, กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ มนีาคม 2558

มแีนวโน้มว่าจะมกีารตคีวามและท�าให้เข้าใจว่า การที่เดก็ต้องแยกจากครอบครวัและไปอยู่ในระบบการเลี้ยงดูทดแทนเป็น
ผลที่เกดิขึ้นจากสาเหตใุดสาเหตหุนึ่ง และเฉพาะปัญหาที่มองเหน็ได้ชดัเจนที่สดุเท่านั้น จงึท�าให้มคีวามเข้าใจเพยีงเลก็น้อย
เกี่ยวกบัภาวะเปราะบางที่ซบัซ้อนของเดก็ ความเสี่ยงที่เกดิขึ้นคอืการที่ระบบการเลี้ยงดทูดแทนไปมุง่เน้นการตั้งรบัต่อปัญหา
ที่ปรากฎเท่านั้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปพจิารณาสาเหตทุี่ซบัซ้อนของเดก็ที่ต้องแยกจากครอบครวั และเข้าอยู่ในการดูแลแบบ
สถาบนั
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การที่จะพฒันาแนวนโยบายและแผนงานให้ดขีึ้นและเหมาะสมส�าหรบัการป้องกนั หรอืลดความเสี่ยงในการที่เดก็ต้องแยก
จากครอบครัวและอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน จ�าเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของภาวะเปราะบางที่ซับซ้อนของเด็กกับ
ประเดน็ทางสงัคมที่ครอบครวั ผู้ดูแลเดก็รวมถงึชมุชนก�าลงัเผชญิอยู่

ผลที่ได้จากการศกึษานี้ แสดงให้เหน็ว่าความเสี่ยงที่เดก็ต้องแยกจากครอบครวั เกดิจากหลายปัจจยัที่มคีวามเชื่อมโยงกนั 
ผู้ให้ข้อมูลในการศกึษานี้ ระบสุาเหตหุลกั 4 ประการ ที่ท�าให้เกดิการแยกจากครอบครวั โดยสาเหตนุั้นมคีวามสมัพนัธ์และ
ทบัซ้อนกนั ได้แก่

• ความยากจน
• การที่พ่อแม่หรอืผู้ดูแล ไม่สามารถที่จะดูแลเดก็ (ด้วยสาเหตหุลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณขีองเดก็ที่มี

ความต้องการพเิศษ ความต้องการพเิศษซ�้าซ้อน และเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว)ี
• การทอดทิ้งเดก็
• การละเลยและการกระท�าทารณุเดก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกดิขึ้นในครอบครวั (หมายรวมถงึการกระท�าทารณุทาง

ร่างกาย จติใจ การล่วงละเมดิทางเพศ และการแสวงหาผลประโยชน์จากเดก็)

ครอบครวัและชมุชนต้องเผชญิและรบัมอืกบัสาเหตทุี่หลากหลาย มใิช่เพยีงสาเหตเุดยีว ความเป็นจรงินี้สะท้อนจากผลการ
วิจัยในระดับนานาชาติที่แสดงให้เห็นว่า ปฏิสัมพันธ์ของสาเหตุทางสังคมที่หลากหลายส่งผลต่อความเสี่ยงที่เด็กต้องแยก
จากครอบครวัและเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบนั ตวัอย่างเช่น ผลการวจิยัในยโุรปและเอเชยีกลางที่แสดงให้เหน็ว่า

“แม้ว่าจะมีความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น ในประเทศทั่วยุโรปและเอเชียกลาง แต่พบว่า มีสาเหตุหลัก 5 ประการ  
ที่ท�าให้เดก็ต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบนั หลายคนคดิว่าเดก็ที่อยู่ในการดูแลแบบสถาบนั เพราะพวกเขาไม่มพี่อแม่ 
เป็นเด็กก�าพร้า หรือพ่อแม่ไม่ดี เด็กถูกท�าร้ายหรือถูกทอดทิ้ง หากในความเป็นจริงการวิจัยจากหลายแหล่งรวมถึง 
การวจิยัของมูลนธิ ิ Lumos ได้พบว่า สาเหตหุลกั 5 ข้อ ที่ท�าให้เดก็ต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบนั คอืความยากจน 
ความพกิาร เชื้อชาต ิปัญหาพฤตกิรรม และการที่เดก็ถูกล่วงละเมดิและถูกละเลย”28

เมื่อพจิารณาภาวะเปราะบางที่ซบัซ้อนของเดก็ พบว่าการพจิารณาสาเหตหุลกัของการเข้าสู่การดูแลทดแทนเพยีงประเดน็
เดียวได้บดบังความซับซ้อนที่เป็นเหตุให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว และเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน ตัวอย่างเช่น  
พบว่าการที่เด็กถูกทอดทิ้งหรือละเลย เชื่อมโยงกับการรับรู้ของประชาชนว่าสถานรองรับจะให้การดูแลเด็ก และให้โอกาส
ทางการศกึษาที่ดกีว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรบัเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีหรอืเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษ เมื่อคนในครอบครวั
รู้สกึว่าไม่สามารถหรอืไม่เตม็ใจที่จะดูแลเดก็กลุ่มนี้ ในทางกลบักนั สาเหตทุางสงัคมที่ท�าให้เดก็ต้องแยกจากครอบครวัเมื่อ
เชื่อมต่อกับภาวะเปราะบางของผู้ดูแล (ส่วนใหญ่ที่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย) พบว่าผู้ดูแลไม่สามารถดูแลเด็กได้เพราะความ
ยากจนหรอืความสูงอาย ุผู้ดูแลเดก็ที่มภีาวะเปราะบางเหล่านี้มักรู้สกึว่าสถานรองรบั เป็นทางเลอืกเดยีวที่มอียู่ เนื่องจาก
ไม่มกีารคุ้มครองทางสงัคมส�าหรบัตวัผู้ดูแลและเดก็ รวมถงึการไม่มกีารดูแลเดก็ที่ใช้ชมุชนเป็นฐาน

“และอกีเรื่องคอื ความยากจน เลี้ยงไม่ไหว พ่อ แม่ เอามาทิ้งให้อยู่กบั ตา ยาย แก่ด้วยยากจนด้วย ต้องเอาเดก็ไปไว้
ในสถานสงเคราะห์” (เจ้าหน้าที่ NGO ภาคเหนอื)

28 Lumos Foundation (2012). Drivers of Institutionalisation. Retrieved April 3, 2015 from: http://wearelumos.org/stories/drivers-institutionalisation
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“พอยายเสยี ป้ากพ็ามาที่บ้านเวยีงพงิค์ ตอนนั้นอาย ุ7 ขวบ แล้วกอ็ยู่สกั 2-3 เดอืน แล้วเขากส็่งไปที่บ้านมติราธรตอนเจด็
ขวบ ป้าส่งมาเพราะเลี้ยงไม่ไหว เมื่อก่อนอยู่ด้วยกนัหลายคน เมื่อก่อนจน และพ่อเสยีไปตั้งแต่ตอนเดก็ๆ แล้ว” (ผู้เคยอยู่
ในสถานสงเคราะห์ ภาคเหนอื)

“เหตผุลในการรบัเดก็ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม มนักเ็ลยท�าให้เดก็เลก็ถกูทอดทิ้ง พ่อแม่ต้องโทษ ครอบครวัเลี้ยงดูไม่เหมาะ
สม ครอบครวัยากจน ถูกทารณุทางเพศ กรณพี่อแม่ตดิเชื้อเอดส์ ซึ่งไม่ควรจะแยกเดก็ ยกเว้นครอบครวัไม่พร้อมที่จะดูแล
เขาจรงิๆ” (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั ภาคเหนอื) 

2.1.2	การจดัการสาเหตขุองการทีเ่ดก็ต้องแยกจากครอบครวั	และเข้าสูก่ารดแูลแบบสถาบนั	จ�าเป็นต้องใช้ระบบ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการคุ้มครองเด็ก

จากตวัอยา่งเหลา่นี้แสดงให้เหน็ถงึความจ�าเปน็ที่การคุ้มครองเดก็ และการเลี้ยงดทูดแทนต้องกลบัไปมุ่งเน้นที่การลดภาวะ
เปราะบางที่ซับซ้อน เพื่อให้การดูแลในสถานรองรับเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเด็กตามแนวทางของสหประชาชาติ ในที่สุดแล้ว
หมายถงึการท�างานของหลายภาคส่วนทั้งในเรื่องของนโยบาย และการปฏบิตัเิพื่อลดความไม่เท่าเทยีมกนั การย้ายถิ่นที่อยู่
ของประชากรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเป็นตวัอย่างที่เป็นประโยชน์ที่แสดงให้เหน็ในเรื่องนี้ ประเดน็การย้ายถิ่น
ที่อยูข่องประชากรไม่ได้ปรากฏในฐานข้อมูลของส�านกัคุม้ครองสวสัดภิาพหญงิและเดก็ว่าเป็นสาเหตขุองการที่เดก็ต้องแยก
จากครอบครัว แต่จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากร เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่เด็กต้องแยกจาก
ครอบครวั ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกบัรายงานขององค์การระหว่างประเทศด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization 
for Migration) และสถาบนันโยบายการย้ายถิ่นฐาน (The Migration Policy Institute) ที่แสดงให้เหน็ว่าการย้ายถิ่นที่อยูภ่ายใน
ประเทศท�าให้เดก็ไทยประมาณร้อยละ 20 ไม่ได้อาศยัอยู่กบับดิามารดา ท�าให้เป็นข้อกงัวลในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดขีองเดก็
ที่ถูกทิ้งไว้29 นอกจากนี้การส�ารวจส�ามะโนประชากรในเรื่องข้อมูลการย้ายถิ่นฐานที่รายงานไว้นั้น ต�่ากว่าความเป็นจริง 
เนื่องจากมกีารบนัทกึเฉพาะการย้ายถิ่นที่อยูท่ี่มรีะยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอืน และไม่ได้มข้ีอมลูการย้ายถิ่นที่อยูต่ามฤดกูาล 
ซึ่งมเีป็นจ�านวนมากในประเทศไทย และพบว่า 1 ใน 8 ของประชากรที่ย้ายถิ่นที่อยู่นั้น เป็นการย้ายมาจากประเทศอื่น30

แม้ว่าการย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรอย่างเดยีว อาจไม่ได้เป็นสาเหตทุ�าให้เดก็ต้องแยกจากครอบครวั แต่แบบแผนของการ
ย้ายถิ่นที่อยู่ที่สัมพันธ์กับสาเหตุอื่นๆ ของการแยกจากครอบครัว ก่อให้เกิดความเปราะบางแก่เด็กที่น�าไปสู่การต้องอยู่ใน
การดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เด็กต้องแยกจากครอบครัว ด้วยเหตุเนื่องจากการ
ย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเวลานานๆ ของพ่อแม่ ซึ่งคาดหวงัว่า ปู่ ย่า ตา ยาย ต้องท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลเดก็เป็นเวลาหลายปี การ
วเิคราะห์ล่าสดุยนืยนัว่าในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา ผู้ย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเวลาหนึ่งปีลดลง ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเวลาห้าปี
และตลอดชวีติเพิ่มขึ้น31 การส�ารวจ Multiple Indicator Cluster Survey ในปี 2554 โดยส�านกังานสถติแิห่งชาตแิสดงให้เหน็
ขนาดของการย้ายถิ่นที่อยู่และผลกระทบที่มตี่อเดก็ พบว่า เกอืบร้อยละ 24 ของเดก็อายตุ�่ากว่า 18 ปี ไม่ได้อาศยัอยู่กบัพ่อ
แม่ที่แท้จรงิ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการย้ายถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ32

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนของการย้ายถิ่นที่อยู่ประกอบกับภาวะเปราะบางทางสังคม 
อื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของการเป็นครอบครวัอปุถมัภ์แบบเครอืญาต ิซึ่งเป็นที่ยอมรบัในวฒันธรรมไทย ตวัอย่าง

29 IOM,MPI (2011). Thailand at a Crossroads: Challenges and Opportunities in Leveraging Migration for Development. Issue in Brief N0. 6 (page 3).
30 UNICEF (2011). Situational Analysis of Children and Women in Thailand.
31 UN Thematic Working Group on Migration in Thailand (2011). Thailand Migration Report (page 14).
32 UN Thematic Working Group on Migration in Thailand (2014). Thailand Migration Report (page 59).
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33 Central Intelligence Agency. (2013). The World Factbook: Distribution of Family Income – GINI Index. Updated 2009, Retrieved April 3, 2015, 
fromhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html

34 Page 46.

หนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลได้พูดถึงการที่พ่อแม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปท�างานต่างถิ่น รู้สึกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจ�าเป็น
ต้องปล่อยบตุรของตนไว้ในสถานรองรบั หากไม่มญีาตพิี่น้องหรอืผู้ใกล้ชดิกบัครอบครวัที่สามารถให้การดูแลได้

“อกีอนัคอืการย้ายแรงงาน ไม่มทีนุเขากเ็ลยเอาเดก็มาฝากไว้ให้เราเลี้ยง ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าจะอยู่ในจงัหวดัใด แต่ถ้าเรื่องเกดิ
ใน....(ชื่อจงัหวดั) กส็ามารถเข้ามาขอความช่วยเหลอืได้” (หวัหน้าบ้านพกัเดก็และครอบครวั กรงุเทพและปรมิณฑล)

ในอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย แบบแผนการย้ายถิ่นที่อยู่มีความสัมพันธ์กับความเปราะบางทางสังคม ได้แก่ อายุของ 
ผู้ดูแล การใช้สารเสพตดิ และการเข้าไม่ถงึบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุ์

“ในอ�าเภอสะทิงพระ และอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา พ่อ แม่ ต้องเข้าเมืองมาหาดใหญ่หรือสงขลา หลานก็ต้อง 
อยู่กับตายาย มีทั้งทิ้งและไม่ทิ้ง ครอบครัวเดี๋ยวนี้มันก็รักง่ายเลิกง่าย แล้วมีหนึ่งหรือหลายชีวิตขึ้นมา นั่นคือส่วนที่ 
ท�าให้เดก็วยัรุน่มปัีญหา เช่น มเีรื่องยาเสพตดิ โดดเรยีน มเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยั” (นกัสงัคมสงเคราะห์ ศูนย์ประชาบด ีภาคใต้)

ภาวะเปราะบางที่โยงใยนี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการท�างานที่แยกส่วนกนัของหน่วยงานภาครฐัในการด�าเนนิงานด้านการเลี้ยง
ดทูดแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการคุม้ครองทางสงัคม การประสานงานและการแบ่งปันข้อมลูระหว่างหน่วยงานมน้ีอย 
การสนบัสนนุทางการเงนิเพื่อบรรเทาความยากจนกม็จี�ากดั และไม่ได้ก�าหนดกลยทุธ์ที่ชดัเจนในการท�างานร่วมกนัของภาค
ส่วนต่างๆ ในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเดก็และผูด้แูลในรปูแบบการดแูลแบบครอบครวั ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในพื้นที่อธบิายว่า:

“เราต้องการระบบสวสัดกิารที่ดกีว่าเดมิ เพื่อเตมิเตม็ช่องว่างและสนบัสนนุครอบครวัที่มปีัญหา” (พฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนษุย์จงัหวดั ภาคเหนอื)

เป็นที่น่าสงัเกตว่าในขณะที่ประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นอนัดบัต้นๆ ของกลุม่ประเทศรายได้ปานกลาง และเป็นประเทศที่มคีวาม
ไม่เท่าเทยีมกนัสูงเป็นอนัดบัที่ 12 ของโลก33 มปีระชากรมากกว่า 5 ล้านคนอยู่ใต้เส้นความยากจน ความเชื่อมโยงระหว่าง
ความยากจนกบัสาเหตทุางสงัคมอื่นๆ ก่อให้เกดิความเปราะบางกบัเดก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้มกีารกล่าวถงึในการศกึษาอื่นๆ 
ที่ผ่านมา เช่น การวเิคราะห์สถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทยปี 2554 ขององค์การยูนเิซฟพบว่า แม้ว่าระดบัความ
ยากจนจะลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถงึ พ.ศ. 2552 “ครอบครวัส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ยงัไม่สามารถเข้า
ถึงบริการความช่วยเหลือครอบครัว เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากล�าบากไปได้”34 ผลการวิจัยขององค์การ
ยูนิเซฟยังชี้ไปที่ความเร่งด่วนในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการในเชิงป้องกันส�าหรับการคุ้มครองเด็ก และการสร้าง
ความมั่นใจในการจัดเตรียมการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาบริการต่างๆ ที่พุ่งเป้าไปที่ครอบครัวที่
ยากจน ครอบครัวที่มีความเสี่ยง ครอบครัวที่มีสมาชิกที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือได้รับผลกระทบจากเอดส์ และครอบครัวที่มีผู้
ดูแลเดก็เป็นผู้สูงอายุ

ช่องว่างเหล่านี้ไม่เพยีงแต่จะก่อให้เกดิการที่เดก็ต้องแยกจากครอบครวัเท่านั้น แต่ยงัมสี่วนก่อให้เกดิความเสี่ยงต่างๆ เช่น 
การเกดิข้อจ�ากดัการเข้าถงึการศกึษา ตามตวัอย่างที่แสดงดงันี้
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“ได้เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุเดอืนละ 700 บาท หลานที่อยู่ ม. 2 บางทตี้องไปรบัจ้างตดัอ้อย บางทเีหนื่อยกไ็ม่ได้ไปโรงเรยีน” 
(ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นความจ�าเป็นของการจัดการโดยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อการป้องกันแบบ 
ปฐมภูม ิตารางที่ 3 แสดงความจ�าเป็นส�าหรบัวธิกีารจดัการดงักล่าว

ตารางที่	3.	สาเหตหุลกัที่เดก็ถูกส่งเข้าสู่การดูแลแบบสถาบนั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกนัในการ
ท�างานเชงิป้องกนั

สาเหตุหลักที่เด็กถูกส่งเข้าสู่การดูแลแบบสถาบัน
ตัวอย่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเชิงป้องกัน 

การแยกเด็กจากครอบครัว

1 การทอดทิ้ง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง
ศึกษาธิการ, คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ, องค์กรภาคประชาสังคม 

2 ความยากจน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น , องค์กรภาคประชาสังคม

3 เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ, 
องค์กรภาคประชาสังคม

4 ผู้ปกครองต้องโทษ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงยุติธรรม, 
กระทรวงมหาดไทย

5 เด็กมีปัญหาความประพฤติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข, 
องค์กรภาคประชาสังคม

2.2 กฎหมำยและกรอบนโยบำยส�ำหรับกำรคุ้มครองเด็ก

กว่า 15 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมคีวามก้าวหน้าอย่างมนียัส�าคญั ที่ท�าให้เรื่องการเลี้ยงดทูดแทนเข้าไปอยูใ่นกรอบกฎหมาย
และนโยบายการคุ้มครองเดก็ แต่อย่างไรกต็าม ตามที่ได้อภปิรายในรายงานบทก่อนๆ ยงัคงมอีปุสรรคที่ส�าคญัในเรื่องของ
ระบบการท�างานร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆ สถานการณ์เช่นนี้ส่วนใหญ่เกดิจากการแยกส่วนของกฎหมายและกรอบนโยบาย
การคุ้มครองเดก็ ซึ่งส่งผลให้เกดิความสบัสนในบทบาทหน้าที่รวมถงึความรบัผดิชอบในทกุระดบั

การออกกฎหมายเกี่ยวข้องกบัสทิธเิดก็ได้เพิ่มจ�านวนมากขึ้นในรูปของพระราชบญัญตั ิซึ่งมกีฎหมายหลายฉบบัที่ให้ความ
ส�าคญักบัเดก็โดยเฉพาะ กฎหมายดงักล่าว ได้แก่:35

35 Office of Welfare Promotion, Protection, and Empowerment of Vulnerable Groups. Ministry of Social Development and Human Security. Child 
Protection System in Thailand. Retrieved April 7, 2015 from: https://cpconference2012.files.wordpress.com/2012/11/7-thailand.pdf



13นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

• พระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546
• คู่มอืข้อตกลงและวธิกีารการคุ้มครองเดก็ (อนมุตั ิพ.ศ. 2552)
• ยทุธศาสตร์แห่งชาตแิละแผนปฏบิตังิานเพื่อโลกที่เหมาะสมของเดก็ (พ.ศ. 2548-2558)
• พระราชบญัญตักิารพฒันาเดก็และเยาวชน (พ.ศ. 2550)
• ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไข พ.ศ. 2550)
• ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (แก้ไข พ.ศ. 2550)
• พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (แก้ไข พ.ศ. 2551)
• พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวั และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2550
• พระราชบญัญตักิารรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม พ.ศ. 2553
• พระราชบญัญตัปิ้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551
• พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550
• พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550
• พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545
• พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551
• พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิคณุภาพชวีติของผู้พกิาร พ.ศ. 2550
• พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2551
• พระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. 2551
• พระราชบญัญตัคิวบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
• พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน (แก้ไข พ.ศ. 2551)

นอกจากนี้ ในบทที่ 3 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2550) กล่าวถงึบทบญัญตัสิทิธทิี่เดก็ควรได้รบัในฐานะ
พลเมอืง แต่มบีทบญัญตัเิพยีงไม่กี่ข้อที่กล่าวถงึสทิธเิดก็โดยเฉพาะ36

จากการศกึษาและการประเมนิผลกลไกการคุ้มครองเดก็ของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้พบว่า การแยกส่วนของกฎหมาย
และกรอบนโยบาย มผีลท�าให้ระบบการคุ้มครองเดก็ การตดิตาม และการด�าเนนิงาน มปีระสทิธผิลลดลง

“ระบบการคุ้มครองเด็กในระดับชาติ มีลักษณะที่ขาดผู้น�าที่ชัดเจน ไม่ได้ก�าหนดภารกิจที่ชัดเจนของแต่ละภาคส่วน 
รวมถงึกลไกการเชื่อมโยงกนัของกระทรวงหลกัต่างๆ ที่มคีวามรบัผดิชอบเกี่ยวกบัเดก็และครอบครวั ดงันั้นจงึไม่มกีรอบ
งานร่วมกนั หรอืยทุธศาสตร์แห่งชาตสิ�าหรบัการคุ้มครองเดก็ รวมถงึยงัไม่มกีารก�าหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์และวธิี
ด�าเนนิการระบบการคุ้มครองเดก็อย่างเป็นทศิทางร่วมกนั การท�างานของกระทรวงต่างๆ ที่มคีวามรบัผดิชอบเรื่องเดก็
มลีกัษณะต่างคนต่างท�า”37

นอกจากนี้ข้อสงัเกต (Concluding Observation) ของคณะกรรมการว่าด้วยสทิธเิดก็แห่งสหประชาชาตใินปี พ.ศ. 2555 ถงึแม้
จะชื่นชมกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในประเทศไทยที่มกีฎหมายที่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ และบทบญัญตัขิองอนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก อีกทั้งประเทศไทยยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ 

36 Child Rights International Network. Thailand: National Laws. Retrieved March 31, 2015 from: http://www.crin.org/en/library/publications/
thailand-national-laws

37 Child Frontiers, Universalia (2013): Evaluation of the UNICEF Child Protection Monitoring and Response System (CPMRS) in Thailand Volume 
III –Child Protection System Context (page 19)
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โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญา แต่คณะกรรมการว่าด้วยสทิธเิดก็ยงัคงมคีวาม
ห่วงใยเป็นพเิศษในประเดน็เดยีวกบัสิ่งที่พบในการศกึษาวจิยัครั้งนี้ คอืการที่ยงัไม่มมีาตรการที่เพยีงพอในการบงัคบัใช้และ
การด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ซึ่งยังไม่เคยมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มมีการน�ามาใช้เมื่อ พ.ศ. 2546 รวมทั้งยังไม่มีการก�าหนดบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆ อกีด้วย38

ภายใต้กรอบกฎหมายในปัจจบุนั พระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 (มาตรา 33) เปิดให้เดก็สามารถอยู่ในการดูแล
แบบสถาบนัเป็นระยะเวลานานจนถงึอาย ุ24 ปี ท�าให้ความพยายามในการจดัการดแูลแบบครอบครวัลดลง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัหลกัการตามแนวทางขององค์การสหประชาชาต ิ(UN) ในเรื่องความจ�าเป็น และความเหมาะสมตลอดจนประโยชน์สงูสดุ
ของเดก็ และยงัท�าให้ความส�าคญัของการด�าเนนิงานด้านการคดักรองเดก็ที่จ�าเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสถานรองรบัน้อยลงไป 

ในระดบัปฏบิตักิาร การช่วยเหลอืและสนบัสนนุเดก็ที่มคีวามเสี่ยงแยกเป็นส่วนๆ เนื่องจากบทบาทหน้าที่และความรบัผดิ
ชอบที่ซ�้าซ้อน และไม่ประสานกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งศักยภาพในการด�าเนินงานที่ไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น 
คณะกรรมการคุม้ครองเดก็ที่ตั้งขึ้นภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยตวัแทนจากส่วนกลาง และ
ส่วนภูมภิาคที่มาจากกระทรวงต่างๆ ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการคุ้มครองเดก็ นอกเหนอืจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์แล้ว ยงัมกีระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงสาธารณสขุ คณะกรรมการคุม้ครอง
เดก็ (มาตรา 7-21) มหีน้าที่แก้ไขปัญหา เช่น การตตีราและเลอืกปฏบิตั ิซึ่งในการศกึษานี้ พบว่าการตตีราและเลอืกปฏบิตั ิ
ยังคงเป็นส่วนท�าให้เพิ่มความเปราะบางและความเสี่ยงที่จะต้องแยกเด็กจากครอบครัว โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการ
พเิศษและเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีผูใ้ห้ข้อมลูในการศกึษานี้ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าคณะกรรมการคุม้ครองเดก็
ยงัท�างานได้ไม่มปีระสทิธผิลด้วยสาเหตดุงัต่อไปนี้:

• กรรมการส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้งโดยผูบ้งัคบับญัชา โดยไม่ขึ้นอยูก่บัประสบการณ์หรอืความรูค้วามเข้าใจเรื่องการ
คุ้มครองเดก็ที่มากพอ 

• กรรมการเปลี่ยนทกุ 2 ปี ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถงึคณะกรรมการในระดบัภูมภิาคว่ามกีารประชมุกนัเพยีง 2-3 ครั้งต่อปี 
ซึ่งในขณะที่ค่อยๆ ท�าความเข้าใจต่อระบบที่ซบัซ้อนในการคุ้มครองเดก็ วาระการด�ารงต�าแหน่งกห็มดลง และมี
กรรมการชดุใหม่เข้ามาท�าหน้าที่ต่อ 

 
ปัญหาในเชงิระบบดงักล่าวเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ยงัคงส่งผลให้เดก็ต้องเข้าไปอยูใ่นการดแูลแบบสถาบนั และการทอดทิ้งเดก็
ยงัคงด�าเนนิต่อไป ตารางที่ 4 แสดงให้เหน็ถงึการแยกส่วนและความไม่สอดคล้องของการปฏบิตังิานตามกฎหมาย และ
กรอบนโยบายปัจจบุนัที่มผีลท�าให้กลุม่เดก็ที่มคีวามเปราะบางต้องแยกจากครอบครวัและเข้าไปอยูใ่นการดแูลแบบสถาบนั

38 Child Rights International Network. Thailand: National Laws. Retrieved March 31, 2015 from: http://www.crin.org/en/library/publications/
thailand-national-laws
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ตารางที่	4. ความสมัพนัธ์ระหว่างกรอบของกฎหมายและนโยบายกบัแรงขบัเคลื่อนทางสงัคมที่ท�าให้เดก็ต้องแยกจาก
ครอบครวั และน�าเดก็เข้าสู่การดูแลแบบสถาบนั

แรงขับเคลื่อน
การทำาให้ความเปราะบางที่ทำาให้เด็กเข้าไปอยู่ในการ

ดูแลแบบสถาบันเพิ่มขึ้น
แหล่งที่มา

กรอบกฎหมาย มาตรา 33 กล่าวว่าให้การอยู่ในการดูแลแบบสถาบันมี
ระยะเวลานานโดยอนุญาตให้การอยู่ในการดูแลแบบ
สถาบันของเด็กได้ยาวนานขึ้นจนถึงอายุ 24 ปี

ประกอบกับบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับความ
จำาเป็นของการอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักระดับชาติ,  
การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด  
รวมทั้งผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน
สงเคราะห์ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำาจังหวัด

การแยกส่วนกันของกฎหมายและ
กรอบนโยบาย และการไม่มี
ยุทธศาสตร์การทำางานร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ สำาหรับ
การเลี้ยงดูทดแทน รวมถึงไม่มีการ
กำาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
และกลไกในการประสานงานและ
การตรวจสอบที่ชัดเจน (ทุกคน
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ แต่ไม่มี
ผู้รับผิดชอบหลัก)

การสร้างระบบการสั่งการจากส่วนกลางสู่พื้นที่ในเรื่อง
ของการคุ้มครองเด็ก และการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองที่เห็นว่าไม่มีความต่อ
เนื่องกันของผู้พัฒนานโยบาย และผู้ดำาเนินงานตาม
นโยบายหรือเป็นผลจากกรอบนโยบาย

การปิดกั้นโอกาสในการใช้วิธีการแบบบูรณาการ และ
การจัดระบบให้เข้าถึงการคุ้มครองเด็กและการแก้ไข
ปัญหาสังคม นี่คือจุดที่กลับกลายเป็นการคงไว้ซึ่ง
ปัญหาในการประสานงาน และการขาดความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ความไม่เข้มงวดของกฎเกณฑ์ในการรับเด็กเข้าสถาน
รองรับ เด็กได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในความดูแลของ
สถานรองรับได้จากหลายช่องทาง, ผู้ที่มีอำานาจในการ
ตัดสินใจสามารถมอบหมายให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” 
ทำางานได้ โดยขาดการกำาหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของ
พนักงานเจ้าหน้าที่

การเข้าอยู่ในสถานรองรับเด็กส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การไม่มีทางเลือกของการดูแลที่มีฐานชุมชนและฐาน
ครอบครัว ดังนั้นการเข้าอยู่ในสถานรองรับมีน้อยมาก
ที่จะใช้หลักการ ความจำาเป็น ความเหมาะสม และ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก-การขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นอุปสรรคต่อการติดตาม
เด็กทุกคนที่อยู่ในการดูแล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
และหน่วยงานภาคเอกชน

การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักระดับชาติ,  
การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด  
รวมทั้งผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน
สงเคราะห์ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำาจังหวัด



16 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

แรงขับเคลื่อน
การทำาให้ความเปราะบางที่ทำาให้เด็กเข้าไปอยู่ในการ

ดูแลแบบสถาบันเพิ่มขึ้น
แหล่งที่มา

การขาดระบบการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีความละเอียดอ่อนต่อ
เด็กที่บูรณาการการช่วยเหลือ
ทางการเงินและสิ่งของ กับบริการ
ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการดูแลที่มี
ครอบครัวเป็นฐาน

การคุ้มครองทางสังคมสำาหรับการเล้ียงดูทดแทน 
(ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์) 
ด้วยการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือบรรเทาความยากจน
ท่ีมีจำานวนจำากัดส่งผลให้เด็กจำานวนมากยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคม ท้ังน้ียังไม่จำาเป็นต้องโยงไปถึงผล
ประโยชน์ในลักษณะอ่ืนของการคุ้มครองทางสังคม

การขาดแผนงานและการบริการป้องกันการแยกเด็ก
จากครอบครัว และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว หวังเป็นผลให้เกิดทัศนคติต่อสถานรองรับ
ว่าเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น การกลั่นกรองเด็กเพื่อให้
เข้าอยู่ในสถานรองรับมีความรัดกุมน้อยลง

การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด,  
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในระดับชาติ  
ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ และบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำาจังหวัด

การรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
ถึงประโยชน์ของการดูแลแบบ
สถาบัน

บรรทัดฐานในประเทศไทยเสริมสร้างการรับรู้ว่าการ
ดูแลเด็กในสถานรองรับจะเป็นประโยชน์กับเด็ก เพราะ
สถานสงเคราะห์ให้การดูแลและโอกาสทางการศึกษาที่
ดีกว่า และสถานสงเคราะห์ก็มีเพื่อรับเด็กที่ครอบครัว
ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจให้การดูแล โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เอชไอวี บรรทัดฐานเหล่านี้ผนวกกับกรอบทาง
กฎหมาย จึงเอื้อให้เด็กอยู่ในการดูแลแบบสถาบันได้
เป็นระยะเวลายาวนาน

การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด,  
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในระดับชาติ  
ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ และบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำาจังหวัด

การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
ที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจาก
การติดเอชไอวี หรือเด็กพิการและ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนของรัฐ

การบังคับใช้กฎหมายบทบัญญัติการเลือกปฏิบัติใน
ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการขาด
แนวทางการดำาเนินงานและการประสานงานที่เป็นระบบ
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการดูแลทดแทน ส่งผลให้เด็กอยู่
ในการดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน

การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด,  
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในระดับชาติ  
ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ และบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำาจังหวัด

2.3 ประเด็นกำรดูแลในสถำนรองรับ

2.3.1	 สถานรองรับมักจะเป็นค�าตอบเดียวของเด็กติดเชื้อเอชไอวี	 เด็กท่ีมีปัญหาความประพฤติ	 และเด็กที่ถูก
กระท�าความรุนแรง

ในปี 2557 มเีดก็เกอืบ 50,000 คน อาศยัอยู่ในสถานรองรบัรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่หรอืประมาณร้อยละ 67.4 อาศยัอยู่
ในโรงเรยีนประจ�าของรฐั (โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ และโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์) 51 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในบางครั้ง
โรงเรยีนประจ�าเหล่านี้กท็�าหน้าที่คล้ายสถานรองรบั ทั้งนี้ ร้อยละ 14.7 ของจ�านวนเดก็อาศยัอยู่ในสถานรองรบัภาครฐั ใน
ขณะที่ ร้อยละ 10 อาศยัอยู่กบัครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ที่จดทะเบยีน ร้อยละ 4.7 อาศยัอยู่ในสถานรองรบัภาคเอกชน
ที่ได้จดทะเบยีน ร้อยละ 1.8 อาศยัอยู่ในสถานรบัรองภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบยีน ร้อยละ 0.9 อาศยัอยู่บ้านพกัเดก็และ
ครอบครวัประจ�าจงัหวดั และอกีร้อยละ 0.5 อาศยัอยู่กบัครอบครวัอปุถมัภ์



17นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งไปยังสถานรองรับทั้งหมด (สถานสงเคราะห์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�าจังหวัด)  
พบว่า เดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษส่วนใหญ่เป็นเดก็ที่มปีัญหาความบกพร่องทางสมองและปัญญา ร้อยละ 45 เป็นเดก็ที่มี
ความต้องการพิเศษ รองลงมาคือเด็กที่มีปัญหาทางความประพฤติ หรือเด็กที่ถูกกระท�าความรุนแรง รวมคิดเป็นร้อยละ 
24.6 เดก็ที่มคีวามพกิารทางร่างกาย ร้อยละ 11.5 เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีร้อยละ 11.3 และเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี
ร้อยละ 2.3 นอกจากนี้เกอืบร้อยละ 1 ของเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษทั้งหมดเป็นเดก็ที่มปีัญหาซ�้าซ้อน

การตรวจสอบว่าสถานรองรบัประเภทใดที่รบัดแูลเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษจ�านวนมาก ผลปรากฏว่า เดก็ที่มคีวามต้องการ
พเิศษส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ภาครฐัมากถงึร้อยละ 77.8 ในขณะที่บ้านพกัเดก็และครอบครวัประจ�าจงัหวดันั้น 
มจี�านวนเดก็เหล่านี้น้อยที่สดุ คอืร้อยละ 3.4 จ�านวนรวมของเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษนั้น แตกต่างกนัออกไปตามประเภท
ของสถานรองรับต่างๆ โดยเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ภาครัฐส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางสมองและ
ปัญญา คดิเป็นร้อยละ 54.8 และคดิเป็นร้อยละ 42.6 ของเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษทั้งหมดในประเทศไทย ทั้งนี้สถาน
สงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบยีน มเีดก็ที่ตดิเชื้อเอชเอวมีากถงึร้อยละ 34.5 ในขณะที่โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์กม็จี�านวนเดก็
กลุ่มนี้มากถงึร้อยละ 40.4 นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 80 ของเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษที่อยู่ในบ้านพกัเดก็และครอบครวั
ประจ�าจงัหวดั เป็นเดก็ที่มปีัญหาด้านความประพฤตหิรอืเดก็ที่เคยถูกทอดทิ้งหรอืกระท�ารนุแรง

ข้อมูลจากการศึกษา ยืนยันว่าสถานรองรับนั้นยังห่างไกลจากการใช้เป็นมาตรการสุดท้ายส�าหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษและเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีถงึแม้ว่าผูใ้ห้ข้อมลูจะเชื่อว่าการดแูลแบบสถาบนันั้นไม่ได้เป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อเดก็ แต่พวกเขากย็งัต้องด�าเนนิงานในบรบิทที่เป็นที่รบัรู้กนัว่าการดูแลแบบสถาบนัเป็นทางเลอืกเดยีวที่เดก็ม ีเนื่องจาก
ขาดบรกิารที่จ�าเป็นส�าหรบัครอบครวัและชมุชน รวมถงึสมรรถภาพในการดูแลเดก็ของครอบครวัและชมุชน

ประเด็นดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่ท�าให้เด็กที่ถูกมอง และจัดกลุ่มว่ามีปัญหาความประพฤติต้องแยกเด็ก 
จากครอบครวัและเข้าไปอยูใ่นการดแูลแบบสถาบนั เพราะเป็นการตอกย�้าความเชื่อให้กบัพ่อแม่ ผูด้แูลเดก็ สมาชกิในชมุชน 
และแม้แต่ผู้ให้บริการบางคนที่ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการดูแลแบบสถาบันได้ส�าหรับเด็กกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามทัศนคติ 
ดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึความสบัสนในการท�าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการควบคมุความประพฤต ิและการคุม้ครอง
เด็ก ส่งผลให้เกิดความเข้าใจว่าการคุ้มครองเด็กเป็นเสมือนเกราะป้องกันสังคมจากพฤติกรรมในทางลบของเด็ก ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ยาเสพตดิ หรอืการตดิเกมส์คอมพวิเตอร์ หรอืการพนนั ผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่ท�างานกบัเดก็กล่าวต�าหนพิ่อแม่ ผู้
ดูแลเดก็ และ/หรอืตวัเดก็ถงึพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ถงึแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลบางคนจะอธบิายว่าปัญหาดงักล่าวเกดิจากการที่
เดก็ถูกทารณุกรรมหรอืทอดทิ้ง และเดก็กลุ่มนี้ต้องการการดูแลแบบรายบคุคลมากกว่าอยู่รวมกบัเดก็คนอื่นๆ แต่บ่อยครั้ง
ที่การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและทรัพยากรในชุมชนที่จะดูแลเด็กแบบเป็นรายบุคคล ส่งผลให้เด็กถูกส่งเข้าไปอยู่
ในการดูแลแบบสถาบนั โดยระบวุ่ามปีัญหาทางความประพฤต ิแต่ขาดการวเิคราะห์ วนิจิฉยัหรอืตรวจสอบอย่างละเอยีด
ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ในสถานสงเคราะห์ภาครัฐรับเลี้ยงเด็กที่มีปัญหาความประพฤติใน
สดัส่วนสูงสดุ และประมาณร้อยละ 80 ของเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษในบ้านพกัเดก็และครอบครวัประจ�าจงัหวดั เป็นเดก็
มีปัญหาด้านความประพฤติหรือเป็นเด็กที่เคยถูกกระท�าความรุนแรง ความเปราะบางของเด็กกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ใน
สถานรองรบัเนื่องจากการขาดบคุคลากรที่มคีณุภาพที่จะให้การดูแลได้อย่างเพยีงพอและทั่วถงึ

นอกจากนี้ การที่ต้องส่งเดก็ไปยงัสถานสงเคราะห์ของรฐัที่อยู่ตามภูมภิาคต่างๆ ด้วยเหตผุลที่ว่าสถานที่นั้นๆ มทีี่ว่างที่จะ
รองรบัเดก็ได้ ท�าให้ปญัหาการแยกเดก็จากครอบครวัและอยูใ่นสถาบนัมากขึ้น เพราะท�าให้เดก็ต้องอยูใ่นพื้นที่ห่างไกลจาก
คนหรอืเครอืข่ายเดมิที่เดก็คุ้นเคยมาก่อน

ผู้ให้ข้อมูลหลายคนเน้นย�้าเรื่องความเชื่อมโยงของปัญหาด้านความประพฤติของเด็กกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ครอบครัวขยายแบบดั้งเดิม ข้อค้นพบจากการทบทวนข้อมูลที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าการแตกแยกของครอบครัวส่งผล 
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กระทบต่อการคุม้ครองเดก็39 การศกึษานี้ พบว่าความเปราะบางเกดิจากการที่ครอบครวัแตกแยก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของครอบครวัขยายแบบดั้งเดมิ ประกอบกบัปัจจยัอื่นๆ ได้แก่ รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงด้านการท�างานของพ่อแม่
หรอืผู้ดูแลเดก็ที่ใช้เวลามากขึ้นในการท�างาน และไม่สามารถท�าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดหีรอืผู้แนะน�าที่ดใีห้กบัเดก็ได้ การ
ขาดความสัมพันธ์ของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ที่ท�าให้บทบาทของสังคมในฐานะตัวขับเคลื่อนเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดขีองเดก็อ่อนแอลง ไม่เหมอืนกบัสงัคมชนบทหรอืเขตเมอืงเลก็ๆ ผนวกกบัปัญหาการอพยพย้ายถิ่นที่ท�างาน โดย
เฉพาะการหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่กรงุเทพมหานคร 

เดก็ที่เคยถกูทอดทิ้งและถกูทารณุกรรม (การท�าร้ายทางร่างกาย ทางจติใจ หรอืการถกูเอารดัเอาเปรยีบ) ต้องเผชญิกบัความ
เสี่ยงที่จะต้องถูกแยกจากครอบครัวและเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเพิ่มขึ้น และอาจกล่าวได้ว่าความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้น
จากปัญหาในเชิงระบบของการคุ้มครองเด็ก ในกรณีนี้ตามที่ระบุในกฏหมาย บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�าจังหวัด  
จะให้การดูแลเด็กเหล่านี้เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยที่จะมีผู้มาร่วมประเมินจากหลายหน่วยงาน แต่ในบางครั้งพบว่า 
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้ หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้บทบาทของตนเองตามกฎหมายการ
คุ้มครองเดก็ ตวัอย่างเช่น 

“ช่วงที่ได้รบัแจ้งเหต ุเรากโ็ทรประสานหน่วยงานทมีสหวชิาชพี นดัเจอในพื้นที่ พูดคยุปรกึษากนั ว่าจะหาแนวทางช่วย
เหลอือย่างไร ระยะเวลาที่ใช้ กข็ึ้นกบัแต่ละกรณ ีแล้วแต่ความรนุแรง ต้องอธบิายกบัผูป้กครอง/ญาตทิี่ไว้วางใจได้ บางที
กเ็กดิการปะทะกบัผู้ปกครอง กต็้องพาไปโรงพกั เพราะต้องผ่านหลายกระบวนการ เช่น ไปหาต�ารวจ หาหมอ เป็นต้น 
แต่ละพื้นที่มบีรบิทต่างกนั อปท.บางพื้นที่กไ็ม่รูก้ระบวนการ ต้องเสยีเวลาอธบิาย พรบ.คุม้ครองเดก็” (นกัสงัคมสงเคราะห์ 
บ้านพกัเดก็และครอบครวั ภาคกลาง)

ข้อค้นพบเหล่านี้ยนืยนัผลการทบทวนการศกึษาหลายฉบบัก่อนหน้านี้ที่ได้แสดงให้เหน็ว่า “เนื่องด้วยข้อจ�ากดัทางทรพัยากร
ในระดับท้องถิ่นรวมไปถึงศักยภาพของงานสังคมสงเคราะห์ ท�าให้มีน้อยครั้งที่บริการคุ้มครองเด็กนั้นจะสามารถเข้าถึง 
ตัวเด็กในชุมชนได้จริงๆ นอกจากนั้นยังไม่มีความชัดเจนในระบบการตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการ ที่จะท�าให้
มั่นใจว่าเดก็ทกุคนจะได้รบับรกิาร การบรกิารมกัจะขึ้นอยู่กบัศกัยภาพของกรรมการแต่ละคน และศกัยภาพของบรกิารที่มี
อยู่เดมิ”40

ความไม่สอดคล้องระหว่างเป้าหมายที่ระบุไว้ตามนโยบายและการปฏิบัติจริงนั้นเห็นได้ชัดในสถานการณ์ของบ้านพักเด็ก
และครอบครวัประจ�าจงัหวดั การมทีรพัยากรที่จ�ากดัท�าให้เกดิข้อจ�ากดัอย่างรนุแรงในการตอบสนองต่อความต้องการ ทั้ง
ในเรื่องจ�านวนผู้ประสบปัญหาที่สามารถรองรับและด�าเนินการช่วยเหลือได้ เนื่องจากบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�า
จังหวัดเหล่านี้จ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเกิดจาก 
มมุมองด้านวฒันธรรมและการไม่มกีารดแูลเฉพาะทางในระดบัชมุชน โดยเฉพาะนกัสงัคมสงเคราะห์ที่จะท�างานเพื่อคนืเดก็
เหล่านี้สู่การดูแลแบบครอบครวัในระบบเครอืญาตอิปุถมัภ์หรอืครอบครวัอปุถมัภ์

2.3.2	แนวโน้มการจัดการสถานรองรับภาครัฐ:	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ยังคงมีความท้าทายหลายประการในเรื่องการด�าเนินงานของสถานรองรับภาครัฐให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้โดย
สหประชาชาต ิซึ่งความท้าทายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกบัปัญหาของระบบที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 

39 UNICEF (2011). Situational Analysis of Children and Women in Thailand.
40 UNICEF (2011). Situational Analysis of Children and Women in Thailand (page 36).
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พบว่า ด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเด็กในระบบการเลี้ยงดูทดแทน และการปฏิบัติที่แตกต่างกันของสถาน
รองรบัแต่ละแห่ง (บางหน่วยงานได้พฒันาหน่วยงานของตนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเดก็บางประเภทได้ เช่น เดก็ที่มี
ความต้องการพเิศษ) สิ่งที่เกดิขึ้นกค็อื สถานรองรบัเดก็หลายแห่งจะรบัเดก็จากทั่วทกุภูมภิาคมาดูแล สถานรองรบันั้นจงึมี
ปัญหาเพิ่มเตมิในการจดับรกิารที่มปีระสทิธผิล ในเรื่องการกลั่นกรองเดก็ที่จะอยู่ในสถานรองรบั รวมถงึเรื่องการสนบัสนนุ
การคนืเดก็เข้าสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั และการให้การดูแลที่เพยีงพอ

ผลที่ปรากฏจากการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการดูแลแบบสถาบันต่างๆ ในภาครัฐ ที่ได้รับ 
การสนบัสนนุทั้งโดยไม่ตั้งใจและคาดไม่ถงึ อาจเป็นสาเหตรุ่วมที่ท�าให้เกดิความเสี่ยงอย่างรนุแรงที่ต้องแยกเดก็จากครอบครวั 
และเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบนั ดงันี้

• สถานรองรบัสร้างความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้ด้วยตนเอง: การได้รบัแรงกดดนัให้ต้องรบัเดก็ตดิเชื้อเอชไอว ีเดก็
พิการหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในขณะที่หน่วยงานมีศักยภาพจ�ากัดในการดูแลเด็กเหล่านี้ เมื่อไม่มีการ
จดัการอบรมในเรื่องเหล่านี้ หรอืการอบรมไม่ตรงกบัปัญหา หน่วยงานจงึได้พยายามหาหนทางเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
แนวโน้มเช่นนี้เกิดขึ้นกับระบบที่เป็นแบบตั้งรับ ซึ่งท�าให้สถานรองรับด�าเนินการแบบนี้มากขึ้น ในทางปฏิบัติแนว
โน้มของการดูแลแบบสถาบนัจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกนัตตยิภูม ิ
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• การมุง่เน้นการด�าเนนิงานป้องกนัในระดบัตตยิภมู ิ(ได้แก่ สถานรองรบัเดก็ ซึ่งเดก็มกัจะอยูใ่นสถานรองรบัเป็นเวลา
นาน) และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบกับการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว มีผลเสริมให้เกิดความเสี่ยงที่จะแยกเด็กจาก
ครอบครัว และเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
และเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวี

• การน�าทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัดไปใช้เพื่อการรับเด็กเข้าสู่สถาบันมากกว่าจะใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และ
ขยายการด�าเนนิงานที่ดสี�าหรบัการช่วยเหลอืเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีหรอืเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษใน
ระดบัชมุชน โดยมุ่งหวงัที่จะสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเดก็ ครอบครวัและผู้ดูแล ส�าหรบัการดูแลที่ใช้ครอบครวัเป็น
ฐาน รวมถงึลดการตตีรา และเลอืกปฏบิตัติ่อเดก็พกิารหรอืตดิเชื้อเอชไอวี

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งที่สถานรองรับเด็กของรัฐล้วนมีความตั้งใจที่จะท�าให้ดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ�ากดั อย่างไรกต็ามกเ็ป็นเพยีงการบรรเทาปัญหาในเชงิระบบเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะได้กล่าวในหวัข้อต่อไป ทั้งนี้
ไม่เพยีงพอที่จะแก้ปัญหาเชงิระบบในระยะยาว และการที่สถานการณ์เช่นนี้ยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง กจ็ะมเีดก็จ�านวนมาก
ที่จะต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบนัเป็นระยะเวลานานต่อไป

2.3.3	ความท้าทายในการดูแลเด็ก:	การขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามก�าหนด	และการมีทรัพยากรจ�ากัด

ในบรบิทที่แนวโน้มสถานการณ์ของสถานรองรบัภาครฐัมกีารเปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ของเดก็ในสถานรองรบั รวมถงึ
เดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษ และเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว/ีเอดส์ มคีวามสลบัซบัซ้อนและแตกต่างกนัในแต่ละสถาน
รองรบั

สถานรองรบัแต่ละแห่งใช้หลกัเกณฑ์ที่แตกต่างกนัในการรบัเดก็ ได้แก่ เพศ อาย ุความต้องการพเิศษ การตดิเชื้อเอชไอว ี
เป็นต้น หลกัเกณฑ์เหล่านี้ก�าหนดขึ้นจากความสามารถในการจดัการของสถานรองรบัแต่ละแห่ง เดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษ
และติดเชื้อเอชไอวีกลายเป็นประเด็นปัญหาที่สถานรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานสงเคราะห์ต้องเผชิญ โดยอาจตัดสิน
ใจส่งเดก็ไปยงัสถานสงเคระห์อื่น หรอืรบัเดก็ไว้เองและให้การดูแลแม้ว่าจะไม่มคีวามสามารถเพยีงพอในการดูแล

สถานสงเคราะห์มกัจะอธบิายว่าได้รบัความกดดนัที่จะต้องรบัเดก็ที่เกนิความสามารถในการดูแล ส่งผลต่อการดูแลเด็กให้
มีความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากมีบุคลากรและทรัพยากรจ�ากัด และในบางกรณีบุคลากรจ�าเป็นจะต้องดูแลเด็กบางกลุ่มทั้งที่
ไม่ได้รับการอบรมหรือให้ความรู้มาก่อน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ผล
การศกึษาพบว่า สถานสงเคราะห์ขาดบคุลากรเฉพาะทาง เช่น นกัสงัคมสงเคราะห์ พยาบาล นกัจติวทิยา และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพฒันาการเดก็ และจ�านวนผู้ดูแลเดก็ไม่เพยีงพอ

ความยากล�าบากเหล่านี้ชี้ประเด็นส�าคัญจากข้อค้นพบว่า แม้จะมีนโยบายและข้อบังคับต่างๆ แต่ก็ไม่เพียงพอหรือกลับ
กลายเป็นอปุสรรคต่อการท�างานในภาคปฏบิตั ิเราพบสถานการณ์ที่คล้ายคลงึกนัในสถานสงเคราะห์ที่มมีาตรฐานการดแูล
เดก็ไว้ช่วยก�าหนดทศิทางการท�างาน แม้ว่าผู้ให้ข้อมลูส่วนใหญ่จากสถานสงเคราะห์จะบอกว่าปฏบิตัติามมาตรฐานเหล่านี้ 
แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการด�าเนินงานตามนโยบาย และการปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานการดูแล เนื่องจากมีช่องว่างระหว่าง
นโยบายกบัการด�าเนนิงาน ดงันี้

“การท�างานตอนนี้ เรายดึนโยบาย ตั้งแต่ของรฐับาล ของกระทรวง และของกรม หลายนโยบาย ตั้งแต่สูงจนมาถงึ
ระดบัเรา การท�างานของเราคอืดูแลเดก็ที่มปีัญหาความประพฤตแิย่สดุๆ ที่หน่วยงานอื่นเขากไ็ม่เอาเดก็กลุ่มนี้แล้ว จงึ
ส่งมาที่เรา แต่อย่างน้อยเรามเีครื่องมอื พรบ. คุ้มครองเดก็ ที่ใช้ยดึให้เราเดนิไปตรงไหนได้ และให้เราท�าอยู่ในกรอบ
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ของกฎหมาย เราจะท�าอะไรจะนกึถงึตวัเดก็ นกึถงึกลุ่มเป้าหมาย นกึถงึประโยชน์ของเดก็เป็นส�าคญั ท�าให้เราไม่เดนิ
เฉไปเฉมา และเรามมีาตรฐานมาจบัด้วย ทั้ง 5 ด้าน ที่จะให้เป็นแนวทางในการเดนิสู่การท�างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
และให้เราท�างานอย่างชดัเจนมากขึ้น เราจะมองออกว่า ด้านบรหิาร ท�าอะไร ด้านสภาพแวดล้อม บคุคลากร ด้านเดก็ 
และจดับรกิาร ซึ่งท�าให้การท�างานของเราง่ายขึ้น” (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ภาครฐั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 

“นโยบายมันเป็นภาพรวม แต่องค์กรเป็นเหมือนบ้าน เพราะฉะนั้นในบ้านมันก็จะมีองค์ประกอบหลากหลาย เช่น 
ครอบครวัเลก็ มลีูกประมาณ 3 คน มนักว็ุ่นวาย และมปีัญหาสารพัดที่ต้องแก้ แต่ว่านี่มนัเป็นบ้านหลงัใหญ่มคีนอยู่
หลายๆ คน มเีจ้าหน้าที่เป็นร้อยคน แต่มนัคอืหนึ่งองค์กร แต่ว่ามนัเป็นปัญหาภายในบ้านจดัการเองได้ แต่ว่านโยบาย
มันจะเป็นภาพรวมของทุกองค์กรในประเทศ เราก็พยายามจะปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายที่มุ่งพัฒนา
ตวัเดก็ แต่ขึ้นอยู่กบัว่าเราจะท�าได้มากน้อยแค่ไหน ในระหว่างทางมนักจ็ะมอีปุสรรค กต็้องแก้กนัไป และการประชุม
ทุกครั้งมันก็ต้องหยิบยกปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาพูดว่ามีข้อติดขัด มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมในการด�าเนินงานแล้วเราก็
แก้ไขกนัไป แต่ว่ามนักเ็ป็นภาพรวม” (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพและปรมิณฑล) 

ผู้ดูแลเดก็ได้รบัการอบรมการดูแลที่จ�าเพาะกบัเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษด้วยระดบัการอบรมที่แตกต่างกนัไป ผู้ให้ข้อมูล
จากสถานสงเคราะห์ภาครฐัอธบิายการอบรม วธิกีารดแูลเดก็เหล่านี้ที่ด�าเนนิสม�่าเสมอและต่อเนื่องว่า อาจไม่มคีวามจ�าเป็น
ส�าหรบัสถานสงเคราะห์ทกุแห่ง และแจ้งว่าสถานสงเคราะห์มขี้อจ�ากดัของบคุลากรและความสามารถในการดูแลเดก็ที่ “มี
ปัญหาทางพฤตกิรรม” ท�าให้สถานสงเคราะห์ไม่สามารถให้การดแูลเดก็แบบรายบคุคล รวมถงึการดแูลเดก็ที่มคีวามต้องการ
พเิศษ และเดก็ที่ “มปีัญหาทางพฤตกิรรม” ได้ดพีอ นอกจากนั้นแล้ว ยงัมปีัญหาการลาออกของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่เป็นผู้ดูแลเดก็ ส่งผลกระทบเชงิลบต่อความเป็นอยู่ของเดก็ ทั้งนี้เกดิจากการที่ผู้ดูแลเดก็ได้รบัเงนิเดอืนน้อย เมื่อเทยีบกบั
ที่ต้องท�างานตามที่ก�าหนดในปรมิาณงานที่มาก

2.3.4	ความไม่ชดัเจนในประเด็นความสามารถของเดก็ท้ังในทางสงัคมและอารมณ์	และการน�าเดก็ออกจากระบบ
สถาบัน	โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

สิ่งที่ค้นพบเป็นปัญหาเชงิระบบที่มคีวามส�าคญั การจดัทรพัยากรในระบบการเลี้ยงดูทดแทนในปัจจบุนัสะท้อนให้เหน็ว่ายงั
มคีวามเข้าใจในเรื่องความเชี่ยวชาญที่ต้องใช้ในการพฒันาเดก็ไม่มากพอ และความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งส�าคญัอย่างยิ่งในการ
จดัท�าแผนพฒันาเดก็รายบคุคล และด�าเนนิการตามแผน

“บ้านพี่ตอนนี้ 82 คน พี่ถอืว่าเยอะ เพราะว่าการดูแลเดก็ในแต่ละอาคารหอพกัต่อแม่บ้านผู้ดูแล 1 บ้านต่อ 1 คน และ
เจ้าหน้าที่ดูแลเดก็ต่อบ้าน 20-30 คน คณุภาพการดูแลมนักเ็อาอะไรไม่ได้เลย แค่ดูแลเดก็ไม่ให้ก่อเรื่องก่อราวกห็มด
แล้ว และในการสนบัสนนุด้านจติใจไม่ต้องพูดถงึ เดก็แทบจะไม่ได้เลย เพราะการดูแลไม่ทั่วถงึ อนันี้องิตามธรรมชาต ิ
แต่ถ้าหากไปองิเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป เขาจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ 1 คนดูแลเดก็ 20 คนได้ ขอเถยีงหวัชนฝาเลยว่าท�าไม่
ได้” (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั ภาคใต้)

เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่อยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นเวลานานหลายปี สถานสงเคราะห์จึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการ
ดูแลเดก็แบบรายบคุคล รวมถงึการดูแลที่เป็นองค์รวมตามช่วงเวลาของอายุ

ความยากล�าบากในการเลี้ยงดูเด็กนี้ ส่งผลให้เกิดการต้องมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัดซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน 
เดก็ที่โตกว่ามหีน้าที่ดูแลเดก็ที่เลก็กว่า และต้องรบัผดิชอบงานบ้าน เช่น การท�าความสะอาด การซกัผ้า เป็นต้น เจ้าหน้าที่
ในสถานสงเคราะห์จะเน้นอยูเ่สมอถงึประโยชน์ของกจิวตัรประจ�าวนัและการท�างานบ้าน ความรบัผดิชอบและความสามารถ
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ในการดูแลตนเองได้ ผู้ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์กย็อมรบัถงึประโยชน์เหล่านี้ แต่กร็ู้สกึอดึอดัจากกฎเกณฑ์และข้อบงัคบั
ต่างๆ ของสถานสงเคราะห์ และยงัรู้สกึว่าไม่ได้รบัการดูแลที่ดพีอ

 “กฎมนัท�าให้อดึอดัม ี13 ข้อ ห้ามเรานั่นนี่เยอะไปหมด ตื่นตหี้า มนัจะมบีางเรื่องกด็ูแลด ีเดก็เลก็จ�านวนน้อย เดก็โต
จ�านวนเยอะ การดูแลอาจไม่ทั่วถงึส�าหรบัเดก็โต” (ผู้เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ภาครฐั ภาคเหนอื)

การศกึษาพบว่า เนื่องจากผลกระทบของนโยบายและปัญหาในการปฏบิตังิาน ท�าให้ดเูหมอืนว่าการพฒันาขดีความสามารถ
ทางสังคมและอารมณ์ของเด็กจะถูกจ�ากัดอยู่เฉพาะด้านความสามารถในการดูแลตนเองและการรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน ซึ่งถึงแม้ทักษะเหล่านี้จะส�าคัญและมีความจ�าเป็น แต่เป็นเพียงทักษะทางพัฒนาการบางส่วนเท่านั้น และยังไม่
เพียงพอที่จะพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและความมุ่งมั่นตั้งใจในการด�าเนินชีวิตด้วยตนเองของเด็กได้ ความ
สามารถเหล่านี้มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัเดก็ในการจดัการและแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อต้องออกจากสถานรองรบัและใช้ชวีติต่อไป 
การมุง่เน้นให้เดก็ดแูลตวัเองและมรีะเบยีบวนิยั เป็นกลยทุธ์ที่ท�าให้ผูอ้ื่นมองว่า เดก็จะไม่เป็นภาระของครอบครวัถ้าพวกเขา
สามารถดูแลตวัเองได้ แต่แนวทางด�าเนนิการเหล่านี้ยงัเป็นประเดน็ที่ต้องพจิารณาว่าเป็นสิ่งที่ดทีี่สดุส�าหรบัเดก็หรอืไม่ เพราะ
อาจท�าให้เข้าใจผดิว่าความรบัผดิชอบของเดก็ “ในการไม่เป็นภาระหรอืปัญหา” เป็นลกัษณะส�าคญัของเดก็ที่จะกลบัคนืสู่
ครอบครวั

“ทักษะเบื้องต้นของการใช้ชีวิตคือ เด็กจะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างไร เด็กต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน ท�าตัวเองให้
เป็นภาระกบัคนที่เขาจะต้องไปอยูด้่วยให้น้อยที่สดุ เริ่มสอนตั้งแต่การช่วยเหลอืตนเอง กนิข้าวเอง ฝึกให้เข้าห้องน�้า สวม
ใส่เสื้อผ้า รองเท้า เนื่องจากเด็กในการดูแลของเรายังเป็นกลุ่มเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นทักษะเรื่องการดูแลตัวเขาเองใน
กจิวตัรประจ�าวนั กจ็ะเป็นพื้นฐานในการด�าเนนิชวีติ ถ้าเขาดูแลตวัเองในเรื่องนี้ได้ พ่อ แม่ กไ็ปท�าอย่างอื่นในช่วงเขา
แต่งตวัได้ ทกัษะอื่นๆ กจ็ะฝึกให้ดูแลน้อง เพราะว่าเริ่มโตแล้ว กจ็ะช่วยแม่จดัโต๊ะกนิข้าว ล้างจาน พบัผ้า คอืเรื่องการ
ด�าเนนิชวีติประจ�าวนัปกตขิองเขาเองเลย” (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพและปรมิณฑล) 

นอกเหนือจากการที่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของเด็กทางสังคมและอารมณ์ การศึกษานี้พบว่าโดยภาพรวม 
เจ้าหน้าที่ยงัขาดศกัยภาพในกลยทุธ์คนืเดก็สูค่รอบครวัและการให้เดก็มส่ีวนร่วมในกระบวนการ ประเดน็นี้หมายรวมถงึเดก็
ทกุคนที่ต้องใช้ชวีติอยู่ในการดูแลแบบสถาบนัเป็นเวลานาน ไม่ใช่เฉพาะเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีปัญหาในเรื่องนี้
เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็ก ทั้งนี้พบว่าผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของเด็กคือการแจ้งผลของการที่
พวกเขาได้ตดัสนิใจแทนไปแล้วให้เดก็รบัรู้ หรอืโน้มน้าวให้เดก็ยอมรบัในการตดัสนิใจนั้น

2.3.5	ความท้าทายในการที่ต้องท�าให้การดูแลเด็กและการจัดการรายกรณีได้มาตรฐาน

ปัญหาของการก�าหนดว่าการดูแลที่ได้มาตรฐานหมายถึงอะไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสะท้อนได้จากการศึกษาที่พบ
ว่า สถานรองรบัแต่ละแห่งมคีวามเข้าใจและการดแูลพฒันาการของเดก็ที่แตกต่างกนั ส่วนหนึ่งมผีลมาจากประเภทของเดก็
ที่อยู่อาศยัในสถานรองรบันั้นๆ เช่น สถานสงเคราะห์ที่ดูแลเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษและเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอ
ว ีหรอืมเีดก็กลุม่นี้รวมอยู่ด้วย มกัจะให้ความส�าคญักบัการจดัท�าแผนพฒันาเดก็รายบคุคลมากกว่าสถานสงเคราะห์ที่ดแูล
เด็กทั่วไปเท่านั้น และดูเหมือนว่าการให้ความส�าคัญกับการจัดท�าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลส�าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเหล่านี้ จะเป็นการด�าเนินงานแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้น่าจะเนื่องจากการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดท�าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล ซึ่งต้องเป็นทีมสหวิชาชีพ โดยม ี
นักสังคมสงเคราะห์มาเป็นผู้ดูแลจัดการรายกรณี ในช่วงเวลาของการศึกษาขอบเขตของการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยพบว่ามี



23นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

สถานสงเคราะห์ภาครัฐเพียงแห่งเดียวจากหลายแห่งที่ได้ไปเยี่ยมชมที่มีเจ้าหน้าที่ครบตามทีมสหวิชาชีพ ตัวอย่างต่อไปนี้
แสดงให้เหน็ความแตกต่างในการด�าเนนิงาน

“ตอนนี้ยังไม่มี มีแต่เพียงรายที่จ�าเป็นต้องมี แต่อนาคตต้องท�าอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องท�าโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
ด้วย โดยเรามกีารประชมุเพื่อท�าแผนดูแลเดก็อยู่อย่างเสมอ และเราดูแลเดก็แบบการพูดคยุมากกว่าเพื่อแก้ไขปัญหา
เดก็เป็นรายบคุคลด้วย” (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพและปรมิณฑล) 

“ซึ่งถ้าเดก็คนไหนที่เรยีนไม่ได้ เรากส็อนการวาดภาพแก่เขาเอง ท�าพรมเชด็เท้าเอง เช่น เดก็ที่ตาบอด เป็นต้น โดยมี
ครวูชิาชพีเป็นคนก�าหนด เรากด็แูลตามกฎที่ตั้งไว้อย่างเตม็ที่ ซึ่งเรายงัมกีารหางานให้เดก็เราท�ากบัทางบรษิทัด้วย เดก็
เราต้องสามารถท�างานได้เพื่อสามารถด�าเนนิชวีติในสงัคมได้” (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพ
และปรมิณฑล)

2.4 กำรจัดกำรรำยกรณี (Case Management) 

การมีบุคลากรตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไม่เพียงพอส่งผลกระทบในทางลบกับการจัดการรายกรณี ซึ่งการจัดการรายกรณี
ประกอบด้วยการท�างานต่างๆ เช่น การพฒันาแผนรายบคุคล การร่วมมอืกบัผู้เชี่ยวชาญ (เช่น จติแพทย์) การส่งเดก็ไป
เรียนในแผนงานการศึกษาพิเศษ การก�าหนดระดับการศึกษาที่เหมาะสมส�าหรับเด็กแต่ละคนที่จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนา
ที่มปีระสทิธผิลสูงสดุ การจดัการรายกรณสี�าคญัมากกบัการคนืเดก็สู่การดูแลแบบครอบครวั

การศกึษานี้พบว่าบ่อยครั้งที่การจดัการรายกรณ ีเริ่มจากการประเมนิความต้องการส�าหรบัการดูแลพเิศษ ซึ่งมกัจะมุ่งเน้น
ไปที่การรกัษาพยาบาลและแผนการจดัการการศกึษา ในบางแห่งขั้นตอนแรกเป็นการแบ่งเดก็ออกเป็นกลุ่มย่อย (เช่น ตาม
ความพกิารและระดบัความพกิารขั้นรนุแรง) เพื่อวางแผนให้บรกิารและดูแลเดก็ การจดัการรายกรณีมคีวามส�าคญัส�าหรบั
การก�าหนดอนาคตเด็ก และมีผลต่อการที่เด็กจะอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นเวลานาน หรือการคืนเด็กกลับสู่การดูแล
แบบครอบครวั

ความท้าทายในการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลและด�าเนินการตามแผน และการจัดการรายกรณีให้มีประสิทธิผล โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในการคืนเด็กสู่การดูแลแบบครอบครัว เกิดจากการที่ระบบงานมุ่งเน้นที่มาตรฐานการดูแล มากกว่าการ
จดัการให้เดก็ได้รบัการดแูลแบบครอบครวั สถานสงเคราะห์ต่างๆ ให้ความส�าคญักบัการที่จะด�าเนนิการให้ได้ตามมาตรฐาน 
โดยเฉพาะการประเมินประจ�าปี ซึ่งท�าให้กิจกรรมส�าคัญอื่นได้แก่ การคืนเด็กกลับสู่การดูแลแบบครอบครัวไม่ได้รับความ
ส�าคัญ ถึงแม้ว่าในมาตรฐานการประเมินจะได้ก�าหนดประเด็นประเมินว่า สถานสงเคราะห์ด�าเนินการอะไรบ้างในการ 
สง่เสรมิใหเ้ดก็กลบัคนืสูก่ารดแูลแบบครอบครวั แต่แบบประเมนิส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยค�าถามเกี่ยวกบัมาตรฐานการ
ดูแล เช่น สถานที่ อาหาร เสื้อผ้า การศกึษา สขุลกัษณะ สขุภาพ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ การประเมนิที่ผ่านมา
พบว่ายังไม่มีสถานสงเคราะห์ใดไม่ผ่านการประเมิน จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้สถานสงเคราะห์จะยังคงมุ่งเน้นที่จะ
พยายามรกัษามาตรฐานการดูแลเหล่านี้ต่อไป



24 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

“แต่พอมมีาตรฐานเกดิขึ้น มนัท�าให้การท�างานง่าย คอืเรารูเ้ลยว่าเราต้องท�าอะไรบ้าง จะมกี�าหนดมาหมดเลย ครอบคลมุ
เลยตั้งแต่ระดับบริหารลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่าง ทุกอย่างโดนก�าหนดมาหมด มันเลยมีทิศทางในการเดินและ 
มันง่าย คือส่วนกลางก�าหนดมาเลย แม้กระทั่งตัวแบบประเมินเขาก็ให้มาเลย ว่าเป็นตัวแบบเดียวกันหมดทุกสถาน
สงเคราะห์” (หวัหน้าฝ่ายสวสัดกิารสงัคม สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพและปรมิณฑล) 

“ทางเรามกีารท�างานและส่งผลการท�างานให้กบัส่วนกลางอยูแ่ล้วทกุปี ซึ่งเรากม็กีารท�างานที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎกระทรวงด้วย และเรากต็้องส่งผลด�าเนนิงานที่เราท�าว่าเข้าตามเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานเขาก�าหนดไหม ซึ่งบางอย่าง
เรากไ็ม่เข้าเกณฑ์ เช่น ด้านสถานที่ การท�างานที่ดูด้านเนื้อที่ของการจดัพื้นที่ปูนในการเดนิของเดก็ ซึ่งเรากต็กเกณฑ์
ด้านนี้ แต่อย่างอื่นเรากส็ามารถท�าครบ เช่น ด้านเดก็ เนื่องจากมาตรฐานการประเมนิถูกก�าหนดจากส่วนกลางเป็น
หลกั” (สถานสงเคราะห์ภาครฐั ภาคกลาง)

อย่างไรกต็ามมสีถานสงเคราะห์บางแห่งที่พยายามจะมุง่เน้นการคนืเดก็กลบัสูก่ารดแูลแบบครอบครวั ถงึแม้ว่าจะมข้ีอจ�ากดั
ในการปฏบิตังิานกต็าม

“มมีาตรฐานการปฏบิตังิานของสถานสงเคราะห์ เป็นมาตรฐานในการเลี้ยงดูเดก็ในสถานสงเคราะห์ เพราะเรามกีลุ่ม
เป้าหมายชัดเจนว่าเราดูแลเด็กกลุ่มนี้ มาตรฐานของเราก็จะดูตัวเด็กเป็นหลัก และมาตรฐานของงานด้านอื่นๆ ก็จะ
มองเป็นตวัเสรมิให้งานในภาพรวมส�าเรจ็ แต่ว่าหลกัๆ กลุ่มเป้าหมายต้องดูให้ชดัเจนว่ามเีดก็อยู่จ�านวนเท่านี้ ในแต่ละ
ปีเดก็ป่วยมากน้อยแค่ไหน คณุภาพชวีติที่เดก็ได้รบัเป็นอย่างไร หลงัจากที่อยู่กบัเราแล้ว เดก็มีโอกาสได้กลบับ้านไหม 
มาตรฐานการท�างานตรงนี้มนัจะค่อยๆ เป็นทลีะขั้นตอน คอืเป้าหมายของเรากอ็ยากให้เดก็คนืสูค่รอบครวัทกุคน แต่ว่า 
มนัอาจจะไปถงึจดุนั้นบ้าง หรอืไม่ถงึจดุนั้นบ้าง กแ็ล้วแต่ว่า ระหว่างการท�างานเป็นอย่างไร เช่น เดก็มคีรอบครวั แต่ก ็
อาจจะยงักลบับ้านไม่ได้ กด็ูว่าเนื่องจากอะไร เช่น ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาการดูแลไม่เหมาะสม การใช้ความรนุแรง
ในครอบครวัซ�้าแล้วซ�้าอกี และถ้าคนืเดก็กลบัไป โอกาสที่เดก็จะต้องคนืย้อนกลบัมา และเรามองเหน็ว่าเดก็จะย้อนกลบั
มา เรากไ็ม่สามารถให้กลบัไปได้ กจ็ะเป็นแบบนี้” (นกัสงัคมสงเคราห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพและปรมิณฑล) 

การเข้าถงึการศกึษาเปน็ตวัชี้วดัหนึ่งในการประเมนิของสถานสงเคราะห์ภาครฐั การจดัการให้การศกึษาแก่เดก็แตกต่างกนั 
บางแห่งมโีรงเรยีนอยูภ่ายใน ขณะที่บางแห่งส่งเดก็ออกไปเรยีนในโรงเรยีนที่อยูใ่กล้ ตามข้อก�าหนดของสถาบนัอาชวีศกึษา
ของภาครฐัต้องจดัให้มสีถานรองรบัส�าหรบัผูพ้กิารทางร่างกายในระยะสั้น (1 ปี) ผลการศกึษาฉบบันี้พบว่าบางครั้งข้อก�าหนด
นี้ส่งผลต่อการจดับรกิารรายกรณทีี่ดงึเงื่อนไขเวลา 1 ปี มาเป็นกรอบเวลาในการจดัแผนรายบคุคล ในความเป็นจรงิเดก็ที่
เข้าไปอยู่ในสถานรองรบัมกัจะอยู่ต่อเป็นเวลานานเนื่องจากครอบครวัปฏเิสธที่จะรบัเดก็กลบั โดยอ้างว่าต้องการให้เดก็ได้
ฝึกทกัษะต่อไปเพื่อจะได้มโีอกาสหางานได้ในอนาตค เช่นเดยีวกนั เมื่อสถานสงเคราะห์ส่งเดก็ไปเรยีนที่โรงเรยีนใกล้เคยีง 
เด็กมักจะเผชิญกับการไม่ยอมรับและการแบ่งแยกจากเพื่อนๆ เพราะเด็กเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาและตัวสร้าง
ความวุ่นวาย ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะอยู่ในสถานสงเคราะห์ที่จดัการศกึษาหรอืฝึกอาชพีเป็นระยะเวลานาน เช่นเดยีว
กบัเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวแีละเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษ ที่เผชญิกบัปัญหาในการเข้าถงึการศกึษาจากโรงเรยีน
ภาครฐั เนื่องจากถูกตตีราและเลอืกปฏบิตั ิ

นอกจากนั้น สถานรองรบัภาครฐัยงัให้การสนบัสนนุเกี่ยวกบัการศกึษาเพิ่มเตมิในอนาคตและโอกาสในการประกอบอาชพี 
โดยผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า หนึ่งในจดุแขง็ของสถานรองรบัเหล่านี้คอืการให้โอกาสทางการศกึษา การฝึกอาชพี และโอกาสใน
การประกอบอาชพี รวมถงึการให้เดก็มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเรื่องอนาคตของตน
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“บรกิารด้านการศกึษาทั้งสายสามญัและสายอาชพี มกีารจดัให้เดก็ในสถานสงเคราะห์ทั้งหมดเข้าเรยีนในสถานศกึษา
ต่างๆ ภายนอกสถานสงเคราะห์ แบบเช้าไปเยน็กลบั ตั้งแต่ระดบัอนบุาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา และ
อุดมศึกษา ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และตามความเหมาะสม” (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพ 
และปรมิณฑล)

“โดยจดุแขง็ของเรากเ็น้นที่ว่าเดก็ต้องการเป็นอะไร เป็นการกระตุน้ฝันเพื่อให้เดก็คดิว่าเดก็สามารถท�าอะไรได้บ้าง โดย
เรามกีารให้ผูค้นจากหลากหลายอาชพีมาพดูคยุกบัเดก็ด้วย เพื่อให้เดก็ได้เหน็หลายๆ อาชพี” (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
ภาครฐั ภาคเหนอื)

“หนูคดิว่า บางทหีนูมโีอกาสดกีว่าคนข้างนอกอกี บางคนที่บ้านเขากล็�าบาก แต่ว่าเขาไม่ได้รบัโอกาส ที่หนูได้มาอยู่ 
ที่นี่เหมอืนหนูไปเรยีน หนูอยากได้อะไร พวกอปุกรณ์การเรยีน กไ็ด้เลย” (ผู้ที่เคยอยู่สถานสงเคราะห์ภาครฐั ภาคใต้)

 
ท้ายที่สุดการขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานระหว่างองค์กรและผู้ด�าเนินงานท�าให้เกิดปัญหาในความ
พยายามที่จะคืนเด็กกลับสู่การดูแลแบบครอบครัว และประสิทธิผลของการจัดการรายกรณีให้บรรลุเป้าหมาย การที่ไม่มี
การแลกเปลี่ยนข้อมลูและไม่มฐีานข้อมลูที่มมีาตรฐานท�าให้ยากต่อการดแูลเดก็แบบรายบคุคล รวมถงึการคนืเดก็สูก่ารดแูล
แบบครอบครวั สถานรองรบัภาครฐัและเอกชนรวบรวมข้อมูลและส่งรายงานข้อมูลไปที่ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ แต่
ข้อมลูเหล่านี้ไมไ่ด้จดัรวมเปน็ฐานข้อมลูเดก็ที่อยูใ่นระบบการเลี้ยงดทูดแทนระดบัชาตทิี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้
ร่วมกนัได้ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ประสบปัญหาในการท�างานเนื่องจากไม่มขี้อมูลที่เพยีงพอเกี่ยวกบัเดก็ และไม่มกีารส่ง
ต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

2.5 เด็กในสถำนสงเครำะห์ภำคเอกชนที่จดทะเบียน

2.5.1	ภาคส่วนที่ส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบตนเอง		

การศกึษานี้ มุง่เน้นที่สถานสงเคราะห์เดก็เอกชนที่จดทะเบยีนแล้ว ซึ่งมจี�านวนทั้งสิ้น 137 แห่ง ที่จดทะเบยีนภายใต้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์41 โดยมีส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้ก�ากับ
ดูแล อย่างไรกต็ามในทางปฏบิตักิารจดทะเบยีนไม่ได้หมายถงึการได้รบัการก�ากบัดูแลเหมอืนกบัสถานรองรบัภาครฐั

มาตรา 52 ของพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 ควบคมุการออกใบอนญุาตให้กับสถานสงเคราะห์เดก็เอกชน และ
มาตรา 24 ได้ก�าหนดให้กลุ่มบุคลากรของรัฐที่หลากหลายเป็นผู้ตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานภาคเอกชนดังกล่าว 
พระราชบญัญตัใิห้อ�านาจในการก�าหนดข้อบงัคบัต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งครอบคลมุลกัษณะ และคณุสมบตัิ
ของผู้ยื่นขอใบอนุญาต ในด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กฎข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเงื่อนไขหรือ 
ขั้นตอนในการรบัเดก็เข้าสถานสงเคราะห์ จ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ดแูลเดก็หรอืคณุภาพของการดแูล และไม่ได้กล่าวถงึการที่ต้อง
ด�าเนนิการตามนโยบายและกระบวนการคุ้มครองเดก็ 

41 Data from Bureau of Women and Child Protection and Welfare, MSDHS, October 2014.
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สถานสงเคราะหเ์ดก็เอกชนมกัมแีนวทางปฏบิตั ิและบรรทดัฐานการท�างานในการดแูลเดก็ที่เคร่งครดัน้อยกว่าสถานรองรบั
ของรัฐ เนื่องจากสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นขององค์กรทางศาสนา กรอบการดูแลจึงมักเป็นไปตาม
ความเชื่อและคณุค่าทางศาสนา โดยภาพรวมสถานสงเคราะห์เดก็เอกชนไม่มนีโยบายชดัเจน และมกัจะก�าหนดกรอบการ
ท�างานและมาตรฐานการดูแลเดก็ด้วยตนเอง:

“พนัธกจิเราเป็นกรอบน�าทาง เรากจ็ะม ีmission เป็นของเราเอง” (นกัสงัคมสงเคระห์ สถานสงเคราะห์เอกชน กรงุเทพ
และปรมิณฑล) 

สถานสงเคราะหเ์ดก็เอกชนบางแห่งไม่มเีกณฑ์ที่ชดัเจนในการรบัเดก็ที่จะเข้ามาอยูใ่นความดแูล และ/หรอื ไม่ได้ด�าเนนิการ
คดักรองเพื่อให้การดูแลในสถานสงเคราะห์เป็นทางเลอืกสดุท้ายส�าหรบัเดก็ ในขณะที่สถานสงเคราะห์เดก็เอกชนบางแห่ง
ยงัพยายามดงึดดูให้เดก็เข้ามาอยูใ่นสถานดแูลของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัสถานสงเคราะห์ที่ประชาสมัพนัธ์ว่า สามารถ
ให้การศกึษาและโอกาสต่างๆ แก่เดก็จากชมุชนที่อยูห่่างไกลและด้อยโอกาสได้ ถงึแม้ว่าสถานสงเคราะห์เหล่านี้จะสามารถ
ให้โอกาสที่ดแีก่เดก็ด้อยโอกาสได้จรงิ แต่การด�าเนนิงานของสถานสงเคราะห์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยป้องกนัไม่ให้เดก็เข้าไปอยู่ใน
การดูแลแบบสถาบนั แต่กลบัเป็นการท�างานที่ท�าให้เดก็ไม่ได้รบัการดูแลที่ใช้ครอบครวัเป็นฐาน

ภาครฐัมบีทบาทที่จ�ากดัในการก�ากบัดแูลสถานสงเคราะห์เดก็เอกชน ด้วยเหตผุลหลายประการ สถานสงเคราะห์เดก็เอกชน
ส่วนใหญ่มแีหล่งเงนิทนุที่ไม่ได้มาจากภาครฐั ไม่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครฐัหรอืได้รบัอย่างจ�ากดั ซึ่งกด็ูจะ
เป็นเหตผุลที่เพยีงพอว่าสถานสงเคราะห์เดก็เอกชนจะไม่รูส้กึว่าต้องแสดงความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานต่อภาครฐัมาก
นกั มสีถานสงเคราะห์เดก็เอกชนบางแห่งเท่านั้นที่รายงานข้อมลูเดก็ที่อยูภ่ายใต้ความดแูลไปยงัหน่วยงานภาครฐั แต่หลาย
แห่งไม่ได้ส่งรายงาน ประเภทของข้อมูลที่ส่งให้ภาครัฐขึ้นอยู่กับการได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของจากภาครัฐ 
หากรฐัหยดุการช่วยเหลอื การรายงานข้อมูลให้แก่รฐักจ็ะหยดุไปด้วย

2.5.2	การจดทะเบียนของสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	

ตามกฎหมายแล้ว สถานสงเคราะห์เดก็ของเอกชนจะต้องจดทะเบยีน การจดทะเบยีนจะท�าให้สามารถขอรบัเงนิสนบัสนนุ
จากรฐัได้ อย่างไรกต็ามผู้ให้ข้อมูลกล่าวถงึอปุสรรคต่างๆ ในการจดทะเบยีนดงันี้:

• การจดทะเบยีนใช้เวลานานและจะต้องมภีาระงานบรหิารหลายประการ ได้แก่ การต้องส่งรายงานให้กบัส�านกังาน
พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์จงัหวดั

• การพึ่งพงิเงนิทนุจากแหล่งอื่นนอกเหนอืจากรฐับาล สะดวกมากกว่าการขอเงนิทนุสนบัสนนุจากรฐั และต้องปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขที่ภาครฐัก�าหนด

• ถงึแม้ว่าสถานสงเคราะห์เอกชนต้องจดทะเบยีนไม่ว่าจะได้รบัทนุสนบัสนนุจากรฐัหรอืไม่กต็าม แต่สถานสงเคราะห์
เอกชนหลายแห่งเห็นว่าการเข้าถึงการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเป็นเหตุผลหลักของการขอจดทะเบียน แต่ไม ่
รู้สกึมแีรงจูงใจที่จะจดทะเบยีน เพราะเงนิทนุสนบัสนนุของรฐัน้อยมาก

การศกึษานี้พบว่า การที่สถานสงเคราะห์เอกชนส่งข้อมูลให้ภาครฐั ขึ้นอยู่กับสถานสงเคราะห์แต่ละแห่ง และส่วนใหญ่ส่ง
ข้อมูลเพื่อการรกัษาสถานะการจดทะเบยีน ดงัตวัอย่างเช่น: 

“มข้ีอมลูพื้นฐานแค่จ�านวนเดก็อยูแ่ล้ว เพราะซสิเตอร์ต้องไปต่อใบอนญุาตทกุปี พดูถงึเขาค่อนข้างไว้ใจเราหลายอย่าง 
นอกจากนี้ซสิเตอร์ยงัเขยีนโครงการละเอยีดด้วย” (ผู้อ�านวยการสถานสงเคราะห์เอกชน ภาคกลาง) 
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อย่างไรกต็าม เป็นที่คาดหวงัว่าสถานสงเคราะห์เดก็เอกชนที่จดทะเบยีนแล้วจะต้องจดัท�ารายงานการด�าเนนิงาน กระนั้น
การประเมินสถานสงเคราะห์เอกชนดูเหมือนไม่เป็นแนวเดียวกัน ส่วนการประเมินจากหน่วยงานภายนอก จะเกิดขึ้นก็ต่อ
เมื่อสถานสงเคราะห์เอกชนนั้นๆ จะขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐั ซึ่งโดยปกตสิถานสงเคราะห์เดก็เอกชนกจ็ะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการดูแลพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อจดทะเบยีน

ผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชนที่มีความคุ้นเคยกับนโยบายระดับชาติและมาตรฐานการดูแลเด็ก มักกล่าวถึงความยากล�าบาก
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรฐานของภาครัฐ ได้แก่ ความไม่ยืดหยุ่นในการปรับใช้เกณฑ์และมาตรฐานของ 
ภาครฐั เนื่องจากสถานสงเคราะห์เดก็เอกชนบางแห่งได้จดทะเบยีนกบักระทรวงอื่นด้วยวตัถปุระสงค์ที่แตกต่างกนั:

“มาตรฐานเราองิจากของรฐั เพราะเราจดทะเบยีนเป็นสถานสงเคราะห์ของแต่ละบ้านตามกระทรวง พม. แต่ในมูลนธิิ
เราจดที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกอ็งิตามระเบยีบ พม. กไ็ม่ทั้งหมดเพราะเราไม่ใช่บ้านรัฐ คอืเรามหีลกัปฏบิตัแิต่เราก็
ต้องมกีารยดืหยุ่นเพื่อประโยชน์สูงสดุกบัเดก็ บางทกี�าหนดกฎเกณฑ์มากๆ จนกระทั่งเดก็รู้สกึถูกจ�ากดั บางทกีไ็ม่สนกุ
ที่จะอยู่ เหตผุลบางอย่างของรฐักย็งัจ�ากดัอยู่ ระเบยีบมาก จนกระทั่งเดก็ไม่อยากอยู่ หนอีอกมา อดึอดั เจ้าหน้าที่เอง
กท็�างานด้วยความอดึอดั ไม่มคีวามเป็นธรรมชาต ิและเรากห็นไีม่ได้เพราะกฎหมายก�าหนด แต่การปฏบิตัเิรากพ็ยายาม
ยดืหยุน่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัเดก็ และเพื่อให้คนท�างานมคีวามสขุ คอืมลูนธิเิรายงัไม่ได้ท�าเรื่องมาตรฐานตาม พรบ. 
ของ พม. คือ พรบ.จัดสวัสดิการสังคม คือเรามีเป้าหมายที่จะท�า แต่ด้วยองค์กรของเราใหญ่และมีกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย การท�ามาตรฐานไม่ง่าย เพราะต้องมเีงื่อนไขเยอะ เพราะเรามกีลุ่มเป้าหมายเยอะ เราไม่ใช่แค่บ้านเดยีว
เลก็ๆ ที่ท�าแบบเลก็ๆ เพราะองค์กรเราเปรยีบเสมอืนกระทรวง พม. เลย ผูบ้รหิารยงัสบัสนว่าจะจบัจดุใดมาเป็นมาตรฐาน
ก่อนดี มันก็ต้องเอาเป้าใหญ่ เพราะฉะนั้นมาตรฐานเราต้องใช้เวลาเท่าไร ในการที่จะจัดให้มันเข้าเงื่อนไข ยากมาก 
เพราะฉะนั้นเราอยากท�าแต่ว่าความยากมนัสงู แต่เรากจ็ะบอกกบัเจ้าหน้าที่ว่า เราต้องท�างานแบบมอือาชพี ต้องมั่นใจ
ในผู้บรหิาร มั่นใจในองค์กร” (ผู้อ�านวยการสถานสงเคราะห์เอกชน ภาคกลาง) 

จากตัวอย่างข้างต้น บ่อยครั้งที่เราพบว่าผู้บริหารและบุคลากรในสถานสงเคราะห์เอกชนเหล่านี้คิดว่าประโยชน์สูงสุดของ
เดก็ คอืการดูแลเดก็ให้อยู่ในสถานสงเคราะห์

การศกึษานี้ พบว่าสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบยีนจ�านวนมากไม่ได้ส่งรายงานการด�าเนนิงานมายงัภาครฐั ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากปัญหาของการบงัคบัใช้กฎหมายให้มปีระสทิธภิาพ ดงัตวัอย่างที่พบในช่วงการส�ารวจเพื่อก�าหนดขอบเขตของการ
ศกึษาในช่วงแรกของการศกึษานี้ สถานสงเคราะห์เอกชนแห่งหนึ่งที่ให้การดแูลเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวมีาแล้วเป็น
เวลานานถึง 14 ปี แต่สถานสงเคราะห์แห่งนั้นเพิ่งด�าเนินการจัดส่งเอกสารการจดทะเบียน เพียงเพราะต้องการรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิจากรฐับาล ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรฐัเข้าใจมาตลอดว่า สถานรองรบัเดก็แห่งนี้ได้จดทะเบยีนแล้ว

การศกึษานี้ได้สอบถามสถานสงเคราะห์เดก็เอกชน ว่าได้รบัการตรวจประเมนิจากภาครฐัเมื่อใด สถานสงเคราะห์เดก็เอกชน
รายหนึ่งตอบว่า หน่วยงานภาครฐัได้มาตดิตามและประเมนิเพยีงหนึ่งครั้งในรอบ 2-3 ปี

“เมื่อก่อนม ีแต่หลงัๆ ไม่มแีล้ว ไม่ได้มาตรวจ ประมาณ 10 ปีแล้ว แต่เวลาที่มาตรวจกไ็ม่เชงิมาตรวจมาคยุมากกว่า” 
(นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เอกชน กรงุเทพและปรมิณฑล)

นอกจากนี้ เมื่อสถานสงเคราะห์เดก็เอกชนที่ได้รบัการตรวจประเมนิและพบว่าการด�าเนนิงานไม่ได้มาตรฐาน ภาครฐักไ็ม่มี
มาตรการที่ชดัเจนในการจดัการให้ปรบัปรงุแก้ไขการด�าเนนิงาน นอกจากจะปฏเิสธการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ
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2.5.3	การให้การดูแลเด็ก:	“มาตรฐานการดูแล”	เป็นแนวคิดหลัก	และการคืนเด็กกลับสู่การดูแลแบบครอบครัว
ไม่อยู่ในล�าดับความส�าคัญ

มขี้อสงัเกตที่ควรบนัทกึไว้ว่า มสีถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบยีนจ�านวนหนึ่งที่เป็นตวัอย่างของการด�าเนนิงานที่ด ี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี การดูแลมีลักษณะเป็นองค์รวม
และมุ่งเน้นไปที่การคนืเดก็สู่การดูแลแบบครอบครวั

อยา่งไรกต็ามจากที่กล่าวมาข้างต้น มสีถานสงเคราะห์เอกชนหลายแห่งที่ก�าหนดรปูแบบการดแูลเดก็ของตนเอง ที่ไม่อยูใ่น
หลกัการปฏบิตัทิี่ด ีสถานสงเคราะห์เอกชนดูแลเดก็ในสดัส่วนที่สูงมากเมื่อเทยีบกบัจ�านวนเดก็ทั้งหมดที่อยู่ในสถานรองรบั
ต่างๆ ในประเทศไทย เนื่องจากความไม่เพยีงพอของสถานรองรบัภาครฐั และแนวโน้มของประเภทของเดก็ที่เข้ามาอยู่ใน
สถานสงเคราะห์เอกชนมกัจะเป็นเดก็ที่ภาครฐัไม่สามารถดูแลได้ ได้แก่

• เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอวี
• เดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษและเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษซ�้าซ้อน

ถงึแม้ว่าสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบยีนจะต้องปฏบิตังิานภายใต้กรอบงานเดยีวกนักบัสถานรองรบัภาครฐั แต่ส่วนใหญ่
สถานสงเคราะห์เอกชนยงัขาดความเข้าใจกรอบงาน และแนวทางที่ชดัเจนในการด�าเนนิงาน ในขณะที่มสีถานสงเคราะห์
เอกชนจ�านวนหนึ่งปฏบิตังิานตามกรอบนโยบาย ทั้งในด้านสขุภาพ การศกึษา การคุม้ครอง โภชนาการ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีสถานสงเคราะห์เอกชนอีกหลายแห่งที่ยังขาดความเข้าใจพื้นฐานในนโยบายหลัก และ
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของการดแูลเดก็ เจ้าหน้าที่อาวโุสของสถานสงเคราะห์เอกชนบางคน ดเูหมอืนจะไม่คุ้นเคยกบักรอบ
นโยบายและมาตรฐานการดูแลขั้นพื้นฐาน แม้กระทั่งไม่เข้าใจว่า “มาตรฐานการดแูล” ที่ผู้สมัภาษณ์สอบถาม หมายถงึอะไร

คณะผู้วิจัย ได้รับทราบจากสถานสงเคราะห์เอกชนหลายแห่งว่า การคืนเด็กสู่ครอบครัวดั้งเดิมหรือครอบครัวอุปถัมภ์และ
ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ ไม่ได้เป็นความรบัผดิชอบของสถานสงเคราะห์เอกชน และเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เอกชน
ให้ข้อมลูว่ายงัขาดความสามารถในการคนืเดก็สูค่รอบครวั แต่ให้ความส�าคญัต่อการดแูลเดก็ในขณะที่ยงัอยูใ่นสถานสงเคราะห์
ของตนมากกว่า เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์บางแห่งกล่าวว่าหน้าที่ของหน่วยงานกค็อืการดแูลเดก็จนกว่าเดก็จะโตเป็น
ผูใ้หญ่ และ/หรอื ส�าเรจ็การศกึษา ส่วนการคนืเดก็กลบัสูค่รอบครวันั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของหน่วยงาน

ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เอกชนหลายแห่งยงัขาดคณุสมบตัใินการดูแลเดก็ ได้แก่ งานสงัคมสงเคราะห์ 
จิตวิทยา หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ ทักษะ และความ
สามารถที่จ�ากัดในการดูแลเด็ก อีกทั้งหน่วยงานก็ยังไม่มีการก�าหนดภาระงานที่ชัดเจน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ท�าให้ความ
สามารถในการดูแลเดก็แบบรายบคุคล และการท�าแผนพฒันาเดก็รายบคุคลมนี้อย

2.5.4	การไม่ส่งรายงานการด�าเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนเป็นการเพิ่มภาวะเปราะบางให้กับเด็ก

เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เอกชนหลายคนกล่าวว่า เจ้าหน้าที่มีการท�าโทษเด็กทางร่างกาย แต่ดูเหมือนจะไม่มีความ
ชดัเจนว่าการท�าโทษระดบัใดจงึถอืว่าเป็นการละเมดิสทิธแิละเดก็ต้องได้รบัการคุม้ครองเดก็ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องถกูให้ออก
จากงาน การขาดแคลนเจ้าหน้าที่และการขาดความสามารถในการดูแลเด็ก และอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่เป็นตัว
สะท้อนถงึการขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมาตรฐานการดูแลเดก็



29นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

ปัญหาการท�าโทษเด็กทางร่างกายเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาปัญหาเชิงโครงสร้างของกฎหมาย และแนวนโยบายที่ท�าให้
เกดิการปฏบิตังิานที่ไม่ดพีอ ถงึแม้ว่าประเทศไทยมพีนัธะสญัญาต่อคณะกรรมาธกิารต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ
ในการห้ามท�าโทษเดก็ทางร่างกายในทกุๆ กรณี42 แต่แนวนโยบายยงัมคีวามไม่สอดคล้องกบัพนัธะสญัญา กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์จะมขี้อบงัคบัเกี่ยวกบัการลงโทษเดก็ปี พ.ศ. 2548 ที่ไม่นบัรวมการท�าโทษเดก็ทาง
ร่างกายเพื่ออบรมสั่งสอนเดก็ ซึ่งข้อห้ามนี้ใช้ในกรณทีี่ลงโทษแบบที่ต้องรนุแรงมากเท่านั้น: ภายใต้มาตรา 61 ของพระราช
บญัญตัคิุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 เจ้าของผู้คุ้มครองสวสัดภิาพและผู้ปฏบิตังิานในสถานรบัเลี้ยงเดก็ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ต้องไม่ท�าร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความ
ดูแลโดยวธิกีารรนุแรง “เว้นแต่กระท�าเท่าที่สมควร เพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบยีบที่รฐัมนตรกี�าหนด” ทั้งนี้มาตรา 65 ของ 
พ.ร.บ.ฯ อนญุาตให้มกีารท�าโทษเดก็ได้ แต่จะต้อง “กระท�าเท่าที่สมควร เพื่อการอบรมสั่งสอน” […] ดงันั้นการท�าโทษโดย
วธิกีารรนุแรงในสถานรบัเลี้ยงเดก็เลก็และสถานรบัเลี้ยงเดก็โต จงึกลายเป็นการกระท�าที่ถกูต้องตามกฎหมายภายใต้มาตรา 
61 และ 65 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 (ดูย่อหน้า 2.4) และมาตรา 1567 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
(ดูย่อหน้า 2.2) นอกจากนี้คณะกรรมการสทิธเิดก็ได้ให้ค�าแนะน�าในบทความสรปุจากรายงานของรฐับาลในปี พ.ศ. 2541 
รายงานฉบบัที่สองในปี พ.ศ. 2549 และในรายงานฉบบัที่สามและที่สี่ในปี พ.ศ. 255543 ว่าควรมกีารออกกฎหมายอย่าง
ชดัเจนที่ห้ามการท�าโทษโดยการท�าร้ายร่างกายเดก็ในทกุกรณ ีรวมไปถงึการท�าร้ายร่างกายเดก็ที่บ้านด้วย
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42 BRIEFING ON THAILAND FOR THE COMMITTEE AGAINST TORTURE, 52nd session, April/May 2014. Retrieved on April 19, 2015 from: 
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Ftbinternet.ohchr.
org%2FTreaties%2FCAT%2FShared%2520Documents%2FTHA%2FINT_CAT_NGO_THA_17055_E.docx&ei=PZw0Vb-NBoPluQSC-
ICIBw&usg=AFQjCNG3LKgReMsxGk-_oYvp3nMkwnJpAA

43 Ibid.
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อกีครั้งที่ผลการศกึษา แสดงให้เหน็ว่า ประเดน็ความไม่รดักมุของมาตรฐานการดแูลเดก็ และการรายงานผลการด�าเนนิงาน
ต่อภาครัฐ เป็นภาพรวมของปัญหาเชิงระบบจากกฎหมายและแนวนโยบาย ซึ่งมีความจ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
เพราะตราบใดที่ยงัไม่มกีลยทุธ์ที่ชดัเจนในการปฏบิตังิาน การประสานงาน และบทบาทความรบัผดิชอบของแต่ละภาคส่วน 
สถานสงเคราะห์เอกชนกจ็ะด�าเนนิงานตามบทบาท และก�าหนดนโยบายการปฏบิตังิานของตนเอง

 
2.6 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์/โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์

ในการศกึษาครั้งนี้ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์/โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ หมายถงึสถาบนัที่ให้บรกิารที่พกัและจดับรกิาร
ด้านการศกึษาแก่เดก็ภายในสถาบนั (Boarding School) ส่วนบ้านพกั (Boarding House) หมายถงึสถาบนัที่จดัที่พกัให้เดก็
แต่ส่งเดก็ไปเรยีนหนงัสอืภายนอกสถาบนั 

กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รวม 51 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับ
นกัเรยีนที่ต้องอยู่ประจ�า แต่ในทางปฏบิตัมิโีรงเรยีน 3 แห่งจาก 51 แห่งที่ไม่มเีดก็อยู่ประจ�า คณะผู้วจิยัได้ส่งแบบสอบถาม
ไปยงัโรงเรยีนทั้ง 51 แห่ง และได้รบัแบบสอบถามกลบัคนื 21 แห่ง ดงันั้น ข้อมูลเกี่ยวกบัอายขุองเดก็จงึมาจากเดก็จ�านวน 
8,440 คน จากเดก็ที่อยู่ประจ�าทั้งสิ้น 33,649 คน (คดิเป็นร้อยละ 25) ทั้งนี้จากข้อมูลของกระทรวงศกึษาธกิารพบว่าเดก็ส่วน
ใหญ่ที่อยู่ประจ�า คอืเดก็ที่เรยีนอยู่ในชั้นมธัยมต้นและมธัยมปลาย (ร้อยละ 74.2) ซึ่งข้อมูลอายเุดก็นี้มคีวามใกล้เคยีงกบัผล
ส�ารวจที่ร้อยละ 75 ของเดก็ที่อยู่ประจ�า จะมอีายอุยู่ในช่วง 10 ถงึ 18 ปี ถงึแม้ว่าโดยหลกัการแล้ว เดก็ที่มอีายตุ�่ากว่า 6 ปี 
เป็นเดก็อายนุ้อยเกนิไปที่จะอยู่โรงเรยีนประจ�า แต่จากข้อมูลของกระทรวงศกึษาธกิาร พบว่ามเีดก็เลก็ที่อายตุ�่ากว่า 6 ปีถงึ 
46 คน อยู่ในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์/โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์

การศึกษานี้ ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนจ�านวนน้อยแห่ง และข้อค้นพบจากการศึกษานี้อาจจะไม่สามารถขยายผลอธิบายใน
ภาพกว้างได้ แต่อย่างไรกต็าม ข้อมูลที่ค้นพบกพ็อที่จะช่วยให้เข้าใจถงึสภาพปัญหาที่เดก็ต้องเผชญิในโรงเรยีน

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์/โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ถอืเป็นสถานที่ช่วยให้เดก็ที่ไม่ได้รบัการดแูลจากครอบครวั และ/หรอื 
เด็กด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงการศึกษาและโอกาสอื่นๆ ได้ บางโรงเรียนรับเด็กที่ถูกส่งมาจากสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
หรอืเอกชน เพื่อให้เดก็เข้าเรยีนในระดบัมธัยม บ่อยครั้งที่โรงเรยีนรบัเดก็ที่ถูกส่งมาจากครอบครวัเพื่อให้ได้รบัการศกึษา ซึ่ง
เดก็ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชนเผ่า กลุ่มยากจน และมาจากชมุชนที่อยู่ไกล ครอบครวัที่อพยพมาเพื่อท�างานและอื่นๆ จาก
ข้อมูลพบว่าโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์และโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์เป็นสถานที่รบัเดก็ที่ถูกปฏเิสธ หรอืไม่สามารถได้รบั
การดูแลจากสถานสงเคราะห์อื่นๆ โดยเฉพาะสถานสงเคราะห์ภาครัฐ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่ได้รับ 
ผลกระทบจากเอชไอว ีซึ่งถูกส่งมาจากจงัหวดัห่างไกล:

“เรามเีดก็กว่า 800 คน ตดิเชื้อประมาณ 100 คน และมคีนดูแลเดก็ตดิเชื้อ ในตอนแรกมจีดุประสงค์โดยตรงในการรบั
เดก็ตดิเชื้อ .... แต่ช่วงหลงัๆ มหีลากหลายมากขึ้นทั้งเดก็เร่ร่อน เดก็ก�าพร้า แรงงานเดก็ เดก็ถูกทารณุกรรม ยากจน 
ยาเสพตดิ และเดก็จากสถานพนิจิ แต่ส่วนมากมาจากสถานสงเคราะห์กว่า 30 จงัหวดั ......ชาวเขาเรากร็บั มาจากพื้นที่
ไกลๆ อย่าง เพชรบูรณ์ ตาก เชยีงราย อาข่า ม้ง กระเหรี่ยง” (ผู้อ�านวยการโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ภาคกลาง) 

“แต่พอจบ ป.6 แล้ว เดก็กต็้องการเรยีนต่อกเ็ลยให้มาหาเรา อนันี้หมายถงึเดก็ HIV” (ผู้อ�านวยการโรงเรยีนราชประชา
นเุคราะห์ ภาคเหนอื)
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โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์และโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์มเีดก็จ�านวนมากแต่มจี�านวนผู้ดูแลน้อย โรงเรยีนหนึ่งๆ จะดูแล
เดก็ระหว่าง 744 ถงึ 837 คน ขึ้นอยู่กบัแต่ละโรงเรยีน จ�านวนเดก็โดยเฉลี่ยจากโรงเรยีน 3 แห่งที่ไปศกึษามเีดก็จ�านวน
ประมาณ 780 คน

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์และโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ส่วนใหญ่จะมผีู้ดูแลในหอพกั 2 คน ต่อเดก็ 
40-60 คนเป็นอย่างน้อย

เจ้าหน้าที่ในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์/ราชประชานเุคราะห์/บ้านพกั ต้องดูแลเดก็ให้เดก็รู้สกึเสมอืนว่าอยู่ในครอบครัว แต่
อย่างไรกต็ามจะไม่สามารถดูแลเดก็เป็นรายบคุคลได้

ผู้ให้ข้อมูลหลักในระดับประเทศอธิบายว่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ด�าเนินงานตามกรอบ
นโยบายและมาตรฐานในการดูแล แต่ดูเหมือนว่าความรู้และการใช้มาตรฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งจะต่างๆ กันไป 
สถานการณ์นี้คล้ายกับสิ่งที่คณะผู้วิจัยค้นพบในสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียน พบว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสบางคนของ
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์/โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์และบ้านพกั (Boarding Houses) ไม่มคีวามคุ้นเคยกบักรอบนโยบาย
ในการคุ้มครองเด็กและมาตรฐานการดูแลขั้นพื้นฐาน และดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าผู้สัมภาษณ์หมายถึงอะไร เมื่อกล่าวถึง
มาตรฐานการดแูลเดก็ ผูใ้ห้ข้อมูลกล่าวถงึอปุสรรคในการด�าเนนิงานให้ได้ตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เช่น สขุอนามยั เป็นต้น 
รวมถงึการไม่มแีนวทางที่ชดัเจนในการจดัการการอยู่ร่วมกนัของเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอวกีบัเดก็อื่นๆ

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการจดทะเบียนของสถาน
สงเคราะห์เอกชนทั้งหมด อย่างไรกต็าม ยงัคงมสีถานสงเคราะห์เอกชนบางหน่วยที่ไม่ได้จดทะเบยีน และในขณะนี้กย็งัไม่
ทราบจ�านวนที่แน่นอน เจ้าหน้าที่ของส�านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์จงัหวดัอธบิายถงึความยากล�าบาก
ในการระบุ และติดตามสถานสงเคราะห์เอกชนรวมทั้งบ้านพักเด็กรูปแบบต่างๆ (Boarding Houses) ซึ่งท�าให้ไม่สามารถ 
ตรวจสอบและก�ากับมาตรฐานการดูแลเด็กได้ ความยากล�าบากเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายของผู้บรหิารจดัการสถานรองรบัเหล่านั้น

อย่างไรกต็าม จากที่ได้กล่าวถงึปัญหาเกี่ยวกบัสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบยีนแล้ว ปัญหาในการก�ากบัดูแลเกดิจาก
การแยกส่วนของบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบ (ในกรณนีี้เป็นการแยกส่วนการท�างานระหว่างกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ) ในระบบที่ต่างฝ่ายต่างท�างานเพื่อวัตถุประสงค์ของตน โดย
ปราศจากกลยทุธ์ในการท�างานให้สอดคล้องและบรรลวุตัถปุระสงค์เดยีวกนั ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงถงึสถานการณ์ปัญหา

“เชยีงรายม ี40-50 หน่วยงาน มทีั้งที่จดทะเบยีนและไม่จดทะเบียน โดยที่ไม่จดทะเบยีนมเีกอืบ 20 แห่ง คอืครึ่งต่อครึ่ง 
เราเข้าไปประชมุกบัเขาในฐานะภาคใีนการท�างานโครงการภาครี่วม และดูแลพื้นที่เชยีงรายอยู่ กพ็บว่ามปีัญหาเยอะ
ในสถานสงเคราะห์เหล่านี้” (รองผู้อ�านวยการองค์กรภาคเอกชน ภาคเหนอื) 

“ทางจังหวัด[ชื่อจังหวัด] ค่อนข้างมีปัญหามานานเนื่องจากว่ามีสถาบันการศึกษาค่อนข้างเยอะ และก็ไม่ได้มีการจัด
ระบบแต่แรก เพราะฉะนั้นหอพกัเถื่อนค่อนข้างที่จะมปีัญหา คอืหอพกัเถื่อนเยอะ ในเรื่องของการขึ้นทะเบยีน เพราะ
ว่าตัวกฎหมายเองก็ใช้มานาน....... ” (นักสังคมสงเคราะห์ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กรงุเทพและปรมิณฑล) 



32 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

“ม ีแต่เราไม่รู้ มนัขึ้นอยู่กบัวตัถปุระสงค์ของเรา ตรวจสอบไม่ได้ มูลนธิจิะเป็นของมหาดไทย เราจะไม่รู้เลย ส�านกังาน
จงัหวดัของมหาดไทย ส�านกังานจงัหวดัไม่มอี�านาจเข้าไปดูหรอืเข้าไปตรวจสอบ เราท�าได้แค่ประชาสมัพนัธ์ กฎหมาย
กไ็มไ่ด้บงัคบั ขึ้นอยูก่บัวตัถปุระสงค์และเจตนารมณ์เอง” (นกัสงัคมสงเคราะห์ ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคง
ของมนษุย์จงัหวดั ภาคเหนอื) 

สาระส�าคญัโดยสรปุ คอื ปัญหาเชงิระบบก่อให้เกดิสถานการณ์ต่างๆ คล้ายกบัปัญหาที่เคยกล่าวมาแล้ว ในหวัข้อสถาน
สงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบยีน 

2.7 ครอบครัวเครือญำติอุปถัมภ์แบบเป็นทำงกำร

2.7.1	แนวคิดและรูปแบบของครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ:	ประเด็นของการเข้าถึง

ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบไม่เป็นทางการ เป็นรปูแบบการเลี้ยงดทูดแทนที่พบบ่อยที่สดุในประเทศไทย โดยครอบคลมุ
ถงึร้อยละ 90 ของการเลี้ยงดทูดแทนทั้งหมด44 ค�าจ�ากดัความของ “ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ (Kinship Care)” ที่ใช้ใน 
การศึกษาครั้งนี้ มีที่มาจาก แนวทางการเลี้ยงดูทดแทนเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2552 และยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
เรื่องการเลี้ยงดทูดแทนแบบครอบครวัของประเทศไทย ซึ่งได้ให้ค�าจ�ากดัความของครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ว่า “การดแูล 
แบบครอบครัวโดยเครอืญาตขิองเด็ก หรือโดยเพื่อนสนิทของครอบครัวที่เด็กรู้จกั ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
กต็าม”45, 46 
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ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์ โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ซึ่งจดัการโดยศนูย์อ�านวยการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม ในปีงบประมาณ 
2558 (ตลุาคม 2557-กนัยายน 2558) ศูนย์อ�านวยการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรมได้รบัเงนิงบประมาณจ�านวน 120 ล้านบาท 
และมเีป้าหมายสนบัสนนุเดก็จ�านวน 5,000 คน ให้ดูแลโดยครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ที่จดทะเบยีน47, 48 เงนิงบประมาณ
นี้ได้จดัสรรไปยงัหน่วยงานภายในกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 7 หน่วย ได้แก่ ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด, บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�าจังหวัด, ส�านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก, ศูนย์พัฒนาสังคม, 
ส�านกัคุ้มครองสวสัดภิาพชมุชน, ฝ่ายครอบครวัอปุถมัภ์49 และกองประสานโครงการสายใยรกัแห่งครอบครวั50

ตารางที่	5. การจดัสรรเงนิส�าหรบัครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ประจ�าปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน

งบประมาณประจำาปี 2558

กลุ่มเป้าหมาย
(จำานวนเด็ก)

จำานวนเงิน (บาท)
ร้อยละของงบประมาณ

ทั้งหมด

สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2,362 56,688,000 47.2

บ้านพักเด็กและครอบครัว ประจำาจังหวัด 769 18,456,000 15.4

สำานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 558 13,392,000 11.2

ศูนย์พัฒนาสังคม 526 12,624,000 10.5

สำานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 385 9,240,000 7.7

ฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์ ศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 240 5,760,000 4.8

กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 160 3,840,000 3.2

รวม 5,000 120,000,000 100.00

*Percentages are approximate

ศูนย์อ�านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีความรับผิดชอบในการจัดสรรเงินทุนส�าหรับการสนับสนุนครอบครัวเครือญาติ
อุปถัมภ์แบบเป็นทางการไปยังหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์จะรายงานโดยตรงต่อศูนย์อ�านวย
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์มีหน้าที่ก�ากับดูแลครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และ
ดูแลก�ากับการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นภาคี ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบ
ครอบครวัอปุถมัภ์ พ.ศ. 2544 

44 UNICEF (2014a). More than 3 million children in Thailand do not live with their parents: UNICEF. Retrieved September 14, 2014 from: http://
www.unicef.org/media/media_73914.html. 45 UN (2009). Guidelines for the Alternative Care of Children, Article 28(c:i). United Nations, 
Geneva.

45 Subcommittee for Alternative Care Strategy (2011). The National Strategy on Alternative Family-based Care: Draft. Kingdom of Thailand
47 Child Adoption Centre (2015). Details of Foster Family Budget Allocation. Ministry of Social Development and Human Security: Thailand.
48 At the time of writing this report, the MSDHS was under restructuring but had yet to be finalized.
49 The Foster Care Division is directly overseen by the Child Adoption Centre.
50 Child Adoption Centre (2015). Details of Foster Family Budget Allocation. Ministry of Social Development and Human Security: Thailand.©
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34 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2557 มเีดก็เกอืบ 50,000 คนที่อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย แต่มเีพยีง 5,000 คน
เท่านั้นที่อยู่ในระบบครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการ ตวัเลขนี้มผีลมาจากเพดานงบประมาณที่ก�าหนดโดยรฐั 
ว่าจะสามารถสนับสนุนเด็กในครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการได้จ�านวนเท่าใด การวิจัยนี้พบว่าเพดานงบ
ประมาณอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการส่งเสริมและการคงไว้ซึ่งครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ให้เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ
ในการดูแลเดก็ ดงันี้

1. ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์เป็นรูปแบบการดูแลเดก็โดยบคุคลที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่แท้จรงิ ที่ได้รบัการยอมรบัมาก
ที่สดุในประเทศไทย ครอบครวัขยายหรอืครอบครวัหลายวยั เป็นรูปแบบดั้งเดมิในการช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและ
กันของครอบครัวในประเทศไทย โดยที่ลูกจะดูแลพ่อแม่ที่สูงวัยและในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็จะดูแลบุตรหลานให้ 
ในหลายปีที่ผ่านมา รูปแบบนี้เริ่มมกีารเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครวั “ข้ามรุ่น” ซึ่งตา ยายจะรบัผดิชอบในการดูแล
บตุรหลานในวยัที่ก�าลงัเจรญิเตบิโตเกอืบทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2554 คดิเป็นร้อยละ 13.7 ของจ�านวนครอบครวัทั้งหมด
ที่มผีู้สูงอายตุั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นครอบครวั “ข้ามรุ่น” ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แนวโน้มเช่นนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการย้ายถิ่น จากการศกึษาพบว่า ครอบครวั “ข้ามรุ่น” มบีทบาทส�าคญัในการให้การ
ดูแลแบบครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ส�าหรบัเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษและเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี

2. การส�ารวจระดบัประเทศโดยส�านกังานสถติแิห่งชาตไิด้ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามเีดก็มากกว่า 3.4 ล้านคน ที่ไม่ได้
อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ที่แท้จรงิคนใดคนหนึ่ง เมื่อพจิารณาเดก็ที่อยู่ต�่ากว่าเส้นความยากจน พบว่าเดก็ที่อาจต้องการ
ความช่วยเหลอื อาจมถีงึมากกว่า 400,000 คน ที่ต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐ แต่เดก็พวกนี้อยู่นอกระบบ
ที่เป็นทางการ และมขี้อจ�ากดัในการเข้าถงึการคุ้มครองทางสงัคม 

 
นอกเหนอืจากประเดน็ปัญหาเรื่องเพดานงบประมาณแล้ว การช่วยเหลอืครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ยงัต้องเผชญิกบัปัญหา
ต่างๆ ดงันี้

• เงนิช่วยเหลอืไม่เพยีงพอต่อความต้องการของเดก็มากกว่าหนึง่คน – ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ที่ผ่านหลกั
เกณฑ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ มีสิทธิที่ได้รับเงินช่วยเหลือที่ระบุไว้ในประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เรื่อง อตัรา และหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิช่วยค่าเลี้ยงดูเดก็แก่ครอบครวัอปุภัมภ์ และ/หรอื เครื่องอปุโภคบรโิภคแก่
เด็กตามความจ�าเป็น พ.ศ. 2548 ระเบียบข้อบังคับกล่าวไว้ว่า เด็กที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องมีอายุระหว่าง  
0 ถงึ 18 ปี และเงนิช่วยเหลอืส�าหรบัครอบครวัต้องไม่เกนิ 2,000 บาทต่อเดอืนต่อเดก็หนึ่งคน นอกจากนั้น เดก็
อาจจะได้รบัเครื่องอปุโภคบรโิภค และอปุกรณ์การเรยีนที่มมีลูค่าไม่เกนิ 500 บาทต่อเดอืนเป็นการเพิ่มเตมิ ส�าหรบั
ครอบครวัที่ดูแลเดก็มากกว่าหนึ่งคน เงนิช่วยเหลอืต้องไม่เกนิ 4,000 บาท และความช่วยเหลอืเพิ่มเตมิในรูปแบบ
ของเครื่องอปุโภคบรโิภคจะต้องมมีูลค่าไม่เกนิ 1,000 บาทต่อเดอืน

• การกระจายความช่วยเหลือท�าให้จ�านวนเงินช่วยเหลือลดลง – การศึกษาพบว่า มีการลดปริมาณเงินช่วย
เหลอืต่อครอบครวัเพื่อใช้เป็นกลยทุธ์ในการเพิ่มจ�านวนเดก็ที่จะได้รบัความช่วยเหลอืและครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์
ใหม้ากขึ้น วธิกีาร “ลดจ�านวนเงนิช่วยเหลอื หรอื ลดเพื่อกระจาย” ได้ถกูน�ามาใช้เพื่อเป็นการบรรเทาความยากจน 
อย่างไรก็ตาม ยังเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะใช้ได้ในระยะยาวหรือไม่ ตามหลักการแล้วมี
ความคุ้มครองทางสงัคมอื่นๆ เช่น ความช่วยเหลอืต่อผู้พกิาร ความช่วยเหลอืส�าหรบัผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีความช่วย
เหลือส�าหรับผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาส�าหรับเด็กที่ประสบความยากล�าบาก แต่ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์

51 Knodel, J., Prachuabmoh, V., & Chayovan, N. (2013). The changing well-being of Thai elderly: An update from the 2011 survey of older 
persons in Thailand. College of Population Studies, Chulalongkorn University, & HelpAge International, Thailand.
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หลายครอบครวัได้ชี้แจงว่า วธิกีาร “ลดจ�านวนเงนิช่วยเหลอื หรอื ลดเพื่อกระจาย” บรรเทาความยากล�าบากแก่
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่ครอบครัวจะต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการต้องแยก
เดก็จากครอบครวัมากขึ้น

• ความชัดเจนด้านการก�าหนดจ�านวนเงินช่วยเหลือ - แม้ว่าจะมนีโยบายก�าหนดจ�านวนเงนิช่วยเหลอื แต่กย็งั
ไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการก�าหนด ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนเงินขั้นต�่าตามความเหมาะสมในการ
ให้เดก็มคีวามเป็นอยูท่ี่ด ีเกณฑ์การก�าหนดจ�านวนเงนิช่วยเหลอืขั้นต�่าควรจะเหมอืนกนัหรอืไม่ ส�าหรบัเดก็ที่มคีวาม
ต้องการพเิศษและมคีวามเปราะบาง หรอืเดก็ที่อยู่ในขั้นตอนการพฒันาที่แตกต่างกนั ช่องว่างของนโยบายที่ไม่ได้
ให้แนวทางกบัผู้ปฏบิตังิานในการใช้กลยทุธ์ “การลดจ�านวนเงนิช่วยเหลอื หรอื ลดเพื่อกระจาย” ท�าให้กลยทุธ์นี้
ไม่มคีวามยั่งยนืในและอาจมคี�าถามในเรื่องของความเท่าเทยีม

การจ�ากัดจ�านวนครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์โดยการก�าหนดเพดานความช่วยเหลือ เป็นการลดโอกาสเด็กที่จะได้อยู่กับ
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ และท�าให้สถานสงเคราะห์กลายเป็นที่เดียวที่จะรองรับเด็กโดยปริยาย นอกจากนี้ครอบครัว
เครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการยงัสามารถได้รบัเงนิช่วยเหลอืได้จนเดก็เรยีนจบจากโรงเรยีน หรอืมอีายคุรบ 18 ปีบรบูิรณ์ 
หรอืได้รบัเข้าเป็นบตุรบญุธรรมอย่างเป็นทางการ จงึท�าให้ลดโอกาสที่จะให้เดก็คนใหม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบครอบครวัเครอื
ญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการ ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์เป็นทางเลอืกในการดูแลทดแทนที่ด ี แต่ด้วยระบบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจบุนัที่มจี�านวนค่อนข้างจ�ากดั ท�าให้โอกาสในการสนบัสนนุการดแูลแบบครอบครวัแก่เดก็อกีเป็นจ�านวนมากนั้นน้อยลง

2.7.2	การคุ้มครองทางสังคมไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ

ทรพัยากรสนบัสนนุ เช่น เงนิสงเคราะห์และการสนบัสนนุประเภทอื่นๆ ในรปูแบบวตัถ ุ(นมผง อาหาร และอปุกรณ์การเรยีน
อื่นๆ) มจี�ากดั ถงึแม้ทรพัยากรสนบัสนนุเหล่านี้จะมอียูใ่นระบบการเลี้ยงดทูดแทนอยูแ่ล้ว แต่การให้เงนิสงเคราะห์ครอบครวั
เครอืญาตอิปุถมัภ์เป็นไปอย่างจ�ากดั และมแีนวโน้มว่าไม่เพยีงพอต่อความต้องการของเดก็และครอบครวัที่มอียูเ่ป็นจ�านวน
มาก และบ่อยครั้งที่การจัดการทรัพยากรและบริการเพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัวนั้นด�าเนินการโดยบุคลากรที่ขาด
คณุสมบตั ิผูใ้ห้ข้อมลูหลายคนมคี�าถามเรื่องการตดัสนิใจ หรอืหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางที่ดเูหมอืน
ไม่สอดคล้องกบัความต้องการในพื้นที่

“จงัหวดัเรามคีวามต้องการ แต่ในอดตีไม่มกีารประเมนิความต้องการ รฐัให้งบจงัหวดัละห้าแสนบาท เรากไ็ด้ห้าแสน
ด้วย แต่จงัหวดัเรามปีัญหาที่มจี�านวนเดก็ที่ต้องการความช่วยเหลอืมากกว่าที่อื่น” (พฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย์จงัหวดั ภาคกลาง)

สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้การประสานงานของทั้งส่วนกลาง จังหวัดและพื้นที่ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอ่อนแอลงในการที่จะ
มุง่เน้นการด�าเนนิงานเพื่อป้องกนัการแยกเดก็จากครอบครวัและการดแูลแบบครอบครวั ปัญหาเกดิขึ้นจากช่องว่างระหว่าง
นโยบายกบัการด�าเนนิงาน ส่งผลให้เกดิความยากล�าบากในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวสัดภิาพเดก็

ประเด็นเหล่านี้มีผลต่อการเข้าถึงการสนับสนุนครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์และการเลี้ยงดูทดแทนโดยทั่วไป เป็นอุปสรรค
ขดัขวางเชงิระบบ ท�าให้เสยีโอกาสในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนที่เดก็อาศยัอยู่

52 Knodel, J. &Saengtienchai, C. 2005. Older-aged parents: The final safety net for adult sons and daughters with AIDS in Thailand. Journal of 
Family Issues, 26 (5):665–698.

53 UNICEF 2011. Situation Analysis of Women and Children in Thailand.
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2.7.3	 การเข้าถึงการสนับสนุนของครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ:	 ระบบที่ซับซ้อนและอุปสรรค
เชิงโครงสร้าง	

ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครฐัเรื่องครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการ กล่าวเหมอืนกนัว่า ส่วนใหญ่ของผู้ที่น่า
จะเป็นผู้ได้รบัประโยชน์ยงัขาดความเข้าใจและตระหนกัถงึสทิธทิี่จะได้รบั แม้กระทั่งผู้ปฏบิตังิาน (เช่น นกัสงัคมสงเคราะห์ 
ผู้น�าชมุชน) ที่สามารถท�าให้คนในชมุชนเข้าถงึบรกิาร กใ็ห้ข้อมลูว่า ยงัมคีวามรู ้ความเข้าใจน้อยเกี่ยวกบัระบบการให้ความ
ช่วยเหลอืครอบครวั

การขาดความรู้ ความเข้าใจต่อสทิธขิองกลุม่ที่น่าจะได้รบัประโยชน์เป็นปัญหาที่ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่กล่าวถงึ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างภาครฐั เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยงัคงไม่เพยีงพอ ส่งผลให้เกดิปัญหาการเข้าถงึและการบริหาร
จดัการ ตลอดจนการตดิตามผลการช่วยเหลอืเดก็จากหน่วยงานที่ถูกส่งเข้าไปอยู่ร่วมกบัครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์

ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่เคยเข้าสู่ระบบนี้ กล่าวว่าเขาได้ข้อมูลมาจากครอบครัว เพื่อน นักสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ 
อาสาสมัครชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังอธิบายต่อว่าการเข้าสู่ระบบขึ้นอยู่กับการได้
ข้อมูลว่าจะได้รบัการสนบัสนนุอะไรบ้าง (กรณคีรอบครวัอปุถมัภ์ ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ หรอืสวสัดกิารทั่วไป) จาก
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง และหากไม่สามารถตดิต่อกบัเจ้าหน้าที่คนนั้นกจ็ะท�าให้เกดิปัญหา

การก�าหนดเป้าหมายเดก็ 5,000 ราย ที่ก�าหนดจากส่วนกลางมผีลอย่างมากต่อการเข้าถงึการช่วยเหลอื จากตวัอย่างที่น�า
เสนอ ดงันี้

“คือเขาก็จะต้องมีการช่วยเหลือตัวเองด้วย แล้วก็ในเรื่องของตัวแหล่งเงินมันไม่เพียงพอ ครอบครัวที่มีปัญหานี่เยอะ 
ค่อนข้างเยอะมากใน...(ชื่อจงัหวดั)....นี่กไ็ม่เพยีงพออยูแ่ล้ว ตอนนี้เรากจ็ะต้องมกีารคดัเลอืก คอืเหมอืนกบัว่ามกีารตรวจ
สอบสภาพครอบครวั แล้วกอ็าจจะต้องดูว่าครอบครวัไหนมคีวามเดอืดร้อนมากกว่า จรงิๆ นะเดอืดร้อนเหมอืนกนันั้น
แหละ เพยีงแต่ว่าใครเดอืดร้อนมากเดอืดร้อนน้อย คอืถ้าเดอืดร้อนมากกอ็าจจะได้รบัการพจิารณาในเรื่องของเงนิก่อน 
อย่างกรณฉีกุเฉนิกไ็ด้ก่อน” (นกัสงัคมสงเคราะห์ พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์จงัหวดั กรงเุทพและปรมิณฑล)

“ถ้าส่วนของเดก็ด้อยโอกาสบาง case กจ็ะเข้าสู่กระบวนการพจิารณา คณะอนกุรรมการจงัหวดั คอื ถ้างบกระทรวง
โอนมาให้เยอะ กจ็ะช่วยเขาได้ แต่ในพื้นที่.... (ชื่อจงัหวดั)...... ขอเข้าไปหลายพื้นที่ ซึ่งมนักอ็าจจะจ�ากดั อาจได้รบัความ
ช่วยเหลอืไม่ทั่วถงึ” (นกัพฒันาสงัคม ภาคใต้) 

อปุสรรคเชงิโครงสร้างมผีลต่อการออกแบบระบบตั้งแต่แรกเริ่ม ดงัที่ได้น�าเสนอข้างต้น และส่งผลต่อทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผูใ้ห้บรกิาร ตวัเดก็ ไปจนถงึผูด้แูล เนื่องจากท�าให้เกดิบรบิทที่เป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิการและท�าให้หลกัการตามแนวทาง
ของสหประชาชาต ิและหลกัการประโยชน์สูงสดุของเดก็ ซึ่งควรจะครอบคลมุในทกุองค์ประกอบของการเลี้ยงดูทดแทนที่ดี
เกดิขึ้นได้จรงิ

54 Foster Care Division. Fostered Child Visiting Report Form. Ministry of Social Development and Human Security: Thailand.
55 Child Adoption Centre (2014). ครอบครัวอุปถัมภ ์(Foster Families). Retrieved April 4, 2015 from: http://www.adoption.dsdw.go.th/about4_6.html
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2.7.4	ปัจจยัทีส่่งผลต่ออปุสรรคเชิงโครงสร้างในการปฏบิติัตามหลกัการของแนวปฏิบติัขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยระบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่ดี	

การกระจายความรบัผดิชอบระหวา่งหน่วยงาน ในการดแูลระบบครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์นั้น อาจไม่ได้เป็นอปุสรรคต่อ
แนวทางการปฏบิตังิานที่ด ีแต่อาจมผีลให้เกดิระบบที่มุ่งเน้นให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของแต่ละองค์กรมากกว่าเกดิการปฏบิตัิ
ที่ด ีตวัอย่างเช่น กรณทีี่ศูนย์อ�านวยการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรมกระจายเงนิสนบัสนนุครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็น
ทางการไปยงัหน่วยงานต่างๆ ดงัตารางที่ 5 และหน่วยงานได้ประเมนิครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ที่ขึ้นทะเบยีนไว้ ไม่จ�าเป็น
ต้องส่งข้อมูลนี้กลบัไปยงัศูนย์อ�านวยการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม โดยเอกสารดงักล่าวจะถูกเกบ็ไว้ภายในองค์กร

ข้อมูลเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลอายแุละเพศของเดก็ โดยมกีารบนัทกึหมายเหตุส่วนตวัซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะบนัทกึไว้
ตามดลุยพนิจิของตน ถงึแม้หน่วยงานส่วนใหญ่จะมกีารรายงานเพิ่มเตมิภายในองค์กรกนัเอง แต่ยงัไม่ค่อยมกีารให้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากไม่มแีนวทางและกลไกในการด�าเนนิงานเรื่องข้อมูล แม้ว่าการศกึษานี้ ไม่ได้มเีป้าหมายที่จะ
เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการรายงาน แต่คงต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการกระจายความรับผิดชอบที่ไม่มี
การแลกเปลี่ยนข้อมลูที่เพยีงพอ และการมฐีานข้อมลูที่ยงัไม่ได้มาตรฐาน รวมถงึระบบการตดิตามและประเมนิผลเพื่อให้การ
สนบัสนนุเดก็และผู้ดูแลเดก็ในครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการสามารถท�างานได้มปีระสทิธผิลมากขึ้น

ผู้ให้ข้อมูลในทกุภูมภิาคและทกุระดบัของการด�าเนนิงานด้านการเลี้ยงดูทดแทน รวมถงึระบบครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์
แบบเป็นทางการได้ให้ข้อมูลไว้ดงันี้

• ข้อมูลที่ส�าคญัเกี่ยวกบัครอบครวัและเดก็ที่มภีาวะเปราะบาง รวมถงึสถานการณ์ที่เดก็ก�าลงัเผชญิอยู่ยงัมไีม่เพยีง
พอ

• ยงัขาดข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ดูแลที่เป็นครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ที่ไม่ได้จดทะเบยีน ซึ่งส�าคญัเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ครอบครวัเหล่านี้มกัประสบปัญหาในการดูแลเดก็ต่อไปในอนาคต และนบัเป็นกลุ่มครอบครวัที่มภีาวะเปราะบาง

• ข้อมูลที่เกบ็รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ที่ท�างานในระดบัพื้นที่ ไม่ได้รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกนั
• ศกัยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะหน่วยงานของรฐัในระดบัท้องถิ่นที่จะเข้าถงึข้อมูลที่มอียู่ เช่น ระบบการตรวจ

สอบการคุ้มครองเดก็ (ระบบ CPMS: Child Protection Monitoring System) ความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูลที่
มอียู่

มีการรวบรวมข้อมูลที่สามารถน�าไปสู่การปรับปรุงในเรื่องการสนับสนุนเด็กที่อยู่ในครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็น
ทางการ แต่ระบบที่ท�าการเกบ็ข้อมูลนั้น ยงัแยกส่วน ไม่เป็นระบบและยากต่อการเข้าถงึ และมสีมมตฐิานว่าเจ้าหน้าที่ใน
ทกุระดบัมคีวามสามารถในการวเิคราะห์และใช้ข้อมูล

2.7.5	ข้อท้าทายในการก�ากับดูแลระบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ

โดยหลกัการแล้วครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แต่ละครอบครวัที่จะสมคัรเข้าเป็นครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการ 
ควรมผีู้จดัการรายกรณ ี(Case Manager) โดยนกัสงัคมสงเคราะห์ที่มคีณุสมบตัติามก�าหนดคอยก�ากบัดูแล 
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หลงัจากได้รบัการอนมุตัแิล้ว นกัสงัคมสงเคราะห์จากหน่วยงาน ควรไปเยี่ยมเดก็และครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ “ทกุสอง
เดอืนในช่วงปีแรก” หลงัจากนั้น จงึเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมแล้วแต่เดก็แต่ละคน และ “การไปเยี่ยมนั้นไม่ควร
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี” ศูนย์อ�านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจัดท�าแนวทางปฏิบัติส�าหรับนักสังคมสงเคราะห์ในการ
ประเมนิพฒันาการของเดก็ที่ถูกเลี้ยงในครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ ตามกลุ่มอาย ุ(กล่าวคอื 0-1 ปี, 1-2 ปี, 2-3 ปี, 3-4 ปี, 
4-5 ปี, 5-6 ปี, 6-7 ปี และ 7-18 ปี) โดยสิ่งที่จะต้องประเมนิคอื สภาพความเป็นอยู่ของเดก็ สขุภาพ การศกึษา พฤตกิรรม 
ความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็ก รวมถึงความคิดเห็นและทัศนคติอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่หน่วยงานขาดนัก
สงัคมสงเคราะห์ที่มคีณุสมบตัเิหมาะสม ตวัอย่างข้างล่างนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เหน็ถงึสถานการณ์ดงักล่าว

“เขาเฉลี่ยจะเท่ากนั มนัเหมอืนกบัเท่ากนั แล้วอย่างของผมนี่พูดกนัตรงๆ เลย เจ้าหน้าที่เท่ากบัจังหวดัเลก็ๆ ธรรมดา 
ของเราไม่ใช่จงัหวดัใหญ่ [......] นกัพฒันาสงัคม อันนี้ของเราขาด จรงิๆ กรอบของข้าราชการที่นี่มปีระมาณ 14 คน 
ปัจจบุนัมจีรงิๆ 10 คน ขาดไป 4 คน” (พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์จงัหวดั ภาคกลาง)

การประเมินผลโดยรวมในการส่งเด็กสู่การดูแลของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการส่งคืนสู่ครอบครัวเดิม หรือครอบครัวเครือ
ญาติอุปถัมภ์หรือครอบครัวอุปถัมภ์ จะต้องประเมินว่าสามารถให้การดูแลที่ต่อเนื่องและเด็กต้องพอใจด้วย ถึงแม้ว่าทุก
หน่วยงานจะใช้เครื่องมอืเดยีวกนัในการประเมนิเพื่อจะส่งเดก็ไปสูก่ารดแูลแบบระบบครอบครวั รวมถงึครอบครวัเครอืญาติ
อปุถมัภ์ แต่กย็งัไม่มกีระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการน�าเครื่องมอืเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏบิตั ิแม้ส่วนใหญ่อ้างถงึพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ใช้เป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติตาม และมีการอธิบายกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมิน
ครอบครวัต่างๆ แต่กย็งัมหีลายคนที่ได้ชี้ให้เหน็วา่ แนวทางนั้นขาดความชดัเจน รวมถงึกระบวนการที่เป็นมาตรฐานส�าหรบั
การด�าเนนิงานตามที่แนวทางที่มอียู่

ความไม่ชดัเจนของระบบและการท�าให้เกดิมาตรฐานในกระบวนการเหล่านี้ ประกอบกบัการมขี้อมูลที่ไม่เพยีงพอเกี่ยวกบั
เดก็ที่มภีาวะเปราะบาง และการขาดบคุลากรที่มคีณุสมบตัทิี่เหมาะสม ก่อให้เกดิอปุสรรคต่อประโยชน์สูงสดุที่เดก็ควรจะ
ได้รับตามที่ได้ก�าหนดไว้ตามแนวทางของสหประชาชาติ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการใน 
ทุกด้าน ทั้งการประเมิน การติดตาม และการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คนได้น�าเสนอ ให้ข้อมูลและยกตัวอย่างประกอบตลอดรายงานฉบับนี้ เป็นหลักฐานส�าคัญของความ 
เป็นจรงิข้อนี้

การใช้ “ความเป็นมาตรฐาน” ก�าหนดกระบวนการรวมถงึการปฏบิตัทิี่ได้รบัการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าได้ค�านงึถงึประโยชน์สูงสดุที่เดก็ควรจะได้รบัเสมอ อย่างน้อยควรอยู่บนพื้นฐานจากหลกัฐานที่ได้ท�าการประเมนิแล้วว่า
เป็นหลกัปฏบิตัทิี่ด ีซึ่งกระบวนการที่ก�าลงัด�าเนนิการอยู่นั้น ไม่เคยได้รบัการประเมนิ ดงัตวัอย่าง

“มหีลกัการแต่ไม่มกีารปฏบิตั ิไม่เคยมกีารถอดบทเรยีน ไม่เคยมกีารสรปุบทเรยีน ว่ามนัคอือะไร ทกุคนยงัคดิเหมอืน
กนัว่าการส่งเข้าสู่สถานสงเคราะห์ คอื การผลกัให้พ้นตวั” (นกัสงัคมสงเคราะห์อาวโุส NGO กรงุเทพและปรมิณฑล)

56 Ministry of Social Development and Welfare (2001). The Department of Public Welfare’s Regulation on Foster Family Type of Child Care / Aid, 
Section 14. Thailand.

57 Ibid.
58 Child Adoption Centre. Forms for Assessing the Development of Children in Kinship Care Families. Retrieved on April 7,2015 from: http://www.

adoption.dsdw.go.th/Host7.html.
59 Foster Care Division. Fostered Child Visiting Report Form. Ministry of Social Development and Human Security: Thailand.
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ยิ่งไปกว่านั้น ชนดิของข้อมูลที่ก�าหนดให้หน่วยงานจดัเกบ็ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในเชงิสถติ ิแต่ไม่มแีนวทางที่
ชัดเจนในการเก็บข้อมูลส�าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่จะประเมินคุณภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ครอบคลุมในเรื่องของการ
คุ้มครองเดก็

2.8 ครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Care)

การจดับรกิารครอบครวัอปุถมัภ์ของภาครฐัด�าเนนิการภายใต้โครงการครอบครวัอปุการะ ซึ่งด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2542 โดย
ส�านกัคุม้ครองสวสัดภิาพหญงิและเดก็ ภายใต้กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ภายในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนษุย์ เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ ม ี2 ส่วน คอื 1) โครงการที่ด�าเนนิงานโดยภาครฐั และ 2) โครงการที่
ภาครฐัและเอกชนด�าเนนิงานร่วมกนั

รูปที่	2	การด�าเนนิงานโครงการครอบครวัอปุการะในประเทศไทย

โครงการครอบครวัอปุการะนี้มวีสิยัทศัน์ร่วมกนั ดงันี้: 

การส่งเสริมดูแลแบบครอบครัวชั่วคราวส�าหรับเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์/หน่วยงาน เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนา
มาตรฐานและคณุภาพชวีติ ผ่านการมปีฏสิมัพนัธ์ การมสี่วนร่วมทางสงัคมภายใต้การดูแลของครอบครวั ในขณะเดยีวกนั 
เป็นการส่งเสรมิศกัยภาพให้เดก็สามารถบูรณาการกลบัคนืสู่สงัคมในอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.8.1		ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีด้านครอบครัวอุปถัมภ์มีจ�ากัด	

โครงการที่ภาครัฐด�าเนินการ โดยส�านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนิคมสร้างตนเองที่
ดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งช่วยในเรื่องการเลอืก การให้ค�าปรกึษา การเตรยีมความพร้อมและการดูแลชมุชนที่ร่วมใน
โครงการ 

โครงการท่ีดำาเนินการโดยรัฐบาล ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

นิคมสร้างตนเอง
นิคมสร้างตนเอง

ศูนย์พัฒนาสังคม

ศูนย์พัฒนาสังคม

โครงการครอบครัว
อุปถัมภ์,ศูนย์

อำานวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม

สถานรองรับเด็ก

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  
ร่วมกับชุมชนเกษตรกรรม

จังหวัดบุรีรัมย์

สหทัยมูลนิธิ และ 
บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
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โครงการด�าเนินการในจังหวัดที่มีสถานสงเคราะห์เด็กตั้งอยู่ในทุกภาคและในจังหวัดที่มีศูนย์พัฒนาสังคมฯ รวมทั้งสิ้น 12 
จงัหวดั ได้แก่ สระบรุี ลพบรุ ีนครสวรรค์ ก�าแพงเพชร สงขลา หนองบวัล�าภู อดุรธาน ีขอนแก่น เชยีงใหม่ นครศรธีรรมราช 
หนองคาย และชลบรุ ีนอกจากนั้น โครงการครอบครวัอปุการะกไ็ด้ร่วมมอืกบัศูนย์อ�านวยการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรมด้วย 
เมื่อเด็กๆ ในโครงการเปลี่ยนจากครอบครัวอุปถัมภ์ไปเป็นเด็กในครอบครัวบุญธรรม ทั้งนี้โครงการครอบครัวอุปการะ 
ภายใต้ส�านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก เป็นมาตรการแก้ปัญหาชั่วคราว ในระหว่างที่เด็กก�าลังรอกลับสู่ครอบครัว
เดมิ หรอืเป็นบตุรบญุธรรม หรอืเพื่อให้เดก็ม ี“เวลานอก” พกัตนเองออกจากสถานสงเคราะห์ เพื่อให้เดก็ได้มปีระสบการณ์
ในการอยู่ภายใต้บรบิทของครอบครวั

โครงการครอบครัวอุปการะภายใต้ส�านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กประสานงานกับสถานสงเคราะห์ของรัฐ เพื่อส่ง
เด็กเข้าไปอยู่ในการดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า ประสบการณ์นี้จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการส่งเด็กกลับ
คนืสู่สงัคม โดยครอบครวัอปุถมัภ์ที่มสี่วนร่วมในโครงการนี้ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนจ�านวน 2,000 บาทต่อเดอืน 
เพิ่มเติมจากสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับเด็ก เงินสนับสนุนส�าหรับครอบครัวอุปถัมภ์จะส่งผ่านหน่วยงาน
สถานสงเคราะห์ของรฐัซึ่งเป็นผู้ประเมนิครอบครวั สงัเกตการณ์ และตดิตามผล

ส�าหรบัโครงการที่เป็นความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชน ด�าเนนิการโดยสถานสงเคราะห์เดก็บ้านเวยีงพงิค์ร่วมมอืกบัสหทยั
มูลนธิ ิถอืเป็นหนึ่งในตวัอย่างการปฏบิตังิานที่ดขีองระบบการดูแลแบบครอบครวัที่อยู่ในประเทศไทย โดยเดมิทโีครงการนี้
ถูกจดัตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นหรอืชั่วคราวเท่านั้น ทว่ากลบัเป็นประโยชน์ต่อเดก็เพราะมปีระสทิธภิาพสูงใน
ด้านการบริหารจัดการรวมถึงความคุ้มทุนทางการเงิน เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จะ
ท�าสญัญากบัผู้ดูแลแต่ละคนในครอบครวัอปุถมัภ์ โดยครอบครวัจะได้รบัเงนิ 2,000 บาทต่อเดอืน รวมถึงสิ่งอ�านวยความ
สะดวกที่จ�าเป็น โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษที่เน้นการส่งเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับผลกระทบให้อยู่ในการดูแลของ
ครอบครวัอปุถมัภ์

โครงการครอบครัวอุปการะของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ด ีมูลนธิกิ่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 และรบัเดก็จากสถานสงเคราะห์ของภาครฐัไปอยู่กบัครอบครวับญุธรรม ซึ่งเดก็รุ่นแรก
ของโครงการนั้นเป็นเดก็ก�าพร้า โครงการครอบครวัอปุการะนี้ท�าหน้าที่เสมอืนจดุเชื่อมระหว่างสถานสงเคราะห์และการหา
ครอบครัวบุญธรรมให้เด็กในระยะยาว ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา ครอบครัวอุปถัมภ์ชั่วคราวหลายครอบครัวมักเลือกที่จะเป็น
ครอบครัวดูแลถาวรกันมากขึ้น โดยครอบครัวเหล่านี้มักเลือกเลี้ยงดูเด็กต่อไปจนกว่าพวกเขาจะโตขึ้น สถานสงเคราะห์
จังหวัดบุรีรัมย์ได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายของครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและ
กนั ทั้งนี้ผู้ดูแลจะได้รบัเงนิ 2,500 บาทต่อเดอืน รวมถงึการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิส�าหรบัเดก็ไปโรงเรยีนอกีด้วย

นอกจากนี้ยงัมโีครงการครอบครวัอปุการะขนาดเลก็อื่นๆ ที่ด�าเนนิการโดยองค์กรพฒันาเอกชนรวมถงึสถานสงเคราะห์ภาค
เอกชน โดยมวีตัถปุระสงค์แตกต่างกนัในแต่ละองค์กร เช่นป้องกนัเดก็เข้าสูก่ารดแูลแบบสถาบนั รวมถงึการให้ความคุม้ครอง
จากการล่วงละเมิด และการเตรียมเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งในบรรดาองค์กรเหล่านี้ โครงการครอบครัวอุปการะของ
มลูนธิศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ได้มุง่เน้นไปที่การจดัส่งเดก็ที่เคยถกูทารณุกรรมหรอืถกูล่วงละเมดิเข้าสูค่รอบครวัอปุถมัภ์ โดยพ่อ
แมค่รอบครวัอปุถมัภ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เปน็บคุลากรและเจ้าหน้าที่จากมลูนธิศินูย์พทิกัษส์ทิธเิดก็ ดงันั้นจงึมทีกัษะและความ
สามารถในการดูแลเดก็ประเภทนี้เป็นอย่างดี

60 Paraphrased from the Work Manual for the Foster Care Programme: Foster Care Families. Ministry of Social Development and Human 
Security, Thailand.
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2.8.2	การกระจายเงินสนับสนุนไปในหลายช่องทางและการบริหารจัดการที่แยกส่วน	ท�าให้การด�าเนินงาน
ครอบครัวอุปถัมภ์ไม่เข้มแข็ง 

ส�านกัคุ้มครองสวสัดภิาพหญงิและเดก็เปน็หน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบโครงการครอบครวัอปุการะของภาครฐั ที่กระจายงบ
ประมาณไปยังสถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยที่สถานสงเคราะห์เหล่านี้ก็ได้รับเงินสนับสนุนในจ�านวนที่น้อยกว่าจากศูนย ์
อ�านวยการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม และจากองค์กรพฒันาเอกชนเพื่อสนบัสนนุครอบครวัอปุถมัภ์เช่นกนั ในทางปฏบิตักิาร
ที่มเีงนิสนบัสนนุจากหลายแหล่งและการบรหิารจดัการโครงการไม่บรูณาการนั้น ส่งผลให้การด�าเนนิงานครอบครวัอปุถมัภ์
ไม่เข้มแขง็มากพอที่จะนบัได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคญัของระบบการเลี้ยงดูทดแทน

ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่า ยังขาดกระบวนการด�าเนินงานที่ได้มาตรฐานรวมถึงเครื่องมือประเมินและติดตามผลของญาติและ
ครอบครวัอปุถมัภ์ กระบวนการตดิตามนั้นแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างโครงการและตลอดระยะเวลาของโครงการ บางคน
ให้ข้อมูลว่าได้ไปเยี่ยมบ้านเพยีงครั้งเดยีวหลงัจากที่ส่งเดก็มาอยู่ที่ครอบครวั บางคนกไ็ปเยี่ยมบ่อยครั้ง และมกีารตดิตาม
เป็นระยะเวลายาวนาน

สถานการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เหน็ว่า สิ่งที่ได้อภปิรายไว้ในหวัข้อการดแูลโดยครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์แบบเป็นทางการว่า 
ยงัไม่มคีวามชดัเจนในวธิคีดิว่า จ�านวนเงนิและสิ่งของที่สนบัสนนุครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ควรเป็นเท่าไร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะช่วยให้เดก็ที่อยู่กบัครอบครวัดงักล่าวมคีวามเป็นอยูท่ี่ด ีและช่วยสร้างศกัยภาพในการดแูลเดก็ของผูด้แูล เช่นเดยีวกบั
ครอบครวัเครอืญาตอิปุถมัภ์ การให้การสนบัสนนุครอบครวัอปุถมัภ์ในปัจจบุนัไม่เพยีงพอ

ผูใ้ห้ข้อมลูในระดบัชาตจิ�านวนไม่มาก ตั้งข้อสงัเกตถงึความจ�าเป็นในการสนบัสนนุการเงนิให้กบัครอบครวัอปุถมัภ์ โดยมอง
ว่าการสนับสนุนเงินเป็นแรงจูงใจในทางที่ไม่ถูกต้อง และครอบครัวอาจน�าไปใช้อย่างอื่น และเช่นเดียวกับการดูแลแบบ
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ พบว่ายังคงมีความท้าทายในการประสานข้อมูลและประสานงาน ท�าให้ครอบครัวเข้าไม่ถึง
ข้อมูลและการสนบัสนนุต่างๆ

2.8.3	ข้อจ�ากัดทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการในการส่งเสริมการดูแลเด็กโดยครอบครัวอุปถัมภ์	

ตามที่ได้อภปิรายก่อนหน้านี้ การดูแลโดยครอบครวัเครอืญาตเิป็นที่ยอมรบัอย่างแพร่หลายในประเทศไทย แต่การยอมรบั
ของสงัคมไทยในระดบัเดยีวกนันี้ยงัไม่เกดิขึ้นส�าหรบัการส่งเดก็ไปอยูใ่นความดแูลของบคุคลซึ่งไม่ใช่ญาต ิและยิ่งไปกว่านั้น
ประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจ หรือเห็นชัดในประโยชน์ของการดูแลแบบครอบครัวมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการ
พฒันาในระยะยาวของเดก็ โดยผู้ให้ข้อมูลหลายท่านอ้างถงึอปุสรรคทางวฒันธรรมต่อระบบครอบครวัอปุถมัภ์ ว่าครอบครวั
คนไทยรรีอที่จะดูแลเดก็ที่ไม่ใช่ญาต ิ

สิ่งที่เป็นอปุสรรคอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเข้าถงึข้อมูลและขั้นตอนในการสมคัรเป็นครอบครวัอปุถมัภ์ ผูท้ี่เป็นครอบครวัอปุถมัภ์
มักจะเล่าให้ฟังถึงความยากล�าบากในการได้เอกสารที่จ�าเป็นส�าหรับการสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเตรียมเอกสาร
สนบัสนนุหรอืข้อตกลงจากพ่อแม่ที่แท้จรงิของเดก็ และในกรณีนี้ การจดัการดูแลรายบคุคลกจ็ะซบัซ้อนมากขึ้น ความยาก
ล�าบากเหล่านี้บางครั้งเป็นอปุสรรคท�าให้ครอบครวัอปุถมัภ์ไม่ได้รบัการสนบัสนนุอย่างเตม็ที่

เนื่องจากยงัมปัีญหาการบรหิารจดัการและการจดัระบบฐานข้อมูลในเรื่องการเลี้ยงดทูดแทนที่มปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้บาง
ครั้งต้องใช้เวลานาน ในด�าเนนิการเพื่อสมคัรเป็นครอบครวัอปุถมัภ์ได้ส�าเรจ็ สถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นการท�าลายแรงจงูใจ
ของครอบครวัในการด�าเนนิการให้เสรจ็ตามขั้นตอนการขอรบัอปุการะเดก็ได้ 
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อย่างไรกต็าม ปัญหาส�าคญั คอืความล่าช้าของการบรหิารจดัการส่งผลกระทบต่อเดก็ ท�าให้เกดิความวติกกงัวลว่าจะได้
อยู่กบัครอบครวัหรอืไม่ ดงัตวัอย่างต่อไปนี้

“ซึ่งขั้นตอนขอเดก็เป็นบตุรบญุธรรม แต่ก่อนหกเดอืน ตอนนี้เป็นปีกว่า มนักเ็ป็นทกุข์ของเดก็นะ คอืเดก็พวกนี้เป็นเสยีง
เงยีบ หากเราไม่ประสานให้กเ็หมอืนเป็นกรรมของเขาเลย” (ผูบ้รหิารสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน กรงุเทพและปรมิณฑล) 

อุปสรรคจากการบริหารจัดการเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการดูแลรายบุคคลไม่
เพยีงพอ จงึท�าให้ยากที่จะบรรลเุป้าหมายของแผนงานส่งเสรมิการใช้ครอบครวัเป็นฐานในการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบั
เดก็ที่อยูใ่นสถานรองรบั ยิ่งไปกว่านั้นการขาดความชดัเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมกีารกระจายอ�านาจจากส่วนกลางเกี่ยว
กบัความแตกต่างระหว่างโครงการของรฐัที่ก�าลงัด�าเนนิการอยู่ และที่เป็นความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชนส่งผลกระทบ
ต่อเดก็อยา่งไมไ่ด้ตั้งใจ แม้วา่การดแูลโดยครอบครวัอปุถมัภ์จะเป็นมาตรการชั่วคราวระหว่างการอยูใ่นสถานรองรบักบัการ
รบัเป็นบตุรบญุธรรม แต่การดูแลโดยครอบครวัอปุถมัภ์ อาจกนิเวลานานกว่าจะได้รบัเป็นบตุรบญุธรรมอย่างเป็นทางการ 
ผู้ให้ข้อมูลอธิบายสถานการณ์ที่เด็กถูกส่งไปอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ และแฟ้มประวัติถูกลืมและไม่ได้มีการจัดการต่อไปสู่
การรบัเป็นบตุรบญุธรรม ในอกีกรณพี่อแม่หรอืผู้ดูแลปฏเิสธที่จะรบับตุรกลบัเพราะไม่สามารถเลี้ยงดูได้ และไม่อนญุาตให้
เด็กถูกรับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งก็ท�าให้เด็กต้องอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลานานจนพลาดโอกาสที่จะถูก
รบัไปเลี้ยงอย่างถาวร กรณทีี่เกดิขึ้นแสดงให้เหน็ว่าแผนงานนี้มคีวามท้าทายที่จะท�าให้บรรลเุป้าหมายที่มุง่เน้นไปสูป่ระโยชน์
สูงสดุของเดก็เช่นกนั

อปุสรรคเชงิระบบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของเดก็บางคนในโครงการครอบครวัอปุการะ ผูใ้ห้ข้อมลูได้เล่าให้
ฟังถึงสถานการณ์ที่เด็กที่อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ แล้วต้องออกจากครอบครัวอุปถัมภ์เมื่อพบครอบครัวที่จะรับเป็นบุตร
บญุธรรม ส่งผลให้เกดิปัญหาด้านภาวะอารมณ์และปัญหาพฤตกิรรมในบางครั้ง ความกลวัที่เดก็จะต้องจากไปเมื่อเดก็จะ
มคีรอบครวัรบัเปน็บตุรบญุธรรม เปน็เหตผุลหนึ่งที่ท�าให้ครอบครวัรรีอที่จะรบัเป็นครอบครวัอปุถมัภ์ นอกจากนั้นด้วยความ
ที่ครอบครัวอุปถัมภ์เป็นมาตรการระยะสั้น การให้การดูแลเด็กขั้นพื้นฐานหรือมากกว่านั้นจึงขึ้นอยู่กับเงินสนับสนุนและ
สถานการณ์ของครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่าเด็กถูกย้ายจากครอบครัวหนึ่งไปอีกครอบครัวหนึ่ง หรือ กลับไปกลับมา 
ระหว่างอยู่กบัครอบครวัอปุถมัภ์กบัสถานสงเคราะห์ ซึ่งส่งผลต่อพฒันาการและสวสัดภิาพของเดก็

ถึงแม้จะตระหนักดีว่ามีความจ�าเป็นที่ต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องมี
กระบวนการประเมนิและการตดิตามที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นตามหลกัการของการด�าเนนิงานตามแนวทางของสหประชาชาต ิ
และเพื่อประโยชน์สูงสดุของเดก็ มคีวามจ�าเป็นที่ต้องตระหนกัว่า “ครอบครวัอปุถมัภ์เป็นเรื่องซบัซ้อน และต้องการความ
เชี่ยวชาญสูงและสมควรที่จะต้องให้ความใส่ใจมากขึ้น” นโยบายของการด�าเนนิงานในปัจจบุนั จดัท�าเป็นโครงการน�าร่อง
ที่ไม่เชื่อมต่อกบัระบบการเลี้ยงดทูดแทน และใช้การสนบัสนนุด้านสวสัดกิารเท่านั้นที่เป็นแรงจงูใจ ในขณะที่ให้การสนบัสนนุ
อย่างจ�ากดั
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2.9 เด็กที่ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจำกเอชไอวีและเด็กที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษ

2.9.1	ความท้าทายเมือ่พจิารณาตามหลกัการของแนวทางปฏบิตัขิององค์การสหประชาชาตสิ�าหรับเดก็ทีต่ดิเชือ้
และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การตตีราและเลอืกปฏบิตัทิี่เกี่ยวข้องกบัเอชไอวยีงัคงมบีทบาทส�าคญัในการเพิ่มภาวะเปราะบาง
และความเสี่ยงที่เด็กจะต้องแยกจากครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีของเด็กที่มีความต้องการพิเศษซ�้าซ้อนและเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอชไอว ีถงึแม้จะมกีฎหมายและมาตรการในการต่อต้านการเลอืกปฏบิตั ิแต่กย็งัพบว่า การตตีราและเลอืก
ปฏิบัติเป็นเหตุให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว และไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน โดยเฉพาะการไปอยู่โรงเรียนประจ�าของ
ภาครฐั

แนวทางการจัดโครงสร้างการด�าเนินงานของสถานรองรับเป็นไปในแนวทางของการดูแลเด็กที่ติดเชื้อหรือเด็กที่ได้รับผล 
กระทบจากเอชไอวี แต่ยังไม่รวมถึงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลที่ใช้ครอบครัว
เป็นฐาน สถานสงเคราะห์ 4 แห่งจากทั้งหมด 34 แห่งในประเทศไทย ได้รบัการก�าหนดให้ดูแลเดก็เหล่านี้โดยเฉพาะ โดย
กระจายอยู่ในทกุภาคทั่วประเทศ (ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และภาคใต้) ทั้งนี้ยงัมหีน่วยงานของรฐั
อกี 5 แห่งที่ดูแลเฉพาะเดก็พกิาร ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บรเิวณภาคกลาง ในทางตรงกนัข้ามพบว่า สถานสงเคราะห์เอกชนที่จด
ทะเบียนและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ให้การดูแลเด็กที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ใน
สดัส่วนที่สูงกว่าสถานสงเคราะห์ของรฐั

จากที่กล่าวมาข้างต้น การมีสถานรองรับหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้ เหมือนเป็นการ
ชี้แนะว่าการดูแลในสถาบันเป็นทางเลือกหลัก ไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งยืนยันได้จากข้อมูลที่ผู้ให้
บรกิารและผู้ให้ข้อมูลระดบัพื้นที่ ที่กล่าวว่า แม้ว่าสถานสงเคราะห์อาจไม่ใช่ทางเลอืกที่ดทีี่สดุ แต่ก็เป็นตวัเลอืกที่เป็นไปได้
มากที่สดุในบรบิทปัจจบุนัของการดูแลทดแทน และยงัเหน็ว่าควรมสีถานรองรับเดก็ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวใีห้มากขึ้น
จงึจะเพยีงพอและให้ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น

“มปีัญหาเรื่องการส่งต่อ เพราะสถานรองรบัเดก็เอชไอวอีาจจะมไีม่มาก เพราะสถานรองรบักจ็ะหายากหน่อย กส็่งต่อ
ไปหลายที่ เช่น บ้านเวยีงพงิค์ จ.เชยีงใหม่ และ คามลิเลยีนที่ จ.ระยอง” (ผู้เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ กรงุเทพและ
ปรมิณฑล) 

“มปีัญหาเรื่องเดก็ตดิเชื้อ HIV ที่นี่เป็นสถานแรกรบัที่เดก็อยู่ได้ไม่เกนิ 3 เดอืน ถ้าเดก็ได้รบัผลกระทบถ้าไม่ตดิเชื้อ คอื
ไม่เป็นไร เราสามารถส่งหน่วยงานไหนกไ็ด้ แต่ถ้าเดก็ที่ตดิเชื้อ มนัไม่มสีถานสงเคราะห์รองรบัเดก็กลุ่มนี้ที่เป็นของภาค
รฐั ที่เราส่งเป็นระบบได้ เราต้องส่งต่อเอกชน แต่ในจงัหวดัของเราไม่ม”ี (นกัจติวทิยา บ้านพกัเดก็และครอบครวั ภาค
เหนอื)

“เดก็คอืกลุม่เป้าหมายที่เราต้องช่วย แต่เดก็จะไปอยูไ่หน คอืเรื่องใหญ่ เพราะมนัไม่มสีถานที่รองรบั พทัยาไม่มทีี่รองรบั
เดก็เลก็ ต้องส่งไปที่บ้านฉาง จ. ระยอง ส่วนเดก็ HIV บ้านของรฐักแ็ทบจะไม่ม”ี (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์
ภาคเอกชน ภาคกลาง) 
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45นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

หากพิจารณากรอบนโยบายที่เอื้อให้การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เป็นการดูแลระยะยาวแล้ว ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ 
ชี้ให้เหน็ความยากล�าบากในการท�าให้เกดิความตระหนกัในหลกัการเรื่องความจ�าเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์สงูสดุ
ส�าหรับเด็กติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่สถานรองรับแต่ละแห่งมีความสามารถ 
ต่างกัน และความต้องการของเด็กก็มีการเปลี่ยนแปลงไปท�าให้สถานสงเคราะห์บางแห่งปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองใน
ช่วงปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับว่าสามารถดูแลเด็กได้รับผลกระทบจากเอชไอวีได้ ก็เลยท�าให้สถานสงเคราะห์เหล่านี้ 
ต้องรับเด็กที่มาจากหลายพื้นที่ ซึ่งท�าให้ยากต่อการติดต่อกับครอบครัวที่แท้จริงของเด็กและการส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว  
ผลกระทบโดยสรปุในเรื่องนี้ คอืเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวมีกัจะถูกส่งไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากบ้านของเขา 

ตารางที่	6	ก.	และ	6	ข.	แสดงจ�านวนโดยประมาณของเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

ตารางที่	6-ก. จ�านวนเดก็ทั้งหมด และเดก็ตดิเชื้อเอชไอวใีนสถานสงเคราะห์ภาครฐั*

จำานวนเด็กทั้งหมด จำานวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี
% ของเด็กติดเชื้อเอชไอวี 
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

7,313 254 3.47%

*ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั 34 แห่ง ณ เดอืนมนีาคม 2558

ตารางที่	6-ข. จ�านวนเดก็ทั้งหมด และเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอวใีนสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน 37 แห่ง*

จำานวนเด็กทั้งหมด จำานวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี
% ของเด็กติดเชื้อเอชไอวี 
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

2,325 178 7.66%

*ข้อมูลจากแบบสอบถามจากสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน 37 แห่ง จดทะเบยีนที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ ณ เดอืน

มนีาคม 2558

จากตาราง จะเห็นได้ว่าร้อยละของเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ภาคเอกชนสูงกว่าในสถานสงเคราะห์
ภาครฐัถงึ 2 เท่า ซึ่งบ่งชี้ให้เหน็ถงึจ�านวนที่ไม่สมดลุในสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน 

2.9.2	ความท้าทายในการดูแลเฉพาะด้านส�าหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

สถานการณ์นี้มผีลต่อคณุภาพในการดแูลเดก็โดยเฉพาะการดแูลเดก็รายบคุคล ถงึแม้ว่าเดก็ตดิเชื้อเอชไอวอีาจต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ (เช่น การดูแลทางการแพทย์) แต่ยังมีเด็กอื่นที่เผชิญกับปัญหาร้ายแรง โดยเฉพาะในสถานสงเคราะห ์
ของรฐัที่ต้องการการดูแลเป็นพเิศษเช่นกนั ภาครฐัมแีนวโน้มที่จะสร้างมาตรฐานการดูแลเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอวี
ให้สอดคล้องหรอืเป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัเดก็ที่ไม่ได้ตดิเชื้อหรอืไม่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีแม้จะมเีดก็ตดิเชื้อบางคน
ที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์เป็นพเิศษ อย่างไรกต็ามวธิกีารนี้กไ็ม่สามารถจดัการได้ด ีเนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่
มคีณุสมบตัติามก�าหนด



46 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

แม้ว่ากระบวนการนี้อาจช่วยเสรมิการท�าให้เอชไอวแีละความพกิารเป็นเรื่องทั่วไป ส่งผลให้ลดการตตีราและเลอืกปฏบิตั ิแต่
ข้อมูลจากการศกึษา กลบัแสดงให้เหน็ว่าเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีได้รบัการปฏบิตัทิี่แตกต่างไปจากเดก็คนอื่นใน
เชงิการดูแลพเิศษ และมแีผนพฒันารายบคุคลที่มรีายละเอยีดมากกว่า แต่พบว่ากย็งัขาดรายละเอียดของการพฒันาด้าน
สังคมและอารมณ์ และประเด็นของเพศภาวะ ตัวอย่างเช่น ช่องว่างในการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในการรับมือกับ
สถานการณ์ตดิเชื้อเอชไอวใีนขณะที่เตบิโตขึ้น โดยเฉพาะทกัษะในด้านต่างๆ ได้แก่: 

• การเปิดเผยสถานะการตดิเชื้อเอชไอวขีองตนเอง 
• การมเีพศสมัพนัธ์ที่ปลอดภยั
• ความต่อเนื่องในการรกัษาหลงัจากไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลแล้ว 
• การรบัมอืและก้าวผ่านการตตีราตวัเอง ในเรื่องการตดิเชื้อเอชไอวแีละการอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์
• การพัฒนาทักษะในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์ที่จะน�าไปสู่

ความสมัพนัธ์ทางเพศ

ข้อค้นพบนี้แสดงให้เหน็ถงึความจ�าเป็นที่ต้องวางแนวทางในการพฒันาความสามารถเหล่านี้เข้าไปในแผนพฒันารายบคุคล
ของเดก็และต้องเป็นแผนที่มคีวามละเอยีดอ่อนในเรื่องเพศภาวะ หากเดก็ไม่ได้รบัการสนบัสนนุเพื่อการจดัการกบัประเดน็
เหล่านี้ แนวคดิของการดูแลเดก็กลุ่มที่ตดิเชื้อให้เหมอืนกบัเดก็กลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดอาจท�าให้เกราะคุ้มกนัเดก็เปราะบางลงไป
และท�าให้การคุ้มครองท�าได้จ�ากดัส�าหรบัความเปราะบางของเดก็ที่ซบัซ้อนและเพิ่มขึ้นเมื่อเดก็โตขึ้น

คณะผู้วิจัยขอเน้นย�้าว่า ข้อมูลที่รวบรวมแสดงให้เห็นว่าในกรณีที่สถานสงเคราะห์มีเด็กอื่นที่ไม่ใช่เด็กติดเชื้อเอชไอว ี 
หรือพิการอยู่ด้วย สถานสงเคราะห์มีแนวโน้มที่จะใช้แผนพัฒนารายบุคคลส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กที่ 
ตดิเชื้อเอชไอว ี และส�าหรบัเดก็ปกตกิจ็ดัท�าแผนพฒันารายบคุคลตามพฒันาการปกต ิ ซึ่งสามารถอธบิายได้จาก 2 กรณ ี
ดงัต่อไปนี้

“เราจะท�าเป็น IDP ของเดก็แต่ละบคุคลว่า ต้องมแีผนว่าเดก็หนึ่งคนจะต้องท�าพฒันาการ หรอืว่าจะต้องเสรมิทางด้าน
ไหนบ้าง เดก็แต่ละคนกจ็ะมแีผนพฒันาเดก็รายบคุคล แผนรายบคุคลของตนเอง โดยจะมกีารจดัประชมุทมีสหวชิาชพี 
ประกอบไปด้วย พยาบาล นกัสงัคม นกัจติ คณุครูประจ�าอาคารพกั แล้วกพ็ี่เลี้ยงที่เขาดูแลเดก็อยู่ ว่าเดก็ชายเอนี่ เขา
มปีัญหาเรื่องอะไร อาการเป็นอย่างไรบ้าง เราจะแบ่งออกเป็นด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปิัญญา ภาษา ก็
จะมาดูทลีะด้าน ว่าด้านร่างกายเขาเป็นไปตามวยัไหม เขาอาย ุ3 ขวบ เกณฑ์เขาต้องท�าอะไรได้บ้างแล้ว เดก็ท�าได้
หรอืไม่ กจ็ะมกีารกรอกข้อมูลว่าเดก็ท�าอะไรได้ กระตุ้นอย่างไร เสรมิอย่างไร แต่แผนของเรา เดก็ท�าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 
อะไรท�าไม่ได้จะต้องกระตุ้น ปกตจิะเรยีนเหมอืนกนั ปกตเิราจะเรยีนห้องเรียนเป็น class คอืครูหนึ่งคนจะสอนเดก็ทั้ง
ห้อง เขากจ็ะเรยีนพื้นฐานเหมอืนกนัหมด แต่เดก็คนไหนที่ช้า คอืเราจะมเีดก็ที่ delay พูดช้า ออกเสยีงไม่ชดั เดก็กลุ่ม
นี้อยู่กบัเราอยู่ เรากจ็ะกระตุ้นเป็นพเิศษ กค็อืส่งเขาไปฝึกพูดที่โรงพยาบาลกบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เรากเ็อาสิ่งที่
คุณหมอสอน กลับมาสอนเขาที่สถานสงเคราะห์ ก็จะมีคุณครูที่ดูแลเด็กคนนั้นรับผิดชอบเรื่องของการกระตุ้นพัฒนา
การเดก็” (นกัสงัคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพและปรมิณฑล)

“อันดับแรก ค่อยๆ คุยเรื่องรายละเอียดและค่อยเบี่ยงเบนพฤติกรรม แต่ถ้าเกิดว่าในรายที่มีภาวะความรุนแรง 
หนกัๆ มากๆ ใช้จนเป็นเรื่องปกต ิสามารถท�าร้ายคนอื่นได้โดยที่ตนเองไม่ได้รู้สกึว่าอนันี้เป็นความรนุแรงที่ไม่ควรท�าก็
อาจจะคยุกบัแพทย์เดก็ แพทย์จติเวชเดก็ สขุภาพจติถงึการท�าแผนพฒันาเดก็..... แต่ถ้าแผนพฒันาการปกต ิเจ้าหน้าที่
เขาจะมีฟอร์มจากส่วนกลางอยู่แล้วที่ใช้ทั้งหมดเหมือนกัน ในแต่ละช่วงวัยของการพัฒนาว่าอันไหนท�าได้ อันไหนท�า
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ไม่ได้ แล้วเราจะส่งเสรมิอย่างไร เป็นรายงานการประเมนิพฒันาการเดก็ แต่ถ้าเป็นเดก็โต แผนการพฒันากจ็ะมมีาจาก
โรงเรยีนด้วย เพราะช่วงกลางวนัเดก็จะไปโรงเรยีนและเดก็ใช้ชวีติอยู่ที่โรงเรยีนประมาณ 8 ชม.” (นกัสงัคมสงเคราะห์ 
สถานสงเคราะห์ภาครฐั กรงุเทพและปรมิณฑล)

อย่างไรกต็าม พบว่ายงัขาดแคลนบคุลากรที่มคีณุสมบตัติามก�าหนด ท�าให้การดแูลเดก็รายบคุคล การจดัการรายกรณแีละ
การคนืเดก็กลบัสู่ครอบครวั น้อยลง

2.9.2	การคืนเด็กที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเอชไอวีสู่ครอบครัว

เดก็เหล่านี้ต้องการการดูแลเป็นพเิศษ เช่น การดูแลทางการแพทย์ การปฏบิตัติามแผนการรกัษา และการสนบัสนนุด้าน
จติใจ ครอบครวัมกัใช้เหตผุลของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งของและเรื่องของอารมณ์เพื่อยนืยนัว่าเดก็ยงัต้องอยู่ในสถานรองรบั การ
ขาดการสนบัสนนุจากชมุชนส�าหรบัเดก็และครอบครวัเหล่านี้กเ็ป็นอปุสรรคที่ส�าคญั

เช่นเดียวกับการอภิปรายหัวข้อก่อนหน้านี้ ผู้ให้ข้อมูลมักอธิบายว่าการสนับสนุนด้านสวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะตอบ
สนองความต้องการที่จ�าเป็นส�าหรบัเดก็ ปัจจยันี้เป็นสาเหตคุวบคู่กบัสาเหตกุารแยกจากครอบครัวอื่นๆ เช่น ความยากจน
และการเลอืกปฏบิตัสิ�าหรบัเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ี

“เรามปีัญหาในการตดิตามผู้ปกครองของเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีตามการประเมนิผลม ี5 คนที่ยงัคงเหลอือยู่ แต่ไม่มใีคร
ต้องการพวกเขาเนื่องจากโรค พวกเขาบอกเราตรงๆ ว่าไม่ต้องการเด็ก ซึ่งนี่เป็นครอบครัวดั้งเดิม ส่วนในครอบครัว
อปุถมัภ์ไม่มเีลย (เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว)ี เพราะแม้แต่เดก็ปกตกิย็งัไม่มใีครเตรยีมตวัจะรบัพวกเขาเลย” (นกัสงัคมสงเคราะห์ 
สถานสงเคราะห์ภาครฐัภาคใต้)

ดังนั้นการตีตราและเลือกปฏิบัติยังคงท�าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่า สถานสงเคราะห์เป็นเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นใน
การดูแลเดก็กลุ่มนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่า ปัญหาการดูแลและการคืนเด็กกลุ่มนี้สู่ครอบครัวเสริมด้วยการที่ระบบบริการทางสังคมและการ
สนบัสนนุไม่เพยีงพอ เช่น การดแูลเดก็ในตอนกลางวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรบัผู้ปกครองที่ต้องท�างาน เช่นเดยีวกบัปู่ย่า
ตายาย หรอืผู้ดูแลที่เป็นผู้สูงอายคุนอื่นๆ ที่อาจจะต้องเผชญิกบัความยากล�าบากในการดูแลเดก็ทกุวนั

อย่างไรกต็าม เรายงัพบว่า บางครั้งทศันคตขิองบคุลากรในสถานสงเคราะห์ภาครฐักไ็ม่เอื้อต่อการคนืเดก็กลบัสู่ครอบครวั 
เช่น บางครั้งบุคลากรเชื่อว่าการอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการได้รับการรักษา และมั่นใจว่าเด็กจะได้รับการ
รกัษาที่ด ีและยงัพบว่าการเตรยีมเดก็คนืกลบัสู่ครอบครวัยงัคงเป็นปัญหาอยู่

“ยาท�าให้อาการของพวกเขาคงที่ เราให้การอบรมเด็กเกี่ยวกับกิจวัตรประจ�าวันในชีวิต มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถส่ง
กลับไปยังครอบครัวของพวกเขา เราจะเห็นว่าเรื่องอย่างนี้สามารถส่งผ่านทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงท�าให้
สถานการณ์อนัตราย ตอนแรกเราพจิารณาว่าวดัเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะเป็นผู้ให้การดูแล แต่ถ้าพวกเขาไม่ได้รับยาก็
จะมีปัญหาได้ ครอบครัวต้องมีความพร้อมจริงๆ ที่จะดูแลเด็กและเด็กก็ต้องพร้อมจริงๆ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถส่ง
พวกเขากลบัได้” (นกัจติวทิยา สถานสงเคราะห์ภาครฐั ภาคกลาง)



48 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

มคีวามจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหนัมามุง่เน้นการท�าแผนพฒันารายบคุคลและด�าเนนิการตามแผน และการจดัการรายกรณ ี
เพื่อเสรมิสร้างสภาวะทางอารมณ์และศกัยภาพทางสงัคมที่จ�าเป็นต่อการน�าไปสู่การคนืเดก็สู่ครอบครวัได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รูปแบบการจดัการให้เดก็ตดิเชื้อเอชไอวอียู่ในการดูแลแบบสถาบนัเป็นระยะเวลานาน และการที่
สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยอมรับเด็กๆ จากจังหวัดอื่นมาดูแล ในบริบทนี้การรักษาความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวหรือผู้ดูแลจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากมาก ส�าหรับสถานรองรับภาคเอกชนปัญหาเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยความจริงที่ว่า
สถานรองรับหลายแห่งไม่ได้มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ครอบครัวและยังท�างานในลักษณะที่เป็นปัจจัยชักจูงให้เด็กเข้าอยู่ในการ
ดูแลแบบสถาบนั 

2.9.3	ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีเพื่อแก้ปัญหาด้านความต้องการของเด็กที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

การศกึษานี้มุง่เน้นไปที่เดก็ตดิเชื้อหรอืได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีรายงานฉบบันี้แสดงตวัอย่างของการปฏบิตัทิี่ดทีี่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเด็กกลุ่มนี้ด้วย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติที่อธิบายไว้ในตัวอย่างนี้สามารถปรับให้เข้ากับเด็กทุกคนได้ ตัวอย่าง
เหล่านี้ประกอบด้วย
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•	 เครือข่ายการสนับสนุนพ่อแม่ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี–สนับสนุนโดยมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม
 จงัหวดัพะเยา มพ่ีอแม่ที่ตดิเชื้อเอชไอวแีละมสีถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิไม่ด ีเป็นสมาชกิของเครอืข่ายการ

สนบัสนนุกนัและกนั (Peer Support Network) ที่ได้รบัการสนบัสนนุจากมลูนธิธิดิาเมตตาธรรมซึ่งเป็นองค์กรเอกชน
ด้านครสิต์ศาสนา เครอืข่ายนี้มเีป้าหมายสนบัสนนุผู้ปกครองในการดูแลเดก็ และให้ความช่วยเหลอืแก่เดก็ที่ได้รบั
ผลกระทบจากเอชไอวแีละเดก็ยากจน แม้ว่าตอนเริ่มต้นโครงการจะเน้นไปที่ผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีแต่ปัจจบุนัเครอืข่าย
ได้ขยายออกไปดูแลครอบครวัและเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากความยากจน ปัญหาครอบครวั และอื่นๆ สมาชกิของ
เครอืข่ายได้รบัทนุสนบัสนนุจากองค์กรพฒันาเอกชนเพื่อให้บตุรได้รบัการศกึษาจนถงึระดบัปรญิญาตร ีและยงัได้
รบัการสนบัสนนุด้านอื่นๆ เช่น นมผง และอปุกรณ์การเรยีนอกีด้วย สมาชกิช่วยและสนบัสนุนกนัและกนัในการ
ดูแลบตุรของสมาชกิในกลุ่ม มูลนธิยิงัได้ให้การอบรมสมาชกิในเครอืข่ายเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะการใช้ชวีติและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการอบรมในเรื่องการเขียนโครงการและการบริหารโครงการ ที่ส�าคัญนอกจากนี้ยัง
ได้รบัความช่วยเหลอืจากสมาชกิคนอื่นๆ ในการเข้ารบัความช่วยเหลอืจากภาครฐัอกีด้วย พ่อแม่และผู้ดูแลเดก็ได้
กล่าวว่าเครอืข่ายการสนบัสนนุนี้สามารถช่วยพวกเขาให้สามารถดูแลลูกต่อไปได้

• สหทัยมูลนิธิ	 /	 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	 –	 โครงการครอบครัวอุปการะ	 รวมถึงเด็กที่ติดเชื้อ	
เอชไอวี

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มักอ้างถึงโครงการของสหทัยมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ที่ร่วมกันสร้าง
ตัวอย่างที่ดีในการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว โดยเน้นที่การพาเด็กกลับเข้าสู่ครอบครัวเดิมและการพาเด็กในสถาน
สงเคราะห์เข้าสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวถึงนักสังคมสงเคราะห์ที่ถูกฝึกจากโครงการนี้ว่า สามารถ
ให้การสนับสนุนครอบครัวได้เป็นอย่างดีและเป็นบุคคลส�าคัญของการท�างานในการคืนเด็กสู่ครอบครัว โครงการ
ครอบครัวอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการคืนเด็กสู่ครอบครัว ซึ่งมี
ทั้งเดก็เลก็และเดก็โต โดยจะเน้นไปที่เดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอว ีครอบครวัอปุถมัภ์จะได้รบัการอบรมด้านการสนบัสนนุ
อย่างต่อเนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว รวมถึงขั้นตอนการดูแลเด็กและการรักษาทางการ
แพทย์ต่างๆ พวกเขายังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากนักสังคมสงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
เวยีงพงิค์ซึ่งจะเข้ามาช่วยสร้างความสมัพนัธ์ที่ด ีและให้ข้อมลูการตดิต่อที่สามารถตดิต่อได้เสมอเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลอื นอกจากนี้ยงัมกีารน�าเดก็ที่ตดิเชื้อเอชไอวคีนืกลบัสูค่รอบครวัและชมุชนโดยมข้ีอพจิารณาในการลดการ
ตตีราและเลอืกปฏบิตั ิเป็นหลกั

•	 สวัสดิการและการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ตวัอย่างที่ดจีากภาคใต้ เป็นตวัอย่างของระบบสวสัดกิารและสนบัสนนุเดก็และครอบครวัที่มภีาวะเปราะบาง โดย

ม ี“ชดุของการปฏบิตักิารช่วยเหลอื” เพื่อช่วยเหลอืเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีโดยความร่วมมอืจากส�านกังาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กที่
ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ซึ่งการสนับสนุนนี้มากกว่าการสนับสนุนในพื้นที่อื่นๆ และเป็นปัจจัยส�าคัญในกลไก
การป้องกนัและลดแนวโน้มที่เดก็จะต้องเข้าไปอยู่ในการดแูลจากสถานสงเคราะห์ อย่างไรกต็ามยงัพบความท้าทาย 
อื่นๆ ได้แก่ ความลงัเลที่จะเปิดเผยสถานะการตดิเชื้อของตนเอง หรอืของผู้ปกครอง แต่เนื่องจากมรีะบบในระดบั
ชุมชนที่เข้มแข็งรวมถึงคณะกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาที่มีผลต่อเด็กและครอบครัว จังหวัดสงขลาเป็น
ตวัอย่างที่ดใีนแง่ของระบบสวสัดกิารที่สมาชกิในชมุชนสามารถเข้าถงึได้มากขึ้น

62 The NGO Daughters of Charity also supports similar peer support networks for parents living with HIV elsewhere in Thailand. However, the 
research team visited and met with members of one such support network in Phayao.©
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50 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ประเดน็เพิ่มเตมิ จากตวัอย่างในภาคใต้ท�าให้เหน็วธิกีารสนบัสนนุกนัในระดบัชมุชน ที่จะเพิ่มการเข้าถงึระบบสวสัดกิารและ
การคุ้มครองทางสงัคม เจ้าหน้าที่ของรฐัในระดบัอ�าเภอและต�าบล นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัพฒันาสงัคม ผู้น�าชมุชน และผู้
มสี่วนเกี่ยวข้องหลกัในชมุชน สามารถเป็นจดุเชื่อมโยงส�าคญัให้ผู้ที่ควรได้รบัประโยชน์ เข้าถงึกลไกของสวสัดกิารและการ
คุ้มครองทางสงัคม เช่น ในจงัหวดัยะลาและสงขลา ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ตวัอย่างหลายตวัอย่างที่ผู้ด�าเนนิการระดบัพื้นที่ รวม
ถงึเครอืข่ายในชมุชน เป็นสะพานเชื่อมให้เข้าถงึสวสัดกิารและการคุ้มครองทางสงัคม รวมถงึกลไกการช่วยเหลอืสนบัสนนุ
ครอบครวั นอกจากนี้ ระบบของศาสนาและชมุชนกเ็ป็นส่วนส�าคญัที่เตมิเตม็ช่องว่างของการส่งเสรมิความเป็นอยู่ที่ดขีอง
เดก็และครอบครวัที่เปราะบางอกีด้วย 
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51นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

3.1 กำรทบทวนกฎหมำยและกรอบนโยบำย

จุดอ่อนที่พบในส่วนของกฎหมายและกรอบนโยบายต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขในระดับ 
ปฏิบัติการจะไม่เป็นการด�าเนินการแบบชั่วคราว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบ 
การเลี้ยงดทูดแทนที่มคีวามสมดลุระหวา่งการปอ้งกนัการแยกเดก็จากครอบครวัและการสนองความต้องการของเดก็ที่ต้อง
ได้รบัการเลี้ยงดูทดแทน

การปรบัปรงุระบบ ควรมคีวามสอดคล้องกบัหลกัการของแนวทางขององค์การสหประชาชาต ิที่มุง่หวงัจะเพิ่มความเข้มแขง็
และความสามารถของครอบครัวของเด็กและชุมชน เพื่อรับมือกับความเปราะบางทางสังคมที่จะน�าไปสู่การท�าให้เด็กต้อง
แยกจากครอบครวั

ส่วนที่

3 ข้อเสนอแนะ
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52 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะในภาพรวมทีม่คีวามส�าคญัเป็นล�าดบัแรกเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์การพฒันาระบบการดแูลทดแทน
ส�าหรับเด็กมีดังนี้	

• ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญของ
องค์การยูนเิซฟ ควรแต่งตั้งคณะท�างานวชิาการระดบัสงูที่รวมผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีที่ส�าคญั เช่น กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น  
รวมถงึองค์กรภาคประชาสงัคมที่มคีวามเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงดทูดแทน ท�าความชดัเจนในบทบาทและความ
รบัผดิชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมกีารประสานงานที่มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานตามกรอบนโยบายปัจจบุนั

• คณะท�างานวิชาการชุดนี้ ควรทบทวนข้อค้นพบจากรายงานนี้ พิจารณาข้อเสนอแนะตามที่ปรากฎในรายงาน 
ฉบบันี้ที่จะได้กล่าวถงึต่อไป และให้ความมุ่งมั่นขบัเคลื่อนให้มกีารน�าข้อเสนอแนะไปปฏบิตั ิ

เป้าหมายหลักของการด�าเนินงานของคณะท�างานวิชาการโครงการศึกษานี้	คือ	(รูปที่	3	และตารางที่	7):

• ท�าให้กรอบของกฎหมายคุ้มครองเด็กและนโยบาย สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และหลักการตาม
แนวทางขององค์การสหประชาชาต ิและแก้ไขปัญหาการแยกส่วนของกรอบการท�างานในปัจจบุนั

• พฒันากลยทุธ์การปฏบิตังิานที่ชดัเจนส�าหรบัการด�าเนนิงานร่วมกนัของหลายภาคส่วนในระบบการเลี้ยงดทูดแทน
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือให้ความส�าคัญกับการดูแลแบบครอบครัว และก�าหนดบทบาทหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบที่ชดัเจนของแต่ละหน่วยงาน รวมถงึแนวทางการประสานงาน การก�ากบัการด�าเนนิงาน และก�าหนด
ผู้รบัผดิชอบในภาพรวม

• ท�าให้มั่นใจว่าจะมีระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อนกับสภาวะของเด็ก ที่สนับสนุนการดูแลใน 
รูปแบบครอบครัว โดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งโดยการสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และการจัด
บรกิารชมุชนและเครอืข่ายในชมุชน

รูปที่	3 การเลี้ยงดูแลทดแทนเชงิระบบ

แนวทางการทำางานเชิงระบบ: เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือสถานการณ์ 
ที่ยากลำาบาก และเพิ่มศักยภาพของเด็ก ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถ 

รับมือกับความเปราะบางทางสังคมได้

กรอบกฎหมายและนโยบายคุ้มครองเด็ก  
มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ความเปราะบางในสังคมที่ส่งผล 

ต่อการแยกจากของเด็กและครอบครัว

เด็ก ครอบครัว ผู้ดูแล 
และชุมชน

มีระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อช่วยเหลือไม่ให้ 
เกิดการแยกจากของเด็กและครอบครัว โดยมี

ทรัพยากรที่เหมาะสมและมีบริการที่มีศักยภาพ

มีการออกแบบยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนการดูแลเด็กแบบครอบครัว โดยมีขั้นตอน 

การทำางานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน
การแยกจากของเด็กและครอบครัว และเข้าให้การช่วยเหลือ
เมื่อเด็กจำาต้องแยกจากครอบครัว ทั้งนี้การทำางานต้องเน้น

การประสานงาน และการควบคุมตรวจสอบอย่างชัดเจน

หลักการหลักที่
ต้องคำานึงถึง 
ความจำาเป็น, 

ความเหมาะสม, 
ประโยชน์สูงสุด 

ของเด็ก
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ตารางที่	7 ข้อเสนอแนะเฉพาะที่มคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง เพื่อการพจิารณาของคณะท�างานด้านวชิาการ:

ประเภท ข้อเสนอแนะ กรอบเวลา

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังไม่เคยได้รับการทบทวนต้ังแต่ถูกบังคับใช้ และในช่วงที่ 
ผา่นมามกีารพฒันาแนวทางปฏบิติัทีด่หีลายดา้น จงึควรทบทวนเพือ่ปรับปรงุขอ้กฎหมายในสว่นทีส่่งเสริมใหเ้ดก็
ได้รับการดูแลในสถาบันเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการแก้ปัญหาเชิงระบบ การทบทวนควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในทุกระดับ (ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด ส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นตัวแทนนำาเสนอ 
ความปรารถนาและความต้องการที่แท้จริงของเด็ก ครอบครัว และชุมชน

1 ปี

ปรบัปรงุ พฒันา พระราชบญัญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 ใหส้อดคลอ้งกับอนสุญัญาวา่ดว้ยสิทธเิดก็และแนวทาง
ของสหประชาชาติ โดยใชแ้นวทางของสหประชาชาติเปน็หลกั ในการพฒันาการดำาเนนิงานการเลีย้งดทูดแทนทีเ่ปน็
แนวทางร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ โดยกำาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ กลไกการประสานงาน และการ
กำาหนดผูรั้บผดิชอบหลกั ยุทธศาสตรต์อ้งกำาหนดขัน้ตอนและระยะเวลาทีจ่ะปรบัทศิทางของระบบการเลีย้งดทูดแทน 
ให้การดูแลครอบครัวเป็นรูปแบบหลักในการดูแลเด็ก และได้รับความสำาคัญเป็นลำาดับแรก ทั้งนี้ต้องมีมาตรการที่
เป็นรูปธรรม เพ่ือลดการต้องพ่ึงพาการดูแลเด็กในสถานรองรับของเด็กทุกคนและทุกประเภท รวมเด็กที่ได้รับ 
ผลกระทบจากเอชไอวีให้ไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้และเพ่ือใหเ้กิดความสอดคล้องกับอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ 
จึงควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กให้มากยิ่งขึ้น

1 ปี

การทบทวนนโยบายควรอยู่บนพ้ืนฐานของตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาทางเลือกของการเลี้ยงดู
ทดแทนสำาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เดก็ทีติ่ดเชือ้เอชไอวแีละเดก็ที่ไดร้บัผลกระทบจากเอชไอว ีเดก็ถกูทารณุ
กรรม ทอดทิ้ง ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกแสวงหาประโยชน์ มุ่งหวังที่จะลดการนำาเด็กเข้าสู่สถานรองรับและให้
ความสำาคัญกับการคืนเด็กสู่ครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากข้ึน ต้องทำาให้มั่นใจว่าจะให้ความสำาคัญกับการเลี้ยงดู
ทดแทนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เช่น กลุ่มบ้าน หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผู้ดูแลได้รับการอบรมและมีทักษะในการดูแลเด็ก

1 ปี

ทบทวนกระบวนการและกลไกการจดทะเบียนขององค์กรภาคเอกชนที่ให้บริการการเลี้ยงดูทดแทน เพ่ือสนับสนุน
การบูรณาการงานของภาคเอกชนเข้าสู่ระบบการเล้ียงดูทดแทนของประเทศ และปรับปรุงมาตรฐานการดูแลและ
การกำาหนดผูร้บัผดิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ควรกำาหนดว่าหนว่ยงานภาครฐัใดควรรบัผดิชอบการจดทะเบยีนและ
กลไกการประสานงาน และหน่วยงานใดรับผิดชอบในภาพรวมเมื่อมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง

1 ปี

ทบทวนมาตรฐานการดแูลในสถานรองรับ โดยสร้างความสมดลุดา้นการดแูลเพือ่ตอบสนองความต้องการทีจ่ำาเปน็
ของเด็ก กับการคืนเด็กสู่ครอบครัว ทั้งนี้ควรส่งเสริมการดูแลโดยมีครอบครัวหรือชุมชนเป็นฐาน รวมถึงมีการ
ตรวจสอบและประเมินกระบวนการทำางานของทั้งภาครัฐและเอกชน

1 ปี

ลดอุปสรรคในการเข้าเป็นครอบครัวอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ทบทวนระบบที่ออกแบบไว้ในปัจจุบันที่
จำากัดจำานวนและงบประมาณครอบครัวอุปถัมภ์

1 ปี

ลดอปุสรรคและความคลาดเคลือ่นเชงินโยบายในปจัจบุนัทีจ่ำากัด หรอืเปน็อปุสรรคไมใ่หค้รอบครัวอปุถัมภ์เปน็ทาง
เลอืกหนึง่ของการเลีย้งดทูดแทนอย่างสมบรูณ์ กลา่วคือ ต้องทำาใหก้ารจดับรกิารครอบครวัอปุถัมภม์ไิดเ้ปน็เพียง
แค่ส่วนน้อยในระบบการเลี้ยงดูทดแทน

1 ปี

ทบทวนประเด็นการคุ้มครองเด็กในระบบการเล้ียงดูทดแทนเพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กเป็นองค์รวมและคำานึงถึงแต่ละช่วง
ชีวิตของเด็ก เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการได้เหมาะสมตลอดช่วงการพัฒนาของเด็ก (เช่น บริการการดูแลเด็ก 
การพัฒนาทักษะของครอบครัวในการเล้ียงดูเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และเด็กท่ีติดเช้ือหรือได้รับผลกระทบจาก 
เอชไอวี) พร้อมท้ังสนับสนุนให้เด็กเข้าถึงการศึกษาและโอกาสของการเรียนอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสำาหรับแต่ละช่วงอายุและ
ความสามารถของเด็ก การสนับสนุนควรหมายรวมถึงการลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนด้านจิตใจ
ให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถดูแลเด็กต่อไปได้ (เช่น การให้คำาปรึกษา และการสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือน)

1 ปี
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54 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ประเภท ข้อเสนอแนะ กรอบเวลา

ประเมนิประสิทธผิลของโครงการครอบครัวอปุการะและครอบครวัเครอืญาติอปุถัมภท์ีเ่ปน็อยู่ในปจัจบุนั และกำาหนด
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำาในการให้เงินช่วยเหลือ และสิ่งอำานวยความสะดวกแก่เด็กที่อยู่ในการดูแลแบบมีครอบครัว
เป็นฐาน ซ่ึงเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ควรใช้วิธีการพิจารณาว่าเด็กมีความต้องการพิเศษซึ่งจะต้องดูแลและสนับสนุนโดย
เฉพาะหรือไม่ และควรปรับให้เข้ากับค่าครองชีพเป็นระยะๆ ไป

1 ปี

กำาหนดวิธีการพฒันากระบวนการและเงือ่นไขการรบัเดก็เขา้สูร่ะบบการดแูลทดแทน (Gatekeeping) ใหส้อดคลอ้ง
กับแนวทางของสหประชาชาติดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรปรับปรุงการปฏิบัติในการเลี้ยงดูทดแทนที่ทำาอยู่ใน
ปจัจบุนัและพฒันาแนวทางทีส่ามารถใช้ไดท้ัง้ภาครฐัและเอกชน เพ่ือเปน็แนวปฏิบติัสำาหรบัสถานรองรบัที่ไมน่ำาไปสู่
รปูแบบการดแูลแบบสถาบนั (ตามนยิามทีใ่ห้ไว้ในสว่นนยิามศัพท)์ รวมถงึกำาหนดระยะเวลาการดำาเนนิงานเปน็ระยะ 
เพื่อจัดการประเมินที่มุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการในพื้นที่

6 เดือน

ระบุปัญหาและขจัดอุปสรรคที่จำากัดให้ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนที่มีให้ครอบครัว  3 เดือน

จัดทำามาตรฐานของกระบวนการการประเมิน และติดตามผลจากทุกบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดูแล
ทดแทนแบบครอบครัวแบบเป็นทางการ

6 เดือน

จัดทำามาตรฐานระบบการประเมนิสถานสงเคราะห์ภาคเอกชนทีจ่ดทะเบียน คลา้ยกบัระบบทีใ่ชก้บัสถานสงเคราะห์
ของภาครัฐ และมีการกำากับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำาให้ชัดเจนว่าการกำากับ
การดำาเนินงานของสถานรองรับภาคเอกชนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากสถาน
รองรับภาคเอกชนไม่ดำาเนินการตามมาตรฐาน

6 เดือน

กำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่มีหน้าที่ต่างๆ ในการดำาเนินงาน
เลี้ยงดูทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ให้ชัดเจน ต้องทำาให้มั่นใจว่าความสามารถ และความรับผิดชอบนั้นๆ จะมีประสิทธิผล
มากขึ้นในการคุ้มครองเด็กตามช่วงชีวิตของเด็ก ด้วยการทำาให้เข้าใจเด็กและครอบครัวมากขึ้น การฝึกอบรมต้อง
ไดม้าตรฐาน และเปน็ปฏบิติัการทีด่เีป็นปจัจบุนั การอบรมเปน็แบบการพัฒนาความสามารถ และพฒันาจากปฏบิติั
การที่ดีโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ยกตัวอย่างความสามารถที่ระบุไว้ใน “The 2014 Child protection case 
management: Training manual for caseworkers, supervisors and manager โดย Global Protection 
Cluster Child Protection/European Commission/USAID”

6-12 เดือน

ประเมินประเภทและจำานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติจำาเป็นต่อการเลี้ยงดูทดแทนทั้งหมด โดยเฉพาะการจัดการราย
กรณ ีแผนพฒันารายบคุคล และกลยุทธ์การคนืเดก็สูค่รอบครัว นอกจากนีค้วรมกีารประมาณทรัพยากรทีจ่ำาเปน็
ต้องมี เพ่ือการรับบุคคลากรและการพัฒนากลยุทธสำาหรับการคัดสรรบุคลากรและการฝึกอบรม (โดยอ้างอิง 
จาก “The 2014 Child protection case management: Training manual for caseworkers, supervisors 
and manager โดย Global Protection Cluster Child Protection/European Commission/USAID”)

6-12 เดือน

สร้างมาตรฐานการฝึกอบรมในเร่ืองนโยบาย กฎหมาย และระบบสนับสนุนสวัสดิการแก่บุคลากรหลัก เช่น นัก
สงัคมสงเคราะห ์ผูน้ำาชมุชน และผูม้จีติอาสาในชมุชน เปน็ต้น เพือ่ใหเ้กิดการดำาเนนิงานเปน็เครอืขา่ยและการทำางาน
ที่ใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อทำาให้เข้าถึงบริการและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรม
หรือถูกทอดทิ้ง

6-12 เดือน
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55นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

ประเภท ข้อเสนอแนะ กรอบเวลา

เพิ่มจำานวนบุคลากรด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน และการเลี้ยงดูทดแทนในทุกระดับ ถึงแม้จะตระหนักถึงความ
สำาคัญในการเพ่ิมจำานวนนักสังคมสงเคราะห์ และผู้จัดการรายกรณี ในสถานรองรับของแต่ละหน่วยงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว แต่ควรให้ความสำาคัญกับการ
เพิ่มบุคลากรในระดับท้องถ่ินด้วย เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัว สนับสนุน
การเลี้ยงดูทดแทน และช่วยติดตามกรณีการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว นอกจากนี้ควรคำานึงถึงการดำาเนินการเพื่อ
แก้ไขขอ้กังวลตามบรบิททางวฒันธรรมทีม่ต่ีอการเล้ียงดทูดแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่ปน็อปุสรรคต่อการดำาเนนิ
การครอบครัวอุปถัมภ์ และปรับแก้ความเข้าใจและความเชื่อดั้งเดิมว่าสถานสงเคราะห์สามารถดูแลเด็ก และให้การ
ศึกษาที่ดีกว่าครอบครัวได้

1 ปี

ใช้ประโยชน์จากระบบของกระทรวงมหาดไทยในการกำาหนดเลขประจำาตัวให้กับเด็กเกิดใหม่ทุกคน และใช้เลข 
ประจำาตัวนี้ตลอดระยะเวลาการดูแลในระบบการเลี้ยงดูทดแทน

3 เดือน

พฒันาระบบฐานขอ้มลูและการจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูของเดก็ทกุคนทีอ่ยูใ่นระบบการเลีย้งดทูดแทนไว้บนฐานขอ้มลู
ออนไลน์

6-12 เดือน

ตรวจสอบติดตามสถานสงเคราะหเ์อกชนที่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และชว่ยใหอ้งค์กรเหล่านัน้จดทะเบยีนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

3 เดือน

สร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนเก่ียวกับประโยชน์สูงสุดของการจัดการดูแลแบบครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก  
รวมทั้งข้อเสียต่อพัฒนาการของเด็กเมื่อต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน

อย่าง 
ต่อเนื่อง

สร้างฐานขอ้มลูทีร่วบรวมขอ้มลูเก่ียวกับการใหบ้รกิารคุ้มครองทางสงัคม การปอ้งกันการแยกจากครอบครัว และ
การสนับสนุนการดูแลในรูปแบบครอบครัวไว้บนเว็บไซต์ โดยมีผู้ดูแลหลักคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และได้รับการสนับสนุนการประสานงานจากกระทรวงต่างๆ ที่ให้บริการเหล่านี้ โดยฐานข้อมูลนี้
ต้องเปน็ขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึได ้โดยการจดัพมิพ์เปน็เอกสารเผยแพร่ สูอ่งค์กรระดบัทอ้งถ่ิน เชน่ อบต. อสม. เปน็ตน้ เพือ่
สร้างความตระหนักและการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม

6-12 เดือน

ออกแบบและปฏิบติัการโครงการนำารอ่งในระดบัชมุชน เพือ่สรา้งฐานขอ้มลูของครอบครวัทีพ่รอ้มจะเปน็ครอบครวั
อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างผู้นำาชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย

12 เดือน
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การศึกษาครั้งนี้พบว่าข้อจ�ากัดทั้งด้านบริหารจัดการ การก�ากับการด�าเนินงาน และการด�าเนินการในทุกรูปแบบของการ
เลี้ยงดูทดแทน เป็นความท้าทายหลกัที่ท�าให้ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเดก็จะได้รบัประโยชน์สูงสดุจากการดูแล จดุเริ่มต้นของ
ปัญหาเหล่านี้เริ่มจากกฎหมาย และกรอบนโยบายที่ยงัไม่สอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ รวมถงึการมทีรพัยากรที่
ไม่เพยีงพอในการด�าเนนิงาน

ทรพัยากรสว่นใหญ่ส�าหรบัการเลี้ยงดทูดแทนถกูใช้ส�าหรบัสถานสงเคราะห์และมกัจะเป็นการดแูลเดก็ในระยะยาว ในขณะ
ที่ทรัพยากรส�าหรับการดูแลทดแทนในรูปแบบครอบครัวมีจ�ากัด การศึกษางานวิจัยต่างประเทศพบว่า การดูแลโดยสถาน
สงเคราะห์มแีนวโน้มที่จะให้การดูแลเดก็ในสถานสงเคราะห์เป็นระยะเวลานาน หากมุ่งเน้นการปฏบิตั ิดงันี้ 

• การแยกเด็กหรือการจ�ากัดการมีส่วนร่วมของเด็กกับชุมชน ให้โอกาสเด็กเพียงเล็กน้อยในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการใช้ชวีติประจ�าวนั และประสบการณ์ทั่วไป 

• การอยู่อาศยัเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกบัคนที่ไม่ใช่สมาชกิในครอบครวั และด�ารงชวีติอยู่ภายใต้กฎระเบยีบที่เข้มงวด 
• การท�าให้เดก็แยกจากครอบครวั เพื่อน และชมุชนเป็นระยะเวลานาน 
• การจัดการชีวิตประจ�าวันของเด็กที่มีกฎระเบียบเข้มงวด ที่ไม่สามารถตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการ

ที่แท้จรงิของเดก็แต่ละคนได้ 
• การแยกเดก็ออกจากชมุชนเนื่องจากการวนิจิฉยัว่าเป็นความพกิาร/ป่วยเรื้อรงั 

ผลจากการศึกษานี้พบว่าสถานสงเคราะห์ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
ด�าเนนิการตามประเดน็ดงักล่าวข้างต้น เราตระหนกัว่า การด�าเนนิงานที่ให้น�้าหนกัในเรื่องการดแูลในสถานสงเคราะห์ ส่วน
หนึ่งเกดิจากเหตผุลของบรบิททางวฒันธรรม โดยเฉพาะในกรณขีองเดก็ที่ตดิเชื้อหรอืได้รบัผลกระทบจากเอชไอว ีซึ่งในช่วง
แรกๆ ของการระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี พ่อและแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก การรักษามีจ�ากัด เป็น
เพยีงการรกัษาโรคตดิเชื้อฉวยโอกาสเท่านั้น อกีทั้งการตตีราและเลอืกปฏบิตัติ่อผู้ตดิเชื้อเอชไอว ียงัคงเป็นอปุสรรคส�าคญั
ในการอยู่ร่วมกบัคนอื่นๆ ในสงัคม สถานสงเคราะห์จงึเป็นเพยีงหนึ่งในไม่กี่ทางเลอืกส�าหรบัเดก็ที่ต้องสูญเสยีพ่อแม่ หรอื
พ่อแม่ป่วยจนไม่สามารถดูแลเดก็ได้ 

อยา่งไรกต็ามในปจัจบุนัสถานการณ์เหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชงิ เอชไอวกีลายเป็นโรคเรื้อรงัที่ผูป่้วยหรอืเดก็ๆ ยงั
คงด�าเนนิชวีติต่อไปได้หากได้รบัการรกัษาที่ด ีอกีทั้งมกีารก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานที่ดทีั้งในเรื่องเอชไอว ีและการดแูล
ทดแทน ด้วยหลกัการของสทิธแิละความเท่าเทยีม ดงันั้นจงึยากที่จะให้เหตผุลที่จะยงัคงใช้กรอบนโยบายเดมิที่ยงัไม่เอื้อต่อ
การสร้างความเท่าเทยีม ซึ่งมผีลให้การป้องกนัการแยกเดก็จากครอบครวั และการใช้การดูแลทดแทนในรูปแบบครอบครวั
ไม่อยู่ในล�าดับความส�าคัญต้นๆ การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่จึงเป็นการท�างานแบบตั้งรับ มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ส่วนที่

4 บทสรุป
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ก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิงานที่ชดัเจน ในการให้หน่วยงานอื่นนอกเหนอืจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง
ของมนษุย์เข้ามาร่วมด�าเนนิการ เพื่อจดัการกบัปัญหาที่น�าไปสูส่าเหตใุห้เดก็ต้องแยกจากครอบครวัตลอดจนการน�าเดก็เข้า
สู่สถานสงเคราะห์ 

ประเดน็ของการท�างานการเลี้ยงดทูดแทนขององค์กรภาครฐัและภาคเอกชนที่แยกกนัท�าให้เกดิความซ�้าซ้อน การด�าเนนิงาน
ที่ไม่เป็นแนวเดียวกัน และที่ส�าคัญเป็นเรื่องของการขาดการติดตามเด็กและท�าให้เด็กมีโอกาสที่จะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
อนัตราย การจดัการกบัปัญหานี้สามารถท�าได้โดยการให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มกีารก�ากบัดแูล
จากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดใน
การป้องกนัการแยกเดก็จากครอบครวัและการเข้าไปอยูใ่นสถานรองรบั ไม่สามารถจะหลกีเลี่ยงการต้องจดัการให้หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนด�าเนินงานประสานและเสริมงานกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงต้องจัดการกับอุปสรรคด้านวัฒนธรรม
และบรรทดัฐานของสงัคมที่ส่งเสรมิการดูแลเดก็ในสถานรองรบั

ทั้งนี้ด้วยการเริ่มต้นที่การทบทวนและปรบัปรงุกฎหมาย และกรอบนโยบายในปัจจบุนัที่เอื้ออ�านวยต่อการดแูลเดก็ในสถาน
รองรบั แต่จ�ากดัการดูแลโดยเครอืญาต ิหรอืครอบครวัอปุถมัภ์

ท้ายที่สดุ เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะสามารถท�าให้เดก็ได้รบัการดแูลที่เหมาะสมที่สดุ โดยเฉพาะกบัเดก็ที่มภีาวะเปราะบาง มคีวาม
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดัทรพัยากรให้เพยีงพอกบัระบบการเลี้ยงดทูดแทน ที่จะให้การคุม้ครองทางสงัคมที่มคีวามละเอยีด
อ่อนต่อสภาวะของเดก็ ซึ่งมากกว่าเพยีงการช่วยเหลอืด้านการเงนิและสิ่งของ และหมายรวมถงึการสร้างความเข้มแข็งให้
กบัชมุชน เพื่อช่วยให้เดก็ได้รบัการเลี้ยงดูในแบบครอบครวัได้อย่างยั่งยนืต่อไป





60 การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

คณะผู้วิจัย

ผู้วิจัยหลัก 
Mr. Fabio Saini
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ร่วมวิจัย
Dr. Anne Decobert
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ปานรัตน์ นิ่มตลุง 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Dr. Catherine Lee
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Faculty of the Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University

เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาว สุกานดา ปลั่งสุชน : ผู้ประสานงานโครงการ
Miss Amanda Mowry : ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
นาย พัฒนภาณุ ทูลธรรม : ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
นางสาว อชิรญา จงรักษ์ : ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
19 ถ.พระอาทิตย์ บางลำาภู  
เขตพระนคร กทม 10200
โทร: 02 356 9499
แฟกซ์: 02 281 6032

This report was conducted and printed with support from UNICEF


