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สาส์นจากผู้บริหาร
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) ซึ่งเป็นตราสารด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาติ โดยอยู่บนรากฐานของสิทธิมนุษยชน ที่ยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กใน 4 ด้าน คือ สิทธิด้านการอยู่รอด สิทธิด้านการ
พัฒนา สิทธิด้านการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิด้านการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ การดูแลเด็กในลักษณะของครอบครัว โดยเน้นการ
ป้องกันไม่ให้มกี ารแยกเด็กออกจากครอบครัว
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวนนโยบายและการด�ำเนินงานของประเทศไทยในด้านการเลี้ยงดูทดแทนส�ำหรับเด็ก
(Review of Alternative Care in Thailand) เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และองค์การทุนเด็กเพื่อสหประชาชาติ (UNICEF) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กถูกส่งเข้าระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน ปัจจัยที่ส่งผลให้การเลี้ยงดูเด็กประสบความส�ำเร็จ รวมถึงประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกิดต่อเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี รวมถึงมาตรการทีใ่ ช้อยู่ ตลอดจนทบทวนกรอบกฎหมาย นโยบาย รูปแบบ กลไก และมาตรฐานการเลีย้ งดูทดแทน
ส�ำหรับเด็ก เพือ่ ให้ระบบการเลีย้ งดูทดแทนของประเทศไทยมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส�ำคัญ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบด้าน
สวัสดิการเด็ก ขอขอบคุณองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการโครงการ
ดังกล่าว อีกทั้งได้สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และงบประมาณท�ำให้โครงการส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชนได้ตะหนักถึงข้อท้าทายจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการด�ำเนินงานในการดูแลทดแทน กฎหมายและ
นโยบายบางส่วนทีย่ งั ไม่มคี วามสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และทรัพยากรทีไ่ ม่เพียงพอส�ำหรับการบริหารจัดการ
ทีด่ ี ซึง่ จักได้นำ� ข้อท้าทายจากผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการเลีย้ งดูทดแทนส�ำหรับเด็กให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป

(นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ค�ำน�ำ
ในแต่ละวันทีจ่ ำ� ต้องแยกจากครอบครัวของตนอยูเ่ สมอ บางครัง้ ก็เพียงแค่ชวั่ คราว แต่บอ่ ยครัง้ การแยกจากกันก็เป็นไปอย่าง
ถาวร ปัจจัยหลายอย่างน�ำไปสู่การที่เด็กและครอบครัวต้องแยกจากกัน เช่น การถูกละเมิด การถูกละเลย การตายของพ่อ
แม่ ความยากจน เอชไอวี/เอดส์ หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรม และการโยกย้ายถิ่นฐาน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Convention on the Right of the Child) เน้นความส�ำคัญ
ของครอบครัวต่อชีวติ ของเด็กๆ และย�้ำความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดการดูแลแบบครอบครัว ช่วย
ให้เด็กและครอบครัวได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และจัดให้มีการดูแลทดแทนที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กทุกคนที่ไม่สามารถอยู่
ในความดูแลของพ่อแม่ต่อไปได้ แนวทางการดูแลทดแทนส�ำหรับเด็ก “Guildlines for the Alternative Care Children” ที่ได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งบทบาทและการศึกษาด้านพัฒนาการเด็กที่
ได้ท�ำมาเป็นเวลาหลายปีในหลากหลายบริบทยืนยันตรงกันว่า การดูแลของครอบครัวมีคุณค่าต่อเด็กอย่างมาก และการ
เลีย้ งดูทดแทนควรเป็นวิธสี ดุ ท้ายเมือ่ มีวธิ กี ารอืน่ ๆ ทัง้ หมดทีจ่ ะท�ำให้เด็กได้อยูก่ บั พ่อแม่หรือเครือญาติของพวกเขาไม่สามารถ
กระท�ำได้ การเลือกประเภทการเลีย้ งดูทดแทนแก่เด็กเหล่านีย้ งั เป็นสิง่ ส�ำคัญและผูม้ อี ำ� นาจจัดการหรือตัดสินใจจะต้องเลือก
ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ซึ่งหมายความว่าประเทศจะต้องลงทุนในการพัฒนาการดูแลทดแทนแบบครอบครัวและการ
ดูแลทดแทนแบบอื่นๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับเด็กแต่ละคน
องค์การยูนเิ ซฟประเทศไทยตะหนักและชืน่ ชมในความมุง่ มัน่ และการผลักดันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมและกิจการเด็กและเยาวชนในการด�ำเนินการ “การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนใน
ประเทศไทย: นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์” การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดู
ทดแทนในประเทศไทยฉบับนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่รวม
ถึงการจัดหาการเลี้ยงดูทดแทนแต่ละรูปแบบให้เด็ก
องค์การยูนิเซฟประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทยฉบับนี้ จะแสดงให้เห็นและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั รัฐบาล องค์กร และผู้ปฎิบัติงาน พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่คำ� นึงถึงสิทธิเด็กทุกราย เพื่อให้
แน่ใจว่าเด็กที่อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทนได้รับการดูแลที่ดที ี่สุดและสิทธิทุกด้านของพวกเขาได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

พิชัย ราชภัณฑารี
ผู้แทนองค์การยูนเิ ซฟประจ�ำประเทศไทย
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ค�ำนิยามเชิงปฏิบัติการ
การเลี้ยงดูทดแทน หมายถึง การที่เด็กได้รับการดูแลโดยสถาบันหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่โดยก� ำเนิด ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า หรือบ้านพัก หรือระบบครอบครัว เช่น ครอบครัวอุปถัมภ์หรือเครือข่ายครอบครัวขนาดใหญ่
(เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ของเด็ก) การเลี้ยงดูทดแทนสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
การเลี้ยงดูทดแทนในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ หมายถึง การจัดการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวที่เกิดขึ้นจากการ
ตกลงโดยไม่ผา่ นกระบวนการของรัฐ โดยเด็กจะได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ งโดยไม่กำ� หนดระยะเวลาโดยญาติและเพือ่ น
ของครอบครัว (การดูแลโดยเครือญาติอุปถัมภ์แบบไม่เป็นทางการ) หรือโดยบุคคลอื่นๆ ตามศักยภาพที่บุคคลผู้นั้นมี
โดยการตกลงเลีย้ งดูนอี้ าจเกิดจากตัวเด็กเอง พ่อแม่ หรือบุคคลอืน่ โดยไม่ใช่การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของหน่วยงานปกครอง
ศาล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการด้านนี้
การเลี้ยงดูทดแทนในลักษณะที่เป็นทางการ หมายถึง การเลี้ยงดูเด็กทุกรูปแบบในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว
ตามค�ำสั่งของหน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่หรือศาล และการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบสถาบันทุกรูปแบบซึ่งรวมถึง
สถานสงเคราะห์ของเอกชน ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผลจากมาตรการของฝ่ายปกครองหรือศาล1
พ่อแม่โดยก�ำเนิด หมายถึง พ่อ/แม่ ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเด็กทางสายเลือดและพันธุกรรมโดยตรง
การจัดการรายกรณี เนื่องจากการศึกษาฉบับนี้ชี้ให้เห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขความ
เปราะบางของเด็กและครอบครัวที่มีความซับซ้อนและมีหลายประเด็นเชื่อมเกี่ยวกัน ดังนั้น นิยามของการจัดการรายกรณี
จึงมีความเฉพาะคือ
การจัดการรายกรณี หมายถึง กลไกการส่งต่อและการดูแลตรวจสอบระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริหารจัดการกระบวนการส่งต่อเด็กระหว่างภาคส่วนต่างๆ หรือระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างการให้บริการ
แต่ละแบบและกระบวนการติดตามผล การจัดการรายกรณีระดับชุมชน หมายถึง กลไกที่สร้างขึ้นภายในชุมชนเพื่อเป็น
หลักและจุดศูนย์กลางในการจัดการรายกรณี อีกทัง้ ยังหมายถึง การค้นหาเด็กทีไ่ ม่สามารถปกป้องตัวเองได้ การตรวจสอบ
ความต้องการ การส่งต่อเด็กไปยังบริการต่างๆ และการติดตามผล การจัดการรายกรณีโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
เน้นให้เห็นว่า ความต้องการและความเปราะบางของสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และการดูแลเด็ก
แต่ละคนจะต้องด�ำเนินไปอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการดูแลครอบครัวทั้งหมด2
เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการแต่งงาน3
การคุม้ ครองทางสังคมต่อเด็กทีม่ คี วามเปราะบาง หมายถึง การดูแลทีเ่ น้นการจัดการกับสภาพความเปราะบางทีห่ ลาก
หลายซึ่งเด็กและผู้ดูแลเผชิญอยู่ การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ทั้งกับกลุ่มเป้าหมายและกลไกการจัดการ Temin (2551) ได้
ให้ค�ำนิยามของการคุ้มครองทางสังคมต่อเด็กที่มีความเปราะบาง ว่าหมายถึง “มาตรการคุ้มครองทางสังคม ทั้งในด้านที่
เกีย่ วข้องทางเศรษฐกิจและไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ ซึง่ ต้องท�ำให้ระบบการช่วยเหลือนีเ้ ข้มแข็งพอทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดประโยชน์
1

UN (2010). Guidelines for the Alternative Care of Children. United Nations, Geneva.

2

Institute for Development Studies and Centre for Social Protection (2012). Pathways to protection – referral mechanisms and case
management for vulnerable children in Eastern and Southern Africa. Lessons Learned and Ways Forward. (page 3)

3

Child Protection Act, 2003 (2003). Kingdom of Thailand.

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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แก่เด็กและครอบครัวทีม่ คี วามเปราะบาง ซึง่ มาตรการแบบนีไ้ ด้แก่ การให้เงินสงเคราะห์ บริการสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กก่อนวัยเรียน และการเลี้ยงดูทดแทน”4 ซึ่งการคุ้มครองทางสังคมต่อเด็กที่มีความเปราะบางนี้ต้องมีการเปลี่ยนความ
ส�ำคัญจากการให้สวัสดิการขั้นพื้นฐานไปสู่บริการที่กว้างขวางมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบคลุมความเปราะ
บางด้วยแนวคิดทางวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะลดความไม่เท่าเทียมทางสังคม
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี (CABA) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
เด็กที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง เด็กที่สูญเสียพ่อแม่เนื่องจากเอดส์ รวมถึงเด็กหญิงและชาย
ที่ความเป็นอยู่หรือพัฒนาการถูกคุกคาม เนื่องจากอาศัยอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี5
เด็กอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (HIV) หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs: SN) หมายถึง เด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากการสูญเสีย
สมรรถภาพทางกาย สุขภาพจิต สติปัญญา หรือความจ�ำ เป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอุปสรรคทางสภาพ
แวดล้อมและทัศนคติทหี่ ลากหลาย โดยอุปสรรคนีเ้ ป็นสิง่ กีดขวางไม่ให้เด็กเข้าไปมีสว่ นร่วมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเต็มที่เหมือนบุคคลอื่น6
เด็กที่มีความต้องการพิเศษซ�้ำซ้อน หมายถึง เด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพทาง
กายภาพ สุขภาพจิต สติปัญญา หรือความจ�ำ ที่มากกว่าหนึ่งอย่าง เป็นระยะเวลานาน7
ครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Care) หมายถึง บุคคลทีร่ บั เด็กไว้อปุ การะเลีย้ งดูอย่างบุตร8 หรือกรณีทหี่ น่วยงานซึง่ มีอำ� นาจ
หน้าที่ จัดให้เด็กได้รบั การเลีย้ งดูในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวซึง่ ไม่ใช่ครอบครัวของเด็กเอง โดยครอบครัวทีร่ บั เลีย้ งต้อง
ผ่านการพิจารณาว่าสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสมรวมถึงมีการก�ำกับควบคุมอย่างต่อเนื่อง9
หมายเหตุ ค�ำว่า Foster Care ในประเทศไทย ใช้อยู่ 2 ค�ำเรียกคือ ครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปการะ ตามชื่อ
โครงการที่มีการด�ำเนินการอยู่
ศูนย์อำ� นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้คำ� ว่าครอบครัวอุปถัมภ์
โดยมีความหมายรวมถึงการมอบเด็กให้ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เป็นญาติและให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวนั้นหรือ
เรียกว่าเป็นรูปแบบการเลีย้ งดูเด็กโดยเครือญาติ (Kinship Care) ซึง่ เพือ่ ความเข้าใจ ในรายงานฉบับนีจ้ ะเรียกครอบครัวเครือ
ญาติที่ให้การดูแลเด็กว่า ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ (Kinship Care)
ส่วนค�ำว่าครอบครัวอุปการะในความหมายว่า “เป็นครอบครัวทดแทนแบบชัว่ คราวทีร่ บั เด็กจากสถานสงเคราะห์ไปช่วยเลีย้ ง
ดูในครอบครัวของตน” เป็นนิยามที่ใช้ในโครงการครอบครัวอุปการะของส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กระทรวง
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่ครอบครัวเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็ก ซึ่งในรายงาน
ฉบับนี้จะเรียกว่าครอบครัวอุปถัมภ์ (Kinship Care) แทนค�ำว่าครอบครัวอุปการะเพื่อให้ตรงตามค�ำนิยามข้างต้น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ของรัฐ เป็นสถานศึกษาประเภทประจ�ำ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและให้
ความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นกรณีพเิ ศษแก่เด็กด้อยโอกาสทีป่ ระสบกับปัญหาต่างๆ หรือตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่
เหมาะสม หรืออยูใ่ นสถานภาพทีด่ อ้ ยกว่าเด็กคนอืน่ ๆ โดยเด็กเหล่านีต้ อ้ งการความช่วยเหลือจากสังคมเป็นกรณีพเิ ศษ เพือ่
ให้มชี วี ติ และความเป็นอยู่ทดี่ ขี นึ้ มีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมกับวัย ซึง่ ประกอบด้วย เด็กทีถ่ กู บังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงาน
เด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กก�ำพร้า เด็กที่ถูกท�ำร้ายทารุณ เด็กยากจน เด็กกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ ซึง่ มีมากเป็นพิเศษ เด็กทีม่ ปี ัญหาเกีย่ วกับยาเสพติด เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอดส์ เด็กทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง เด็กจาก
สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน10
แผนพัฒนารายบุคคล หมายถึง แผนที่กำ� หนดขึ้นและได้รับการยอมรับจากบุคคลที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องในการสนับสนุน
เด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ดูแล/พ่อแม่ แผนนี้ควรให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมด้วย แผนดังกล่าวนี้ มีประเด็นส�ำคัญ เช่น
• ชื่อเด็ก วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ ข้อมูลอื่นที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับชีวิตเด็ก
• ความต้องการพิเศษและปัญหาของเด็ก เช่น ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะทางการแพทย์ และวิธี
การในการดูแลเด็ก
• นักวิชาชีพที่รับผิดชอบในการดูแล/ช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และผู้ดูแลเด็กรายกรณี
• บทบาทและความรับผิดชอบของนักวิชาชีพที่ดูแล/ช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและครอบครัว ตลอดจนวิธีการ
ประสานงานและการบันทึกข้อมูล
• ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อแม่ของเด็กโดยก�ำเนิด ข้อมูลผู้ดูแลเด็กและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก เพื่อส่งเสริมแผนนี้ เช่น ความ
สนใจของเด็ก
• หลักการและเหตุผลของแผนนี้ (สาเหตุและความจ�ำเป็น) เป้าหมายหรือความคาดหวังว่าเด็กและครอบครัวจะ
ประสบผลอย่างไร เช่น การคืนเด็กสู่การดูแลแบบครอบครัว การพัฒนาสมรรถนะทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
เช่น การเปิดเผยสถานะ การติดเชื้อเอชไอวี การจัดการความปลอดภัยเมื่อมีความต้องการทางเพศ เป็นต้น
• กิจกรรมและประสบการณ์ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและการตอบสนองความสนใจของเด็ก
• ทรัพยากรที่จ�ำเป็น เช่น การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ข้อมูล/การเตรียมการส�ำหรับเด็ก พ่อแม่และผู้ดูแล
• สถานการณ์ท่จี ะน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กอื่นๆ และชุมชน
• ขอบเขตระยะเวลาที่จะด�ำเนินการและเป้าหมาย
• ช่วงเวลาที่ต้องทบทวนแผนการด�ำเนินงาน ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพิจารณามีใครบ้าง ข้อมูลที่ทบทวน
ประกอบด้วย การบันทึกความก้าวหน้า แผนในช่วงต่อไป และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก
การด�ำเนินการในรูปแบบสถาบัน (Institutionalisation) สามารถให้คำ� จ�ำกัดความโดยการตีความจากวิธีการเลี้ยงดู
ในเชิงปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในสถานรองรับ (Residential Facilities) จากการทบทวนโดยนานาชาติ พบว่าการเลีย้ งดูในรูปแบบสถาน
รองรับจะถูกจัดว่าเป็นการเลี้ยงดูในรูปแบบสถาบัน หากมีการปฏิบัตดิ ังนี้
• การแยกเด็กหรือการจ�ำกัดการมีส่วนร่วมของเด็กกับชุมชน ให้โอกาสเด็กเพียงเล็กน้อยในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการใช้ชวี ิตประจ�ำวัน ประสบการณ์ด้านต่างๆ
• การอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวและด�ำรงชีวติ อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด
• การท�ำให้เด็กแยกจากครอบครัว เพื่อน และชุมชนเป็นระยะเวลานาน
10

Ministry of Education. Self-sufficiency Economy. Retrieved on March 15, 2015 from file:///C:/Documents andSettings/Administrator/Desktop/

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์.pdf.
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• การจัดการชีวติ ประจ�ำวันของเด็กทีม่ กี ฎระเบียบเข้มงวด ทีไ่ ม่สามารถตอบสนองความจ�ำเป็นและความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของเด็กแต่ละคนได้
• การแยกเด็กออกจากชุมชน เนือ่ งจากการวินจิ ฉัยว่าเป็นความพิการ/ป่วยเรือ้ รัง11
ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ หรือการเลีย้ งดูโดยเครือญาติ (Kinship Care) หมายถึง การเลีย้ งดูเด็กในสภาพแวดล้อม
แบบครอบครัวโดยครอบครัวขยายหรือโดยเพือ่ นสนิทของครอบครัวซึง่ เป็นบุคคลทีเ่ ด็กรูจ้ กั อาจมีลกั ษณะเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ12,13
การคืนเด็กสูก่ ารเลีย้ งดูแบบครอบครัว หมายรวมถึง การคืนเด็กสูค่ รอบครัวเดิมของเด็ก (ครอบครัวทีเ่ ด็กถือก�ำเนิด) การ
ส่งเด็กไปยังระบบครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ หรือครอบครัวบุญธรรม
การเลีย้ งดูในรูปแบบสถานรองรับ (Residential Care) ครอบคลุมถึงการเลีย้ งดูกลุม่ เด็กในสภาพแวดล้อมทีต่ า่ งจากครอบครัว
เช่น สถานทีใ่ ห้การดูแลฉุกเฉินแก่เด็กเพือ่ ให้ความปลอดภัย สถานพักพิงชัว่ คราวก่อนการส่งต่อเด็ก สถานรองรับทุกประเภท
ทีร่ บั เลีย้ งเด็กระยะสัน้ หรือระยะยาว รวมถึงการจัดบริการแบบกลุม่ บ้าน (Group Homes)14
ในบริบทของสังคมไทย สถานรองรับเด็กแบ่งเป็นประเภทต่างๆ และมีค�ำนิยามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 ดังนี้
“สถานแรกรับ” หมายถึง สถานทีร่ บั เด็กไว้อปุ การะเป็นการชัว่ คราว เพือ่ สืบเสาะและพินจิ เด็กและครอบครัว เพือ่ ก�ำหนด
แนวทางในการสงเคราะห์ และคุม้ ครองสวัสดิภาพทีเ่ หมาะสมแก่เด็กแต่ละราย
“สถานสงเคราะห์” หมายถึง สถานทีใ่ ห้การอุปการะเลีย้ งดูและพัฒนาเด็กทีจ่ �ำต้องได้รบั การสงเคราะห์ ซึง่ มีจ�ำนวน
ตัง้ แต่หกคนขึน้ ไป
“สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ” หมายถึง สถานทีใ่ ห้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพือ่ แก้ไขความประพฤติ บ�ำบัด รักษา
และฟืน้ ฟูสมรรถภาพทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กทีพ่ งึ ได้รบั การคุม้ ครองสวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายถึง สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบ�ำบัดรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กทีจ่ �ำต้องได้รบั การ
สงเคราะห์หรือคุม้ ครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพเิ ศษ
บ่อยครัง้ ทีก่ ารก�ำหนดนิยามสถานรองรับเด็ก ใช้เกณฑ์จำ� นวนเด็กทีอ่ าศัยอยูร่ วมกันในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ เป็นตัวก�ำหนด ซึง่ อาจท�ำให้
ไม่เห็นภาพทีส่ มบูรณ์ เช่น สถานรองรับเด็กในรูปแบบกลุม่ บ้านอาจให้การดูแลเด็กถึง 15 คน โดยมีโครงสร้างเจ้าหน้าทีท่ ี่
เหมาะสมและมีหลักการในการดูแลอย่างครอบครัว และใช้วธิ กี ารมุง่ เน้นให้เด็กเข้ามามีสว่ นร่วม ในขณะทีส่ ถานรองรับเด็ก
แบบกลุม่ บ้านอีกแห่งอาจมีจำ� นวนเด็กเพียง 8 คน แต่ให้การดูแลเด็กแบบเข้มงวด ไม่ยดื หยุน่ แบบสถาบันขนาดใหญ่กไ็ ด้ ดัง
นัน้ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของสถานรองรับเด็ก คือการดูทก่ี ารปฏิบตั งิ านว่าการดูแลในสถานทีน่ นั้ เป็นการ
ด�ำเนินงานในรูปแบบสถาบัน (Institutionalization) หรือไม่ (อ้างถึงนิยามของการท�ำให้เป็นสถาบันทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น)
การแยกจากครอบครัว หมายถึง สถานการณ์ทเี่ ด็กไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ทแี่ ท้จริง แต่ได้รบั การดูแลโดยหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
(ภาครัฐหรือเอกชน) หรือโดยเครือญาติ (เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย) เพือ่ นบ้าน เพือ่ น หรือครอบครัวอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ญาติ (เช่น ครอบครัว
อุปถัมภ์)
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ความไม่เท่าเทียม หมายถึง ความไม่เท่าเทียมระหว่างกลุม่ บุคคล ทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งได้
ความเสีย่ ง หมายถึง แนวโนม้ ทีเ่ สีย่ งต่อการพลัดพรากจากครอบครัว/เขา้ ไปอยูใ่ นการดูแลในรูปแบบสถาบัน (Institutionalization)17
การคุม้ ครองทางสังคม หมายถึง ชุดของนโยบายและแผนงานของทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีม่ จี ดุ หมายในการป้องกัน ลด
และขจัดความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามยากจนและการกีดกันทางสังคม18
ข้อความชีแ้ จง การชีแ้ จงการใช้คำ� ศัพท์เกีย่ วกับความต้องการพิเศษ (SN) และเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี (CABA) ใน
การศึกษานี้ องค์การยูนเิ ซฟ คณะท�ำงานโครงการและคณะผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจมีสว่ นท�ำให้เกิดความหมายใน
ทางลบทีเ่ ป็นการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ ผ่านการเรียกชือ่ กลุม่ ประชากรโดยใช้คำ� ศัพท์เหล่านี้ หากแต่คำ� ศัพท์ดา้ นความต้องการ
พิเศษ (SN) และเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี (CABA) สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นสากล โดยองค์การยูนเิ ซฟและ
คณะท�ำงานโครงการเห็นพ้องว่าควรใช้คำ� ศัพท์เหล่านี้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการอธิบายประเด็นปัญหาเกีย่ วกับความเปราะบาง
ของเด็กกลุม่ นีไ้ ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ดังนัน้ ค�ำศัพท์เหล่านีจ้ งึ ชีไ้ ปทีป่ ญ
ั หาเฉพาะบริบททางสังคมทีค่ วรตัง้ ค�ำถาม เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าเด็กจะมีความเป็นอยู่
ทีด่ ี และไม่ได้หมายถึงการจ�ำกัดหรือตีตราเด็กๆ ให้อยูภ่ ายใต้การเรียกชือ่ ทีม่ คี วามจ�ำกัดทางสังคม หรือปัจเจกบุคคล

16
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องการจัดการระบบเลี้ยงดูทดแทนส�ำหรับเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญ โดย
เป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมายและนโยบายด้านการคุม้ ครองเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอปุ สรรคทีส่ �ำคัญในเนือ้ หาของกฎหมาย
และการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ สถานการณ์เช่นนีส้ ว่ นใหญ่เกิดจากการแยกส่วนของกรอบการท�ำงานทางกฎหมายและ
นโยบายที่ก�ำกับดูแลการคุ้มครองเด็ก ซึ่งส่งผลให้ขาดการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท�ำให้เกิดความ
สับสนในบทบาทหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบในทุกระดับ
กรอบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งดูทดแทนในปัจจุบนั นัน้ ยังมีความสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่มากพอ
ดังที่สังเกตได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (มาตรา 33) เปิดโอกาสให้เด็กอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็น
ระยะเวลานานสูงสุดจนถึงอายุ 24 ปี ส่งผลต่อการขาดการให้ความส�ำคัญของการดูแลเด็กในระบบครอบครัว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้
ขัดแย้งกับหลักการของสหประชาชาติในเรื่องความจ�ำเป็น ความเหมาะสม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของเด็ก และท�ำให้
เกณฑ์การรับเด็กเข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนหย่อนคลายลงโดยไม่สมควร จุดอ่อนด้านกฎหมายและนโยบายนี้เป็นตัวกระตุ้น
ท�ำให้มแี นวคิดทางสังคมวัฒนธรรมว่าสถานรองรับและการอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานานนั้นเป็นสิง่ จ�ำเป็น
และมักเป็นทางเลือกเพียงอย่างเดียวในการดูแลเด็กที่มีความต้องการการเลี้ยงดูทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ติดเชื้อ
หรือได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี (CABA) และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (SN) เนื่องจากการตีตราการติดเชื้อเอชไอวีและ
ความพิการยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนรัฐ ท�ำให้เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการที่จะต้องอยู่ในการ
ดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน
นอกจากนีก้ ารให้ความส�ำคัญต่อมาตรฐานการดูแลเด็กในเชิงโครงสร้างภายนอก (เช่น อาคารสถานที,่ อาหาร, เสือ้ ผ้า และ
ความสะอาด) และเน้นการประเมินตรวจสอบสถานสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้การจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญเรื่องการคืนเด็กสู่ครอบครัว ยังไม่ได้รับความสนใจมากเพียงพอ ในขณะเดียวกันความพยายามในการคืนเด็กสู่
ครอบครัวถูกลดทอนลง เนื่องจากการแยกส่วนให้หลายหน่วยงานรับผิดชอบด้านต่างๆ ในระบบการเลี้ยงดูทดแทน แต่ยัง
ไม่มีแนวทางอย่างเป็นทางการในการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ กลไกในการประสานงาน และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือการกระจาย
ความรับผิดชอบให้ทกุ ส่วนที่เกี่ยวข้อง จนท้ายที่สุดขาดผู้รับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมด
ส่วนภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ด�ำเนินการเป็นสถานรองรับ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนนั้น มีการ
ก�ำกับดูแลโดยภาครัฐค่อนข้างน้อยและท�ำงานตามมาตรฐานของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละองค์กร การขาดการ
ก�ำกับดูแลและติดตามสถานรองรับภาคเอกชนเหล่านี้เกิดจากกรอบกฎหมายและนโยบายที่แยกส่วนกัน ส่งผลให้สถาน
รองรับภาคเอกชนที่จดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทยตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานนัน้ ขาดการก�ำกับดูแลและติดตามจากทัง้ สองกระทรวงดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง เรือ่ งนีน้ บั เป็น
ประเด็นทีต่ อ้ งตระหนักเป็นพิเศษ เนือ่ งจากหน่วยงานเอกชนเหล่านีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะมีการจัดตัง้ สูงขึน้ เพือ่ ให้การดูแลเด็กทีต่ ดิ
เชือ้ หรือได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี อีกสถานการณ์หนึง่ ทีค่ ล้ายคลึงกันนีค้ อื กลุม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์หรือโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ก็มีแนวโน้มจะกลายเป็นหน่วยงานสงเคราะห์ โดยรับ
เด็กที่ส่งต่อมาจากหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ ได้ และโดย
เฉพาะอย่างยิง่ “เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาด้านพฤติกรรมต่างๆ” ซึง่ มักไม่ได้รบั การระบุหรือวินจิ ฉัยถึงสาเหตุทแี่ ท้จริงอย่างถูกต้องแม่นย�ำ
และน�ำไปสู่การช่วยเหลือที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

การด�ำเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ ององค์การสหประชาชาติอกี ประการหนึง่ คือ การใช้ทรัพยากรต่างๆ ทัง้ ในภาค
รัฐและเอกชนส�ำหรับการเลี้ยงดูทดแทนนั้น ส่วนใหญ่ใช้สำ� หรับการดูแลเด็กในสถานรองรับ มีการจัดสรรทรัพยากรที่จำ� กัด
ในการป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัว หรือการส่งเสริมการดูแลเด็กในรูปแบบครอบครัวทดแทน การออกแบบระบบ
ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์แบบเป็นทางการ (Formal Kinship Care) ยังมีอปุ สรรคเชิงโครงสร้าง การก�ำหนดวงเงินงบประมาณ
ในการให้การดูแลแบบครอบครัว ท�ำให้ตอ้ งจัดล�ำดับความส�ำคัญว่าเด็กคนไหนควรได้รบั การดูแล เพราะมีการจ�ำกัดจ�ำนวน
เด็กทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลืออยูท่ ี่ 5,000 คน ขณะเดียวกันเด็กเหล่านีส้ ามารถรับความช่วยเหลือเป็นเวลาหลายปีจนถึงอายุ
18 ปี ตราบเท่าทีผ่ ดู้ แู ลยังคงผ่านเกณฑ์การประเมิน ท�ำให้มเี ด็กใหม่จำ� นวนน้อยมากทีส่ ามารถเข้าสูร่ ะบบอย่างเป็นทางการ
ได้ในแต่ละปี บางหน่วยงานหาวิธีเพิ่มจ�ำนวนเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการลดจ�ำนวนเงินสงเคราะห์ต่อครอบครัว
เครือญาติอปุ ถัมภ์ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนเด็กทีจ่ ะได้รบั เงินสงเคราะห์ให้มากขึน้ โดยหวังจะเพิม่ และกระจายโอกาสให้เด็กมากขึน้
โดยไม่มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ยุทธศาสตร์นี้ทำ� ให้เกิดประเด็นในเรื่องความเท่าเทียมและ
ความยั่งยืนของการเลี้ยงดูแลแบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ ข้อจ�ำกัดต่างๆ ของแผนงานครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์
แบบเป็นทางการนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาสของเด็กอีกจ�ำนวนมากมายทีจ่ ะได้รบั การเลีย้ งดูโดยเครือญาติแบบไม่
เป็นทางการ ทั้งๆ ที่วธิ ีการเลี้ยงดูโดยเครือญาติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมไทย
ส่วนครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Care) ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนักในระบบการเลี้ยงดูทดแทน เนื่องจากอคติทางสังคมต่อการ
ดูแลเด็กทีไ่ ม่ใช่ญาติ ข้อจ�ำกัดนีส้ ะท้อนให้เห็นได้ในกรอบนโยบายปัจจุบนั การดูแลเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเพียงส่วน
เสริมเล็กๆ ของระบบการเลีย้ งดูทดแทน และด�ำเนินการในรูปแบบโครงการเล็กๆ ทีแ่ ยกออกมาจากระบบการเลีย้ งดูทดแทน
ในภาพรวม และไม่ได้บรู ณาการเข้ากับระบบครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ (Kinship Care) หรือสถานรองรับอย่างเต็มรูปแบบ
โดยทางปฏิบัตินั้น ช่องว่างทางวัฒนธรรมและนโยบายนี้ท�ำให้การรวมการดูแลเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการเลี้ยงดูทดแทนเป็นไปได้ยาก
ความยากจน การถูกทอดทิ้ง การถูกทารุณกรรม และการที่ผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุ เป็นองค์ประกอบทางสังคมที่ผลักดันให้เด็ก
ต้องแยกจากครอบครัว และต้องเข้าไปอยู่ในการดูแลในสถาบัน ระบบการด�ำเนินงานในปัจจุบันยังให้ความส�ำคัญและ
ทรัพยากรทีจ่ ำ� กัดในการป้องกันการทีเ่ ด็กต้องแยกจากครอบครัว และมีแนวโน้มทีจ่ ะด�ำเนินการในปัจจัยต้นเหตุเพียงสาเหตุ
เดียว มากกว่าการจัดการกับปัจจัยหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงกัน การท�ำงานยังเป็นแบบตั้งรับ เห็นได้จากการที่การ
คุ้มครองทางสังคมในการเลี้ยงดูทดแทนส่วนใหญ่เป็นการให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสิ่งของ ยังไม่มีการด�ำเนินงาน
ด้านการคุ้มครองทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อนต่อเด็ก โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเด็ก ครอบครัวและชุมชน
เพือ่ ให้จดั การและรับมือภาวะเปราะบางทีซ่ บั ซ้อน ส่งผลให้ขาดระบบการเลีย้ งดูทดแทนในรูปแบบของชุมชนแต่ไปเป็นระบบ
การดูแลแบบสถาบัน และขาดการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในชุมชน รวมถึงการบริการต่างๆ ในชุมชน เช่น การจัดให้
มีสถานรับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันที่ค่าบริการไม่สูงนัก ที่ช่วยให้ผู้ดูแลเด็กมีเวลาพักผ่อนหรือจัดการกับภารกิจอื่นๆ
ระบบการเลีย้ งดูทดแทนทีแ่ ยกส่วน มีผลให้ไม่มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบตั ิ แม้กระทัง่ ในส่วนของหน่วยงานภาค
รัฐด้วยกัน หน่วยงานส่วนใหญ่มกี ารรายงานข้อมูลเป็นการภายใน และแม้วา่ จะใช้เครือ่ งมือชนิดเดียวกันในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แต่ยังไม่มีกระบวนการจัดท�ำให้เป็นมาตรฐานในการใช้เครื่องมือและการจัดการข้อมูล น�ำไปสู่อุปสรรคต่อการที่จะ
พบเด็กที่มีความเสี่ยงและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ระบบการท�ำงานเป็นแบบตั้งรับ
องค์ประกอบทั้งหมดในระบบการเลี้ยงดูทดแทนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยทั่วไปยังขาดทรัพยากรและบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามหน้าที่เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดูแลเด็กเป็น
รายบุคคลและการจัดการรายกรณีทเี่ หมาะสม และท�ำให้ลดโอกาสของการคืนเด็กสูค่ รอบครัวและออกจากการดูแลแบบสถาบัน

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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กรอบนโยบายเป็นสาเหตุหลักของปัญหานี้ เพราะไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีผเู้ ชีย่ วชาญระดับสูงในระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน เพื่อให้แนวคิดการท�ำงานสากลเรื่องพัฒนาการเด็กและการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรเพือ่ มุง่ ไปยังการป้องกันเด็กเข้าสูร่ ะบบการเลีย้ งดูทดแทน และเพือ่ คืนเด็กสูค่ รอบครัวเดิม มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าสถานรองรับเด็กภาครัฐมีแนวโน้มของการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน และพบว่าสถานสงเคราะห์บางแห่งไม่มีความ
เชี่ยวชาญการดูแลเด็กบางกลุ่ม และต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นผู้ให้การดูแลเด็กเฉพาะด้าน เช่น การดูแลเด็ก
ที่ติดเชื้อเอชไอวี เด็กพิการ หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่น เนื่องจากไม่มีการจัดการอบรมเหล่านี้ให้ หรือการอบรมที่มี
ไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งแนวโน้มของการท�ำงานในรูปแบบนี้เกิดจากระบบที่ท�ำงานแบบตั้งรับ และในทางปฏิบัติ
แนวโน้มของการท�ำงานโดยเน้นการรับเด็กเข้าสู่สถานรองรับ เป็นการตอกย�้ำการท�ำงานที่มุ่งการป้องกันระดับตติยภูมิ
(Tertiary) เท่านั้น การที่กรอบนโยบายไม่ได้มุ่งเน้นการป้องกันระดับปฐมภูมิที่จะป้องกันการที่เด็กต้องแยกจากครอบครัว
และใช้ทรัพยากรหลักในการด�ำเนินงานดูแลเด็กในสถานรองรับ ดังนัน้ ความเสีย่ งทีเ่ ด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีจะอยู่ในการดูแลใน
สถานรองรับเป็นเวลานานจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งการมีมุมมองว่าเมื่ออยู่ในสถานรองรับแล้ว เด็กเหล่านี้จะได้รับการดูแลทางการ
แพทย์ หรือความต้องการพิเศษอื่นๆ ที่ดีกว่า ยิ่งท�ำให้เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการอาศัยอยู่ในสถานรองรับเป็นเวลานาน
มากขึ้น และด้วยทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ท�ำให้ไม่สามารถจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือ
เด็กติดเชื้อเอชไอวีในการพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมและอารมณ์ ในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
เช่น การเปิดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี การจัดการความรู้สึกที่ตีตราตนเอง การกินยาต่อเนื่อง และการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย การดูแลเด็กเหล่านี้มีลักษณะที่จะท�ำให้เด็กอยู่ในสถานรองรับเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ได้ส่งเสริมการใช้ชุมชน
เป็นฐานเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้เด็กได้กลับคืนสู่สงั คม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ควรจะเป็น
โดยทัว่ ไปเด็กมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับอนาคตของตนเองน้อย การสัมภาษณ์ผทู้ เี่ คยอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ให้ขอ้ มูล
ว่า การมีส่วนร่วมของเด็กส่วนใหญ่คือการได้รับการบอกกล่าว หรือโน้มน้าวให้เด็กยอมรับการตัดสินใจแทน
ตัวอย่างปฏิบัติการที่ดี ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยังขาดการขยายแนวทางการปฏิบัติให้กว้างขวางมากขึ้น และ
ยังคงด�ำเนินการในระดับพื้นที่น้นั ๆ เท่านั้น ได้แก่
• เครือข่ายการสนับสนุนพ่อแม่ทอี่ ยูร่ ว่ มกับเชือ้ เอชไอวี–สนับสนุนโดยมูลนิธธิ ดิ าเมตตาธรรม
มูลนิธธิ ดิ าเมตตาธรรมซึง่ เป็นองค์กรคริสต์ศาสนาทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร ด�ำเนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา สนับสนุนให้
พ่อแม่ทตี่ ดิ เชือ้ ฯ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ม่ดี เข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันและกัน19 เครือข่ายนีม้ ี
เป้าหมายสนับสนุนพ่อแม่ในการดูแลเด็กและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี รวมทั้งเด็ก
ยากจนอืน่ ๆ แม้วา่ ตอนเริม่ ต้น โครงการจะเน้นไปทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ฯ แต่ปจั จุบนั เครือข่ายได้ขยายออกไปดูแลครอบครัวและ
เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความยากจน ปัญหาครอบครัวและอืน่ ๆ โครงการนีเ้ ป็นตัวอย่างของการท�ำงานระดับชุมชน
ในการป้องกันการทีเ่ ด็กต้องแยกจากครอบครัว และต้องเข้าไปอยูใ่ นสถานสงเคราะห์เป็นระยะเวลานาน โดยมุง่ เน้นที่
ช่วยเหลือภาวะเปราะบางหลายประการ และมุง่ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
• สหทัยมูลนิธิ / สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ – โครงการครอบครัวอุปการะ รวมเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับการศึกษานีม้ กั อ้างอิงถึงโครงการของสหทัยมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์วา่ เป็นต้นแบบ
ในการท�ำงานด้านการคืนเด็กสูค่ รอบครัว โดยเน้นการพาเด็กกลับเข้าสูค่ รอบครัวเดิม และการจัดการให้เด็กในสถาน
สงเคราะห์เข้าสูค่ รอบครัวอุปถัมภ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังกล่าวถึงนักสังคมสงเคราะห์ทไี่ ด้รบั การอบรมจากโครงการนีว้ า่ สามารถ
ให้การสนับสนุนครอบครัวได้เป็นอย่างดีและเป็นบุคคลส�ำคัญในการท�ำงานเพื่อการคืนเด็กสู่ครอบครัว โครงการ
19
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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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ครอบครัวอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์สามารถเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการคืนเด็กสูค่ รอบครัว ซึง่ มีทงั้
เด็กเล็กและเด็กโตโดยจะเน้นไปทีเ่ ด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
• สวัสดิการและการสนับสนุนจากชุมชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีตวั อย่างทีด่ ขี องการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการจัดสวัสดิการ และการสนับสนุนเด็กและ
ครอบครัวทีม่ ภี าวะเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั มี “ชุดการด�ำเนินงาน” ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี (CABA) ด้วยการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นความร่วมมือของส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.) และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการคัดกรองและให้ทนุ การศึกษาแก่เด็กทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากเอชไอวี ซึง่ การสนับสนุนเช่นนี้ มีความส�ำคัญมากกว่าการสนับสนุนในด้านอืน่ ๆ และเป็นกลไกการ
ป้องกันในการลดจ�ำนวนเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวีทจี่ ะเข้าไปอยูใ่ นสถานสงเคราะห์
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่งปรับโครงสร้างของหน่วยงานส�ำคัญบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน แม้ว่าจะยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะส่งผลต่อระบบการเลี้ยงดูทดแทน
หรือไม่ แต่ทว่าการด�ำเนินการครั้งนี้ดูเหมือนจะยังไม่แก้ปัญหาการแยกส่วนของนโยบายและการด�ำเนินการ กระนั้นก็ตาม
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุงต่อไป ในขณะทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์กำ� ลังทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งยังไม่เคยทบทวนตั้งแต่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2546
การปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ ในครั้งนี้ อาจเป็นแรงกระตุ้นให้มีการทบทวนนโยบายในขอบเขตที่กว้างขวางและทั่วถึง
มากขึ้น โดยพิจารณาเรื่องการเลี้ยงดูทดแทนในบริบทภายใต้แนวทางของสหประชาชาติ
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ส่วนที่

1

บทนำ�และระเบียบวิธีวิจัย

1.1 บทน�ำ

20

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่แม่นย�ำ และมีรายละเอียดมากพอเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในระบบ
การเลีย้ งดูทดแทนในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ในเชิงกฎหมาย นโยบาย การจัดการ การก�ำกับดูแล และสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาพิจารณาใช้ในการวางแผนงานการเลี้ยงดูทดแทนส�ำหรับเด็กในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น รวมถึงเป็น
ข้อมูลและหลักฐานส่วนหนึ่งของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูทดแทน
การศึกษานีค้ รอบคลุมระบบการเลีย้ งดูทดแทนประเภทต่างๆ ส�ำหรับเด็กทีม่ กี ารจดทะเบียน ได้แก่ สถานรองรับเด็ก (ผูแ้ ปล:
ซึ่งโดยมากเป็นสถานสงเคราะห์ และจากนี้จะใช้ค�ำว่าสถานสงเคราะห์) ครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัวเครือญาติ
อุปถัมภ์21
แม้ว่าขอบเขตของการศึกษาจะมุ่งไปที่เด็กทั้งหมดซึ่งอยู่ในระบบการเลี้ยงดูทดแทน แต่ก็ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับ
เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี (CABA) ที่อยู่ในการดูแลในระบบเหล่านี้ การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมสถานสงเคราะห์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ครอบครัวอุปถัมภ์ทไี่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน และครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ทไี่ ด้
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ไม่รวมส่วนการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจะใช้เพื่อปรับปรุง
แผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูทดแทน และช่วยก�ำหนดแผนงานในอนาคตของประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นระบบการเลี้ยงดูทดแทน และการให้บริการเรื่องการเลี้ยงดูทดแทนอย่างเป็นทางการเป็นหลัก
แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ หรือที่ไม่จดทะเบียน
แต่เนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของงานที่ก�ำหนด รวมถึงทรัพยากรที่ไม่มากพอที่จะรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ในรูปแบบการเลีย้ งดูทดแทนทีไ่ ม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ ป็นครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์
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Some interviews were conducted with non-registered alternative care settings.
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1.2 วิธีการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
การศึกษาวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวม ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น กลุ่มที่
เป็นผูแ้ ทนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระบบการเลีย้ งดูทดแทน ทัง้ ของรัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ ครอบครัวอุปถัมภ์ และผู้ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งบางคนเคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ครอบครัวอุปการะ
ข้อมูลเชิงปริมาณ: รูปแบบวิจัยและตัวแปร
ข้อมูลเชิงปริมาณทีใ่ ช้ในการศึกษานีป้ ระกอบด้วยข้อมูลทุตยิ ภูมิ ทีม่ อี ยูใ่ นระดับชาติหรือในระดับจังหวัด และข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานสงเคราะห์ที่จดทะเบียน ตัวแปรที่นำ� มาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย
1. ประเภทของระบบการเลีย้ งดูทดแทน ได้แก่ สถานสงเคราะห์ ครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์
2. การกระจายตัวทางภูมศิ าสตร์ของระบบการเลีย้ งดูทดแทน
3. เด็กทีอ่ ยูใ่ นระบบการเลีย้ งดูทดแทน ได้แก่ อายุ เพศ สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี และเด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ
4. ทรัพยากร ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณและการกระจายทรัพยากร
การเลือกพื้นที่ศึกษา
การศึกษานี้มุ่งเน้นที่พื้นที่ศึกษา 5 พื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่จะประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ตามเกณฑ์การคัดเลือก
พื้นที่ กล่าวคือ การมีสถานสงเคราะห์ของภาครัฐ หรือภาคเอกชนในพื้นที่ ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ
หรือครอบครัวอุปถัมภ์ จ�ำนวนการเสียชีวิตสะสมเนื่องจากเอชไอวี หรือจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี อัตราการคลอดบุตรใน
วัยรุ่น อัตราส่วนคนยากจน และอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากร โดยพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 แห่งนี้อยู่ใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตลอดทั้งรายงานฉบับนี้ ค�ำว่า “พื้นที่ศกึ ษา” จะหมายถึงภูมิภาค
ต่างๆ หรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ละพื้นที่ศึกษาอาจมีมากกว่าหนึ่งจังหวัด พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี
ภาคเหนือ: เชียงใหม่ และพะเยา
ภาคกลาง: ชลบุรี และลพบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ขอนแก่น
ภาคใต้: สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ประเภทของผู้ให้ข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ใช้วธิ เี ลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ หรือมีประสบการณ์ ตามเกณฑ์
ดังนี้
• ผู้ให้ข้อมูลหลักจากสถานรองรับภาครัฐและเอกชน
• ครอบครัวที่ลงทะเบียนในโครงการครอบครัวอุปการะ หรือครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์
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•
•
•
•
•

ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์
ผู้ให้ข้อมูลหลักจากบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัด
ผู้ให้ข้อมูลหลักจากส�ำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ผู้ให้ข้อมูลหลักระดับชาติที่มปี ระสบการณ์ในระบบการเลี้ยงดูทดแทน
ผู้ให้ข้อมูลหลักในระดับท้องถิ่น ซึ่งท�ำงานเกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยงดูทดแทนหรือการคุ้มครองเด็ก

ตารางที่ 1. แสดงประเภทและจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม ในพื้นที่ศึกษา
ผู้ให้ข้อมูล

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล:
กรุงเทพมหานคร
ภาค นนทบุรี และปทุมธานี

ภาคเหนือ:
เชียงใหม่
และพะเยา

ภาคกลาง:
ชลบุรี
และลพบุรี

ภาคตะวันออก
ภาคใต้:
เฉียงเหนือ: สงขลา นราธิวาส
ปัตตานี และยะลา
ขอนแก่น

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
ประจำ�จังหวัด

3

2

1

1

4

11

สำ�นักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

2

2

1

1

3

9

องค์กรชุมชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน

1

3

1

0

1

6

ผู้ ให้ข้อมูลในระดับชาติ

17

3

0

0

0

20

รวม

46

39

18

13

20

136

1.3 ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
ข้อจ�ำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีดังนี้
• ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม อาจมีข้อจ�ำกัดเรื่องการน�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นตัวแทน
ของประชากรทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ซึ่งเป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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• ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากสถานรองรับของภาครัฐและภาคเอกชน ขึน้ อยูก่ บั ว่าเจ้าหน้าทีค่ นใดอยูใ่ นเวลานัน้ ประกอบกับความ
พร้อม และความเต็มใจที่จะให้ข้อมูล
• ข้อมูลเกีย่ วกับสถานสงเคราะห์หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งดูทดแทนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนมีคอ่ นข้างจ�ำกัด เป็น
เรื่องยากที่คณะผู้วิจัยจะเข้าถึง และได้ข้อมูลจากกลุ่มนี้
• ยังขาดข้อมูลบางส่วนทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการศึกษานีใ้ นฐานข้อมูลระดับชาติ ระดับภูมภิ าคและระดับจังหวัด ชุดข้อมูล
ที่มีอยู่บางอย่างไม่ได้แยกอายุ เพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิหลัง และความต้องการพิเศษ รวมถึงเด็กที่ได้
รับผลกระทบจากเอชไอวี
• ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นการประมาณการระดับชาติ และระดับภูมภิ าคไม่สามารถทีจ่ ะคาดประมาณ
ในระดับจังหวัด
• ข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจขึน้ อยู่กบั จ�ำนวน และความถูกต้องของการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ ความเต็มใจทีจ่ ะมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อมูลจากการส�ำรวจบางส่วนอาจขาดความถูกต้องแม่นย�ำ เนื่องจากอัตราการตอบ
กลับของแบบสอบถามค่อนข้างต�่ำ

1.4 การจัดการข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
ของข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้น
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation): การตรวจสอบข้อมูลแบบนี้เป็นการตรวจทานข้อมูล และข้อ
สรุปโดยการใช้วิธีการหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเปรียบเทียบข้อมูลและข้อสรุปที่ได้มาอย่างรอบคอบ
การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ จิ ยั (Investigator Triangulation): การตรวจสอบแบบนีเ้ ป็นการใช้นกั วิจยั หลายคนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล กรอกรหัสข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
การตรวจสอบโดยตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล (Member Checking): การตรวจสอบโดยให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทบทวนถึง
ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของผลการวิจัย โดยคณะผู้วิจัยเสนอข้อคิดเห็น ข้อสรุปและข้อมูลที่สำ� คัญอื่นๆ จาก
โครงการวิจัยให้กับผู้ให้ข้อมูล ผู้มีส่วนร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ โดยให้สมาชิกให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ

1.5 กรอบแนวคิดในการท�ำงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิจัยในรายงานฉบับนี้ เป็นการเสนอตามบริบทของแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติ (UN Guidelines and
2012 MOVING FORWARD: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’) โดยมีวัตถุประสงค์ช่วย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถก�ำหนดการท�ำงานที่มีประโยชน์และเป็นไปได้จริง ในการปรับปรุงระบบการเลี้ยงดูทดแทน
ในประเทศไทย ดังนั้น คณะผู้วจิ ัยจึงได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อค้นพบ ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เพือ่ เสนอรายงาน
กรอบกฏหมายและนโยบาย
ในประเทศไทย และแนวทาง
การทำ�งานในระดับนานาชาติ

ความเปราะบางที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การแยกจากของเด็กและครอบครัว และการที่
เด็กต้องเข้าสู่การเลี้ยงดูแบบสถาบัน
ระบบการคุ้มครองเด็ก เป้าหมาย
ที่ควรเกิดขึ้น: การสร้างความเข้มแข็ง
ศักยภาพของชุมชนโครงสร้าง/
เครือข่ายที่จะช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
ให้รับมือสถานการณ์ยากลำ�บากได้
ศักยภาพของเด็กและครอบครัว
ในการรับมือสถานการณ์ที่ยากลำ�บาก
เด็กและครอบครัว
ที่เผชิญ
ความเสี่ยง

ในการศึกษาครัง้ นี้ การวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะชีใ้ ห้เห็นปัญหา และวิธกี ารทีเ่ ป็นไปได้ในอนาคต เพือ่ เสริมสร้าง
ให้ระบบการเลีย้ งดูทดแทนมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ในระบบการคุม้ ครองเด็ก วัตถุประสงค์สงู สุดคือ การ
ช่วยให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและวิธกี ารปฏิบตั งิ านของการเลีย้ งดูทดแทนทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็งให้กบั เด็ก กล่าวโดยสรุป
ได้ดงั นี้
“เด็กจะต้องไม่ถูกจัดให้อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จ�ำเป็น และถ้าจ�ำเป็นที่จะต้องจัดบริการเลี้ยงดูทดแทน การดูแลจะ
ต้องเหมาะสมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของเด็กแต่ละรายในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
คนนั้นๆ”22
แนวคิดส�ำคัญที่เชื่อมต่อกันอย่างน้อย 3 ประการ ที่เป็นเหตุผลว่า เหตุใดจึงต้องมุ่งเน้นที่ความเปราะบางที่โยงใยกัน ดังนี้
1. มีหลักฐานจ�ำนวนมากแสดงให้เห็นผลกระทบเชิงลบต่อพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในสถานรองรับเด็ก ซึ่งปัจจุบัน
ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 8 ล้านคนที่อยู่ในสถานรองรับเด็กรูปแบบต่างๆ สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำ� ให้เด็กต้องเข้าอยู่ใน
การดูแลแบบสถาบัน คือ การเป็นเด็กก�ำพร้า การถูกทอดทิ้งเนื่องจากความยากจน การกระท�ำทารุณกรรมใน
ครอบครัว ความพิการ และเจ็บป่วยทางจิต23 ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นความส�ำคัญของการป้องกันสาเหตุที่ท�ำให้เด็ก
ต้องแยกจากครอบครัวมากกว่าการตั้งรับปัญหา
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.
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2. แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส�ำหรับเด็ก ในปี 2009 ขององค์การสหประชาชาติ (UN Guidelines for the
Alternative Care of Children: UN Guidelines) และแนวทางการด�ำเนินงาน24 ซึง่ เน้นทีก่ ารออกแบบการเลีย้ งดูทดแทน
ในเรื่องต่างๆ กล่าวคือ
- หลักความจ�ำเป็น (The Necessity Principle) เป็นหลักการประการแรกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้เกิด
สถานการณ์และเงื่อนไขที่จะท�ำให้ต้องมีการเลี้ยงดูทดแทน ได้แก่ ความยากจน การถูกตีตรา และเลือกปฏิบัติ
การเข้าไม่ถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ การที่พ่อแม่มีการศึกษาน้อย และไม่ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ส�ำหรับ
ครอบครัว ความไม่เพียงพอของบริการหรือโครงสร้างในชุมชนทีจ่ ะส่งผลต่อการรับบริการ การขาดนโยบายการ
รับเด็กทีม่ คี วามจ�ำเป็นเท่านัน้ เข้าสูก่ ารเลีย้ งดูทดแทน (Gatekeeping Policy) ทีส่ ามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้กับผู้จดั บริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
- หลักความเหมาะสม (The Suitability Principle) ถ้าจ� ำเป็นต้องมีการเลี้ยงดูทดแทน ต้องท�ำให้มั่นใจว่า
สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปในการเลีย้ งดูจะอยู่ในระดับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เป็นอย่างน้อย เช่น สถานทีแ่ ละเจ้าหน้าที่
ระเบียบกฎเกณฑ์ การเงิน การคุม้ ครอง และการเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐาน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสุขภาพ
การจัดให้มีการดูแลแบบครอบครัวและการดูแลรูปแบบต่างๆ อย่างพรั่งพร้อม เพื่อให้มีตัวเลือกที่เหมาะสม
ส�ำหรับเด็กแต่ละรายได้อย่างแท้จริง รวมถึงมีกระบวนการทีเ่ ป็นระบบและเชือ่ ถือได้ส�ำหรับพิจารณาว่าการดูแล
รูปแบบใดเหมาะสมที่สุดส�ำหรับเด็กแต่ละคน (Gatekeeping Policy)
- ประโยชน์สูงสุดส�ำหรับเด็ก (The Best Interests of the Child) ต้องก�ำหนดความหมายของประโยชน์สูงสุดไว้
อย่างชัดเจนตามแนวทางการด�ำเนินงานของสหประชาชาติ25
3. เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุ่งหมายในการให้เด็กได้อยู่ในการดูแลทีใ่ ช้ครอบครัวเป็นฐานจ�ำเป็นต้องมีนโยบายและการปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจนในการมุง่ เน้นการด�ำเนินงานป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัว ประกอบด้วย การป้องกันระดับปฐมภูมิ
ที่ต้องสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานได้ มีความเป็นธรรมทางสังคมและ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ การป้องกันระดับทุติยภูมิ ที่ต้องท�ำให้มีการดูแลความปลอดภัย
โดยมีเป้าหมายที่บุคคลและครอบครัว หรือกลุ่มที่มีภาวะเปราะบาง หรือส�ำหรับผู้ที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการได้
รับเพียงบริการการป้องกันระดับปฐมภูมิไม่เพียงพออีกต่อไป เช่น กรณีของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่รู้สึกว่าต้องการ
การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์เพื่อให้สามารถยังคงให้การดูแลเด็กต่อไปได้ และการป้องกันระดับตติยภูมิ ได้แก่
กรณีที่การป้องกันแบบปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิไม่ประสบความส�ำเร็จ และมีความจ�ำเป็นที่ต้องให้เด็กต้องเข้าสู่ระบบ
การเลี้ยงดูทดแทน โดยความพยายามในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นให้เกิดสภาวะช่วยให้เด็กสามารถเริ่มต้นใหม่ในทางที่
ดีขึ้นและป้องกันการกลับไปสู่การเลี้ยงดูทดแทนอีกครั้ง
คณะผูว้ จิ ยั ตระหนักดีวา่ อาจยังมีปจั จัย สาเหตุพนื้ ฐานส�ำคัญในบางมิตทิ ไี่ ม่ปรากฎในการศึกษาครัง้ นี้ เช่น บริบททางสังคม
เศรษฐกิจและนโยบายของประเทศในกรอบทีก่ ว้างกว่า ตามตัวแบบการศึกษาบริบททางสังคม คณะผู้วจิ ยั ตระหนักว่า การ
คุ้มครองเด็กซึ่งมีการเลี้ยงดูทดแทนเป็นองค์ประกอบหนึ่งนั้น ไม่อาจแก้ไขความซับซ้อนของภาวะเปราะบางทางสังคมที่มี
พืน้ ฐานมาจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคมได้ อย่างไรก็ตามวิธกี ารจัดการอย่างเป็นระบบในการคุ้มครองเด็กจากมุมมอง
ด้านสิทธิและความเท่าเทียมกัน รวมถึงการด�ำเนินการแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงที่เด็กต้องแยกจากครอบครัวและท�ำให้เด็กต้องเข้ามาอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน
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ส่วนที่

2

ข้อค้นพบจากการศึกษา

2.1 การแยกเด็กจากครอบครัว และการอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน
2.1.1 สาเหตุทางสังคมที่ก่อให้เกิดภาวะเปราะบางเชื่อมโยงและท�ำให้เกิดการแยกเด็กจากครอบครัว
และเข้ามาอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน
“เด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ มีปัญหาหลายประการ ทั้งฐานะยากจน การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
การถูกปล่อยปละละเลย เป็นเหตุให้เด็กต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงมากๆ” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพ
และปริมณฑล)
ในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กเกือบ 50,000 คนที่อาศัยอยู่ในสถานรองรับรูปแบบต่างๆ เด็กส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 67.4 อยู่
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งหลายๆ แห่งท�ำหน้าที่เสมือนเป็น
สถานรองรับ รองลงมาเป็นสถานสงเคราะห์ภาครัฐ (ร้อยละ 14.7) ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ
(ร้อยละ 10) สถานสงเคราะห์ภาคเอกชนที่จดทะเบียน (ร้อยละ 4.7) สถานสงเคราะห์ภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน
(ร้อยละ 1.8) บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัด (ร้อยละ 0.9) และครอบครัวอุปถัมภ์ (ร้อยละ 0.5)
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การด�ำเนินงานด้านการเลีย้ งดูทดแทนในประเทศไทยในปัจจุบนั ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางของ
สหประชาชาติ (UN Guidelines and Moving Forward) ที่มีข้อเสนอแนะให้การดูแลที่ใช้ครอบครัวเป็นฐานเป็นล�ำดับความ
ส�ำคัญแรก และเน้นย�้ำว่าสถานรองรับควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะใช้ และใช้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวในขณะที่ต้อง
พยายามจัดการให้เด็กได้รบั การดูแลแบบครอบครัว26
มีหลายปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ ระบบการเลีย้ งดูทดแทนในปัจจุบนั มีแนวโน้มเป็นเชิงตัง้ รับ มุง่ เน้นการแก้ไขเพียง
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว ข้อมูลจากการรวบรวมโดยส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วงปีงบประมาณ 255827 พบว่าสาเหตุหลักที่เด็กถูกส่งเข้าสถาน
สงเคราะห์ภาครัฐ ได้แก่ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและปัญหาความยากจน ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูง (มากกว่าร้อยละ 30) และ
สูงกว่าสาเหตุอื่นๆ รวมกันประมาณ 2 เท่า สาเหตุอื่นแต่ละข้อมีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ที่น่าสนใจคือ เด็กที่ติด
เชื้อเอชไอวีเป็นสาเหตุที่เข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ของภาครัฐต�่ำที่สุด (ประมาณร้อยละ 3)
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.

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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ตารางที่ 2. การจัดอันดับสาเหตุที่เด็กถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์ภาครัฐ สาเหตุหลักที่รับเข้าอุปการะ
(ข้อมูล จากสถานสงเคราะห์ภาครัฐ 29 แห่ง) *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เด็กถูกทอดทิ้ง
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน
เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม
ผู้ปกครองต้องโทษ
เด็กมีปัญหาความประพฤติ
เด็กกำ�พร้า
ครอบครัวแตกแยก
บุตรจากมารดาที่ตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์
เด็กถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว
อื่นๆ
เด็กถูกทารุณกรรม
เด็กเร่ร่อน
เด็กติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ปกครองเจ็บป่วย/พิการ
เด็กได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์
เด็กที่ถูกส่งตัวตามคำ�สั่งศาล
เด็กตาม พรบ. ค้ามนุษย์
บุตรผู้รับการสงเคราะห์
เด็กพลัดหลง
เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรม หรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม
เด็กตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์
รวม

พ.ศ. 2558 (%)
16.88
14.98
7.36
7.21
6.07
6.03
5.97
5.79
4.62
4.30
4.27
3.98
3.70
2.77
1.60
1.00
0.98
0.96
0.77
0.41
0.35
100.00

*ข้อมูลจากสถานสงเคราะห์ภาครัฐ 29 แห่ง ในช่วง ต.ค. 2557-ก.พ. 2558 แหล่งที่มา: ส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก, กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนาคม 2558

มีแนวโน้มว่าจะมีการตีความและท�ำให้เข้าใจว่า การที่เด็กต้องแยกจากครอบครัวและไปอยู่ในระบบการเลี้ยงดูทดแทนเป็น
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ และเฉพาะปัญหาทีม่ องเห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ เท่านัน้ จึงท�ำให้มคี วามเข้าใจเพียงเล็กน้อย
เกีย่ วกับภาวะเปราะบางทีซ่ บั ซ้อนของเด็ก ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ คือการทีร่ ะบบการเลีย้ งดูทดแทนไปมุง่ เน้นการตัง้ รับต่อปัญหา
ที่ปรากฎเท่านั้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปพิจารณาสาเหตุท่ซี ับซ้อนของเด็กที่ต้องแยกจากครอบครัว และเข้าอยู่ในการดูแลแบบ
สถาบัน
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การที่จะพัฒนาแนวนโยบายและแผนงานให้ดีขึ้นและเหมาะสมส�ำหรับการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการที่เด็กต้องแยก
จากครอบครัวและอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน จ�ำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของภาวะเปราะบางที่ซับซ้อนของเด็กกับ
ประเด็นทางสังคมที่ครอบครัว ผู้ดูแลเด็กรวมถึงชุมชนก�ำลังเผชิญอยู่
ผลที่ได้จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงที่เด็กต้องแยกจากครอบครัว เกิดจากหลายปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกัน
ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษานี้ ระบุสาเหตุหลัก 4 ประการ ที่ทำ� ให้เกิดการแยกจากครอบครัว โดยสาเหตุนั้นมีความสัมพันธ์และ
ทับซ้อนกัน ได้แก่
• ความยากจน
• การที่พ่อแม่หรือผู้ดูแล ไม่สามารถที่จะดูแลเด็ก (ด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ความต้องการพิเศษซ�้ำซ้อน และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี)
• การทอดทิ้งเด็ก
• การละเลยและการกระท�ำทารุณเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัว (หมายรวมถึงการกระท�ำทารุณทาง
ร่างกาย จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก)
ครอบครัวและชุมชนต้องเผชิญและรับมือกับสาเหตุทหี่ ลากหลาย มิใช่เพียงสาเหตุเดียว ความเป็นจริงนีส้ ะท้อนจากผลการ
วิจัยในระดับนานาชาติที่แสดงให้เห็นว่า ปฏิสัมพันธ์ของสาเหตุทางสังคมที่หลากหลายส่งผลต่อความเสี่ยงที่เด็กต้องแยก
จากครอบครัวและเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยในยุโรปและเอเชียกลางที่แสดงให้เห็นว่า
“แม้ว่าจะมีความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น ในประเทศทั่วยุโรปและเอเชียกลาง แต่พบว่า มีสาเหตุหลัก 5 ประการ
ที่ท�ำให้เด็กต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน หลายคนคิดว่าเด็กที่อยู่ในการดูแลแบบสถาบัน เพราะพวกเขาไม่มีพ่อแม่
เป็นเด็กก�ำพร้า หรือพ่อแม่ไม่ดี เด็กถูกท�ำร้ายหรือถูกทอดทิ้ง หากในความเป็นจริงการวิจัยจากหลายแหล่งรวมถึง
การวิจัยของมูลนิธิ Lumos ได้พบว่า สาเหตุหลัก 5 ข้อ ที่ทำ� ให้เด็กต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน คือความยากจน
ความพิการ เชื้อชาติ ปัญหาพฤติกรรม และการที่เด็กถูกล่วงละเมิดและถูกละเลย”28
เมื่อพิจารณาภาวะเปราะบางที่ซับซ้อนของเด็ก พบว่าการพิจารณาสาเหตุหลักของการเข้าสู่การดูแลทดแทนเพียงประเด็น
เดียวได้บดบังความซับซ้อนที่เป็นเหตุให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว และเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน ตัวอย่างเช่น
พบว่าการที่เด็กถูกทอดทิ้งหรือละเลย เชื่อมโยงกับการรับรู้ของประชาชนว่าสถานรองรับจะให้การดูแลเด็ก และให้โอกาส
ทางการศึกษาที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อคนในครอบครัว
รู้สึกว่าไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้ ในทางกลับกัน สาเหตุทางสังคมที่ท�ำให้เด็กต้องแยกจากครอบครัวเมื่อ
เชื่อมต่อกับภาวะเปราะบางของผู้ดูแล (ส่วนใหญ่ที่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย) พบว่าผู้ดูแลไม่สามารถดูแลเด็กได้เพราะความ
ยากจนหรือความสูงอายุ ผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะเปราะบางเหล่านี้มักรู้สึกว่าสถานรองรับ เป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ เนื่องจาก
ไม่มีการคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับตัวผู้ดูแลและเด็ก รวมถึงการไม่มีการดูแลเด็กที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
“และอีกเรื่องคือ ความยากจน เลี้ยงไม่ไหว พ่อ แม่ เอามาทิ้งให้อยู่กับ ตา ยาย แก่ด้วยยากจนด้วย ต้องเอาเด็กไปไว้
ในสถานสงเคราะห์” (เจ้าหน้าที่ NGO ภาคเหนือ)

28

Lumos Foundation (2012). Drivers of Institutionalisation. Retrieved April 3, 2015 from: http://wearelumos.org/stories/drivers-institutionalisation
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“พอยายเสีย ป้าก็พามาที่บ้านเวียงพิงค์ ตอนนั้นอายุ 7 ขวบ แล้วก็อยู่สัก 2-3 เดือน แล้วเขาก็ส่งไปที่บ้านมิตราธรตอนเจ็ด
ขวบ ป้าส่งมาเพราะเลี้ยงไม่ไหว เมื่อก่อนอยู่ด้วยกันหลายคน เมื่อก่อนจน และพ่อเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้ว” (ผู้เคยอยู่
ในสถานสงเคราะห์ ภาคเหนือ)
“เหตุผลในการรับเด็ก เช่น การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม มันก็เลยท�ำให้เด็กเล็กถูกทอดทิง้ พ่อแม่ตอ้ งโทษ ครอบครัวเลีย้ งดูไม่เหมาะ
สม ครอบครัวยากจน ถูกทารุณทางเพศ กรณีพ่อแม่ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งไม่ควรจะแยกเด็ก ยกเว้นครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแล
เขาจริงๆ” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ ภาคเหนือ)
2.1.2 การจัดการสาเหตุของการทีเ่ ด็กต้องแยกจากครอบครัว และเข้าสูก่ ารดูแลแบบสถาบัน จ�ำเป็นต้องใช้ระบบ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการคุ้มครองเด็ก
จากตัวอย่างเหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีก่ ารคุ้มครองเด็ก และการเลีย้ งดูทดแทนต้องกลับไปมุ่งเน้นทีก่ ารลดภาวะ
เปราะบางที่ซับซ้อน เพื่อให้การดูแลในสถานรองรับเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเด็กตามแนวทางของสหประชาชาติ ในที่สุดแล้ว
หมายถึงการท�ำงานของหลายภาคส่วนทัง้ ในเรือ่ งของนโยบาย และการปฏิบตั เิ พือ่ ลดความไม่เท่าเทียมกัน การย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่
ของประชากรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ที่แสดงให้เห็นในเรื่องนี้ ประเด็นการย้ายถิ่น
ทีอ่ ยูข่ องประชากรไม่ได้ปรากฏในฐานข้อมูลของส�ำนักคุม้ ครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กว่าเป็นสาเหตุของการทีเ่ ด็กต้องแยก
จากครอบครัว แต่จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากร เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่เด็กต้องแยกจาก
ครอบครัว ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับรายงานขององค์การระหว่างประเทศด้านการโยกย้ายถิน่ ฐาน (International Organization
for Migration) และสถาบันนโยบายการย้ายถิน่ ฐาน (The Migration Policy Institute) ทีแ่ สดงให้เห็นว่าการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ภายใน
ประเทศท�ำให้เด็กไทยประมาณร้อยละ 20 ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา ท�ำให้เป็นข้อกังวลในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
ที่ถูกทิ้งไว้29 นอกจากนี้การส�ำรวจส�ำมะโนประชากรในเรื่องข้อมูลการย้ายถิ่นฐานที่รายงานไว้นั้น ต�่ำกว่าความเป็นจริง
เนือ่ งจากมีการบันทึกเฉพาะการย้ายถิน่ ทีอ่ ยูท่ มี่ รี ะยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และไม่ได้มขี อ้ มูลการย้ายถิน่ ทีอ่ ยูต่ ามฤดูกาล
ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมากในประเทศไทย และพบว่า 1 ใน 8 ของประชากรที่ย้ายถิ่นที่อยู่นั้น เป็นการย้ายมาจากประเทศอื่น30
แม้ว่าการย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรอย่างเดียว อาจไม่ได้เป็นสาเหตุทำ� ให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว แต่แบบแผนของการ
ย้ายถิ่นที่อยู่ที่สัมพันธ์กับสาเหตุอื่นๆ ของการแยกจากครอบครัว ก่อให้เกิดความเปราะบางแก่เด็กที่นำ� ไปสู่การต้องอยู่ใน
การดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เด็กต้องแยกจากครอบครัว ด้วยเหตุเนื่องจากการ
ย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเวลานานๆ ของพ่อแม่ ซึ่งคาดหวังว่า ปู่ ย่า ตา ยาย ต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กเป็นเวลาหลายปี การ
วิเคราะห์ล่าสุดยืนยันว่าในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา ผู้ย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเวลาหนึ่งปีลดลง ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเวลาห้าปี
และตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น31 การส�ำรวจ Multiple Indicator Cluster Survey ในปี 2554 โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็น
ขนาดของการย้ายถิ่นที่อยู่และผลกระทบที่มตี ่อเด็ก พบว่า เกือบร้อยละ 24 ของเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ
แม่ที่แท้จริง ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการย้ายถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ32
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนของการย้ายถิ่นที่อยู่ประกอบกับภาวะเปราะบางทางสังคม
อืน่ ๆ อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์แบบเครือญาติ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในวัฒนธรรมไทย ตัวอย่าง
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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).

การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

หนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลได้พูดถึงการที่พ่อแม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปท�ำงานต่างถิ่น รู้สึกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจ�ำเป็น
ต้องปล่อยบุตรของตนไว้ในสถานรองรับ หากไม่มีญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวที่สามารถให้การดูแลได้
“อีกอันคือการย้ายแรงงาน ไม่มีทุนเขาก็เลยเอาเด็กมาฝากไว้ให้เราเลี้ยง ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าจะอยู่ในจังหวัดใด แต่ถ้าเรื่องเกิด
ใน....(ชื่อจังหวัด) ก็สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้” (หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพและปริมณฑล)
ในอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย แบบแผนการย้ายถิ่นที่อยู่มีความสัมพันธ์กับความเปราะบางทางสังคม ได้แก่ อายุของ
ผู้ดูแล การใช้สารเสพติด และการเข้าไม่ถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์
“ในอ�ำเภอสะทิงพระ และอ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พ่อ แม่ ต้องเข้าเมืองมาหาดใหญ่หรือสงขลา หลานก็ต้อง
อยู่กับตายาย มีทั้งทิ้งและไม่ทิ้ง ครอบครัวเดี๋ยวนี้มันก็รักง่ายเลิกง่าย แล้วมีหนึ่งหรือหลายชีวิตขึ้นมา นั่นคือส่วนที่
ท�ำให้เด็กวัยรุน่ มีปญ
ั หา เช่น มีเรือ่ งยาเสพติด โดดเรียน มีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัย” (นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ประชาบดี ภาคใต้)
ภาวะเปราะบางทีโ่ ยงใยนีเ้ พิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากการท�ำงานทีแ่ ยกส่วนกันของหน่วยงานภาครัฐในการด�ำเนินงานด้านการเลีย้ ง
ดูทดแทน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบการคุม้ ครองทางสังคม การประสานงานและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีนอ้ ย
การสนับสนุนทางการเงินเพือ่ บรรเทาความยากจนก็มจี ำ� กัด และไม่ได้กำ� หนดกลยุทธ์ทช่ี ดั เจนในการท�ำงานร่วมกันของภาค
ส่วนต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เด็กและผูด้ แู ลในรูปแบบการดูแลแบบครอบครัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในพืน้ ทีอ่ ธิบายว่า:
“เราต้องการระบบสวัสดิการที่ดีกว่าเดิม เพื่อเติมเต็มช่องว่างและสนับสนุนครอบครัวที่มีปัญหา” (พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภาคเหนือ)
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าในขณะทีป่ ระเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลาง และเป็นประเทศทีม่ คี วาม
ไม่เท่าเทียมกันสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก33 มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคนอยู่ใต้เส้นความยากจน ความเชื่อมโยงระหว่าง
ความยากจนกับสาเหตุทางสังคมอื่นๆ ก่อให้เกิดความเปราะบางกับเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในการศึกษาอื่นๆ
ที่ผ่านมา เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 2554 ขององค์การยูนิเซฟพบว่า แม้ว่าระดับความ
ยากจนจะลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2552 “ครอบครัวส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถเข้า
ถึงบริการความช่วยเหลือครอบครัว เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากล�ำบากไปได้”34 ผลการวิจัยขององค์การ
ยูนิเซฟยังชี้ไปที่ความเร่งด่วนในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการในเชิงป้องกันส�ำหรับการคุ้มครองเด็ก และการสร้าง
ความมั่นใจในการจัดเตรียมการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาบริการต่างๆ ที่พุ่งเป้าไปที่ครอบครัวที่
ยากจน ครอบครัวที่มีความเสี่ยง ครอบครัวที่มีสมาชิกที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือได้รับผลกระทบจากเอดส์ และครอบครัวที่มีผู้
ดูแลเด็กเป็นผู้สูงอายุ
ช่องว่างเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดการที่เด็กต้องแยกจากครอบครัวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ เช่น
การเกิดข้อจ�ำกัดการเข้าถึงการศึกษา ตามตัวอย่างที่แสดงดังนี้

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
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“ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท หลานที่อยู่ ม. 2 บางทีต้องไปรับจ้างตัดอ้อย บางทีเหนื่อยก็ไม่ได้ไปโรงเรียน”
(ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นความจ�ำเป็นของการจัดการโดยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อการป้องกันแบบ
ปฐมภูมิ ตารางที่ 3 แสดงความจ�ำเป็นส�ำหรับวิธีการจัดการดังกล่าว
ตารางที่ 3. สาเหตุหลักที่เด็กถูกส่งเข้าสู่การดูแลแบบสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกันในการ
ท�ำงานเชิงป้องกัน
สาเหตุหลักที่เด็กถูกส่งเข้าสู่การดูแลแบบสถาบัน

ตัวอย่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเชิงป้องกัน
การแยกเด็กจากครอบครัว

1

การทอดทิ้ง

กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง
ศึกษาธิการ, คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ, องค์กรภาคประชาสังคม

2

ความยากจน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น , องค์กรภาคประชาสังคม

3

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ,
องค์กรภาคประชาสังคม

4

ผู้ปกครองต้องโทษ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงยุติธรรม,
กระทรวงมหาดไทย

5

เด็กมีปัญหาความประพฤติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข,
องค์กรภาคประชาสังคม

2.2 กฎหมายและกรอบนโยบายส�ำหรับการคุ้มครองเด็ก
กว่า 15 ปีทผี่ า่ นมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทีท่ ำ� ให้เรือ่ งการเลีย้ งดูทดแทนเข้าไปอยูใ่ นกรอบกฎหมาย
และนโยบายการคุ้มครองเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้อภิปรายในรายงานบทก่อนๆ ยังคงมีอุปสรรคที่สำ� คัญในเรื่องของ
ระบบการท�ำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ สถานการณ์เช่นนีส้ ว่ นใหญ่เกิดจากการแยกส่วนของกฎหมายและกรอบนโยบาย
การคุ้มครองเด็ก ซึ่งส่งผลให้เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบในทุกระดับ
การออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นในรูปของพระราชบัญญัติ ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้ความ
ส�ำคัญกับเด็กโดยเฉพาะ กฎหมายดังกล่าว ได้แก่:35

35
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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

การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
คู่มือข้อตกลงและวิธีการการคุ้มครองเด็ก (อนุมัติ พ.ศ. 2552)
ยุทธศาสตร์แห่งชาติและแผนปฏิบัติงานเพื่อโลกที่เหมาะสมของเด็ก (พ.ศ. 2548-2558)
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไข พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (แก้ไข พ.ศ. 2550)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไข พ.ศ. 2551)
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (แก้ไข พ.ศ. 2551)

นอกจากนี้ ในบทที่ 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) กล่าวถึงบทบัญญัติสิทธิที่เด็กควรได้รับในฐานะ
พลเมือง แต่มบี ทบัญญัติเพียงไม่กี่ข้อที่กล่าวถึงสิทธิเด็กโดยเฉพาะ36
จากการศึกษาและการประเมินผลกลไกการคุ้มครองเด็กของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้พบว่า การแยกส่วนของกฎหมาย
และกรอบนโยบาย มีผลท�ำให้ระบบการคุ้มครองเด็ก การติดตาม และการด�ำเนินงาน มีประสิทธิผลลดลง
“ระบบการคุ้มครองเด็กในระดับชาติ มีลักษณะที่ขาดผู้นำ� ที่ชัดเจน ไม่ได้ก�ำหนดภารกิจที่ชัดเจนของแต่ละภาคส่วน
รวมถึงกลไกการเชือ่ มโยงกันของกระทรวงหลักต่างๆ ทีม่ คี วามรับผิดชอบเกีย่ วกับเด็กและครอบครัว ดังนัน้ จึงไม่มกี รอบ
งานร่วมกัน หรือยุทธศาสตร์แห่งชาติสำ� หรับการคุ้มครองเด็ก รวมถึงยังไม่มีการก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และวิธี
ด�ำเนินการระบบการคุ้มครองเด็กอย่างเป็นทิศทางร่วมกัน การท�ำงานของกระทรวงต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบเรื่องเด็ก
มีลักษณะต่างคนต่างท�ำ”37
นอกจากนี้ข้อสังเกต (Concluding Observation) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2555 ถึงแม้
จะชืน่ ชมกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยทีม่ กี ฎหมายทีส่ อดคล้องกับหลักเกณฑ์ และบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก อีกทั้งประเทศไทยยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

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 แต่คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กยังคงมีความ
ห่วงใยเป็นพิเศษในประเด็นเดียวกับสิง่ ทีพ่ บในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือการทีย่ งั ไม่มมี าตรการทีเ่ พียงพอในการบังคับใช้และ
การด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ซึ่งยังไม่เคยมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มมีการน�ำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2546 รวมทั้งยังไม่มีการก�ำหนดบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย38
ภายใต้กรอบกฎหมายในปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (มาตรา 33) เปิดให้เด็กสามารถอยู่ในการดูแล
แบบสถาบันเป็นระยะเวลานานจนถึงอายุ 24 ปี ท�ำให้ความพยายามในการจัดการดูแลแบบครอบครัวลดลง ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับหลักการตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในเรือ่ งความจ�ำเป็น และความเหมาะสมตลอดจนประโยชน์สงู สุด
ของเด็ก และยังท�ำให้ความส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านการคัดกรองเด็กที่จ�ำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสถานรองรับน้อยลงไป
ในระดับปฏิบตั ิการ การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กที่มีความเสี่ยงแยกเป็นส่วนๆ เนื่องจากบทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ซ�้ำซ้อน และไม่ประสานกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งศักยภาพในการด�ำเนินงานที่ไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กทีต่ งั้ ขึน้ ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคทีม่ าจากกระทรวงต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองเด็ก นอกเหนือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์แล้ว ยังมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการคุม้ ครอง
เด็ก (มาตรา 7-21) มีหน้าที่แก้ไขปัญหา เช่น การตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งในการศึกษานี้ พบว่าการตีตราและเลือกปฏิบัติ
ยังคงเป็นส่วนท�ำให้เพิ่มความเปราะบางและความเสี่ยงที่จะต้องแยกเด็กจากครอบครัว โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษและเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษานีส้ ว่ นใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าคณะกรรมการคุม้ ครองเด็ก
ยังท�ำงานได้ไม่มปี ระสิทธิผลด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:
• กรรมการส่วนใหญ่เป็นการแต่งตัง้ โดยผูบ้ งั คับบัญชา โดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั ประสบการณ์หรือความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการ
คุ้มครองเด็กที่มากพอ
• กรรมการเปลี่ยนทุก 2 ปี ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงคณะกรรมการในระดับภูมิภาคว่ามีการประชุมกันเพียง 2-3 ครั้งต่อปี
ซึ่งในขณะที่ค่อยๆ ท�ำความเข้าใจต่อระบบที่ซับซ้อนในการคุ้มครองเด็ก วาระการด�ำรงต�ำแหน่งก็หมดลง และมี
กรรมการชุดใหม่เข้ามาท�ำหน้าที่ต่อ
ปัญหาในเชิงระบบดังกล่าวเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีย่ งั คงส่งผลให้เด็กต้องเข้าไปอยูใ่ นการดูแลแบบสถาบัน และการทอดทิง้ เด็ก
ยังคงด�ำเนินต่อไป ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการแยกส่วนและความไม่สอดคล้องของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และ
กรอบนโยบายปัจจุบนั ทีม่ ผี ลท�ำให้กลุม่ เด็กทีม่ คี วามเปราะบางต้องแยกจากครอบครัวและเข้าไปอยูใ่ นการดูแลแบบสถาบัน
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ตารางที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบของกฎหมายและนโยบายกับแรงขับเคลื่อนทางสังคมที่ทำ� ให้เด็กต้องแยกจาก
ครอบครัว และน�ำเด็กเข้าสู่การดูแลแบบสถาบัน
แรงขับเคลื่อน
กรอบกฎหมาย

การทำ�ให้ความเปราะบางที่ทำ�ให้เด็กเข้าไปอยู่ในการ
ดูแลแบบสถาบันเพิ่มขึ้น
มาตรา 33 กล่าวว่าให้การอยู่ในการดูแลแบบสถาบันมี
ระยะเวลานานโดยอนุญาตให้การอยู่ในการดูแลแบบ
สถาบันของเด็กได้ยาวนานขึ้นจนถึงอายุ 24 ปี
ประกอบกับบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับความ
จำ�เป็นของการอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

การแยกส่วนกันของกฎหมายและ
กรอบนโยบาย และการไม่มี
ยุทธศาสตร์การทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ สำ�หรับ
การเลี้ยงดูทดแทน รวมถึงไม่มีการ
กำ�หนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
และกลไกในการประสานงานและ
การตรวจสอบที่ชัดเจน (ทุกคน
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ แต่ไม่มี
ผู้รับผิดชอบหลัก)

การสร้างระบบการสั่งการจากส่วนกลางสู่พื้นที่ในเรื่อง
ของการคุ้มครองเด็ก และการแก้ ไขปัญหาทางสังคม
ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองที่เห็นว่าไม่มีความต่อ
เนื่องกันของผู้พัฒนานโยบาย และผู้ดำ�เนินงานตาม
นโยบายหรือเป็นผลจากกรอบนโยบาย

แหล่งที่มา
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักระดับชาติ,
การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด
รวมทั้งผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน
สงเคราะห์ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำ�จังหวัด
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักระดับชาติ,
การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด
รวมทั้งผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน
สงเคราะห์ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำ�จังหวัด

การปิดกั้นโอกาสในการใช้วิธีการแบบบูรณาการ และ
การจัดระบบให้เข้าถึงการคุ้มครองเด็กและการแก้ ไข
ปัญหาสังคม นี่คือจุดที่กลับกลายเป็นการคงไว้ซึ่ง
ปัญหาในการประสานงาน และการขาดความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ความไม่เข้มงวดของกฎเกณฑ์ ในการรับเด็กเข้าสถาน
รองรับ เด็กได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในความดูแลของ
สถานรองรับได้จากหลายช่องทาง, ผู้ที่มีอำ�นาจในการ
ตัดสินใจสามารถมอบหมายให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่”
ทำ�งานได้ โดยขาดการกำ�หนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
การเข้าอยู่ในสถานรองรับเด็กส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การไม่มีทางเลือกของการดูแลที่มีฐานชุมชนและฐาน
ครอบครัว ดังนั้นการเข้าอยู่ในสถานรองรับมีน้อยมาก
ที่จะใช้หลักการ ความจำ�เป็น ความเหมาะสม และ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก-การขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นอุปสรรคต่อการติดตาม
เด็กทุกคนที่อยู่ในการดูแล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
และหน่วยงานภาคเอกชน

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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ดูแลแบบสถาบันเพิ่มขึ้น

การขาดระบบการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีความละเอียดอ่อนต่อ
เด็กที่บูรณาการการช่วยเหลือ
ทางการเงินและสิ่งของ กับบริการ
ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการดูแลที่มี
ครอบครัวเป็นฐาน

การคุม้ ครองทางสังคมสำ�หรับการเลีย้ งดูทดแทน
(ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์)
ด้วยการสนับสนุนทางการเงินเพือ่ บรรเทาความยากจน
ทีม่ จี �ำ นวนจำ�กัดส่งผลให้เด็กจำ�นวนมากยังไม่ได้รบั การ
คุม้ ครองทางสังคม ทัง้ นีย้ งั ไม่จ�ำ เป็นต้องโยงไปถึงผล
ประโยชน์ในลักษณะอืน่ ของการคุม้ ครองทางสังคม

แหล่งที่มา
การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด,
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในระดับชาติ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ และบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำ�จังหวัด

การขาดแผนงานและการบริการป้องกันการแยกเด็ก
จากครอบครัว และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว หวังเป็นผลให้เกิดทัศนคติต่อสถานรองรับ
ว่าเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น การกลั่นกรองเด็กเพื่อให้
เข้าอยู่ในสถานรองรับมีความรัดกุมน้อยลง
การรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
ถึงประโยชน์ของการดูแลแบบ
สถาบัน

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

การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด,
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในระดับชาติ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ และบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำ�จังหวัด

การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
ที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจาก
การติดเอชไอวี หรือเด็กพิการและ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนของรัฐ

การบังคับใช้กฎหมายบทบัญญัติการเลือกปฏิบัติใน
ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการขาด
แนวทางการดำ�เนินงานและการประสานงานที่เป็นระบบ
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการดูแลทดแทน ส่งผลให้เด็กอยู่
ในการดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน

การสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับจังหวัด,
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในระดับชาติ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ และบ้านพัก
เด็กและครอบครัวประจำ�จังหวัด

2.3 ประเด็นการดูแลในสถานรองรับ
2.3.1 สถานรองรับมักจะเป็นค�ำตอบเดียวของเด็กติดเชื้อเอชไอวี เด็กที่มีปัญหาความประพฤติ และเด็กที่ถูก
กระท�ำความรุนแรง
ในปี 2557 มีเด็กเกือบ 50,000 คน อาศัยอยู่ในสถานรองรับรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 67.4 อาศัยอยู่
ในโรงเรียนประจ�ำของรัฐ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) 51 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในบางครั้ง
โรงเรียนประจ�ำเหล่านี้ก็ท�ำหน้าที่คล้ายสถานรองรับ ทั้งนี้ ร้อยละ 14.7 ของจ�ำนวนเด็กอาศัยอยู่ในสถานรองรับภาครัฐ ใน
ขณะที่ ร้อยละ 10 อาศัยอยู่กบั ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่จดทะเบียน ร้อยละ 4.7 อาศัยอยู่ในสถานรองรับภาคเอกชน
ที่ได้จดทะเบียน ร้อยละ 1.8 อาศัยอยู่ในสถานรับรองภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน ร้อยละ 0.9 อาศัยอยู่บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวประจ�ำจังหวัด และอีกร้อยละ 0.5 อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์
16
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ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งไปยังสถานรองรับทั้งหมด (สถานสงเคราะห์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัด)
พบว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางสมองและปัญญา ร้อยละ 45 เป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ รองลงมาคือเด็กที่มีปัญหาทางความประพฤติ หรือเด็กที่ถูกกระท�ำความรุนแรง รวมคิดเป็นร้อยละ
24.6 เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย ร้อยละ 11.5 เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 11.3 และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
ร้อยละ 2.3 นอกจากนี้เกือบร้อยละ 1 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งหมดเป็นเด็กที่มีปัญหาซ�ำ้ ซ้อน
การตรวจสอบว่าสถานรองรับประเภทใดทีร่ บั ดูแลเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษจ�ำนวนมาก ผลปรากฏว่า เด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ภาครัฐมากถึงร้อยละ 77.8 ในขณะทีบ่ า้ นพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัดนัน้
มีจำ� นวนเด็กเหล่านีน้ อ้ ยทีส่ ดุ คือร้อยละ 3.4 จ�ำนวนรวมของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษนัน้ แตกต่างกันออกไปตามประเภท
ของสถานรองรับต่างๆ โดยเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ภาครัฐส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางสมองและ
ปัญญา คิดเป็นร้อยละ 54.8 และคิดเป็นร้อยละ 42.6 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งหมดในประเทศไทย ทั้งนี้สถาน
สงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียน มีเด็กที่ติดเชื้อเอชเอวีมากถึงร้อยละ 34.5 ในขณะที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ก็มีจำ� นวนเด็ก
กลุ่มนีม้ ากถึงร้อยละ 40.4 นอกจากนีป้ ระมาณร้อยละ 80 ของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษทีอ่ ยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว
ประจ�ำจังหวัด เป็นเด็กที่มปี ัญหาด้านความประพฤติหรือเด็กที่เคยถูกทอดทิ้งหรือกระท�ำรุนแรง
ข้อมูลจากการศึกษา ยืนยันว่าสถานรองรับนั้นยังห่างไกลจากการใช้เป็นมาตรการสุดท้ายส�ำหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ถึงแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะเชือ่ ว่าการดูแลแบบสถาบันนัน้ ไม่ได้เป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อเด็ก แต่พวกเขาก็ยังต้องด�ำเนินงานในบริบทที่เป็นที่รับรู้กันว่าการดูแลแบบสถาบันเป็นทางเลือกเดียวที่เด็กมี เนื่องจาก
ขาดบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับครอบครัวและชุมชน รวมถึงสมรรถภาพในการดูแลเด็กของครอบครัวและชุมชน
ประเด็นดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่ท�ำให้เด็กที่ถูกมอง และจัดกลุ่มว่ามีปัญหาความประพฤติต้องแยกเด็ก
จากครอบครัวและเข้าไปอยูใ่ นการดูแลแบบสถาบัน เพราะเป็นการตอกย�ำ้ ความเชือ่ ให้กบั พ่อแม่ ผูด้ แู ลเด็ก สมาชิกในชุมชน
และแม้แต่ผู้ให้บริการบางคนที่ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการดูแลแบบสถาบันได้ส�ำหรับเด็กกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามทัศนคติ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสับสนในการท�ำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการควบคุมความประพฤติ และการคุม้ ครอง
เด็ก ส่งผลให้เกิดความเข้าใจว่าการคุ้มครองเด็กเป็นเสมือนเกราะป้องกันสังคมจากพฤติกรรมในทางลบของเด็ก ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ยาเสพติด หรือการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือการพนัน ผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่ทำ� งานกับเด็กกล่าวต�ำหนิพ่อแม่ ผู้
ดูแลเด็ก และ/หรือตัวเด็กถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลบางคนจะอธิบายว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่
เด็กถูกทารุณกรรมหรือทอดทิ้ง และเด็กกลุ่มนี้ต้องการการดูแลแบบรายบุคคลมากกว่าอยู่รวมกับเด็กคนอื่นๆ แต่บ่อยครั้ง
ที่การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและทรัพยากรในชุมชนที่จะดูแลเด็กแบบเป็นรายบุคคล ส่งผลให้เด็กถูกส่งเข้าไปอยู่
ในการดูแลแบบสถาบัน โดยระบุว่ามีปัญหาทางความประพฤติ แต่ขาดการวิเคราะห์ วินิจฉัยหรือตรวจสอบอย่างละเอียด
ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ในสถานสงเคราะห์ภาครัฐรับเลี้ยงเด็กที่มีปัญหาความประพฤติใน
สัดส่วนสูงสุด และประมาณร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัด เป็นเด็ก
มีปัญหาด้านความประพฤติหรือเป็นเด็กที่เคยถูกกระท�ำความรุนแรง ความเปราะบางของเด็กกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ใน
สถานรองรับเนื่องจากการขาดบุคคลากรที่มีคณ
ุ ภาพที่จะให้การดูแลได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
นอกจากนี้ การที่ต้องส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์ของรัฐที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าสถานที่นั้นๆ มีที่ว่างที่จะ
รองรับเด็กได้ ท�ำให้ปัญหาการแยกเด็กจากครอบครัวและอยู่ในสถาบันมากขึน้ เพราะท�ำให้เด็กต้องอยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกลจาก
คนหรือเครือข่ายเดิมที่เด็กคุ้นเคยมาก่อน
ผู้ให้ข้อมูลหลายคนเน้นย�้ำเรื่องความเชื่อมโยงของปัญหาด้านความประพฤติของเด็กกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ครอบครัวขยายแบบดั้งเดิม ข้อค้นพบจากการทบทวนข้อมูลที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าการแตกแยกของครอบครัวส่งผล
นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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กระทบต่อการคุม้ ครองเด็ก39 การศึกษานี้ พบว่าความเปราะบางเกิดจากการทีค่ รอบครัวแตกแยก โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของครอบครัวขยายแบบดั้งเดิม ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงด้านการท�ำงานของพ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กที่ใช้เวลามากขึ้นในการท�ำงาน และไม่สามารถท�ำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือผู้แนะน�ำที่ดีให้กับเด็กได้ การ
ขาดความสัมพันธ์ของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ที่ท�ำให้บทบาทของสังคมในฐานะตัวขับเคลื่อนเพื่อความ
เป็นอยู่ท่ดี ีของเด็กอ่อนแอลง ไม่เหมือนกับสังคมชนบทหรือเขตเมืองเล็กๆ ผนวกกับปัญหาการอพยพย้ายถิ่นที่ทำ� งาน โดย
เฉพาะการหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เด็กทีเ่ คยถูกทอดทิง้ และถูกทารุณกรรม (การท�ำร้ายทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบ) ต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงที่จะต้องถูกแยกจากครอบครัวและเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเพิ่มขึ้น และอาจกล่าวได้ว่าความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้น
จากปัญหาในเชิงระบบของการคุ้มครองเด็ก ในกรณีนี้ตามที่ระบุในกฏหมาย บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัด
จะให้การดูแลเด็กเหล่านี้เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยที่จะมีผู้มาร่วมประเมินจากหลายหน่วยงาน แต่ในบางครั้งพบว่า
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้ หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้บทบาทของตนเองตามกฎหมายการ
คุ้มครองเด็ก ตัวอย่างเช่น
“ช่วงที่ได้รับแจ้งเหตุ เราก็โทรประสานหน่วยงานทีมสหวิชาชีพ นัดเจอในพื้นที่ พูดคุยปรึกษากัน ว่าจะหาแนวทางช่วย
เหลืออย่างไร ระยะเวลาทีใ่ ช้ ก็ขนึ้ กับแต่ละกรณี แล้วแต่ความรุนแรง ต้องอธิบายกับผูป้ กครอง/ญาติทไี่ ว้วางใจได้ บางที
ก็เกิดการปะทะกับผู้ปกครอง ก็ต้องพาไปโรงพัก เพราะต้องผ่านหลายกระบวนการ เช่น ไปหาต�ำรวจ หาหมอ เป็นต้น
แต่ละพืน้ ทีม่ บี ริบทต่างกัน อปท.บางพืน้ ทีก่ ไ็ ม่รกู้ ระบวนการ ต้องเสียเวลาอธิบาย พรบ.คุม้ ครองเด็ก” (นักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและครอบครัว ภาคกลาง)
ข้อค้นพบเหล่านีย้ นื ยันผลการทบทวนการศึกษาหลายฉบับก่อนหน้านีท้ ไี่ ด้แสดงให้เห็นว่า “เนือ่ งด้วยข้อจ�ำกัดทางทรัพยากร
ในระดับท้องถิ่นรวมไปถึงศักยภาพของงานสังคมสงเคราะห์ ท�ำให้มีน้อยครั้งที่บริการคุ้มครองเด็กนั้นจะสามารถเข้าถึง
ตัวเด็กในชุมชนได้จริงๆ นอกจากนั้นยังไม่มีความชัดเจนในระบบการตรวจสอบการท�ำงานของคณะกรรมการ ที่จะท�ำให้
มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รบั บริการ การบริการมักจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของกรรมการแต่ละคน และศักยภาพของบริการที่มี
อยู่เดิม”40
ความไม่สอดคล้องระหว่างเป้าหมายที่ระบุไว้ตามนโยบายและการปฏิบัติจริงนั้นเห็นได้ชัดในสถานการณ์ของบ้านพักเด็ก
และครอบครัวประจ�ำจังหวัด การมีทรัพยากรที่จำ� กัดท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดอย่างรุนแรงในการตอบสนองต่อความต้องการ ทั้ง
ในเรื่องจ�ำนวนผู้ประสบปัญหาที่สามารถรองรับและด�ำเนินการช่วยเหลือได้ เนื่องจากบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำ
จังหวัดเหล่านี้จ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเกิดจาก
มุมมองด้านวัฒนธรรมและการไม่มกี ารดูแลเฉพาะทางในระดับชุมชน โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ทจี่ ะท�ำงานเพือ่ คืนเด็ก
เหล่านี้สู่การดูแลแบบครอบครัวในระบบเครือญาติอุปถัมภ์หรือครอบครัวอุปถัมภ์
2.3.2 แนวโน้มการจัดการสถานรองรับภาครัฐ: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ยังคงมีความท้าทายหลายประการในเรื่องการด�ำเนินงานของสถานรองรับภาครัฐให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้โดย
สหประชาชาติ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาของระบบที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

พบว่า ด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเด็กในระบบการเลี้ยงดูทดแทน และการปฏิบัติที่แตกต่างกันของสถาน
รองรับแต่ละแห่ง (บางหน่วยงานได้พัฒนาหน่วยงานของตนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กบางประเภทได้ เช่น เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ) สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สถานรองรับเด็กหลายแห่งจะรับเด็กจากทั่วทุกภูมิภาคมาดูแล สถานรองรับนั้นจึงมี
ปัญหาเพิ่มเติมในการจัดบริการที่มีประสิทธิผล ในเรื่องการกลั่นกรองเด็กที่จะอยู่ในสถานรองรับ รวมถึงเรื่องการสนับสนุน
การคืนเด็กเข้าสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว และการให้การดูแลที่เพียงพอ
ผลที่ปรากฏจากการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการดูแลแบบสถาบันต่างๆ ในภาครัฐ ที่ได้รับ
การสนับสนุนทัง้ โดยไม่ตงั้ ใจและคาดไม่ถงึ อาจเป็นสาเหตุรว่ มทีท่ ำ� ให้เกิดความเสีย่ งอย่างรุนแรงทีต่ อ้ งแยกเด็กจากครอบครัว
และเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน ดังนี้
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• สถานรองรับสร้างความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง: การได้รับแรงกดดันให้ต้องรับเด็กติดเชื้อเอชไอวี เด็ก
พิการหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในขณะที่หน่วยงานมีศักยภาพจ�ำกัดในการดูแลเด็กเหล่านี้ เมื่อไม่มีการ
จัดการอบรมในเรื่องเหล่านี้ หรือการอบรมไม่ตรงกับปัญหา หน่วยงานจึงได้พยายามหาหนทางเรียนรู้ด้วยตนเอง
แนวโน้มเช่นนี้เกิดขึ้นกับระบบที่เป็นแบบตั้งรับ ซึ่งท�ำให้สถานรองรับด�ำเนินการแบบนี้มากขึ้น ในทางปฏิบัติแนว
โน้มของการดูแลแบบสถาบันจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันตติยภูมิ

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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• การมุง่ เน้นการด�ำเนินงานป้องกันในระดับตติยภูมิ (ได้แก่ สถานรองรับเด็ก ซึง่ เด็กมักจะอยูใ่ นสถานรองรับเป็นเวลา
นาน) และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบกับการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว มีผลเสริมให้เกิดความเสี่ยงที่จะแยกเด็กจาก
ครอบครัว และเข้าไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี
• การน�ำทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัดไปใช้เพื่อการรับเด็กเข้าสู่สถาบันมากกว่าจะใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และ
ขยายการด�ำเนินงานทีด่ สี ำ� หรับการช่วยเหลือเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี หรือเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษใน
ระดับชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก ครอบครัวและผู้ดูแล ส�ำหรับการดูแลที่ใช้ครอบครัวเป็น
ฐาน รวมถึงลดการตีตรา และเลือกปฏิบัติต่อเด็กพิการหรือติดเชื้อเอชไอวี
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งที่สถานรองรับเด็กของรัฐล้วนมีความตั้งใจที่จะท�ำให้ดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ�ำกัด อย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาในเชิงระบบเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป ทั้งนี้
ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาเชิงระบบในระยะยาว และการที่สถานการณ์เช่นนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็จะมีเด็กจ�ำนวนมาก
ที่จะต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานานต่อไป
2.3.3 ความท้าทายในการดูแลเด็ก: การขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามก�ำหนด และการมีทรัพยากรจ�ำกัด
ในบริบทที่แนวโน้มสถานการณ์ของสถานรองรับภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ของเด็กในสถานรองรับ รวมถึง
เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ และเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ มีความสลับซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละสถาน
รองรับ
สถานรองรับแต่ละแห่งใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการรับเด็ก ได้แก่ เพศ อายุ ความต้องการพิเศษ การติดเชื้อเอชไอวี
เป็นต้น หลักเกณฑ์เหล่านีก้ ำ� หนดขึน้ จากความสามารถในการจัดการของสถานรองรับแต่ละแห่ง เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
และติดเชื้อเอชไอวีกลายเป็นประเด็นปัญหาที่สถานรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานสงเคราะห์ต้องเผชิญ โดยอาจตัดสิน
ใจส่งเด็กไปยังสถานสงเคระห์อ่นื หรือรับเด็กไว้เองและให้การดูแลแม้ว่าจะไม่มีความสามารถเพียงพอในการดูแล
สถานสงเคราะห์มกั จะอธิบายว่าได้รับความกดดันที่จะต้องรับเด็กที่เกินความสามารถในการดูแล ส่งผลต่อการดูแลเด็กให้
มีความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากมีบุคลากรและทรัพยากรจ�ำกัด และในบางกรณีบุคลากรจ�ำเป็นจะต้องดูแลเด็กบางกลุ่มทั้งที่
ไม่ได้รับการอบรมหรือให้ความรู้มาก่อน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ผล
การศึกษาพบว่า สถานสงเคราะห์ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพัฒนาการเด็ก และจ�ำนวนผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ
ความยากล�ำบากเหล่านี้ชี้ประเด็นส�ำคัญจากข้อค้นพบว่า แม้จะมีนโยบายและข้อบังคับต่างๆ แต่ก็ไม่เพียงพอหรือกลับ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานในภาคปฏิบตั ิ เราพบสถานการณ์ทคี่ ล้ายคลึงกันในสถานสงเคราะห์ทมี่ มี าตรฐานการดูแล
เด็กไว้ช่วยก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จากสถานสงเคราะห์จะบอกว่าปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเหล่านี้
แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการด�ำเนินงานตามนโยบาย และการปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานการดูแล เนื่องจากมีช่องว่างระหว่าง
นโยบายกับการด�ำเนินงาน ดังนี้
“การท�ำงานตอนนี้ เรายึดนโยบาย ตั้งแต่ของรัฐบาล ของกระทรวง และของกรม หลายนโยบาย ตั้งแต่สูงจนมาถึง
ระดับเรา การท�ำงานของเราคือดูแลเด็กที่มีปัญหาความประพฤติแย่สุดๆ ที่หน่วยงานอื่นเขาก็ไม่เอาเด็กกลุ่มนี้แล้ว จึง
ส่งมาที่เรา แต่อย่างน้อยเรามีเครื่องมือ พรบ. คุ้มครองเด็ก ที่ใช้ยึดให้เราเดินไปตรงไหนได้ และให้เราท�ำอยู่ในกรอบ
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ของกฎหมาย เราจะท�ำอะไรจะนึกถึงตัวเด็ก นึกถึงกลุ่มเป้าหมาย นึกถึงประโยชน์ของเด็กเป็นส�ำคัญ ท�ำให้เราไม่เดิน
เฉไปเฉมา และเรามีมาตรฐานมาจับด้วย ทั้ง 5 ด้าน ที่จะให้เป็นแนวทางในการเดินสู่การท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และให้เราท�ำงานอย่างชัดเจนมากขึ้น เราจะมองออกว่า ด้านบริหาร ท�ำอะไร ด้านสภาพแวดล้อม บุคคลากร ด้านเด็ก
และจัดบริการ ซึ่งท�ำให้การท�ำงานของเราง่ายขึ้น” (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
“นโยบายมันเป็นภาพรวม แต่องค์กรเป็นเหมือนบ้าน เพราะฉะนั้นในบ้านมันก็จะมีองค์ประกอบหลากหลาย เช่น
ครอบครัวเล็ก มีลูกประมาณ 3 คน มันก็วุ่นวาย และมีปัญหาสารพัดที่ต้องแก้ แต่ว่านี่มันเป็นบ้านหลังใหญ่มีคนอยู่
หลายๆ คน มีเจ้าหน้าที่เป็นร้อยคน แต่มันคือหนึ่งองค์กร แต่ว่ามันเป็นปัญหาภายในบ้านจัดการเองได้ แต่ว่านโยบาย
มันจะเป็นภาพรวมของทุกองค์กรในประเทศ เราก็พยายามจะปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายที่มุ่งพัฒนา
ตัวเด็ก แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะท�ำได้มากน้อยแค่ไหน ในระหว่างทางมันก็จะมีอุปสรรค ก็ต้องแก้กันไป และการประชุม
ทุกครั้งมันก็ต้องหยิบยกปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาพูดว่ามีข้อติดขัด มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมในการด�ำเนินงานแล้วเราก็
แก้ไขกันไป แต่ว่ามันก็เป็นภาพรวม” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล)
ผู้ดูแลเด็กได้รบั การอบรมการดูแลที่จ�ำเพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยระดับการอบรมที่แตกต่างกันไป ผู้ให้ข้อมูล
จากสถานสงเคราะห์ภาครัฐอธิบายการอบรม วิธกี ารดูแลเด็กเหล่านีท้ ดี่ ำ� เนินสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งว่า อาจไม่มคี วามจ�ำเป็น
ส�ำหรับสถานสงเคราะห์ทกุ แห่ง และแจ้งว่าสถานสงเคราะห์มขี ้อจ�ำกัดของบุคลากรและความสามารถในการดูแลเด็กที่ “มี
ปัญหาทางพฤติกรรม” ท�ำให้สถานสงเคราะห์ไม่สามารถให้การดูแลเด็กแบบรายบุคคล รวมถึงการดูแลเด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ และเด็กที่ “มีปัญหาทางพฤติกรรม” ได้ดีพอ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีปัญหาการลาออกของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่เป็นผู้ดูแลเด็ก ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้งนี้เกิดจากการที่ผู้ดูแลเด็กได้รับเงินเดือนน้อย เมื่อเทียบกับ
ที่ต้องท�ำงานตามที่ก�ำหนดในปริมาณงานที่มาก
2.3.4 ความไม่ชดั เจนในประเด็นความสามารถของเด็กทัง้ ในทางสังคมและอารมณ์ และการน�ำเด็กออกจากระบบ
สถาบัน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
สิง่ ทีค่ น้ พบเป็นปัญหาเชิงระบบทีม่ คี วามส�ำคัญ การจัดทรัพยากรในระบบการเลีย้ งดูทดแทนในปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นว่ายัง
มีความเข้าใจในเรือ่ งความเชีย่ วชาญทีต่ อ้ งใช้ในการพัฒนาเด็กไม่มากพอ และความเชีย่ วชาญเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล และด�ำเนินการตามแผน
“บ้านพี่ตอนนี้ 82 คน พี่ถือว่าเยอะ เพราะว่าการดูแลเด็กในแต่ละอาคารหอพักต่อแม่บ้านผู้ดูแล 1 บ้านต่อ 1 คน และ
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กต่อบ้าน 20-30 คน คุณภาพการดูแลมันก็เอาอะไรไม่ได้เลย แค่ดูแลเด็กไม่ให้ก่อเรื่องก่อราวก็หมด
แล้ว และในการสนับสนุนด้านจิตใจไม่ต้องพูดถึง เด็กแทบจะไม่ได้เลย เพราะการดูแลไม่ทั่วถึง อันนี้อิงตามธรรมชาติ
แต่ถ้าหากไปอิงเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป เขาจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ 1 คนดูแลเด็ก 20 คนได้ ขอเถียงหัวชนฝาเลยว่าท�ำไม่
ได้” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ ภาคใต้)
เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่อยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นเวลานานหลายปี สถานสงเคราะห์จึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการ
ดูแลเด็กแบบรายบุคคล รวมถึงการดูแลที่เป็นองค์รวมตามช่วงเวลาของอายุ
ความยากล�ำบากในการเลี้ยงดูเด็กนี้ ส่งผลให้เกิดการต้องมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัดซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน
เด็กที่โตกว่ามีหน้าที่ดูแลเด็กที่เล็กกว่า และต้องรับผิดชอบงานบ้าน เช่น การท�ำความสะอาด การซักผ้า เป็นต้น เจ้าหน้าที่
ในสถานสงเคราะห์จะเน้นอยูเ่ สมอถึงประโยชน์ของกิจวัตรประจ�ำวันและการท�ำงานบ้าน ความรับผิดชอบและความสามารถ
นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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ในการดูแลตนเองได้ ผู้ท่เี คยอยู่ในสถานสงเคราะห์ก็ยอมรับถึงประโยชน์เหล่านี้ แต่ก็รู้สึกอึดอัดจากกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ ของสถานสงเคราะห์ และยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ
“กฎมันท�ำให้อึดอัดมี 13 ข้อ ห้ามเรานั่นนี่เยอะไปหมด ตื่นตีห้า มันจะมีบางเรื่องก็ดูแลดี เด็กเล็กจ�ำนวนน้อย เด็กโต
จ�ำนวนเยอะ การดูแลอาจไม่ท่วั ถึงส�ำหรับเด็กโต” (ผู้เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ภาครัฐ ภาคเหนือ)
การศึกษาพบว่า เนือ่ งจากผลกระทบของนโยบายและปัญหาในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้ดเู หมือนว่าการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางสังคมและอารมณ์ของเด็กจะถูกจ�ำกัดอยู่เฉพาะด้านความสามารถในการดูแลตนเองและการรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน ซึ่งถึงแม้ทักษะเหล่านี้จะส�ำคัญและมีความจ�ำเป็น แต่เป็นเพียงทักษะทางพัฒนาการบางส่วนเท่านั้น และยังไม่
เพียงพอที่จะพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและความมุ่งมั่นตั้งใจในการด�ำเนินชีวิตด้วยตนเองของเด็กได้ ความ
สามารถเหล่านี้มีความจ�ำเป็นส�ำหรับเด็กในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อต้องออกจากสถานรองรับและใช้ชีวิตต่อไป
การมุง่ เน้นให้เด็กดูแลตัวเองและมีระเบียบวินยั เป็นกลยุทธ์ทที่ �ำให้ผอู้ นื่ มองว่า เด็กจะไม่เป็นภาระของครอบครัวถ้าพวกเขา
สามารถดูแลตัวเองได้ แต่แนวทางด�ำเนินการเหล่านีย้ งั เป็นประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับเด็กหรือไม่ เพราะ
อาจท�ำให้เข้าใจผิดว่าความรับผิดชอบของเด็ก “ในการไม่เป็นภาระหรือปัญหา” เป็นลักษณะส�ำคัญของเด็กที่จะกลับคืนสู่
ครอบครัว
“ทักษะเบื้องต้นของการใช้ชีวิตคือ เด็กจะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างไร เด็กต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน ท�ำตัวเองให้
เป็นภาระกับคนทีเ่ ขาจะต้องไปอยูด่ ว้ ยให้นอ้ ยทีส่ ดุ เริม่ สอนตัง้ แต่การช่วยเหลือตนเอง กินข้าวเอง ฝึกให้เข้าห้องน�ำ้ สวม
ใส่เสื้อผ้า รองเท้า เนื่องจากเด็กในการดูแลของเรายังเป็นกลุ่มเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นทักษะเรื่องการดูแลตัวเขาเองใน
กิจวัตรประจ�ำวัน ก็จะเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต ถ้าเขาดูแลตัวเองในเรื่องนี้ได้ พ่อ แม่ ก็ไปท�ำอย่างอื่นในช่วงเขา
แต่งตัวได้ ทักษะอื่นๆ ก็จะฝึกให้ดูแลน้อง เพราะว่าเริ่มโตแล้ว ก็จะช่วยแม่จัดโต๊ะกินข้าว ล้างจาน พับผ้า คือเรื่องการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันปกติของเขาเองเลย” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล)
นอกเหนือจากการที่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของเด็กทางสังคมและอารมณ์ การศึกษานี้พบว่าโดยภาพรวม
เจ้าหน้าทีย่ งั ขาดศักยภาพในกลยุทธ์คนื เด็กสูค่ รอบครัวและการให้เด็กมีสว่ นร่วมในกระบวนการ ประเด็นนีห้ มายรวมถึงเด็ก
ทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นเวลานาน ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ปัญหาในเรื่องนี้
เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็ก ทั้งนี้พบว่าผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของเด็กคือการแจ้งผลของการที่
พวกเขาได้ตดั สินใจแทนไปแล้วให้เด็กรับรู้ หรือโน้มน้าวให้เด็กยอมรับในการตัดสินใจนั้น
2.3.5 ความท้าทายในการที่ต้องท�ำให้การดูแลเด็กและการจัดการรายกรณีได้มาตรฐาน
ปัญหาของการก�ำหนดว่าการดูแลที่ได้มาตรฐานหมายถึงอะไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสะท้อนได้จากการศึกษาที่พบ
ว่า สถานรองรับแต่ละแห่งมีความเข้าใจและการดูแลพัฒนาการของเด็กทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนหนึง่ มีผลมาจากประเภทของเด็ก
ทีอ่ ยู่อาศัยในสถานรองรับนัน้ ๆ เช่น สถานสงเคราะห์ทดี่ ูแลเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษและเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอ
วี หรือมีเด็กกลุ่มนีร้ วมอยู่ด้วย มักจะให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลมากกว่าสถานสงเคราะห์ทดี่ แู ล
เด็กทั่วไปเท่านั้น และดูเหมือนว่าการให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเหล่านี้ จะเป็นการด�ำเนินงานแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้น่าจะเนื่องจากการ
ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาเด็ ก รายบุ ค คล ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ที ม สหวิ ช าชี พ โดยมี
นักสังคมสงเคราะห์มาเป็นผู้ดูแลจัดการรายกรณี ในช่วงเวลาของการศึกษาขอบเขตของการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยพบว่ามี
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

สถานสงเคราะห์ภาครัฐเพียงแห่งเดียวจากหลายแห่งที่ได้ไปเยี่ยมชมที่มีเจ้าหน้าที่ครบตามทีมสหวิชาชีพ ตัวอย่างต่อไปนี้
แสดงให้เห็นความแตกต่างในการด�ำเนินงาน
“ตอนนี้ยังไม่มี มีแต่เพียงรายที่จ�ำเป็นต้องมี แต่อนาคตต้องท�ำอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องท�ำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
ด้วย โดยเรามีการประชุมเพื่อท�ำแผนดูแลเด็กอยู่อย่างเสมอ และเราดูแลเด็กแบบการพูดคุยมากกว่าเพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กเป็นรายบุคคลด้วย” (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล)
“ซึ่งถ้าเด็กคนไหนที่เรียนไม่ได้ เราก็สอนการวาดภาพแก่เขาเอง ท�ำพรมเช็ดเท้าเอง เช่น เด็กที่ตาบอด เป็นต้น โดยมี
ครูวชิ าชีพเป็นคนก�ำหนด เราก็ดแู ลตามกฎทีต่ งั้ ไว้อย่างเต็มที่ ซึง่ เรายังมีการหางานให้เด็กเราท�ำกับทางบริษทั ด้วย เด็ก
เราต้องสามารถท�ำงานได้เพื่อสามารถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพ
และปริมณฑล)

2.4 การจัดการรายกรณี (Case Management)
การมีบุคลากรตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดไม่เพียงพอส่งผลกระทบในทางลบกับการจัดการรายกรณี ซึ่งการจัดการรายกรณี
ประกอบด้วยการท�ำงานต่างๆ เช่น การพัฒนาแผนรายบุคคล การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ (เช่น จิตแพทย์) การส่งเด็กไป
เรียนในแผนงานการศึกษาพิเศษ การก�ำหนดระดับการศึกษาที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กแต่ละคนที่จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนา
ที่มีประสิทธิผลสูงสุด การจัดการรายกรณีส�ำคัญมากกับการคืนเด็กสู่การดูแลแบบครอบครัว
การศึกษานี้พบว่าบ่อยครั้งที่การจัดการรายกรณี เริ่มจากการประเมินความต้องการส�ำหรับการดูแลพิเศษ ซึ่งมักจะมุ่งเน้น
ไปที่การรักษาพยาบาลและแผนการจัดการการศึกษา ในบางแห่งขั้นตอนแรกเป็นการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย (เช่น ตาม
ความพิการและระดับความพิการขั้นรุนแรง) เพื่อวางแผนให้บริการและดูแลเด็ก การจัดการรายกรณีมีความส�ำคัญส�ำหรับ
การก�ำหนดอนาคตเด็ก และมีผลต่อการที่เด็กจะอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นเวลานาน หรือการคืนเด็กกลับสู่การดูแล
แบบครอบครัว
ความท้าทายในการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคลและด�ำเนินการตามแผน และการจัดการรายกรณีให้มีประสิทธิผล โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในการคืนเด็กสู่การดูแลแบบครอบครัว เกิดจากการที่ระบบงานมุ่งเน้นที่มาตรฐานการดูแล มากกว่าการ
จัดการให้เด็กได้รบั การดูแลแบบครอบครัว สถานสงเคราะห์ตา่ งๆ ให้ความส�ำคัญกับการทีจ่ ะด�ำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน
โดยเฉพาะการประเมินประจ�ำปี ซึ่งท�ำให้กิจกรรมส�ำคัญอื่นได้แก่ การคืนเด็กกลับสู่การดูแลแบบครอบครัวไม่ได้รับความ
ส�ำคัญ ถึงแม้ว่าในมาตรฐานการประเมินจะได้ก�ำหนดประเด็นประเมินว่า สถานสงเคราะห์ด�ำเนินการอะไรบ้างในการ
ส่งเสริมให้เด็กกลับคืนสู่การดูแลแบบครอบครัว แต่แบบประเมินส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยค�ำถามเกีย่ วกับมาตรฐานการ
ดูแล เช่น สถานที่ อาหาร เสื้อผ้า การศึกษา สุขลักษณะ สุขภาพ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ การประเมินที่ผ่านมา
พบว่ายังไม่มีสถานสงเคราะห์ใดไม่ผ่านการประเมิน จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้สถานสงเคราะห์จะยังคงมุ่งเน้นที่จะ
พยายามรักษามาตรฐานการดูแลเหล่านี้ต่อไป

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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“แต่พอมีมาตรฐานเกิดขึน้ มันท�ำให้การท�ำงานง่าย คือเรารูเ้ ลยว่าเราต้องท�ำอะไรบ้าง จะมีกำ� หนดมาหมดเลย ครอบคลุม
เลยตั้งแต่ระดับบริหารลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่าง ทุกอย่างโดนก�ำหนดมาหมด มันเลยมีทิศทางในการเดินและ
มันง่าย คือส่วนกลางก�ำหนดมาเลย แม้กระทั่งตัวแบบประเมินเขาก็ให้มาเลย ว่าเป็นตัวแบบเดียวกันหมดทุกสถาน
สงเคราะห์” (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล)
“ทางเรามีการท�ำงานและส่งผลการท�ำงานให้กบั ส่วนกลางอยูแ่ ล้วทุกปี ซึง่ เราก็มกี ารท�ำงานทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎกระทรวงด้วย และเราก็ต้องส่งผลด�ำเนินงานที่เราท�ำว่าเข้าตามเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานเขาก�ำหนดไหม ซึ่งบางอย่าง
เราก็ไม่เข้าเกณฑ์ เช่น ด้านสถานที่ การท�ำงานที่ดูด้านเนื้อที่ของการจัดพื้นที่ปูนในการเดินของเด็ก ซึ่งเราก็ตกเกณฑ์
ด้านนี้ แต่อย่างอื่นเราก็สามารถท�ำครบ เช่น ด้านเด็ก เนื่องจากมาตรฐานการประเมินถูกก�ำหนดจากส่วนกลางเป็น
หลัก” (สถานสงเคราะห์ภาครัฐ ภาคกลาง)
อย่างไรก็ตามมีสถานสงเคราะห์บางแห่งทีพ่ ยายามจะมุง่ เน้นการคืนเด็กกลับสูก่ ารดูแลแบบครอบครัว ถึงแม้วา่ จะมีขอ้ จ�ำกัด
ในการปฏิบตั ิงานก็ตาม
“มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์ เป็นมาตรฐานในการเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์ เพราะเรามีกลุ่ม
เป้าหมายชัดเจนว่าเราดูแลเด็กกลุ่มนี้ มาตรฐานของเราก็จะดูตัวเด็กเป็นหลัก และมาตรฐานของงานด้านอื่นๆ ก็จะ
มองเป็นตัวเสริมให้งานในภาพรวมส�ำเร็จ แต่ว่าหลักๆ กลุ่มเป้าหมายต้องดูให้ชัดเจนว่ามีเด็กอยู่จ�ำนวนเท่านี้ ในแต่ละ
ปีเด็กป่วยมากน้อยแค่ไหน คุณภาพชีวิตที่เด็กได้รับเป็นอย่างไร หลังจากที่อยู่กับเราแล้ว เด็กมีโอกาสได้กลับบ้านไหม
มาตรฐานการท�ำงานตรงนีม้ นั จะค่อยๆ เป็นทีละขัน้ ตอน คือเป้าหมายของเราก็อยากให้เด็กคืนสูค่ รอบครัวทุกคน แต่วา่
มันอาจจะไปถึงจุดนัน้ บ้าง หรือไม่ถงึ จุดนัน้ บ้าง ก็แล้วแต่วา่ ระหว่างการท�ำงานเป็นอย่างไร เช่น เด็กมีครอบครัว แต่ก็
อาจจะยังกลับบ้านไม่ได้ ก็ดูว่าเนื่องจากอะไร เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการดูแลไม่เหมาะสม การใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก และถ้าคืนเด็กกลับไป โอกาสทีเ่ ด็กจะต้องคืนย้อนกลับมา และเรามองเห็นว่าเด็กจะย้อนกลับ
มา เราก็ไม่สามารถให้กลับไปได้ ก็จะเป็นแบบนี้” (นักสังคมสงเคราห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล)
การเข้าถึงการศึกษาเป็นตัวชีว้ ดั หนึง่ ในการประเมินของสถานสงเคราะห์ภาครัฐ การจัดการให้การศึกษาแก่เด็กแตกต่างกัน
บางแห่งมีโรงเรียนอยูภ่ ายใน ขณะทีบ่ างแห่งส่งเด็กออกไปเรียนในโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้ ตามข้อก�ำหนดของสถาบันอาชีวศึกษา
ของภาครัฐต้องจัดให้มสี ถานรองรับส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางร่างกายในระยะสัน้ (1 ปี) ผลการศึกษาฉบับนีพ้ บว่าบางครัง้ ข้อก�ำหนด
นี้ส่งผลต่อการจัดบริการรายกรณีที่ดึงเงื่อนไขเวลา 1 ปี มาเป็นกรอบเวลาในการจัดแผนรายบุคคล ในความเป็นจริงเด็กที่
เข้าไปอยู่ในสถานรองรับมักจะอยู่ต่อเป็นเวลานานเนื่องจากครอบครัวปฏิเสธที่จะรับเด็กกลับ โดยอ้างว่าต้องการให้เด็กได้
ฝึกทักษะต่อไปเพื่อจะได้มีโอกาสหางานได้ในอนาตค เช่นเดียวกัน เมื่อสถานสงเคราะห์ส่งเด็กไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียง
เด็กมักจะเผชิญกับการไม่ยอมรับและการแบ่งแยกจากเพื่อนๆ เพราะเด็กเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาและตัวสร้าง
ความวุ่นวาย ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะอยู่ในสถานสงเคราะห์ที่จัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพเป็นระยะเวลานาน เช่นเดียว
กับเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวีและเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ทีเ่ ผชิญกับปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาจากโรงเรียน
ภาครัฐ เนื่องจากถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ
นอกจากนั้น สถานรองรับภาครัฐยังให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตและโอกาสในการประกอบอาชีพ
โดยผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า หนึ่งในจุดแข็งของสถานรองรับเหล่านี้คือการให้โอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ และโอกาสใน
การประกอบอาชีพ รวมถึงการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องอนาคตของตน
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

“บริการด้านการศึกษาทัง้ สายสามัญและสายอาชีพ มีการจัดให้เด็กในสถานสงเคราะห์ทงั้ หมดเข้าเรียนในสถานศึกษา
ต่างๆ ภายนอกสถานสงเคราะห์ แบบเช้าไปเย็นกลับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และตามความเหมาะสม” (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพ
และปริมณฑล)
“โดยจุดแข็งของเราก็เน้นทีว่ า่ เด็กต้องการเป็นอะไร เป็นการกระตุน้ ฝันเพือ่ ให้เด็กคิดว่าเด็กสามารถท�ำอะไรได้บา้ ง โดย
เรามีการให้ผคู้ นจากหลากหลายอาชีพมาพูดคุยกับเด็กด้วย เพือ่ ให้เด็กได้เห็นหลายๆ อาชีพ” (ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์
ภาครัฐ ภาคเหนือ)
“หนูคิดว่า บางทีหนูมโี อกาสดีกว่าคนข้างนอกอีก บางคนที่บ้านเขาก็ล�ำบาก แต่ว่าเขาไม่ได้รับโอกาส ที่หนูได้มาอยู่
ที่นี่เหมือนหนูไปเรียน หนูอยากได้อะไร พวกอุปกรณ์การเรียน ก็ได้เลย” (ผู้ที่เคยอยู่สถานสงเคราะห์ภาครัฐ ภาคใต้)
ท้ายที่สุดการขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานระหว่างองค์กรและผู้ดำ� เนินงานท�ำให้เกิดปัญหาในความ
พยายามที่จะคืนเด็กกลับสู่การดูแลแบบครอบครัว และประสิทธิผลของการจัดการรายกรณีให้บรรลุเป้าหมาย การที่ไม่มี
การแลกเปลีย่ นข้อมูลและไม่มฐี านข้อมูลทีม่ มี าตรฐานท�ำให้ยากต่อการดูแลเด็กแบบรายบุคคล รวมถึงการคืนเด็กสูก่ ารดูแล
แบบครอบครัว สถานรองรับภาครัฐและเอกชนรวบรวมข้อมูลและส่งรายงานข้อมูลไปที่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่
ข้อมูลเหล่านีไ้ ม่ได้จดั รวมเป็นฐานข้อมูลเด็กทีอ่ ยู่ในระบบการเลีย้ งดูทดแทนระดับชาติทหี่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะสามารถใช้
ร่วมกันได้ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ประสบปัญหาในการท�ำงานเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเด็ก และไม่มีการส่ง
ต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

2.5 เด็กในสถานสงเคราะห์ภาคเอกชนที่จดทะเบียน
2.5.1 ภาคส่วนที่ส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบตนเอง
การศึกษานี้ มุง่ เน้นทีส่ ถานสงเคราะห์เด็กเอกชนทีจ่ ดทะเบียนแล้ว ซึง่ มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 137 แห่ง ทีจ่ ดทะเบียนภายใต้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์41 โดยมีส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้กำ� กับ
ดูแล อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการจดทะเบียนไม่ได้หมายถึงการได้รับการก�ำกับดูแลเหมือนกับสถานรองรับภาครัฐ
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ควบคุมการออกใบอนุญาตให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน และ
มาตรา 24 ได้ก�ำหนดให้กลุ่มบุคลากรของรัฐที่หลากหลายเป็นผู้ตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานภาคเอกชนดังกล่าว
พระราชบัญญัติให้อ�ำนาจในการก�ำหนดข้อบังคับต่างๆ ที่กำ� หนดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งครอบคลุมลักษณะ และคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นขอใบอนุญาต ในด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กฎข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเงื่อนไขหรือ
ขัน้ ตอนในการรับเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ จ�ำนวนเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลเด็กหรือคุณภาพของการดูแล และไม่ได้กล่าวถึงการทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการตามนโยบายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก

41

Data from Bureau of Women and Child Protection and Welfare, MSDHS, October 2014.

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนมักมีแนวทางปฏิบตั ิ และบรรทัดฐานการท�ำงานในการดูแลเด็กทีเ่ คร่งครัดน้อยกว่าสถานรองรับ
ของรัฐ เนื่องจากสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นขององค์กรทางศาสนา กรอบการดูแลจึงมักเป็นไปตาม
ความเชื่อและคุณค่าทางศาสนา โดยภาพรวมสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนไม่มีนโยบายชัดเจน และมักจะก�ำหนดกรอบการ
ท�ำงานและมาตรฐานการดูแลเด็กด้วยตนเอง:
“พันธกิจเราเป็นกรอบน�ำทาง เราก็จะมี mission เป็นของเราเอง” (นักสังคมสงเคระห์ สถานสงเคราะห์เอกชน กรุงเทพ
และปริมณฑล)
สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบางแห่งไม่มเี กณฑ์ทชี่ ดั เจนในการรับเด็กทีจ่ ะเข้ามาอยู่ในความดูแล และ/หรือ ไม่ได้ดำ� เนินการ
คัดกรองเพื่อให้การดูแลในสถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายส�ำหรับเด็ก ในขณะที่สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบางแห่ง
ยังพยายามดึงดูดให้เด็กเข้ามาอยู่ในสถานดูแลของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสถานสงเคราะห์ทปี่ ระชาสัมพันธ์ว่า สามารถ
ให้การศึกษาและโอกาสต่างๆ แก่เด็กจากชุมชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลและด้อยโอกาสได้ ถึงแม้วา่ สถานสงเคราะห์เหล่านีจ้ ะสามารถ
ให้โอกาสที่ดีแก่เด็กด้อยโอกาสได้จริง แต่การด�ำเนินงานของสถานสงเคราะห์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปอยู่ใน
การดูแลแบบสถาบัน แต่กลับเป็นการท�ำงานที่ท�ำให้เด็กไม่ได้รับการดูแลที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน
ภาครัฐมีบทบาททีจ่ ำ� กัดในการก�ำกับดูแลสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ด้วยเหตุผลหลายประการ สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
ส่วนใหญ่มแี หล่งเงินทุนที่ไม่ได้มาจากภาครัฐ ไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรือได้รับอย่างจ�ำกัด ซึ่งก็ดูจะ
เป็นเหตุผลทีเ่ พียงพอว่าสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนจะไม่รสู้ กึ ว่าต้องแสดงความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานต่อภาครัฐมาก
นัก มีสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบางแห่งเท่านัน้ ทีร่ ายงานข้อมูลเด็กทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความดูแลไปยังหน่วยงานภาครัฐ แต่หลาย
แห่งไม่ได้ส่งรายงาน ประเภทของข้อมูลที่ส่งให้ภาครัฐขึ้นอยู่กับการได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของจากภาครัฐ
หากรัฐหยุดการช่วยเหลือ การรายงานข้อมูลให้แก่รฐั ก็จะหยุดไปด้วย
2.5.2 การจดทะเบียนของสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
ตามกฎหมายแล้ว สถานสงเคราะห์เด็กของเอกชนจะต้องจดทะเบียน การจดทะเบียนจะท�ำให้สามารถขอรับเงินสนับสนุน
จากรัฐได้ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงอุปสรรคต่างๆ ในการจดทะเบียนดังนี้:
• การจดทะเบียนใช้เวลานานและจะต้องมีภาระงานบริหารหลายประการ ได้แก่ การต้องส่งรายงานให้กบั ส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
• การพึง่ พิงเงินทุนจากแหล่งอืน่ นอกเหนือจากรัฐบาล สะดวกมากกว่าการขอเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ และต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่ภาครัฐก�ำหนด
• ถึงแม้วา่ สถานสงเคราะห์เอกชนต้องจดทะเบียนไม่วา่ จะได้รบั ทุนสนับสนุนจากรัฐหรือไม่กต็ าม แต่สถานสงเคราะห์
เอกชนหลายแห่งเห็นว่าการเข้าถึงการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเป็นเหตุผลหลักของการขอจดทะเบียน แต่ไม่
รู้สึกมีแรงจูงใจที่จะจดทะเบียน เพราะเงินทุนสนับสนุนของรัฐน้อยมาก
การศึกษานี้พบว่า การที่สถานสงเคราะห์เอกชนส่งข้อมูลให้ภาครัฐ ขึ้นอยู่กับสถานสงเคราะห์แต่ละแห่ง และส่วนใหญ่ส่ง
ข้อมูลเพื่อการรักษาสถานะการจดทะเบียน ดังตัวอย่างเช่น:
“มีข้อมูลพืน้ ฐานแค่จำ� นวนเด็กอยู่แล้ว เพราะซิสเตอร์ต้องไปต่อใบอนุญาตทุกปี พูดถึงเขาค่อนข้างไว้ใจเราหลายอย่าง
นอกจากนี้ซิสเตอร์ยังเขียนโครงการละเอียดด้วย” (ผู้อ�ำนวยการสถานสงเคราะห์เอกชน ภาคกลาง)
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อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดหวังว่าสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้วจะต้องจัดท�ำรายงานการด�ำเนินงาน กระนั้น
การประเมินสถานสงเคราะห์เอกชนดูเหมือนไม่เป็นแนวเดียวกัน ส่วนการประเมินจากหน่วยงานภายนอก จะเกิดขึ้นก็ต่อ
เมื่อสถานสงเคราะห์เอกชนนั้นๆ จะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งโดยปกติสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนก็จะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการดูแลพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อจดทะเบียน
ผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชนที่มีความคุ้นเคยกับนโยบายระดับชาติและมาตรฐานการดูแลเด็ก มักกล่าวถึงความยากล�ำบาก
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรฐานของภาครัฐ ได้แก่ ความไม่ยืดหยุ่นในการปรับใช้เกณฑ์และมาตรฐานของ
ภาครัฐ เนื่องจากสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบางแห่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงอื่นด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน:
“มาตรฐานเราอิงจากของรัฐ เพราะเราจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ของแต่ละบ้านตามกระทรวง พม. แต่ในมูลนิธิ
เราจดที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็อิงตามระเบียบ พม. ก็ไม่ทั้งหมดเพราะเราไม่ใช่บ้านรัฐ คือเรามีหลักปฏิบัติแต่เราก็
ต้องมีการยืดหยุ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดกับเด็ก บางทีกำ� หนดกฎเกณฑ์มากๆ จนกระทั่งเด็กรู้สึกถูกจ�ำกัด บางทีก็ไม่สนุก
ที่จะอยู่ เหตุผลบางอย่างของรัฐก็ยังจ�ำกัดอยู่ ระเบียบมาก จนกระทั่งเด็กไม่อยากอยู่ หนีออกมา อึดอัด เจ้าหน้าที่เอง
ก็ทำ� งานด้วยความอึดอัด ไม่มคี วามเป็นธรรมชาติ และเราก็หนีไม่ได้เพราะกฎหมายก�ำหนด แต่การปฏิบตั เิ ราก็พยายาม
ยืดหยุน่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับเด็ก และเพือ่ ให้คนท�ำงานมีความสุข คือมูลนิธเิ รายังไม่ได้ทำ� เรือ่ งมาตรฐานตาม พรบ.
ของ พม. คือ พรบ.จัดสวัสดิการสังคม คือเรามีเป้าหมายที่จะท�ำ แต่ด้วยองค์กรของเราใหญ่และมีกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย การท�ำมาตรฐานไม่ง่าย เพราะต้องมีเงื่อนไขเยอะ เพราะเรามีกลุ่มเป้าหมายเยอะ เราไม่ใช่แค่บ้านเดียว
เล็กๆ ทีท่ ำ� แบบเล็กๆ เพราะองค์กรเราเปรียบเสมือนกระทรวง พม. เลย ผูบ้ ริหารยังสับสนว่าจะจับจุดใดมาเป็นมาตรฐาน
ก่อนดี มันก็ต้องเอาเป้าใหญ่ เพราะฉะนั้นมาตรฐานเราต้องใช้เวลาเท่าไร ในการที่จะจัดให้มันเข้าเงื่อนไข ยากมาก
เพราะฉะนัน้ เราอยากท�ำแต่วา่ ความยากมันสูง แต่เราก็จะบอกกับเจ้าหน้าทีว่ า่ เราต้องท�ำงานแบบมืออาชีพ ต้องมัน่ ใจ
ในผู้บริหาร มั่นใจในองค์กร” (ผู้อ�ำนวยการสถานสงเคราะห์เอกชน ภาคกลาง)
จากตัวอย่างข้างต้น บ่อยครั้งที่เราพบว่าผู้บริหารและบุคลากรในสถานสงเคราะห์เอกชนเหล่านี้คิดว่าประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก คือการดูแลเด็กให้อยู่ในสถานสงเคราะห์
การศึกษานี้ พบว่าสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียนจ�ำนวนมากไม่ได้ส่งรายงานการด�ำเนินงานมายังภาครัฐ ส่วนหนึ่ง
เนือ่ งจากปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ ดังตัวอย่างทีพ่ บในช่วงการส�ำรวจเพือ่ ก�ำหนดขอบเขตของการ
ศึกษาในช่วงแรกของการศึกษานี้ สถานสงเคราะห์เอกชนแห่งหนึง่ ทีใ่ ห้การดูแลเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวีมาแล้วเป็น
เวลานานถึง 14 ปี แต่สถานสงเคราะห์แห่งนั้นเพิ่งด�ำเนินการจัดส่งเอกสารการจดทะเบียน เพียงเพราะต้องการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจมาตลอดว่า สถานรองรับเด็กแห่งนี้ได้จดทะเบียนแล้ว
การศึกษานีไ้ ด้สอบถามสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ว่าได้รบั การตรวจประเมินจากภาครัฐเมือ่ ใด สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
รายหนึ่งตอบว่า หน่วยงานภาครัฐได้มาติดตามและประเมินเพียงหนึ่งครั้งในรอบ 2-3 ปี
“เมื่อก่อนมี แต่หลังๆ ไม่มแี ล้ว ไม่ได้มาตรวจ ประมาณ 10 ปีแล้ว แต่เวลาที่มาตรวจก็ไม่เชิงมาตรวจมาคุยมากกว่า”
(นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เอกชน กรุงเทพและปริมณฑล)
นอกจากนี้ เมื่อสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่าการด�ำเนินงานไม่ได้มาตรฐาน ภาครัฐก็ไม่มี
มาตรการที่ชัดเจนในการจัดการให้ปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน นอกจากจะปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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2.5.3 การให้การดูแลเด็ก: “มาตรฐานการดูแล” เป็นแนวคิดหลัก และการคืนเด็กกลับสู่การดูแลแบบครอบครัว
ไม่อยู่ในล�ำดับความส�ำคัญ
มีข้อสังเกตที่ควรบันทึกไว้ว่า มีสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียนจ�ำนวนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการด�ำเนินงานที่ดี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี การดูแลมีลักษณะเป็นองค์รวม
และมุ่งเน้นไปที่การคืนเด็กสู่การดูแลแบบครอบครัว
อย่างไรก็ตามจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น มีสถานสงเคราะห์เอกชนหลายแห่งทีก่ ำ� หนดรูปแบบการดูแลเด็กของตนเอง ทีไ่ ม่อยู่ใน
หลักการปฏิบตั ิทดี่ ี สถานสงเคราะห์เอกชนดูแลเด็กในสัดส่วนทีส่ ูงมากเมื่อเทียบกับจ�ำนวนเด็กทัง้ หมดที่อยู่ในสถานรองรับ
ต่างๆ ในประเทศไทย เนื่องจากความไม่เพียงพอของสถานรองรับภาครัฐ และแนวโน้มของประเภทของเด็กที่เข้ามาอยู่ใน
สถานสงเคราะห์เอกชนมักจะเป็นเด็กที่ภาครัฐไม่สามารถดูแลได้ ได้แก่
• เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
• เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษซํ้าซ้อน
ถึงแม้วา่ สถานสงเคราะห์เอกชนทีจ่ ดทะเบียนจะต้องปฏิบตั งิ านภายใต้กรอบงานเดียวกันกับสถานรองรับภาครัฐ แต่สว่ นใหญ่
สถานสงเคราะห์เอกชนยังขาดความเข้าใจกรอบงาน และแนวทางทีช่ ดั เจนในการด�ำเนินงาน ในขณะทีม่ สี ถานสงเคราะห์
เอกชนจ�ำนวนหนึง่ ปฏิบตั งิ านตามกรอบนโยบาย ทัง้ ในด้านสุขภาพ การศึกษา การคุม้ ครอง โภชนาการ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีสถานสงเคราะห์เอกชนอีกหลายแห่งที่ยังขาดความเข้าใจพื้นฐานในนโยบายหลัก และ
มาตรฐานขัน้ พืน้ ฐานของการดูแลเด็ก เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของสถานสงเคราะห์เอกชนบางคน ดูเหมือนจะไม่ค้นุ เคยกับกรอบ
นโยบายและมาตรฐานการดูแลขัน้ พืน้ ฐาน แม้กระทัง่ ไม่เข้าใจว่า “มาตรฐานการดูแล” ทีผ่ สู้ มั ภาษณ์สอบถาม หมายถึงอะไร
คณะผู้วิจัย ได้รับทราบจากสถานสงเคราะห์เอกชนหลายแห่งว่า การคืนเด็กสู่ครอบครัวดั้งเดิมหรือครอบครัวอุปถัมภ์และ
ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของสถานสงเคราะห์เอกชน และเจ้าหน้าทีข่ องสถานสงเคราะห์เอกชน
ให้ขอ้ มูลว่ายังขาดความสามารถในการคืนเด็กสูค่ รอบครัว แต่ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลเด็กในขณะทีย่ งั อยูใ่ นสถานสงเคราะห์
ของตนมากกว่า เจ้าหน้าทีข่ องสถานสงเคราะห์บางแห่งกล่าวว่าหน้าทีข่ องหน่วยงานก็คอื การดูแลเด็กจนกว่าเด็กจะโตเป็น
ผูใ้ หญ่ และ/หรือ ส�ำเร็จการศึกษา ส่วนการคืนเด็กกลับสูค่ รอบครัวนัน้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ในเป้าหมายของหน่วยงาน
ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เอกชนหลายแห่งยังขาดคุณสมบัตใิ นการดูแลเด็ก ได้แก่ งานสังคมสงเคราะห์
จิตวิทยา หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ ทักษะ และความ
สามารถที่จ�ำกัดในการดูแลเด็ก อีกทั้งหน่วยงานก็ยังไม่มีการก�ำหนดภาระงานที่ชัดเจน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ท�ำให้ความ
สามารถในการดูแลเด็กแบบรายบุคคล และการท�ำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลมีน้อย
2.5.4 การไม่ส่งรายงานการด�ำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนเป็นการเพิ่มภาวะเปราะบางให้กับเด็ก
เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เอกชนหลายคนกล่าวว่า เจ้าหน้าที่มีการท�ำโทษเด็กทางร่างกาย แต่ดูเหมือนจะไม่มีความ
ชัดเจนว่าการท�ำโทษระดับใดจึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเด็กต้องได้รบั การคุม้ ครองเด็ก โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องถูกให้ออก
จากงาน การขาดแคลนเจ้าหน้าที่และการขาดความสามารถในการดูแลเด็ก และอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่เป็นตัว
สะท้อนถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมาตรฐานการดูแลเด็ก

28

การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ปัญหาการท�ำโทษเด็กทางร่างกายเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาปัญหาเชิงโครงสร้างของกฎหมาย และแนวนโยบายที่ทำ� ให้
เกิดการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ดพี อ ถึงแม้วา่ ประเทศไทยมีพนั ธะสัญญาต่อคณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ
ในการห้ามท�ำโทษเด็กทางร่างกายในทุกๆ กรณี42 แต่แนวนโยบายยังมีความไม่สอดคล้องกับพันธะสัญญา กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษเด็กปี พ.ศ. 2548 ที่ไม่นับรวมการท�ำโทษเด็กทาง
ร่างกายเพื่ออบรมสั่งสอนเด็ก ซึ่งข้อห้ามนี้ใช้ในกรณีที่ลงโทษแบบที่ต้องรุนแรงมากเท่านั้น: ภายใต้มาตรา 61 ของพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เจ้าของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพและผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ต้องไม่ทำ� ร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความ
ดูแลโดยวิธีการรุนแรง “เว้นแต่กระท�ำเท่าที่สมควร เพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด” ทั้งนี้มาตรา 65 ของ
พ.ร.บ.ฯ อนุญาตให้มีการท�ำโทษเด็กได้ แต่จะต้อง “กระท�ำเท่าที่สมควร เพื่อการอบรมสั่งสอน” […] ดังนั้นการท�ำโทษโดย
วิธกี ารรุนแรงในสถานรับเลีย้ งเด็กเล็กและสถานรับเลีย้ งเด็กโต จึงกลายเป็นการกระท�ำทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายภายใต้มาตรา
61 และ 65 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ดูย่อหน้า 2.4) และมาตรา 1567 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ดูย่อหน้า 2.2) นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ให้ค�ำแนะน�ำในบทความสรุปจากรายงานของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
รายงานฉบับที่สองในปี พ.ศ. 2549 และในรายงานฉบับที่สามและที่สี่ในปี พ.ศ. 255543 ว่าควรมีการออกกฎหมายอย่าง
ชัดเจนที่ห้ามการท�ำโทษโดยการท�ำร้ายร่างกายเด็กในทุกกรณี รวมไปถึงการท�ำร้ายร่างกายเด็กที่บ้านด้วย
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-NBoPluQSCICIBw&usg=AFQjCNG3LKgReMsxGk-_oYvp3nMkwnJpAA
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อีกครัง้ ทีผ่ ลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ประเด็นความไม่รดั กุมของมาตรฐานการดูแลเด็ก และการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อภาครัฐ เป็นภาพรวมของปัญหาเชิงระบบจากกฎหมายและแนวนโยบาย ซึ่งมีความจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
เพราะตราบใดทีย่ งั ไม่มกี ลยุทธ์ทชี่ ดั เจนในการปฏิบตั งิ าน การประสานงาน และบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน
สถานสงเคราะห์เอกชนก็จะด�ำเนินงานตามบทบาท และก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของตนเอง

2.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ในการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายถึงสถาบันที่ให้บริการที่พักและจัดบริการ
ด้านการศึกษาแก่เด็กภายในสถาบัน (Boarding School) ส่วนบ้านพัก (Boarding House) หมายถึงสถาบันที่จัดที่พักให้เด็ก
แต่ส่งเด็กไปเรียนหนังสือภายนอกสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รวม 51 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับ
นักเรียนที่ต้องอยู่ประจ�ำ แต่ในทางปฏิบัติมโี รงเรียน 3 แห่งจาก 51 แห่งที่ไม่มีเด็กอยู่ประจ�ำ คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม
ไปยังโรงเรียนทั้ง 51 แห่ง และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 21 แห่ง ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับอายุของเด็กจึงมาจากเด็กจ�ำนวน
8,440 คน จากเด็กที่อยู่ประจ�ำทั้งสิ้น 33,649 คน (คิดเป็นร้อยละ 25) ทั้งนี้จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าเด็กส่วน
ใหญ่ทอี่ ยู่ประจ�ำ คือเด็กทีเ่ รียนอยู่ในชัน้ มัธยมต้นและมัธยมปลาย (ร้อยละ 74.2) ซึง่ ข้อมูลอายุเด็กนีม้ คี วามใกล้เคียงกับผล
ส�ำรวจที่ร้อยละ 75 ของเด็กที่อยู่ประจ�ำ จะมีอายุอยู่ในช่วง 10 ถึง 18 ปี ถึงแม้ว่าโดยหลักการแล้ว เด็กที่มีอายุตำ�่ กว่า 6 ปี
เป็นเด็กอายุน้อยเกินไปที่จะอยู่โรงเรียนประจ�ำ แต่จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีเด็กเล็กที่อายุตำ�่ กว่า 6 ปีถึง
46 คน อยู่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
การศึกษานี้ ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนจ�ำนวนน้อยแห่ง และข้อค้นพบจากการศึกษานี้อาจจะไม่สามารถขยายผลอธิบายใน
ภาพกว้างได้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ค้นพบก็พอที่จะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เด็กต้องเผชิญในโรงเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ถือเป็นสถานทีช่ ว่ ยให้เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลจากครอบครัว และ/หรือ
เด็กด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงการศึกษาและโอกาสอื่นๆ ได้ บางโรงเรียนรับเด็กที่ถูกส่งมาจากสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หรือเอกชน เพือ่ ให้เด็กเข้าเรียนในระดับมัธยม บ่อยครัง้ ทีโ่ รงเรียนรับเด็กทีถ่ ูกส่งมาจากครอบครัวเพือ่ ให้ได้รบั การศึกษา ซึง่
เด็กส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชนเผ่า กลุ่มยากจน และมาจากชุมชนที่อยู่ไกล ครอบครัวที่อพยพมาเพื่อท�ำงานและอื่นๆ จาก
ข้อมูลพบว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นสถานทีร่ บั เด็กทีถ่ ูกปฏิเสธ หรือไม่สามารถได้รบั
การดูแลจากสถานสงเคราะห์อื่นๆ โดยเฉพาะสถานสงเคราะห์ภาครัฐ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอชไอวี ซึ่งถูกส่งมาจากจังหวัดห่างไกล:
“เรามีเด็กกว่า 800 คน ติดเชื้อประมาณ 100 คน และมีคนดูแลเด็กติดเชื้อ ในตอนแรกมีจุดประสงค์โดยตรงในการรับ
เด็กติดเชื้อ .... แต่ช่วงหลังๆ มีหลากหลายมากขึ้นทั้งเด็กเร่ร่อน เด็กก�ำพร้า แรงงานเด็ก เด็กถูกทารุณกรรม ยากจน
ยาเสพติด และเด็กจากสถานพินจิ แต่สว่ นมากมาจากสถานสงเคราะห์กว่า 30 จังหวัด ......ชาวเขาเราก็รบั มาจากพืน้ ที่
ไกลๆ อย่าง เพชรบูรณ์ ตาก เชียงราย อาข่า ม้ง กระเหรี่ยง” (ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ภาคกลาง)
“แต่พอจบ ป.6 แล้ว เด็กก็ต้องการเรียนต่อก็เลยให้มาหาเรา อันนี้หมายถึงเด็ก HIV” (ผู้อำ� นวยการโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ภาคเหนือ)
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีเด็กจ�ำนวนมากแต่มีจ�ำนวนผู้ดูแลน้อย โรงเรียนหนึ่งๆ จะดูแล
เด็กระหว่าง 744 ถึง 837 คน ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน จ�ำนวนเด็กโดยเฉลี่ยจากโรงเรียน 3 แห่งที่ไปศึกษามีเด็กจ�ำนวน
ประมาณ 780 คน
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลในหอพัก 2 คน ต่อเด็ก
40-60 คนเป็นอย่างน้อย
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์/บ้านพัก ต้องดูแลเด็กให้เด็กรู้สึกเสมือนว่าอยู่ในครอบครัว แต่
อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถดูแลเด็กเป็นรายบุคคลได้
ผู้ให้ข้อมูลหลักในระดับประเทศอธิบายว่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ด�ำเนินงานตามกรอบ
นโยบายและมาตรฐานในการดูแล แต่ดูเหมือนว่าความรู้และการใช้มาตรฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งจะต่างๆ กันไป
สถานการณ์นี้คล้ายกับสิ่งที่คณะผู้วิจัยค้นพบในสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียน พบว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสบางคนของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และบ้านพัก (Boarding Houses) ไม่มีความคุ้นเคยกับกรอบนโยบาย
ในการคุ้มครองเด็กและมาตรฐานการดูแลขั้นพื้นฐาน และดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าผู้สัมภาษณ์หมายถึงอะไร เมื่อกล่าวถึง
มาตรฐานการดูแลเด็ก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึงอุปสรรคในการด�ำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐาน เช่น สุขอนามัย เป็นต้น
รวมถึงการไม่มแี นวทางที่ชัดเจนในการจัดการการอยู่ร่วมกันของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีกับเด็กอื่นๆ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการจดทะเบียนของสถาน
สงเคราะห์เอกชนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสถานสงเคราะห์เอกชนบางหน่วยทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน และในขณะนี้ก็ยังไม่
ทราบจ�ำนวนทีแ่ น่นอน เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอธิบายถึงความยากล�ำบาก
ในการระบุ และติดตามสถานสงเคราะห์เอกชนรวมทั้งบ้านพักเด็กรูปแบบต่างๆ (Boarding Houses) ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบและก�ำกับมาตรฐานการดูแลเด็กได้ ความยากล�ำบากเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายของผู้บริหารจัดการสถานรองรับเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม จากที่ได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียนแล้ว ปัญหาในการก�ำกับดูแลเกิดจาก
การแยกส่วนของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (ในกรณีนี้เป็นการแยกส่วนการท�ำงานระหว่างกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ) ในระบบที่ต่างฝ่ายต่างท�ำงานเพื่อวัตถุประสงค์ของตน โดย
ปราศจากกลยุทธ์ในการท�ำงานให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงสถานการณ์ปัญหา
“เชียงรายมี 40-50 หน่วยงาน มีทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน โดยที่ไม่จดทะเบียนมีเกือบ 20 แห่ง คือครึ่งต่อครึ่ง
เราเข้าไปประชุมกับเขาในฐานะภาคีในการท�ำงานโครงการภาคีร่วม และดูแลพื้นที่เชียงรายอยู่ ก็พบว่ามีปัญหาเยอะ
ในสถานสงเคราะห์เหล่านี้” (รองผู้อ�ำนวยการองค์กรภาคเอกชน ภาคเหนือ)
“ทางจังหวัด[ชื่อจังหวัด] ค่อนข้างมีปัญหามานานเนื่องจากว่ามีสถาบันการศึกษาค่อนข้างเยอะ และก็ไม่ได้มีการจัด
ระบบแต่แรก เพราะฉะนั้นหอพักเถื่อนค่อนข้างที่จะมีปัญหา คือหอพักเถื่อนเยอะ ในเรื่องของการขึ้นทะเบียน เพราะ
ว่าตัวกฎหมายเองก็ใช้มานาน....... ” (นักสังคมสงเคราะห์ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กรุงเทพและปริมณฑล)
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“มี แต่เราไม่รู้ มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรา ตรวจสอบไม่ได้ มูลนิธิจะเป็นของมหาดไทย เราจะไม่รู้เลย ส�ำนักงาน
จังหวัดของมหาดไทย ส�ำนักงานจังหวัดไม่มีอ�ำนาจเข้าไปดูหรือเข้าไปตรวจสอบ เราท�ำได้แค่ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย
ก็ไม่ได้บงั คับ ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เอง” (นักสังคมสงเคราะห์ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด ภาคเหนือ)
สาระส�ำคัญโดยสรุป คือ ปัญหาเชิงระบบก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ คล้ายกับปัญหาที่เคยกล่าวมาแล้ว ในหัวข้อสถาน
สงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียน

2.7 ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ
2.7.1 แนวคิดและรูปแบบของครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ: ประเด็นของการเข้าถึง

©UNICEF Thailand/2011/Athit Perawongmetha

ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์แบบไม่เป็นทางการ เป็นรูปแบบการเลีย้ งดูทดแทนทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยครอบคลุม
ถึงร้อยละ 90 ของการเลีย้ งดูทดแทนทัง้ หมด44 ค�ำจ�ำกัดความของ “ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ (Kinship Care)” ทีใ่ ช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีที่มาจาก แนวทางการเลี้ยงดูทดแทนเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2552 และยุทธศาสตร์ระดับชาติ
เรือ่ งการเลีย้ งดูทดแทนแบบครอบครัวของประเทศไทย ซึง่ ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์วา่ “การดูแล
แบบครอบครัวโดยเครือญาติของเด็ก หรือโดยเพื่อนสนิทของครอบครัวที่เด็กรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ก็ตาม”45, 46
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึง่ จัดการโดยศูนย์อำ� นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในปีงบประมาณ
2558 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) ศูนย์อำ� นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับเงินงบประมาณจ�ำนวน 120 ล้านบาท
และมีเป้าหมายสนับสนุนเด็กจ�ำนวน 5,000 คน ให้ดูแลโดยครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่จดทะเบียน47, 48 เงินงบประมาณ
นี้ได้จัดสรรไปยังหน่วยงานภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 7 หน่วย ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด, บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัด, ส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก, ศูนย์พัฒนาสังคม,
ส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน, ฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์49 และกองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว50
ตารางที่ 5. การจัดสรรเงินส�ำหรับครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
งบประมาณประจำ�ปี 2558
หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย
(จำ�นวนเด็ก)

สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

จำ�นวนเงิน (บาท)

ร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด

2,362

56,688,000

47.2

บ้านพักเด็กและครอบครัว ประจำ�จังหวัด

769

18,456,000

15.4

สำ�นักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

558

13,392,000

11.2

ศูนย์พัฒนาสังคม

526

12,624,000

10.5

สำ�นักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน

385

9,240,000

7.7

ฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์ ศูนย์อำ�นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

240

5,760,000

4.8

กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

160

3,840,000

3.2

5,000

120,000,000

100.00

รวม
*Percentages are approximate

ศูนย์อ�ำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีความรับผิดชอบในการจัดสรรเงินทุนส�ำหรับการสนับสนุนครอบครัวเครือญาติ
อุปถัมภ์แบบเป็นทางการไปยังหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์จะรายงานโดยตรงต่อศูนย์อ�ำนวย
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์มีหน้าที่กำ� กับดูแลครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และ
ดูแลก�ำกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เป็นภาคี ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์ 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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ในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กเกือบ 50,000 คนที่อยู่ในการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย แต่มีเพียง 5,000 คน
เท่านั้นที่อยู่ในระบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ ตัวเลขนี้มีผลมาจากเพดานงบประมาณที่ก�ำหนดโดยรัฐ
ว่าจะสามารถสนับสนุนเด็กในครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการได้จ�ำนวนเท่าใด การวิจัยนี้พบว่าเพดานงบ
ประมาณอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการส่งเสริมและการคงไว้ซึ่งครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ให้เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ
ในการดูแลเด็ก ดังนี้
1. ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์เป็นรูปแบบการดูแลเด็กโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่แท้จริง ที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุดในประเทศไทย ครอบครัวขยายหรือครอบครัวหลายวัย เป็นรูปแบบดั้งเดิมในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันของครอบครัวในประเทศไทย โดยที่ลูกจะดูแลพ่อแม่ที่สูงวัยและในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็จะดูแลบุตรหลานให้
ในหลายปีท่ผี ่านมา รูปแบบนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัว “ข้ามรุ่น” ซึ่งตา ยายจะรับผิดชอบในการดูแล
บุตรหลานในวัยทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตเกือบทัง้ หมด ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของจ�ำนวนครอบครัวทัง้ หมด
ที่มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นครอบครัว “ข้ามรุ่น” ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แนวโน้มเช่นนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการย้ายถิ่น จากการศึกษาพบว่า ครอบครัว “ข้ามรุ่น” มีบทบาทส�ำคัญในการให้การ
ดูแลแบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
2. การส�ำรวจระดับประเทศโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีเด็กมากกว่า 3.4 ล้านคน ที่ไม่ได้
อาศัยอยู่กบั พ่อแม่ที่แท้จริงคนใดคนหนึ่ง เมื่อพิจารณาเด็กที่อยู่ต่าํ กว่าเส้นความยากจน พบว่าเด็กที่อาจต้องการ
ความช่วยเหลือ อาจมีถึงมากกว่า 400,000 คน ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่เด็กพวกนี้อยู่นอกระบบ
ที่เป็นทางการ และมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม
นอกเหนือจากประเด็นปัญหาเรือ่ งเพดานงบประมาณแล้ว การช่วยเหลือครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ยงั ต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ ดังนี้
• เงินช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กมากกว่าหนึง่ คน – ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ทผี่ า่ นหลัก
เกณฑ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ มีสิทธิที่ได้รับเงินช่วยเหลือที่ระบุไว้ในประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง อัตรา และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวอุปภัมภ์ และ/หรือ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่
เด็กตามความจ�ำเป็น พ.ศ. 2548 ระเบียบข้อบังคับกล่าวไว้ว่า เด็กที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องมีอายุระหว่าง
0 ถึง 18 ปี และเงินช่วยเหลือส�ำหรับครอบครัวต้องไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็กหนึ่งคน นอกจากนั้น เด็ก
อาจจะได้รบั เครือ่ งอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์การเรียนทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 500 บาทต่อเดือนเป็นการเพิม่ เติม ส�ำหรับ
ครอบครัวที่ดูแลเด็กมากกว่าหนึ่งคน เงินช่วยเหลือต้องไม่เกิน 4,000 บาท และความช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบ
ของเครื่องอุปโภคบริโภคจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน
• การกระจายความช่วยเหลือท�ำให้จ�ำนวนเงินช่วยเหลือลดลง – การศึกษาพบว่า มีการลดปริมาณเงินช่วย
เหลือต่อครอบครัวเพือ่ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิม่ จ�ำนวนเด็กทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือและครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์
ให้มากขึน้ วิธกี าร “ลดจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ หรือ ลดเพือ่ กระจาย” ได้ถกู น�ำมาใช้เพือ่ เป็นการบรรเทาความยากจน
อย่างไรก็ตาม ยังเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะใช้ได้ในระยะยาวหรือไม่ ตามหลักการแล้วมี
ความคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ เช่น ความช่วยเหลือต่อผู้พิการ ความช่วยเหลือส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ความช่วย
เหลือส�ำหรับผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กที่ประสบความยากล�ำบาก แต่ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์
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Knodel, J., Prachuabmoh, V., & Chayovan, N. (2013). The changing well-being of Thai elderly: An update from the 2011 survey of older
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หลายครอบครัวได้ชี้แจงว่า วิธีการ “ลดจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ หรือ ลดเพื่อกระจาย” บรรเทาความยากล�ำบากแก่
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่ครอบครัวจะต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการต้องแยก
เด็กจากครอบครัวมากขึ้น
• ความชัดเจนด้านการก�ำหนดจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ - แม้ว่าจะมีนโยบายก�ำหนดจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ แต่ก็ยัง
ไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการก�ำหนด ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนเงินขั้นตํ่าตามความเหมาะสมในการ
ให้เด็กมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี เกณฑ์การก�ำหนดจ�ำนวนเงินช่วยเหลือขัน้ ตํา่ ควรจะเหมือนกันหรือไม่ ส�ำหรับเด็กทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษและมีความเปราะบาง หรือเด็กทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนาทีแ่ ตกต่างกัน ช่องว่างของนโยบายทีไ่ ม่ได้
ให้แนวทางกับผู้ปฏิบัติงานในการใช้กลยุทธ์ “การลดจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ หรือ ลดเพื่อกระจาย” ท�ำให้กลยุทธ์นี้
ไม่มีความยั่งยืนในและอาจมีค�ำถามในเรื่องของความเท่าเทียม
การจ�ำกัดจ�ำนวนครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์โดยการก�ำหนดเพดานความช่วยเหลือ เป็นการลดโอกาสเด็กที่จะได้อยู่กับ
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ และท�ำให้สถานสงเคราะห์กลายเป็นที่เดียวที่จะรองรับเด็กโดยปริยาย นอกจากนี้ครอบครัว
เครือญาติอปุ ถัมภ์แบบเป็นทางการยังสามารถได้รบั เงินช่วยเหลือได้จนเด็กเรียนจบจากโรงเรียน หรือมีอายุครบ 18 ปีบริบรู ณ์
หรือได้รับเข้าเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการ จึงท�ำให้ลดโอกาสที่จะให้เด็กคนใหม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบครอบครัวเครือ
ญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์เป็นทางเลือกในการดูแลทดแทนที่ดี แต่ด้วยระบบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ทีม่ จี ำ� นวนค่อนข้างจ�ำกัด ท�ำให้โอกาสในการสนับสนุนการดูแลแบบครอบครัวแก่เด็กอีกเป็นจ�ำนวนมากนัน้ น้อยลง
2.7.2 การคุ้มครองทางสังคมไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ
ทรัพยากรสนับสนุน เช่น เงินสงเคราะห์และการสนับสนุนประเภทอืน่ ๆ ในรูปแบบวัตถุ (นมผง อาหาร และอุปกรณ์การเรียน
อืน่ ๆ) มีจำ� กัด ถึงแม้ทรัพยากรสนับสนุนเหล่านีจ้ ะมีอยูใ่ นระบบการเลีย้ งดูทดแทนอยูแ่ ล้ว แต่การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว
เครือญาติอปุ ถัมภ์เป็นไปอย่างจ�ำกัด และมีแนวโน้มว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กและครอบครัวทีม่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มาก และบ่อยครั้งที่การจัดการทรัพยากรและบริการเพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัวนั้นด�ำเนินการโดยบุคลากรที่ขาด
คุณสมบัติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคนมีคำ� ถามเรือ่ งการตัดสินใจ หรือหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางทีด่ เู หมือน
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่
“จังหวัดเรามีความต้องการ แต่ในอดีตไม่มีการประเมินความต้องการ รัฐให้งบจังหวัดละห้าแสนบาท เราก็ได้ห้าแสน
ด้วย แต่จงั หวัดเรามีปัญหาที่มีจำ� นวนเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าที่อื่น” (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัด ภาคกลาง)
สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้การประสานงานของทั้งส่วนกลาง จังหวัดและพื้นที่ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอ่อนแอลงในการที่จะ
มุง่ เน้นการด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัวและการดูแลแบบครอบครัว ปัญหาเกิดขึน้ จากช่องว่างระหว่าง
นโยบายกับการด�ำเนินงาน ส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ประเด็นเหล่านี้มีผลต่อการเข้าถึงการสนับสนุนครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์และการเลี้ยงดูทดแทนโดยทั่วไป เป็นอุปสรรค
ขัดขวางเชิงระบบ ท�ำให้เสียโอกาสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่
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2.7.3 การเข้าถึงการสนับสนุนของครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ: ระบบที่ซับซ้อนและอุปสรรค
เชิงโครงสร้าง
ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเรื่องครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ กล่าวเหมือนกันว่า ส่วนใหญ่ของผู้ที่น่า
จะเป็นผู้ได้รบั ประโยชน์ยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับ แม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงาน (เช่น นักสังคมสงเคราะห์
ผูน้ ำ� ชุมชน) ทีส่ ามารถท�ำให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการ ก็ให้ขอ้ มูลว่า ยังมีความรู้ ความเข้าใจน้อยเกีย่ วกับระบบการให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัว
การขาดความรู้ ความเข้าใจต่อสิทธิของกลุม่ ทีน่ า่ จะได้รบั ประโยชน์เป็นปัญหาทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่กล่าวถึง การแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังคงไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงและการบริหาร
จัดการ ตลอดจนการติดตามผลการช่วยเหลือเด็กจากหน่วยงานที่ถูกส่งเข้าไปอยู่ร่วมกับครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่เคยเข้าสู่ระบบนี้ กล่าวว่าเขาได้ข้อมูลมาจากครอบครัว เพื่อน นักสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่
อาสาสมัครชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังอธิบายต่อว่าการเข้าสู่ระบบขึ้นอยู่กับการได้
ข้อมูลว่าจะได้รบั การสนับสนุนอะไรบ้าง (กรณีครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ หรือสวัสดิการทั่วไป) จาก
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง และหากไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนนั้นก็จะท�ำให้เกิดปัญหา
การก�ำหนดเป้าหมายเด็ก 5,000 ราย ที่ก�ำหนดจากส่วนกลางมีผลอย่างมากต่อการเข้าถึงการช่วยเหลือ จากตัวอย่างที่นำ�
เสนอ ดังนี้
“คือเขาก็จะต้องมีการช่วยเหลือตัวเองด้วย แล้วก็ในเรื่องของตัวแหล่งเงินมันไม่เพียงพอ ครอบครัวที่มีปัญหานี่เยอะ
ค่อนข้างเยอะมากใน...(ชือ่ จังหวัด)....นีก่ ไ็ ม่เพียงพออยูแ่ ล้ว ตอนนีเ้ ราก็จะต้องมีการคัดเลือก คือเหมือนกับว่ามีการตรวจ
สอบสภาพครอบครัว แล้วก็อาจจะต้องดูว่าครอบครัวไหนมีความเดือดร้อนมากกว่า จริงๆ นะเดือดร้อนเหมือนกันนั้น
แหละ เพียงแต่ว่าใครเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อย คือถ้าเดือดร้อนมากก็อาจจะได้รบั การพิจารณาในเรือ่ งของเงินก่อน
อย่างกรณีฉกุ เฉินก็ได้กอ่ น” (นักสังคมสงเคราะห์ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด กรงุเทพและปริมณฑล)
“ถ้าส่วนของเด็กด้อยโอกาสบาง case ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา คณะอนุกรรมการจังหวัด คือ ถ้างบกระทรวง
โอนมาให้เยอะ ก็จะช่วยเขาได้ แต่ในพืน้ ที.่ ... (ชือ่ จังหวัด)...... ขอเข้าไปหลายพืน้ ที่ ซึง่ มันก็อาจจะจ�ำกัด อาจได้รบั ความ
ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง” (นักพัฒนาสังคม ภาคใต้)
อุปสรรคเชิงโครงสร้างมีผลต่อการออกแบบระบบตั้งแต่แรกเริ่ม ดังที่ได้นำ� เสนอข้างต้น และส่งผลต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผูใ้ ห้บริการ ตัวเด็ก ไปจนถึงผูด้ แู ล เนือ่ งจากท�ำให้เกิดบริบททีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการและท�ำให้หลักการตามแนวทาง
ของสหประชาชาติ และหลักการประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งควรจะครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของการเลี้ยงดูทดแทนที่ดี
เกิดขึ้นได้จริง
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2.7.4 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่ออุปสรรคเชิงโครงสร้างในการปฏิบตั ติ ามหลักการของแนวปฏิบตั ขิ ององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยระบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่ดี
การกระจายความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน ในการดูแลระบบครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์นนั้ อาจไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี แต่อาจมีผลให้เกิดระบบที่มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรมากกว่าเกิดการปฏิบัติ
ทีด่ ี ตัวอย่างเช่น กรณีทศี่ นู ย์อำ� นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระจายเงินสนับสนุนครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์แบบเป็น
ทางการไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังตารางที่ 5 และหน่วยงานได้ประเมินครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ทขี่ นึ้ ทะเบียนไว้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องส่งข้อมูลนี้กลับไปยังศูนย์อ�ำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยเอกสารดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ภายในองค์กร
ข้อมูลเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลอายุและเพศของเด็ก โดยมีการบันทึกหมายเหตุส่วนตัวซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะบันทึกไว้
ตามดุลยพินจิ ของตน ถึงแม้หน่วยงานส่วนใหญ่จะมีการรายงานเพิ่มเติมภายในองค์กรกันเอง แต่ยังไม่ค่อยมีการให้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีแนวทางและกลไกในการด�ำเนินงานเรื่องข้อมูล แม้ว่าการศึกษานี้ ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะ
เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการรายงาน แต่คงต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการกระจายความรับผิดชอบที่ไม่มี
การแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ พียงพอ และการมีฐานข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบการติดตามและประเมินผลเพือ่ ให้การ
สนับสนุนเด็กและผู้ดูแลเด็กในครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการสามารถท�ำงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้น
ผู้ให้ข้อมูลในทุกภูมิภาคและทุกระดับของการด�ำเนินงานด้านการเลี้ยงดูทดแทน รวมถึงระบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์
แบบเป็นทางการได้ให้ข้อมูลไว้ดงั นี้
• ข้อมูลที่สำ� คัญเกี่ยวกับครอบครัวและเด็กที่มีภาวะเปราะบาง รวมถึงสถานการณ์ที่เด็กก�ำลังเผชิญอยู่ยังมีไม่เพียง
พอ
• ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลที่เป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ครอบครัวเหล่านี้มักประสบปัญหาในการดูแลเด็กต่อไปในอนาคต และนับเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีภาวะเปราะบาง
• ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำ� งานในระดับพื้นที่ ไม่ได้รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
• ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นที่จะเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ระบบการตรวจ
สอบการคุ้มครองเด็ก (ระบบ CPMS: Child Protection Monitoring System) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
มีอยู่
มีการรวบรวมข้อมูลที่สามารถน�ำไปสู่การปรับปรุงในเรื่องการสนับสนุนเด็กที่อยู่ในครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็น
ทางการ แต่ระบบที่ท�ำการเก็บข้อมูลนั้น ยังแยกส่วน ไม่เป็นระบบและยากต่อการเข้าถึง และมีสมมติฐานว่าเจ้าหน้าที่ใน
ทุกระดับมีความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูล
2.7.5 ข้อท้าทายในการก�ำกับดูแลระบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์แบบเป็นทางการ
โดยหลักการแล้วครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์แต่ละครอบครัวทีจ่ ะสมัครเข้าเป็นครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์แบบเป็นทางการ
ควรมีผู้จดั การรายกรณี (Case Manager) โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณสมบัติตามก�ำหนดคอยก�ำกับดูแล
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หลังจากได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว นักสังคมสงเคราะห์จากหน่วยงาน ควรไปเยีย่ มเด็กและครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ “ทุกสอง
เดือนในช่วงปีแรก” หลังจากนั้น จึงเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมแล้วแต่เด็กแต่ละคน และ “การไปเยี่ยมนั้นไม่ควร
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี” ศูนย์อ�ำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจัดท�ำแนวทางปฏิบัติส�ำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กที่ถูกเลี้ยงในครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ ตามกลุ่มอายุ (กล่าวคือ 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) โดยสิ่งที่จะต้องประเมินคือ สภาพความเป็นอยู่ของเด็ก สุขภาพ การศึกษา พฤติกรรม
ความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็ก รวมถึงความคิดเห็นและทัศนคติอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่หน่วยงานขาดนัก
สังคมสงเคราะห์ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสม ตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าว
“เขาเฉลี่ยจะเท่ากัน มันเหมือนกับเท่ากัน แล้วอย่างของผมนี่พูดกันตรงๆ เลย เจ้าหน้าที่เท่ากับจังหวัดเล็กๆ ธรรมดา
ของเราไม่ใช่จงั หวัดใหญ่ [......] นักพัฒนาสังคม อันนี้ของเราขาด จริงๆ กรอบของข้าราชการที่นี่มีประมาณ 14 คน
ปัจจุบันมีจริงๆ 10 คน ขาดไป 4 คน” (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภาคกลาง)
การประเมินผลโดยรวมในการส่งเด็กสู่การดูแลของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการส่งคืนสู่ครอบครัวเดิม หรือครอบครัวเครือ
ญาติอุปถัมภ์หรือครอบครัวอุปถัมภ์ จะต้องประเมินว่าสามารถให้การดูแลที่ต่อเนื่องและเด็กต้องพอใจด้วย ถึงแม้ว่าทุก
หน่วยงานจะใช้เครือ่ งมือเดียวกันในการประเมินเพือ่ จะส่งเด็กไปสูก่ ารดูแลแบบระบบครอบครัว รวมถึงครอบครัวเครือญาติ
อุปถัมภ์ แต่ก็ยังไม่มกี ระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการน�ำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ แม้ส่วนใหญ่อ้างถึงพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ใช้เป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติตาม และมีการอธิบายกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมิน
ครอบครัวต่างๆ แต่กย็ งั มีหลายคนทีไ่ ด้ชใี้ ห้เห็นว่า แนวทางนัน้ ขาดความชัดเจน รวมถึงกระบวนการทีเ่ ป็นมาตรฐานส�ำหรับ
การด�ำเนินงานตามที่แนวทางที่มีอยู่
ความไม่ชดั เจนของระบบและการท�ำให้เกิดมาตรฐานในกระบวนการเหล่านี้ ประกอบกับการมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ
เด็กที่มีภาวะเปราะบาง และการขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อประโยชน์สูงสุดที่เด็กควรจะ
ได้รับตามที่ได้ก�ำหนดไว้ตามแนวทางของสหประชาชาติ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการใน
ทุกด้าน ทั้งการประเมิน การติดตาม และการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คนได้น�ำเสนอ ให้ข้อมูลและยกตัวอย่างประกอบตลอดรายงานฉบับนี้ เป็นหลักฐานส�ำคัญของความ
เป็นจริงข้อนี้
การใช้ “ความเป็นมาตรฐาน” ก�ำหนดกระบวนการรวมถึงการปฏิบัติที่ได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กควรจะได้รับเสมอ อย่างน้อยควรอยู่บนพื้นฐานจากหลักฐานที่ได้ทำ� การประเมินแล้วว่า
เป็นหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งกระบวนการที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่นั้น ไม่เคยได้รับการประเมิน ดังตัวอย่าง
“มีหลักการแต่ไม่มกี ารปฏิบัติ ไม่เคยมีการถอดบทเรียน ไม่เคยมีการสรุปบทเรียน ว่ามันคืออะไร ทุกคนยังคิดเหมือน
กันว่าการส่งเข้าสู่สถานสงเคราะห์ คือ การผลักให้พ้นตัว” (นักสังคมสงเคราะห์อาวุโส NGO กรุงเทพและปริมณฑล)
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ยิ่งไปกว่านั้น ชนิดของข้อมูลที่ก�ำหนดให้หน่วยงานจัดเก็บ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติ แต่ไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนในการเก็บข้อมูลส�ำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่จะประเมินคุณภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ครอบคลุมในเรื่องของการ
คุ้มครองเด็ก

2.8 ครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Care)
การจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์ของภาครัฐด�ำเนินการภายใต้โครงการครอบครัวอุปการะ ซึง่ ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2542 โดย
ส�ำนักคุม้ ครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก ภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ มี 2 ส่วน คือ 1) โครงการที่ด�ำเนินงานโดยภาครัฐ และ 2) โครงการที่
ภาครัฐและเอกชนด�ำเนินงานร่วมกัน
รูปที่ 2 การด�ำเนินงานโครงการครอบครัวอุปการะในประเทศไทย
โครงการทีด่ �ำ เนินการโดยรัฐบาล

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
นิคมสร้างตนเอง

นิคมสร้างตนเอง

ศูนย์พฒ
ั นาสังคม
ศูนย์พฒ
ั นาสังคม
โครงการครอบครัว
อุปถัมภ์,ศูนย์
อำ�นวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม

สถานรองรับเด็ก

มูลนิธพ
ิ ฒ
ั นาชีวติ ชนบท
ร่วมกับชุมชนเกษตรกรรม
จังหวัดบุรรี มั ย์

สหทัยมูลนิธิ และ
บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

โครงการครอบครัวอุปการะนี้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ดังนี้:
การส่งเสริมดูแลแบบครอบครัวชั่วคราวส�ำหรับเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์/หน่วยงาน เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพชีวิต ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมทางสังคมภายใต้การดูแลของครอบครัว ในขณะเดียวกัน
เป็นการส่งเสริมศักยภาพให้เด็กสามารถบูรณาการกลับคืนสู่สังคมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.8.1  ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีด้านครอบครัวอุปถัมภ์มีจ�ำกัด
โครงการที่ภาครัฐด�ำเนินการ โดยส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนิคมสร้างตนเองที่
ดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งช่วยในเรื่องการเลือก การให้ค�ำปรึกษา การเตรียมความพร้อมและการดูแลชุมชนที่ร่วมใน
โครงการ
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โครงการด�ำเนินการในจังหวัดที่มีสถานสงเคราะห์เด็กตั้งอยู่ในทุกภาคและในจังหวัดที่มีศูนย์พัฒนาสังคมฯ รวมทั้งสิ้น 12
จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร สงขลา หนองบัวล�ำภู อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช
หนองคาย และชลบุรี นอกจากนั้น โครงการครอบครัวอุปการะก็ได้ร่วมมือกับศูนย์อ�ำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมด้วย
เมื่อเด็กๆ ในโครงการเปลี่ยนจากครอบครัวอุปถัมภ์ไปเป็นเด็กในครอบครัวบุญธรรม ทั้งนี้โครงการครอบครัวอุปการะ
ภายใต้ส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก เป็นมาตรการแก้ปัญหาชั่วคราว ในระหว่างที่เด็กก�ำลังรอกลับสู่ครอบครัว
เดิม หรือเป็นบุตรบุญธรรม หรือเพือ่ ให้เด็กมี “เวลานอก” พักตนเองออกจากสถานสงเคราะห์ เพือ่ ให้เด็กได้มปี ระสบการณ์
ในการอยู่ภายใต้บริบทของครอบครัว
โครงการครอบครัวอุปการะภายใต้ส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กประสานงานกับสถานสงเคราะห์ของรัฐ เพื่อส่ง
เด็กเข้าไปอยู่ในการดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า ประสบการณ์นี้จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการส่งเด็กกลับ
คืนสู่สังคม โดยครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจ�ำนวน 2,000 บาทต่อเดือน
เพิ่มเติมจากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับเด็ก เงินสนับสนุนส�ำหรับครอบครัวอุปถัมภ์จะส่งผ่านหน่วยงาน
สถานสงเคราะห์ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประเมินครอบครัว สังเกตการณ์ และติดตามผล
ส�ำหรับโครงการทีเ่ ป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ด�ำเนินการโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รว่ มมือกับสหทัย
มูลนิธิ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดีของระบบการดูแลแบบครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทย โดยเดิมทีโครงการนี้
ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นการแก้ปัญหาในระยะสัน้ หรือชัว่ คราวเท่านัน้ ทว่ากลับเป็นประโยชน์ต่อเด็กเพราะมีประสิทธิภาพสูงใน
ด้านการบริหารจัดการรวมถึงความคุ้มทุนทางการเงิน เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จะ
ท�ำสัญญากับผู้ดูแลแต่ละคนในครอบครัวอุปถัมภ์ โดยครอบครัวจะได้รับเงิน 2,000 บาทต่อเดือน รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่จ�ำเป็น โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษที่เน้นการส่งเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับผลกระทบให้อยู่ในการดูแลของ
ครอบครัวอุปถัมภ์
โครงการครอบครัวอุปการะของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ดี มูลนิธิก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 และรับเด็กจากสถานสงเคราะห์ของภาครัฐไปอยู่กับครอบครัวบุญธรรม ซึ่งเด็กรุ่นแรก
ของโครงการนั้นเป็นเด็กก�ำพร้า โครงการครอบครัวอุปการะนี้ทำ� หน้าที่เสมือนจุดเชื่อมระหว่างสถานสงเคราะห์และการหา
ครอบครัวบุญธรรมให้เด็กในระยะยาว ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา ครอบครัวอุปถัมภ์ชั่วคราวหลายครอบครัวมักเลือกที่จะเป็น
ครอบครัวดูแลถาวรกันมากขึ้น โดยครอบครัวเหล่านี้มักเลือกเลี้ยงดูเด็กต่อไปจนกว่าพวกเขาจะโตขึ้น สถานสงเคราะห์
จังหวัดบุรีรัมย์ได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายของครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ทั้งนี้ผู้ดูแลจะได้รับเงิน 2,500 บาทต่อเดือน รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส�ำหรับเด็กไปโรงเรียนอีกด้วย
นอกจากนีย้ งั มีโครงการครอบครัวอุปการะขนาดเล็กอืน่ ๆ ทีด่ ำ� เนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนรวมถึงสถานสงเคราะห์ภาค
เอกชน โดยมีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันในแต่ละองค์กร เช่นป้องกันเด็กเข้าสูก่ ารดูแลแบบสถาบัน รวมถึงการให้ความคุม้ ครอง
จากการล่วงละเมิด และการเตรียมเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งในบรรดาองค์กรเหล่านี้ โครงการครอบครัวอุปการะของ
มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารจัดส่งเด็กทีเ่ คยถูกทารุณกรรมหรือถูกล่วงละเมิดเข้าสูค่ รอบครัวอุปถัมภ์ โดยพ่อ
แม่ครอบครัวอุปถัมภ์เหล่านีส้ ่วนใหญ่เป็นบุคลากรและเจ้าหน้าทีจ่ ากมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก ดังนัน้ จึงมีทกั ษะและความ
สามารถในการดูแลเด็กประเภทนี้เป็นอย่างดี
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2.8.2 การกระจายเงินสนับสนุนไปในหลายช่องทางและการบริหารจัดการที่แยกส่วน ท�ำให้การด�ำเนินงาน
ครอบครัวอุปถัมภ์ไม่เข้มแข็ง
ส�ำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กเป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบโครงการครอบครัวอุปการะของภาครัฐ ทีก่ ระจายงบ
ประมาณไปยังสถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยที่สถานสงเคราะห์เหล่านี้ก็ได้รับเงินสนับสนุนในจ�ำนวนที่น้อยกว่าจากศูนย์
อ�ำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และจากองค์กรพัฒนาเอกชนเพือ่ สนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์เช่นกัน ในทางปฏิบตั กิ าร
ทีม่ เี งินสนับสนุนจากหลายแหล่งและการบริหารจัดการโครงการไม่บรู ณาการนัน้ ส่งผลให้การด�ำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์
ไม่เข้มแข็งมากพอที่จะนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของระบบการเลี้ยงดูทดแทน
ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่า ยังขาดกระบวนการด�ำเนินงานที่ได้มาตรฐานรวมถึงเครื่องมือประเมินและติดตามผลของญาติและ
ครอบครัวอุปถัมภ์ กระบวนการติดตามนัน้ แตกต่างกันอย่างมากระหว่างโครงการและตลอดระยะเวลาของโครงการ บางคน
ให้ข้อมูลว่าได้ไปเยี่ยมบ้านเพียงครั้งเดียวหลังจากที่ส่งเด็กมาอยู่ที่ครอบครัว บางคนก็ไปเยี่ยมบ่อยครั้ง และมีการติดตาม
เป็นระยะเวลายาวนาน
สถานการณ์เช่นนีส้ ะท้อนให้เห็นว่า สิง่ ทีไ่ ด้อภิปรายไว้ในหัวข้อการดูแลโดยครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์แบบเป็นทางการว่า
ยังไม่มีความชัดเจนในวิธีคิดว่า จ�ำนวนเงินและสิ่งของที่สนับสนุนครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ควรเป็นเท่าไร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะช่วยให้เด็กทีอ่ ยูก่ บั ครอบครัวดังกล่าวมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี และช่วยสร้างศักยภาพในการดูแลเด็กของผูด้ แู ล เช่นเดียวกับ
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ การให้การสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในระดับชาติจำ� นวนไม่มาก ตัง้ ข้อสังเกตถึงความจ�ำเป็นในการสนับสนุนการเงินให้กบั ครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมอง
ว่าการสนับสนุนเงินเป็นแรงจูงใจในทางที่ไม่ถูกต้อง และครอบครัวอาจน�ำไปใช้อย่างอื่น และเช่นเดียวกับการดูแลแบบ
ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ พบว่ายังคงมีความท้าทายในการประสานข้อมูลและประสานงาน ท�ำให้ครอบครัวเข้าไม่ถึง
ข้อมูลและการสนับสนุนต่างๆ
2.8.3 ข้อจ�ำกัดทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการในการส่งเสริมการดูแลเด็กโดยครอบครัวอุปถัมภ์
ตามที่ได้อภิปรายก่อนหน้านี้ การดูแลโดยครอบครัวเครือญาติเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศไทย แต่การยอมรับ
ของสังคมไทยในระดับเดียวกันนีย้ งั ไม่เกิดขึน้ ส�ำหรับการส่งเด็กไปอยูใ่ นความดูแลของบุคคลซึง่ ไม่ใช่ญาติ และยิง่ ไปกว่านัน้
ประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจ หรือเห็นชัดในประโยชน์ของการดูแลแบบครอบครัวมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการ
พัฒนาในระยะยาวของเด็ก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายท่านอ้างถึงอุปสรรคทางวัฒนธรรมต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ ว่าครอบครัว
คนไทยรีรอที่จะดูแลเด็กที่ไม่ใช่ญาติ
สิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคอย่างหนึง่ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลและขัน้ ตอนในการสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ผูท้ เี่ ป็นครอบครัวอุปถัมภ์
มักจะเล่าให้ฟังถึงความยากล�ำบากในการได้เอกสารที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเตรียมเอกสาร
สนับสนุนหรือข้อตกลงจากพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็ก และในกรณีน้ี การจัดการดูแลรายบุคคลก็จะซับซ้อนมากขึ้น ความยาก
ล�ำบากเหล่านี้บางครั้งเป็นอุปสรรคท�ำให้ครอบครัวอุปถัมภ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
เนือ่ งจากยังมีปัญหาการบริหารจัดการและการจัดระบบฐานข้อมูลในเรือ่ งการเลีย้ งดูทดแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้บาง
ครัง้ ต้องใช้เวลานาน ในด�ำเนินการเพือ่ สมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ได้สำ� เร็จ สถานการณ์เช่นนีอ้ าจเป็นการท�ำลายแรงจูงใจ
ของครอบครัวในการด�ำเนินการให้เสร็จตามขั้นตอนการขอรับอุปการะเด็กได้
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส�ำคัญ คือความล่าช้าของการบริหารจัดการส่งผลกระทบต่อเด็ก ท�ำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะได้
อยู่กับครอบครัวหรือไม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ซึง่ ขัน้ ตอนขอเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แต่กอ่ นหกเดือน ตอนนีเ้ ป็นปีกว่า มันก็เป็นทุกข์ของเด็กนะ คือเด็กพวกนีเ้ ป็นเสียง
เงียบ หากเราไม่ประสานให้กเ็ หมือนเป็นกรรมของเขาเลย” (ผูบ้ ริหารสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน กรุงเทพและปริมณฑล)
อุปสรรคจากการบริหารจัดการเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการดูแลรายบุคคลไม่
เพียงพอ จึงท�ำให้ยากที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงานส่งเสริมการใช้ครอบครัวเป็นฐานในการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
เด็กทีอ่ ยูใ่ นสถานรองรับ ยิง่ ไปกว่านัน้ การขาดความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางเกีย่ ว
กับความแตกต่างระหว่างโครงการของรัฐที่กำ� ลังด�ำเนินการอยู่ และทีเ่ ป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนส่งผลกระทบ
ต่อเด็กอย่างไม่ได้ตงั้ ใจ แม้ว่าการดูแลโดยครอบครัวอุปถัมภ์จะเป็นมาตรการชัว่ คราวระหว่างการอยู่ในสถานรองรับกับการ
รับเป็นบุตรบุญธรรม แต่การดูแลโดยครอบครัวอุปถัมภ์ อาจกินเวลานานกว่าจะได้รับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการ
ผู้ให้ข้อมูลอธิบายสถานการณ์ที่เด็กถูกส่งไปอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ และแฟ้มประวัติถูกลืมและไม่ได้มีการจัดการต่อไปสู่
การรับเป็นบุตรบุญธรรม ในอีกกรณีพ่อแม่หรือผู้ดูแลปฏิเสธที่จะรับบุตรกลับเพราะไม่สามารถเลี้ยงดูได้ และไม่อนุญาตให้
เด็กถูกรับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งก็ทำ� ให้เด็กต้องอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลานานจนพลาดโอกาสที่จะถูก
รับไปเลีย้ งอย่างถาวร กรณีทเี่ กิดขึน้ แสดงให้เห็นว่าแผนงานนีม้ คี วามท้าทายทีจ่ ะท�ำให้บรรลุเป้าหมายทีม่ งุ่ เน้นไปสูป่ ระโยชน์
สูงสุดของเด็กเช่นกัน
อุปสรรคเชิงระบบนีส้ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของเด็กบางคนในโครงการครอบครัวอุปการะ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้เล่าให้
ฟังถึงสถานการณ์ที่เด็กที่อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ แล้วต้องออกจากครอบครัวอุปถัมภ์เมื่อพบครอบครัวที่จะรับเป็นบุตร
บุญธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านภาวะอารมณ์และปัญหาพฤติกรรมในบางครั้ง ความกลัวที่เด็กจะต้องจากไปเมื่อเด็กจะ
มีครอบครัวรับเป็นบุตรบุญธรรม เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำให้ครอบครัวรีรอทีจ่ ะรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ นอกจากนัน้ ด้วยความ
ที่ครอบครัวอุปถัมภ์เป็นมาตรการระยะสั้น การให้การดูแลเด็กขั้นพื้นฐานหรือมากกว่านั้นจึงขึ้นอยู่กับเงินสนับสนุนและ
สถานการณ์ของครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่าเด็กถูกย้ายจากครอบครัวหนึ่งไปอีกครอบครัวหนึ่ง หรือ กลับไปกลับมา
ระหว่างอยู่กบั ครอบครัวอุปถัมภ์กับสถานสงเคราะห์ ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการและสวัสดิภาพของเด็ก
ถึงแม้จะตระหนักดีว่ามีความจ�ำเป็นที่ต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการประเมินและการติดตามทีเ่ ป็นมาตรฐานมากขึน้ ตามหลักการของการด�ำเนินงานตามแนวทางของสหประชาชาติ
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก มีความจ�ำเป็นที่ต้องตระหนักว่า “ครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเรื่องซับซ้อน และต้องการความ
เชี่ยวชาญสูงและสมควรที่จะต้องให้ความใส่ใจมากขึ้น” นโยบายของการด�ำเนินงานในปัจจุบัน จัดท�ำเป็นโครงการน�ำร่อง
ทีไ่ ม่เชือ่ มต่อกับระบบการเลีย้ งดูทดแทน และใช้การสนับสนุนด้านสวัสดิการเท่านัน้ ทีเ่ ป็นแรงจูงใจ ในขณะทีใ่ ห้การสนับสนุน
อย่างจ�ำกัด
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2.9 เด็กที่ติดเชื้อและเด็กที่ ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
2.9.1 ความท้าทายเมือ่ พิจารณาตามหลักการของแนวทางปฏิบตั ขิ ององค์การสหประชาชาติสำ� หรับเด็กทีต่ ดิ เชือ้
และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การตีตราและเลือกปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับเอชไอวียังคงมีบทบาทส�ำคัญในการเพิ่มภาวะเปราะบาง
และความเสี่ยงที่เด็กจะต้องแยกจากครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีของเด็กที่มีความต้องการพิเศษซ�้ำซ้อนและเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอชไอวี ถึงแม้จะมีกฎหมายและมาตรการในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังพบว่า การตีตราและเลือก
ปฏิบัติเป็นเหตุให้เด็กต้องแยกจากครอบครัว และไปอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน โดยเฉพาะการไปอยู่โรงเรียนประจ�ำของ
ภาครัฐ
แนวทางการจัดโครงสร้างการด�ำเนินงานของสถานรองรับเป็นไปในแนวทางของการดูแลเด็กที่ติดเชื้อหรือเด็กที่ได้รับผล
กระทบจากเอชไอวี แต่ยังไม่รวมถึงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการดูแลที่ใช้ครอบครัว
เป็นฐาน สถานสงเคราะห์ 4 แห่งจากทั้งหมด 34 แห่งในประเทศไทย ได้รับการก�ำหนดให้ดูแลเด็กเหล่านี้โดยเฉพาะ โดย
กระจายอยู่ในทุกภาคทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐ
อีก 5 แห่งที่ดูแลเฉพาะเด็กพิการ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง ในทางตรงกันข้ามพบว่า สถานสงเคราะห์เอกชนที่จด
ทะเบียนและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ให้การดูแลเด็กที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ใน
สัดส่วนที่สูงกว่าสถานสงเคราะห์ของรัฐ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การมีสถานรองรับหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้ เหมือนเป็นการ
ชี้แนะว่าการดูแลในสถาบันเป็นทางเลือกหลัก ไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งยืนยันได้จากข้อมูลที่ผู้ให้
บริการและผู้ให้ข้อมูลระดับพื้นที่ ที่กล่าวว่า แม้ว่าสถานสงเคราะห์อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดที ี่สุด แต่ก็เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้
มากที่สดุ ในบริบทปัจจุบันของการดูแลทดแทน และยังเห็นว่าควรมีสถานรองรับเด็กได้รับผลกระทบจากเอชไอวีให้มากขึ้น
จึงจะเพียงพอและให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
“มีปัญหาเรื่องการส่งต่อ เพราะสถานรองรับเด็กเอชไอวีอาจจะมีไม่มาก เพราะสถานรองรับก็จะหายากหน่อย ก็ส่งต่อ
ไปหลายที่ เช่น บ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่ และ คามิลเลียนที่ จ.ระยอง” (ผู้เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ กรุงเทพและ
ปริมณฑล)
“มีปัญหาเรื่องเด็กติดเชื้อ HIV ที่นี่เป็นสถานแรกรับที่เด็กอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน ถ้าเด็กได้รับผลกระทบถ้าไม่ติดเชื้อ คือ
ไม่เป็นไร เราสามารถส่งหน่วยงานไหนก็ได้ แต่ถ้าเด็กทีต่ ดิ เชือ้ มันไม่มสี ถานสงเคราะห์รองรับเด็กกลุ่มนีท้ เี่ ป็นของภาค
รัฐ ที่เราส่งเป็นระบบได้ เราต้องส่งต่อเอกชน แต่ในจังหวัดของเราไม่มี” (นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัว ภาค
เหนือ)
“เด็กคือกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ราต้องช่วย แต่เด็กจะไปอยูไ่ หน คือเรือ่ งใหญ่ เพราะมันไม่มสี ถานทีร่ องรับ พัทยาไม่มที รี่ องรับ
เด็กเล็ก ต้องส่งไปที่บ้านฉาง จ. ระยอง ส่วนเด็ก HIV บ้านของรัฐก็แทบจะไม่มี” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์
ภาคเอกชน ภาคกลาง)
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การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

หากพิจารณากรอบนโยบายที่เอื้อให้การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เป็นการดูแลระยะยาวแล้ว ข้อค้นพบจากการศึกษานี้
ชีใ้ ห้เห็นความยากล�ำบากในการท�ำให้เกิดความตระหนักในหลักการเรือ่ งความจ�ำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์สงู สุด
ส�ำหรับเด็กติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่สถานรองรับแต่ละแห่งมีความสามารถ
ต่างกัน และความต้องการของเด็กก็มีการเปลี่ยนแปลงไปท�ำให้สถานสงเคราะห์บางแห่งปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองใน
ช่วงปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับว่าสามารถดูแลเด็กได้รับผลกระทบจากเอชไอวีได้ ก็เลยท�ำให้สถานสงเคราะห์เหล่านี้
ต้องรับเด็กที่มาจากหลายพื้นที่ ซึ่งท�ำให้ยากต่อการติดต่อกับครอบครัวที่แท้จริงของเด็กและการส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว
ผลกระทบโดยสรุปในเรื่องนี้ คือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีมักจะถูกส่งไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากบ้านของเขา
ตารางที่ 6 ก. และ 6 ข. แสดงจ�ำนวนโดยประมาณของเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ตารางที่ 6-ก. จ�ำนวนเด็กทั้งหมด และเด็กติดเชื้อเอชไอวีในสถานสงเคราะห์ภาครัฐ*
จำ�นวนเด็กทั้งหมด

จำ�นวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี

% ของเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

7,313

254

3.47%

*ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ 34 แห่ง ณ เดือนมีนาคม 2558

ตารางที่ 6-ข. จ�ำนวนเด็กทั้งหมด และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน 37 แห่ง*
จำ�นวนเด็กทั้งหมด

จำ�นวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี

% ของเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

2,325

178

7.66%

*ข้อมูลจากแบบสอบถามจากสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน 37 แห่ง จดทะเบียนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ เดือน
มีนาคม 2558

จากตาราง จะเห็นได้ว่าร้อยละของเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ภาคเอกชนสูงกว่าในสถานสงเคราะห์
ภาครัฐถึง 2 เท่า ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงจ�ำนวนที่ไม่สมดุลในสถานสงเคราะห์ภาคเอกชน
2.9.2 ความท้าทายในการดูแลเฉพาะด้านส�ำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
สถานการณ์นมี้ ผี ลต่อคุณภาพในการดูแลเด็กโดยเฉพาะการดูแลเด็กรายบุคคล ถึงแม้วา่ เด็กติดเชือ้ เอชไอวีอาจต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ (เช่น การดูแลทางการแพทย์) แต่ยังมีเด็กอื่นที่เผชิญกับปัญหาร้ายแรง โดยเฉพาะในสถานสงเคราะห์
ของรัฐที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นกัน ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะสร้างมาตรฐานการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
ให้สอดคล้องหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเด็กที่ไม่ได้ติดเชื้อหรือไม่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี แม้จะมีเด็กติดเชื้อบางคน
ที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็ไม่สามารถจัดการได้ดี เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่
มีคุณสมบัติตามก�ำหนด
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แม้วา่ กระบวนการนีอ้ าจช่วยเสริมการท�ำให้เอชไอวีและความพิการเป็นเรือ่ งทัว่ ไป ส่งผลให้ลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ แต่
ข้อมูลจากการศึกษา กลับแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเด็กคนอื่นใน
เชิงการดูแลพิเศษ และมีแผนพัฒนารายบุคคลที่มรี ายละเอียดมากกว่า แต่พบว่าก็ยังขาดรายละเอียดของการพัฒนาด้าน
สังคมและอารมณ์ และประเด็นของเพศภาวะ ตัวอย่างเช่น ช่องว่างในการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในการรับมือกับ
สถานการณ์ตดิ เชื้อเอชไอวีในขณะที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่:
•
•
•
•
•

การเปิดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ความต่อเนื่องในการรักษาหลังจากไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลแล้ว
การรับมือและก้าวผ่านการตีตราตัวเอง ในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
การพัฒนาทักษะในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์ที่จะน�ำไปสู่
ความสัมพันธ์ทางเพศ

ข้อค้นพบนีแ้ สดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งวางแนวทางในการพัฒนาความสามารถเหล่านีเ้ ข้าไปในแผนพัฒนารายบุคคล
ของเด็กและต้องเป็นแผนทีม่ ีความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศภาวะ หากเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อการจัดการกับประเด็น
เหล่านี้ แนวคิดของการดูแลเด็กกลุ่มที่ติดเชื้อให้เหมือนกับเด็กกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดอาจท�ำให้เกราะคุ้มกันเด็กเปราะบางลงไป
และท�ำให้การคุ้มครองท�ำได้จ�ำกัดส�ำหรับความเปราะบางของเด็กที่ซับซ้อนและเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กโตขึน้
คณะผู้วิจัยขอเน้นย�้ำว่า ข้อมูลที่รวบรวมแสดงให้เห็นว่าในกรณีท่ีสถานสงเคราะห์มีเด็กอื่นที่ไม่ใช่เด็กติดเชื้อเอชไอวี
หรือพิการอยู่ด้วย สถานสงเคราะห์มีแนวโน้มที่จะใช้แผนพัฒนารายบุคคลส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กที่
ติดเชื้อเอชไอวี และส�ำหรับเด็กปกติก็จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคลตามพัฒนาการปกติ ซึ่งสามารถอธิบายได้จาก 2 กรณี
ดังต่อไปนี้
“เราจะท�ำเป็น IDP ของเด็กแต่ละบุคคลว่า ต้องมีแผนว่าเด็กหนึ่งคนจะต้องท�ำพัฒนาการ หรือว่าจะต้องเสริมทางด้าน
ไหนบ้าง เด็กแต่ละคนก็จะมีแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล แผนรายบุคคลของตนเอง โดยจะมีการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ
ประกอบไปด้วย พยาบาล นักสังคม นักจิต คุณครูประจ�ำอาคารพัก แล้วก็พี่เลี้ยงที่เขาดูแลเด็กอยู่ ว่าเด็กชายเอนี่ เขา
มีปัญหาเรื่องอะไร อาการเป็นอย่างไรบ้าง เราจะแบ่งออกเป็นด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ภาษา ก็
จะมาดูทลี ะด้าน ว่าด้านร่างกายเขาเป็นไปตามวัยไหม เขาอายุ 3 ขวบ เกณฑ์เขาต้องท�ำอะไรได้บ้างแล้ว เด็กท�ำได้
หรือไม่ ก็จะมีการกรอกข้อมูลว่าเด็กท�ำอะไรได้ กระตุ้นอย่างไร เสริมอย่างไร แต่แผนของเรา เด็กท�ำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
อะไรท�ำไม่ได้จะต้องกระตุ้น ปกติจะเรียนเหมือนกัน ปกติเราจะเรียนห้องเรียนเป็น class คือครูหนึ่งคนจะสอนเด็กทั้ง
ห้อง เขาก็จะเรียนพื้นฐานเหมือนกันหมด แต่เด็กคนไหนที่ช้า คือเราจะมีเด็กที่ delay พูดช้า ออกเสียงไม่ชัด เด็กกลุ่ม
นี้อยู่กับเราอยู่ เราก็จะกระตุ้นเป็นพิเศษ ก็คือส่งเขาไปฝึกพูดที่โรงพยาบาลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เราก็เอาสิ่งที่
คุณหมอสอน กลับมาสอนเขาที่สถานสงเคราะห์ ก็จะมีคุณครูที่ดูแลเด็กคนนั้นรับผิดชอบเรื่องของการกระตุ้นพัฒนา
การเด็ก” (นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล)
“อันดับแรก ค่อยๆ คุยเรื่องรายละเอียดและค่อยเบี่ยงเบนพฤติกรรม แต่ถ้าเกิดว่าในรายที่มีภาวะความรุนแรง
หนักๆ มากๆ ใช้จนเป็นเรื่องปกติ สามารถท�ำร้ายคนอื่นได้โดยที่ตนเองไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เป็นความรุนแรงที่ไม่ควรท�ำก็
อาจจะคุยกับแพทย์เด็ก แพทย์จติ เวชเด็ก สุขภาพจิตถึงการท�ำแผนพัฒนาเด็ก..... แต่ถา้ แผนพัฒนาการปกติ เจ้าหน้าที่
เขาจะมีฟอร์มจากส่วนกลางอยู่แล้วที่ใช้ทั้งหมดเหมือนกัน ในแต่ละช่วงวัยของการพัฒนาว่าอันไหนท�ำได้ อันไหนท�ำ
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ไม่ได้ แล้วเราจะส่งเสริมอย่างไร เป็นรายงานการประเมินพัฒนาการเด็ก แต่ถา้ เป็นเด็กโต แผนการพัฒนาก็จะมีมาจาก
โรงเรียนด้วย เพราะช่วงกลางวันเด็กจะไปโรงเรียนและเด็กใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนประมาณ 8 ชม.” (นักสังคมสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์ภาครัฐ กรุงเทพและปริมณฑล)
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามก�ำหนด ท�ำให้การดูแลเด็กรายบุคคล การจัดการรายกรณีและ
การคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว น้อยลง
2.9.2 การคืนเด็กที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเอชไอวีสู่ครอบครัว
เด็กเหล่านี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การดูแลทางการแพทย์ การปฏิบัติตามแผนการรักษา และการสนับสนุนด้าน
จิตใจ ครอบครัวมักใช้เหตุผลของค่าใช้จ่ายด้านสิง่ ของและเรือ่ งของอารมณ์เพือ่ ยืนยันว่าเด็กยังต้องอยู่ในสถานรองรับ การ
ขาดการสนับสนุนจากชุมชนส�ำหรับเด็กและครอบครัวเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญ
เช่นเดียวกับการอภิปรายหัวข้อก่อนหน้านี้ ผู้ให้ข้อมูลมักอธิบายว่าการสนับสนุนด้านสวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะตอบ
สนองความต้องการทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับเด็ก ปัจจัยนี้เป็นสาเหตุควบคู่กับสาเหตุการแยกจากครอบครัวอื่นๆ เช่น ความยากจน
และการเลือกปฏิบัติส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
“เรามีปัญหาในการติดตามผู้ปกครองของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ตามการประเมินผลมี 5 คนที่ยังคงเหลืออยู่ แต่ไม่มีใคร
ต้องการพวกเขาเนื่องจากโรค พวกเขาบอกเราตรงๆ ว่าไม่ต้องการเด็ก ซึ่งนี่เป็นครอบครัวดั้งเดิม ส่วนในครอบครัว
อุปถัมภ์ไม่มเี ลย (เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี) เพราะแม้แต่เด็กปกติกย็ งั ไม่มใี ครเตรียมตัวจะรับพวกเขาเลย” (นักสังคมสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์ภาครัฐภาคใต้)
ดังนั้นการตีตราและเลือกปฏิบัติยังคงท�ำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่า สถานสงเคราะห์เป็นเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นใน
การดูแลเด็กกลุ่มนี้
ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่า ปัญหาการดูแลและการคืนเด็กกลุ่มนี้สู่ครอบครัวเสริมด้วยการที่ระบบบริการทางสังคมและการ
สนับสนุนไม่เพียงพอ เช่น การดูแลเด็กในตอนกลางวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผู้ปกครองทีต่ ้องท�ำงาน เช่นเดียวกับปู่ย่า
ตายาย หรือผู้ดูแลที่เป็นผู้สูงอายุคนอื่นๆ ที่อาจจะต้องเผชิญกับความยากล�ำบากในการดูแลเด็กทุกวัน
อย่างไรก็ตาม เรายังพบว่า บางครั้งทัศนคติของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ภาครัฐก็ไม่เอื้อต่อการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว
เช่น บางครั้งบุคลากรเชื่อว่าการอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการได้รับการรักษา และมั่นใจว่าเด็กจะได้รับการ
รักษาที่ดี และยังพบว่าการเตรียมเด็กคืนกลับสู่ครอบครัวยังคงเป็นปัญหาอยู่
“ยาท�ำให้อาการของพวกเขาคงที่ เราให้การอบรมเด็กเกี่ยวกับกิจวัตรประจ�ำวันในชีวิต มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถส่ง
กลับไปยังครอบครัวของพวกเขา เราจะเห็นว่าเรื่องอย่างนี้สามารถส่งผ่านทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงท�ำให้
สถานการณ์อนั ตราย ตอนแรกเราพิจารณาว่าวัดเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะเป็นผู้ให้การดูแล แต่ถ้าพวกเขาไม่ได้รับยาก็
จะมีปัญหาได้ ครอบครัวต้องมีความพร้อมจริงๆ ที่จะดูแลเด็กและเด็กก็ต้องพร้อมจริงๆ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถส่ง
พวกเขากลับได้” (นักจิตวิทยา สถานสงเคราะห์ภาครัฐ ภาคกลาง)

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องหันมามุง่ เน้นการท�ำแผนพัฒนารายบุคคลและด�ำเนินการตามแผน และการจัดการรายกรณี
เพื่อเสริมสร้างสภาวะทางอารมณ์และศักยภาพทางสังคมที่จ�ำเป็นต่อการน�ำไปสู่การคืนเด็กสู่ครอบครัวได้ง่ายยิ่งขึ้น
ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รูปแบบการจัดการให้เด็กติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในการดูแลแบบสถาบันเป็นระยะเวลานาน และการที่
สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยอมรับเด็กๆ จากจังหวัดอื่นมาดูแล ในบริบทนี้การรักษาความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวหรือผู้ดูแลจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากมาก ส�ำหรับสถานรองรับภาคเอกชนปัญหาเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยความจริงที่ว่า
สถานรองรับหลายแห่งไม่ได้มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ครอบครัวและยังท�ำงานในลักษณะที่เป็นปัจจัยชักจูงให้เด็กเข้าอยู่ในการ
ดูแลแบบสถาบัน
2.9.3 ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีเพื่อแก้ปัญหาด้านความต้องการของเด็กที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
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การศึกษานีม้ งุ่ เน้นไปทีเ่ ด็กติดเชือ้ หรือได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี รายงานฉบับนีแ้ สดงตัวอย่างของการปฏิบตั ทิ ดี่ ที เี่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับเด็กกลุ่มนี้ด้วย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติที่อธิบายไว้ในตัวอย่างนี้สามารถปรับให้เข้ากับเด็กทุกคนได้ ตัวอย่าง
เหล่านี้ประกอบด้วย
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• เครือข่ายการสนับสนุนพ่อแม่ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี–สนับสนุนโดยมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม
จังหวัดพะเยา มีพ่อแม่ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีและมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจไม่ดี เป็นสมาชิกของเครือข่ายการ
สนับสนุนกันและกัน (Peer Support Network) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธธิ ดิ าเมตตาธรรมซึง่ เป็นองค์กรเอกชน
ด้านคริสต์ศาสนา เครือข่ายนี้มีเป้าหมายสนับสนุนผู้ปกครองในการดูแลเด็ก และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอชไอวีและเด็กยากจน แม้ว่าตอนเริ่มต้นโครงการจะเน้นไปที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่ปัจจุบันเครือข่าย
ได้ขยายออกไปดูแลครอบครัวและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน ปัญหาครอบครัว และอื่นๆ สมาชิกของ
เครือข่ายได้รบั ทุนสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้บุตรได้รับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และยังได้
รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น นมผง และอุปกรณ์การเรียนอีกด้วย สมาชิกช่วยและสนับสนุนกันและกันในการ
ดูแลบุตรของสมาชิกในกลุ่ม มูลนิธิยังได้ให้การอบรมสมาชิกในเครือข่ายเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะการใช้ชีวิตและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการอบรมในเรื่องการเขียนโครงการและการบริหารโครงการ ที่ส�ำคัญนอกจากนี้ยัง
ได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆ ในการเข้ารับความช่วยเหลือจากภาครัฐอีกด้วย พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กได้
กล่าวว่าเครือข่ายการสนับสนุนนี้สามารถช่วยพวกเขาให้สามารถดูแลลูกต่อไปได้
• สหทัยมูลนิธิ / สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ – โครงการครอบครัวอุปการะ รวมถึงเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มักอ้างถึงโครงการของสหทัยมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ที่ร่วมกันสร้าง
ตัวอย่างที่ดีในการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว โดยเน้นที่การพาเด็กกลับเข้าสู่ครอบครัวเดิมและการพาเด็กในสถาน
สงเคราะห์เข้าสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวถึงนักสังคมสงเคราะห์ที่ถูกฝึกจากโครงการนี้ว่า สามารถ
ให้การสนับสนุนครอบครัวได้เป็นอย่างดีและเป็นบุคคลส�ำคัญของการท�ำงานในการคืนเด็กสู่ครอบครัว โครงการ
ครอบครัวอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการคืนเด็กสู่ครอบครัว ซึ่งมี
ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต โดยจะเน้นไปที่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับการอบรมด้านการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว รวมถึงขั้นตอนการดูแลเด็กและการรักษาทางการ
แพทย์ต่างๆ พวกเขายังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากนักสังคมสงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
เวียงพิงค์ซงึ่ จะเข้ามาช่วยสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี และให้ขอ้ มูลการติดต่อทีส่ ามารถติดต่อได้เสมอเมือ่ ต้องการความ
ช่วยเหลือ นอกจากนีย้ งั มีการน�ำเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีคนื กลับสูค่ รอบครัวและชุมชนโดยมีขอ้ พิจารณาในการลดการ
ตีตราและเลือกปฏิบัติ เป็นหลัก
• สวัสดิการและการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวอย่างที่ดีจากภาคใต้ เป็นตัวอย่างของระบบสวัสดิการและสนับสนุนเด็กและครอบครัวที่มีภาวะเปราะบาง โดย
มี “ชุดของการปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ” เพือ่ ช่วยเหลือเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี โดยความร่วมมือจากส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กที่
ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ซึ่งการสนับสนุนนี้มากกว่าการสนับสนุนในพื้นที่อื่นๆ และเป็นปัจจัยส�ำคัญในกลไก
การป้องกันและลดแนวโน้มทีเ่ ด็กจะต้องเข้าไปอยูใ่ นการดูแลจากสถานสงเคราะห์ อย่างไรก็ตามยังพบความท้าทาย
อื่นๆ ได้แก่ ความลังเลที่จะเปิดเผยสถานะการติดเชื้อของตนเอง หรือของผู้ปกครอง แต่เนื่องจากมีระบบในระดับ
ชุมชนที่เข้มแข็งรวมถึงคณะกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาที่มีผลต่อเด็กและครอบครัว จังหวัดสงขลาเป็น
ตัวอย่างที่ดีในแง่ของระบบสวัสดิการที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
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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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ประเด็นเพิม่ เติม จากตัวอย่างในภาคใต้ทำ� ให้เห็นวิธกี ารสนับสนุนกันในระดับชุมชน ทีจ่ ะเพิม่ การเข้าถึงระบบสวัสดิการและ
การคุ้มครองทางสังคม เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับอ�ำเภอและต�ำบล นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ผู้นำ� ชุมชน และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในชุมชน สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงส�ำคัญให้ผู้ที่ควรได้รับประโยชน์ เข้าถึงกลไกของสวัสดิการและการ
คุ้มครองทางสังคม เช่น ในจังหวัดยะลาและสงขลา ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ตัวอย่างหลายตัวอย่างที่ผู้ดำ� เนินการระดับพื้นที่ รวม
ถึงเครือข่ายในชุมชน เป็นสะพานเชื่อมให้เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม รวมถึงกลไกการช่วยเหลือสนับสนุน
ครอบครัว นอกจากนี้ ระบบของศาสนาและชุมชนก็เป็นส่วนส�ำคัญที่เติมเต็มช่องว่างของการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ
เด็กและครอบครัวที่เปราะบางอีกด้วย
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ส่วนที่

3

ข้อเสนอแนะ

3.1 การทบทวนกฎหมายและกรอบนโยบาย
จุดอ่อนที่พบในส่วนของกฎหมายและกรอบนโยบายต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขในระดับ
ปฏิบัติการจะไม่เป็นการด�ำเนินการแบบชั่วคราว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบ
การเลีย้ งดูทดแทนทีม่ คี วามสมดุลระหว่างการป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัวและการสนองความต้องการของเด็กทีต่ ้อง
ได้รับการเลี้ยงดูทดแทน
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การปรับปรุงระบบ ควรมีความสอดคล้องกับหลักการของแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ทีม่ งุ่ หวังจะเพิม่ ความเข้มแข็ง
และความสามารถของครอบครัวของเด็กและชุมชน เพื่อรับมือกับความเปราะบางทางสังคมที่จะน�ำไปสู่การท�ำให้เด็กต้อง
แยกจากครอบครัว
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ข้อเสนอแนะในภาพรวมทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การพัฒนาระบบการดูแลทดแทน
ส�ำหรับเด็กมีดังนี้
• ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญของ
องค์การยูนเิ ซฟ ควรแต่งตัง้ คณะท�ำงานวิชาการระดับสูงทีร่ วมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ �ำคัญ เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งการเลีย้ งดูทดแทน ท�ำความชัดเจนในบทบาทและความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่าจะมีการประสานงานที่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายปัจจุบัน
• คณะท�ำงานวิชาการชุดนี้ ควรทบทวนข้อค้นพบจากรายงานนี้ พิจารณาข้อเสนอแนะตามที่ปรากฎในรายงาน
ฉบับนี้ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป และให้ความมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้มีการน�ำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
เป้าหมายหลักของการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานวิชาการโครงการศึกษานี้ คือ (รูปที่ 3 และตารางที่ 7):
• ท�ำให้กรอบของกฎหมายคุ้มครองเด็กและนโยบาย สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และหลักการตาม
แนวทางขององค์การสหประชาชาติ และแก้ไขปัญหาการแยกส่วนของกรอบการท�ำงานในปัจจุบัน
• พัฒนากลยุทธ์การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนส�ำหรับการด�ำเนินงานร่วมกันของหลายภาคส่วนในระบบการเลีย้ งดูทดแทน
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือให้ความส�ำคัญกับการดูแลแบบครอบครัว และก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ชดั เจนของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการประสานงาน การก�ำกับการด�ำเนินงาน และก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบในภาพรวม
• ท�ำให้มั่นใจว่าจะมีระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อนกับสภาวะของเด็ก ที่สนับสนุนการดูแลใน
รูปแบบครอบครัว โดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งโดยการสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และการจัด
บริการชุมชนและเครือข่ายในชุมชน
รูปที่ 3 การเลี้ยงดูแลทดแทนเชิงระบบ
หลักการหลักที่
ต้องคำ�นึงถึง
ความจำ�เป็น,
ความเหมาะสม,
ประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก

แนวทางการทำ�งานเชิงระบบ: เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือสถานการณ์
ที่ยากลำ�บาก และเพิ่มศักยภาพของเด็ก ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถ
รับมือกับความเปราะบางทางสังคมได้
กรอบกฎหมายและนโยบายคุ้มครองเด็ก
มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และแนวทางปฏิบัติที่ดี
มีการออกแบบยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนการดูแลเด็กแบบครอบครัว โดยมีขั้นตอน
การทำ�งานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน
การแยกจากของเด็กและครอบครัว และเข้าให้การช่วยเหลือ
เมื่อเด็กจำ�ต้องแยกจากครอบครัว ทั้งนี้การทำ�งานต้องเน้น
การประสานงาน และการควบคุมตรวจสอบอย่างชัดเจน
มีระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อช่วยเหลือไม่ให้
เกิดการแยกจากของเด็กและครอบครัว โดยมี
ทรัพยากรที่เหมาะสมและมีบริการที่มีศักยภาพ
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ความเปราะบางในสังคมที่ส่งผล
ต่อการแยกจากของเด็กและครอบครัว

เด็ก ครอบครัว ผู้ดูแล
และชุมชน

ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะเฉพาะที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อการพิจารณาของคณะท�ำงานด้านวิชาการ:

ด้านนโยบาย

ประเภท

ข้อเสนอแนะ

กรอบเวลา

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังไม่เคยได้รับการทบทวนตั้งแต่ถูกบังคับใช้ และในช่วงที่
ผ่านมามีการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ หี ลายด้าน จึงควรทบทวนเพือ่ ปรับปรุงข้อกฎหมายในส่วนทีส่ ง่ เสริมให้เด็ก
ได้รับการดูแลในสถาบันเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการแก้ปัญหาเชิงระบบ การทบทวนควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกระดับ (ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมเพื่อเป็นตัวแทนนำ�เสนอ
ความปรารถนาและความต้องการที่แท้จริงของเด็ก ครอบครัว และชุมชน

1 ปี

ปรับปรุง พัฒนา พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและแนวทาง
ของสหประชาชาติ โดยใช้แนวทางของสหประชาชาติเป็นหลัก ในการพัฒนาการดำ�เนินงานการเลีย้ งดูทดแทนทีเ่ ป็น
แนวทางร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ โดยกำ�หนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ กลไกการประสานงาน และการ
กำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร์ตอ้ งกำ�หนดขัน้ ตอนและระยะเวลาทีจ่ ะปรับทิศทางของระบบการเลีย้ งดูทดแทน
ให้การดูแลครอบครัวเป็นรูปแบบหลักในการดูแลเด็ก และได้รับความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรก ทั้งนี้ต้องมีมาตรการที่
เป็นรูปธรรม เพื่อลดการต้องพึ่งพาการดูแลเด็กในสถานรองรับของเด็กทุกคนและทุกประเภท รวมเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอชไอวีให้ ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และเพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
จึงควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กให้มากยิ่งขึ้น

1 ปี

การทบทวนนโยบายควรอยู่บนพื้นฐานของตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาทางเลือกของการเลี้ยงดู
ทดแทนสำ�หรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีและเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี เด็กถูกทารุณ
กรรม ทอดทิ้ง ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกแสวงหาประโยชน์ มุ่งหวังที่จะลดการนำ�เด็กเข้าสู่สถานรองรับและให้
ความสำ�คัญกับการคืนเด็กสู่ครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากขึ้น ต้องทำ�ให้มั่นใจว่าจะให้ความสำ�คัญกับการเลี้ยงดู
ทดแทนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เช่น กลุ่มบ้าน หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผู้ดูแลได้รับการอบรมและมีทักษะในการดูแลเด็ก

1 ปี

ทบทวนกระบวนการและกลไกการจดทะเบียนขององค์กรภาคเอกชนที่ให้บริการการเลี้ยงดูทดแทน เพื่อสนับสนุน
การบูรณาการงานของภาคเอกชนเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทนของประเทศ และปรับปรุงมาตรฐานการดูแลและ
การกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรกำ�หนดว่าหน่วยงานภาครัฐใดควรรับผิดชอบการจดทะเบียนและ
กลไกการประสานงาน และหน่วยงานใดรับผิดชอบในภาพรวมเมื่อมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง

1 ปี

ทบทวนมาตรฐานการดูแลในสถานรองรับ โดยสร้างความสมดุลด้านการดูแลเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีจ่ �ำ เป็น
ของเด็ก กับการคืนเด็กสู่ครอบครัว ทั้งนี้ควรส่งเสริมการดูแลโดยมีครอบครัวหรือชุมชนเป็นฐาน รวมถึงมีการ
ตรวจสอบและประเมินกระบวนการทำ�งานของทั้งภาครัฐและเอกชน

1 ปี

ลดอุปสรรคในการเข้าเป็นครอบครัวอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ทบทวนระบบที่ออกแบบไว้ ในปัจจุบันที่
จำ�กัดจำ�นวนและงบประมาณครอบครัวอุปถัมภ์

1 ปี

ลดอุปสรรคและความคลาดเคลือ่ นเชิงนโยบายในปัจจุบนั ทีจ่ �ำ กัด หรือเป็นอุปสรรคไม่ให้ครอบครัวอุปถัมภ์เป็นทาง
เลือกหนึง่ ของการเลีย้ งดูทดแทนอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ ต้องทำ�ให้การจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์มไิ ด้เป็นเพียง
แค่ส่วนน้อยในระบบการเลี้ยงดูทดแทน

1 ปี

ทบทวนประเด็นการคุม้ ครองเด็กในระบบการเลีย้ งดูทดแทนเพือ่ ให้การช่วยเหลือเด็กเป็นองค์รวมและคำ�นึงถึงแต่ละช่วง
ชีวติ ของเด็ก เพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการได้เหมาะสมตลอดช่วงการพัฒนาของเด็ก (เช่น บริการการดูแลเด็ก
การพัฒนาทักษะของครอบครัวในการเลีย้ งดูเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ และเด็กทีต่ ดิ เชือ้ หรือได้รบั ผลกระทบจาก
เอชไอวี) พร้อมทัง้ สนับสนุนให้เด็กเข้าถึงการศึกษาและโอกาสของการเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ หมาะสำ�หรับแต่ละช่วงอายุและ
ความสามารถของเด็ก การสนับสนุนควรหมายรวมถึงการลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนด้านจิตใจ
ให้ผปู้ กครองหรือผูด้ แู ลสามารถดูแลเด็กต่อไปได้ (เช่น การให้ค�ำ ปรึกษา และการสนับสนุนจากกลุม่ เพือ่ น)

1 ปี

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)

53

ด้านปฏิบัติการ

ประเภท

54

ข้อเสนอแนะ

กรอบเวลา

ประเมินประสิทธิผลของโครงการครอบครัวอุปการะและครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์ทเี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั และกำ�หนด
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ�ในการให้เงินช่วยเหลือ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกแก่เด็กที่อยู่ในการดูแลแบบมีครอบครัว
เป็นฐาน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ควรใช้วิธีการพิจารณาว่าเด็กมีความต้องการพิเศษซึ่งจะต้องดูแลและสนับสนุนโดย
เฉพาะหรือไม่ และควรปรับให้เข้ากับค่าครองชีพเป็นระยะๆ ไป

1 ปี

กำ�หนดวิธกี ารพัฒนากระบวนการและเงือ่ นไขการรับเด็กเข้าสูร่ ะบบการดูแลทดแทน (Gatekeeping) ให้สอดคล้อง
กับแนวทางของสหประชาชาติดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรปรับปรุงการปฏิบัติในการเลี้ยงดูทดแทนที่ท�ำ อยู่ใน
ปัจจุบนั และพัฒนาแนวทางทีส่ ามารถใช้ ได้ทงั้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับสถานรองรับที่ไม่น�ำ ไปสู่
รูปแบบการดูแลแบบสถาบัน (ตามนิยามทีใ่ ห้ ไว้ ในส่วนนิยามศัพท์) รวมถึงกำ�หนดระยะเวลาการดำ�เนินงานเป็นระยะ
เพื่อจัดการประเมินที่มุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการในพื้นที่

6 เดือน

ระบุปัญหาและขจัดอุปสรรคที่จำ�กัดให้ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนที่มีให้ครอบครัว

3 เดือน

จัดทำ�มาตรฐานของกระบวนการการประเมิน และติดตามผลจากทุกบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ทดแทนแบบครอบครัวแบบเป็นทางการ

6 เดือน

จัดทำ�มาตรฐานระบบการประเมินสถานสงเคราะห์ภาคเอกชนทีจ่ ดทะเบียน คล้ายกับระบบทีใ่ ช้กบั สถานสงเคราะห์
ของภาครัฐ และมีการกำ�กับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำ�ให้ชัดเจนว่าการกำ�กับ
การดำ�เนินงานของสถานรองรับภาคเอกชนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงมาตรการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากสถาน
รองรับภาคเอกชนไม่ดำ�เนินการตามมาตรฐาน

6 เดือน

กำ�หนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่มีหน้าที่ต่างๆ ในการดำ�เนินงาน
เลี้ยงดูทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ให้ชัดเจน ต้องทำ�ให้มั่นใจว่าความสามารถ และความรับผิดชอบนั้นๆ จะมีประสิทธิผล
มากขึ้นในการคุ้มครองเด็กตามช่วงชีวิตของเด็ก ด้วยการทำ�ให้เข้าใจเด็กและครอบครัวมากขึ้น การฝึกอบรมต้อง
ได้มาตรฐาน และเป็นปฏิบตั กิ ารทีด่ เี ป็นปัจจุบนั การอบรมเป็นแบบการพัฒนาความสามารถ และพัฒนาจากปฏิบตั ิ
การที่ดีโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ยกตัวอย่างความสามารถที่ระบุไว้ ใน “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

ประเมินประเภทและจำ�นวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติจำ�เป็นต่อการเลี้ยงดูทดแทนทั้งหมด โดยเฉพาะการจัดการราย
กรณี แผนพัฒนารายบุคคล และกลยุทธ์การคืนเด็กสูค่ รอบครัว นอกจากนีค้ วรมีการประมาณทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็น
ต้องมี เพื่อการรับบุคคลากรและการพัฒนากลยุทธสำ�หรับการคัดสรรบุคลากรและการฝึกอบรม (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

สร้างมาตรฐานการฝึกอบรมในเรื่องนโยบาย กฎหมาย และระบบสนับสนุนสวัสดิการแก่บุคลากรหลัก เช่น นัก
สังคมสงเคราะห์ ผูน้ �ำ ชุมชน และผูม้ จี ติ อาสาในชุมชน เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดการดำ�เนินงานเป็นเครือข่ายและการทำ�งาน
ที่ใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อทำ�ให้เข้าถึงบริการและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรม
หรือถูกทอดทิ้ง

6-12 เดือน

การศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

ด้านปฏิบัติการ

ประเภท

ข้อเสนอแนะ

กรอบเวลา

เพิ่มจำ�นวนบุคลากรด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน และการเลี้ยงดูทดแทนในทุกระดับ ถึงแม้จะตระหนักถึงความ
สำ�คัญในการเพิ่มจำ�นวนนักสังคมสงเคราะห์ และผู้จัดการรายกรณี ในสถานรองรับของแต่ละหน่วยงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว แต่ควรให้ความสำ�คัญกับการ
เพิ่มบุคลากรในระดับท้องถิ่นด้วย เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัว สนับสนุน
การเลี้ยงดูทดแทน และช่วยติดตามกรณีการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว นอกจากนี้ควรคำ�นึงถึงการดำ�เนินการเพื่อ
แก้ ไขข้อกังวลตามบริบททางวัฒนธรรมทีม่ ตี อ่ การเลีย้ งดูทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนิน
การครอบครัวอุปถัมภ์ และปรับแก้ความเข้าใจและความเชื่อดั้งเดิมว่าสถานสงเคราะห์สามารถดูแลเด็ก และให้การ
ศึกษาที่ดีกว่าครอบครัวได้

1 ปี

ใช้ประโยชน์จากระบบของกระทรวงมหาดไทยในการกำ�หนดเลขประจำ�ตัวให้กับเด็กเกิดใหม่ทุกคน และใช้เลข
ประจำ�ตัวนี้ตลอดระยะเวลาการดูแลในระบบการเลี้ยงดูทดแทน

3 เดือน

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กทุกคนทีอ่ ยูใ่ นระบบการเลีย้ งดูทดแทนไว้บนฐานข้อมูล
ออนไลน์

6-12 เดือน

ตรวจสอบติดตามสถานสงเคราะห์เอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน และช่วยให้องค์กรเหล่านัน้ จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

3 เดือน

สร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของการจัดการดูแลแบบครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก
รวมทั้งข้อเสียต่อพัฒนาการของเด็กเมื่อต้องอยู่ในการดูแลแบบสถาบัน

อย่าง
ต่อเนื่อง

สร้างฐานข้อมูลทีร่ วบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการคุม้ ครองทางสังคม การป้องกันการแยกจากครอบครัว และ
การสนับสนุนการดูแลในรูปแบบครอบครัวไว้บนเว็บไซต์ โดยมีผู้ดูแลหลักคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และได้รับการสนับสนุนการประสานงานจากกระทรวงต่างๆ ที่ให้บริการเหล่านี้ โดยฐานข้อมูลนี้
ต้องเป็นข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้ โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ สูอ่ งค์กรระดับท้องถิน่ เช่น อบต. อสม. เป็นต้น เพือ่
สร้างความตระหนักและการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม

6-12 เดือน

ออกแบบและปฏิบตั กิ ารโครงการนำ�ร่องในระดับชุมชน เพือ่ สร้างฐานข้อมูลของครอบครัวทีพ
่ ร้อมจะเป็นครอบครัว
อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างผู้นำ�ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย

12 เดือน

นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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ส่วนที่

4

บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้พบว่าข้อจ�ำกัดทั้งด้านบริหารจัดการ การก�ำกับการด�ำเนินงาน และการด�ำเนินการในทุกรูปแบบของการ
เลี้ยงดูทดแทน เป็นความท้าทายหลักที่ทำ� ให้ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเด็กจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดูแล จุดเริ่มต้นของ
ปัญหาเหล่านีเ้ ริม่ จากกฎหมาย และกรอบนโยบายทีย่ งั ไม่สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงการมีทรัพยากรที่
ไม่เพียงพอในการด�ำเนินงาน
ทรัพยากรส่วนใหญ่สำ� หรับการเลีย้ งดูทดแทนถูกใช้สำ� หรับสถานสงเคราะห์และมักจะเป็นการดูแลเด็กในระยะยาว ในขณะ
ที่ทรัพยากรส�ำหรับการดูแลทดแทนในรูปแบบครอบครัวมีจ�ำกัด การศึกษางานวิจัยต่างประเทศพบว่า การดูแลโดยสถาน
สงเคราะห์มแี นวโน้มที่จะให้การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เป็นระยะเวลานาน หากมุ่งเน้นการปฏิบัติ ดังนี้
• การแยกเด็กหรือการจ�ำกัดการมีส่วนร่วมของเด็กกับชุมชน ให้โอกาสเด็กเพียงเล็กน้อยในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการใช้ชวี ิตประจ�ำวัน และประสบการณ์ทั่วไป
• การอยู่อาศัยเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว และด�ำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด
• การท�ำให้เด็กแยกจากครอบครัว เพื่อน และชุมชนเป็นระยะเวลานาน
• การจัดการชีวิตประจ�ำวันของเด็กที่มีกฎระเบียบเข้มงวด ที่ไม่สามารถตอบสนองความจ�ำเป็นและความต้องการ
ที่แท้จริงของเด็กแต่ละคนได้
• การแยกเด็กออกจากชุมชนเนื่องจากการวินิจฉัยว่าเป็นความพิการ/ป่วยเรื้อรัง
ผลจากการศึกษานี้พบว่าสถานสงเคราะห์ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
ด�ำเนินการตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น เราตระหนักว่า การด�ำเนินงานทีใ่ ห้นำ�้ หนักในเรือ่ งการดูแลในสถานสงเคราะห์ ส่วน
หนึง่ เกิดจากเหตุผลของบริบททางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกรณีของเด็กทีต่ ดิ เชือ้ หรือได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี ซึง่ ในช่วง
แรกๆ ของการระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี พ่อและแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก การรักษามีจำ� กัด เป็น
เพียงการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเท่านั้น อีกทั้งการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ยังคงเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม สถานสงเคราะห์จึงเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกส�ำหรับเด็กที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ หรือ
พ่อแม่ป่วยจนไม่สามารถดูแลเด็กได้
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั สถานการณ์เหล่านีไ้ ด้เปลีย่ นแปลงไปอย่างสิน้ เชิง เอชไอวีกลายเป็นโรคเรือ้ รังทีผ่ ้ปู ่วยหรือเด็กๆ ยัง
คงด�ำเนินชีวติ ต่อไปได้หากได้รบั การรักษาทีด่ ี อีกทัง้ มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทีด่ ที งั้ ในเรือ่ งเอชไอวี และการดูแล
ทดแทน ด้วยหลักการของสิทธิและความเท่าเทียม ดังนัน้ จึงยากทีจ่ ะให้เหตุผลทีจ่ ะยังคงใช้กรอบนโยบายเดิมทีย่ งั ไม่เอือ้ ต่อ
การสร้างความเท่าเทียม ซึ่งมีผลให้การป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัว และการใช้การดูแลทดแทนในรูปแบบครอบครัว
ไม่อยู่ในล�ำดับความส�ำคัญต้นๆ การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่จึงเป็นการท�ำงานแบบตั้งรับ มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (CABA)
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ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ในการให้หน่วยงานอืน่ นอกเหนือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์เข้ามาร่วมด�ำเนินการ เพือ่ จัดการกับปัญหาทีน่ ำ� ไปสูส่ าเหตุให้เด็กต้องแยกจากครอบครัวตลอดจนการน�ำเด็กเข้า
สู่สถานสงเคราะห์
ประเด็นของการท�ำงานการเลีย้ งดูทดแทนขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทีแ่ ยกกันท�ำให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อน การด�ำเนินงาน
ที่ไม่เป็นแนวเดียวกัน และที่ส�ำคัญเป็นเรื่องของการขาดการติดตามเด็กและท�ำให้เด็กมีโอกาสที่จะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
อันตราย การจัดการกับปัญหานีส้ ามารถท�ำได้โดยการให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบทีม่ กี ารก�ำกับดูแล
จากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดใน
การป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัวและการเข้าไปอยูใ่ นสถานรองรับ ไม่สามารถจะหลีกเลีย่ งการต้องจัดการให้หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนด�ำเนินงานประสานและเสริมงานกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงต้องจัดการกับอุปสรรคด้านวัฒนธรรม
และบรรทัดฐานของสังคมที่ส่งเสริมการดูแลเด็กในสถานรองรับ
ทัง้ นีด้ ้วยการเริม่ ต้นทีก่ ารทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย และกรอบนโยบายในปัจจุบนั ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการดูแลเด็กในสถาน
รองรับ แต่จ�ำกัดการดูแลโดยเครือญาติ หรือครอบครัวอุปถัมภ์
ท้ายทีส่ ดุ เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะสามารถท�ำให้เด็กได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยเฉพาะกับเด็กทีม่ ภี าวะเปราะบาง มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดทรัพยากรให้เพียงพอกับระบบการเลีย้ งดูทดแทน ทีจ่ ะให้การคุม้ ครองทางสังคมทีม่ คี วามละเอียด
อ่อนต่อสภาวะของเด็ก ซึ่งมากกว่าเพียงการช่วยเหลือด้านการเงินและสิ่งของ และหมายรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้
กับชุมชน เพื่อช่วยให้เด็กได้รบั การเลี้ยงดูในแบบครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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