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สาสน์: คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีความกา้วหน้าอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (SDGs) 

สิงนีส่งผลให้เด็ก ๆ ประสบความสําเร็จอย่างมากในแง่ของการรักษาสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ทีดีใน

สังคม ในช่วงไม่กีปีทีผ่านมา เพราะเหตุนีการคุม้ครองและสวสัดิภาพเด็กในสถานสงเคราะห์ จึงเป็นจุดสนใจ

หลกัสาํหรับทงัหน่วยงานของรัฐและองคก์รภาคประชาสังคม (CSOS) 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีประวติัอนัยาวนานในดา้นความมุ่งมนัในการ

สอนและการปฏิบติัในงานสังคมสงเคราะห์และนโยบายทางสังคม ซึงมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้และความ

เชียวชาญของผูจ้ดังานในชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ผูเ้ชียวชาญดา้นนโยบายและอืน ๆ คณะยงัได้มอบความ

เชียวชาญดา้นเทคนิคและสนับสนุนงานของรัฐบาลไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ในการเร่งพฒันาสังคมและความ

เป็นอยูท่ีดีของพลเมือง - โดยเนน้ทีเด็ก ครอบครัว และชุมชนทีอยูช่ายขอบและเปราะบางทีสุด สิงนีมีความสาํคญั

มากขึนเรือย ๆ ในขณะนีดว้ยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึงทา้ทายภาคสวสัดิการสังคมในประเทศและเพิม

ความทา้ทายสาํหรับคนยากจนและผูท้ีถูกทอดทิง 



 แบ่งปันเรืองเล่าของพวกเขา  3 

 

ในช่วงสองปีทีผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับ The University of Bath ในสหราช

อาณาจกัรเพือดาํเนินโครงการวิจยัทีบุกเบิกดา้นการเลียงดูทดแทนในประเทศไทย รายงานนีเป็นผลลพัธ์สุดทา้ย

ของการศึกษาครังนี และเนน้ยาํถึงขอ้คน้พบหลกัจากมุมมองและประสบการณ์ของเด็ก พ่อแม่ และสมาชิกของ

ชุมชนในภมูิภาคต่าง ๆ ทวัประเทศ ความสําคญัหลกัของรายงานนีคือ - เป็นครังแรก – ในการศึกษาทีไดร้วมการ

สัมภาษณ์โดยตรงกับเด็กทีอยู่ในศูนยรั์บเลียงดูทีหลากหลายรูปแบบและสถานสงเคราะห์ ในประเทศไทย 

รวมถึงพ่อแม่ผูป้กครองและสมาชิกในชุมชน เพือขอฟังมุมมองความคิดเห็น ขอ้กงัวลและขอ้เสนอแนะเกียวกบั

ระบบสวสัดิการเด็กในประเทศไทย 

 

รายงานฉบบันีมาไดท้นัท่วงทีกบัจงัหวะเวลาทงัยงัสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เนืองจากปัญหาและ

ความทา้ทายทีเกียวขอ้งกบัเด็กในสถานสงเคราะห์ไดก้ลายเป็นประเด็นระดบัโลก รวมทงัในประเทศไทยและ

ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ด้วยเหตุผลนีเองทีคณะกรรมการ CRC ได้ตดัสินใจจดังานวนัอภิปราย

ทวัไปครังล่าสุด เมือเดือนกันยายน พ.ศ.  หัวขอ้การเลียงดูทดแทนในประเทศไทย ขณะทีกรมเด็กและ

เยาวชน (DCY) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์(DSDHS) ของรัฐบาลไทยไดด้าํเนินการ

ขนัสําคญั ในการปฏิรูปนโยบายและแนวปฏิบติัร่วมกบัองคก์รภาคประชาสังคม (CSOS) เพือพฒันาระบบการ

ดูแลเด็กโดยยดึเด็กเป็นศูนยก์ลางและการพฒันาระบบดูแลเด็กทียงัยืน 

 

ดิฉันขอขอบคุณ ดร.จสัติน โรเจอร์ส จาก The Open University ในสหราชอาณาจกัร และ ดร.วิกเตอร์ 

การุนนัท ์จากคณะของเราทีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในประเทศไทยทีเป็นผูน้าํในโครงการวิจยันี ตลอดจนการ

ทาํงานร่วมกบัทีมวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเด็กและครอบครัวจาํนวนมากทีมีประสบการณ์ตรงในระบบ

การเลียงดูทดแทน ดิฉันแน่ใจว่าขอ้เสนอแนะของรายงานนีจะช่วยให้ความรู้และสนบัสนุนงานของรัฐบาลไทย

และองคก์รภาคประชาสังคม (CSOS) ทีทาํงานในดา้นนีเพือให้พวกเขาสามารถปรับปรุงพฒันาระบบสาํหรับเด็ก

จาํนวนมากทีเติบโตขึนมาในการเลียงดูทดแทน ดิฉันยินดีทีจะเปิดตวัรายงานนีซึงเป็นส่วนหนึงของศูนยแ์ห่ง

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอ

แสดงความยนิดีกบัทีมวิจยัสาํหรับการศึกษาทีสาํคญันี 

 

 

ศ. รพีพรรณ คาํหอม 

คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

23 ธนัวาคม 2564 
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คาํนํา: ดร. โรเจอร์ส และ ดร. การุนันท์ 

 

 ประเทศไทยถือเป็นประเทศสําคญัในกลุ่มประเทศทีมีรายไดป้านกลาง-สูงในการศึกษาเรืองสวสัดิภาพ

เด็ก ในหลาย ๆ ด้านของเรืองราวความสําเร็จในการพฒันา ซึงความตอ้งการและความเป็นอยู่ทีดีของเด็กถูก

พิจารณาในระดบันโยบายของชาติมาหลายทศวรรษแลว้ ประเทศไทยยงันับเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกทีลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และในช่วงไม่กีปีทีผ่านมา ชีวิตประจาํวนั

ของเด็ก ๆ ก็มีการพฒันาขึนอย่างมีนยัสําคญั เช่น ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา มีอตัราการเสียชีวิตของทารกลดลง

อย่างมีนัยสําคญั และมีการปรับปรุงผลลพัธ์การศึกษาระดบัประถมศึกษา สําหรับเด็กทีโตมาโดยไม่ไดรั้บการ

ดูแลจากพ่อแม่ รัฐบาลไทยและเจา้หนา้ทีในกรมเด็กและเยาวชน (DCY) ยงัไดพ้ยายามเปลียนจากการใชก้ารเลียง

ดูในสถานสงเคราะห์และแนะนาํการสนบัสนุนสําหรับผูดู้แลแบบเครือญาติและโครงการเลียงดูแบบครอบครัว

อุปถัมภ์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายทีสําคญัยงัคงอยู่ ภายใตบ้ริบทของทรัพยากรทีจาํกัดกับความต้องการใน

ปริมาณมาก การเลือกใช้การดูแลแบบสถานสงเคราะห์ยงัคงถูกให้ความสําคญัทวัประเทศ ดงันัน สําหรับเด็ก

ประมาณ ,  คนในประเทศไทยทีไม่สามารถอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ได ้ความน่าจะเป็นทีพวกเขาจะตอ้งอาศยัอยู่

ในสถานสงเคราะห์ขนาดใหญ่ทีไม่ไดรั้บการกาํกบัดูแลยงัคงมีอยู่ 

 

 จุดมุ่งหมายโดยรวมของโครงการวิจยันีคือการสํารวจประสบการณ์ของเด็ก พ่อแม่ และครอบครัวที

เกียวขอ้งกบัการเลียงดูทดแทนในประเทศไทย แมจ้ะมีความทา้ทายจากโควิด-  เราก็ยงัคงดาํเนินโครงการวิจยั

นีไดโ้ดยสามารถเก็บขอ้มูลจากเด็ก ทีอาศยัอยูใ่นสถานรับเลียงดูทดแทน จาํนวน  คน (n. ) และขอ้มูลจาก

พ่อแม่ผูป้กครองของพวกเขา จาํนวน  คน (n. ) ซึงเด็ก ๆ ในการศึกษาวิจยันี อาศยัอยู่ในสถานรับเลียงดู

ทดแทนทีแตกต่างกนั ตงัแต่ศูนยก์ารเรียนรู้ผูอ้พยพ วดัในพุทธศาสนา บา้นเด็กภายใตก้ารดูแลของรัฐบาล และ

ศูนยรั์บเลียงดูทดแทนขององคก์รพฒันาเอกชน (NGO) โดยรวมแลว้เราเขา้ถึงสถานรับเลียงดูทดแทนทีแตกต่าง

รูปแบบกนั รวม  แห่งทวัทงัสีภูมิภาคของประเทศไทย: ภาคกลาง (กรุงเทพฯ และชลบุรี), ภาคเหนือ (ตากและ

เชียงใหม่), ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (หนองคาย), ภาคใต ้(สงขลา อ. จะนะ และ อ. หาดใหญ่) 

 

 โครงการวิจัยนีมีแนวคิดหลักในการส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยเชือว่าบทเรียนทีเรียนรู้โดยตรงจาก

อาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความสําคัญทงัต่อนโยบายและการปฏิบัติของระบบการเลียงดูทดแทน เรา

เล็งเห็นว่าการปฏิรูประบบการเลียงดูทดแทนทุกรูปแบบของชาติ จาํเป็นตอ้งได้รับขอ้มูลจากการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงของเด็กซึงเป็นศูนยก์ลางของการปฏิบตัิงาน เราหวงัว่าเสียงสะทอ้นและความคิดเห็นของ

อาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีปรากฎในรายงานฉบบันี -ทงัในรูปแบบของเรืองเล่าและงานศิลปะ- จะเป็น
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ประโยชน์สําหรับเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานดา้นนโยบายของทงัภาครัฐบาลและเอกชน โดยสามารถนาํเรืองเล่าจาก

ชีวิตจริงเหล่านีมาช่วยพฒันาระบบการรับเลียงดูทดแทนเพือเด็ก ๆ ทีกาํลงัเติบโตขึนในสถานทีเหล่านีต่อไป 

 

ดร. จัสติน โรเจอร์ส นักวิจัยเยียมเยียน ณ ศูนย์วิเคราะห์นโยบายสังคม 

The University of Bath และอาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ คณะสวัสดิภาพการศึกษาและภาษาศาสตร์  

The Open University สหราชอาณาจักร 

 

ดร. วิคเตอร์ การุนันท์ อาจารย์/ผู้เชียวชาญจากต่างประเทศ ด้านนโยบายสังคมและการพฒันาสังคม 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 

 

‘ต้นไม้แห่งความหวัง’ โดยเดก็ ๆ ทีสถานสงเคราะห์ในพัทยา 
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กติติกรรมประกาศ 

 ประการแรกและสําคญัทีสุด เราขอขอบคุณเด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขาทีเอือเฟือสละเวลาเพือให้

ขอ้มูลในการศึกษาครังนี พวกเขาเปิดเผยเรืองราวส่วนตวัทีบางครังก็ยากทีจะแบ่งปันอยา่งตรงไปตรงมา และใน

การทาํเช่นนันพวกเขาไดแ้สดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอย่างมาก ทีมวิจยัรู้สึกประทบัใจมาก

และยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสิงทีพวกเขาทงัหมดกาํลงัเผชิญและฝ่าฝัน ในการทีลูกหลานวยัเด็กของพวกเขา

ตอ้งเจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้มทีทา้ทาย ทีห่างไกลจากพ่อแม่และครอบครัวโดยการไปอยู่ในสถานรับเลียงดู

ทดแทนรูปแบบต่างๆ 

 

 โครงการวิจยันีจะเกิดขึนไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้กียวขอ้งทีสําคญัทุกภาคส่วนในระบบ

การเลียงดูทดแทนของประเทศไทย เรารู้สึกขอบคุณสําหรับการสนับสนุนจากเพือนและเพือนร่วมงานในกรม

เด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ทีสนบัสนุนเราในการเขา้ถึงบา้นเด็กของ

รัฐบาลในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึงไดแ้สดงให้เห็นถึงความเปิดกวา้งของขอ้กาํหนดในการดูแลเด็กของ

พวกเขาและความมุ่งมนัในการปรับปรุงพฒันาการบริการ ทงันีเราขอขอบคุณ JoJo's Sanctuary, SOS Children's 

Villages, Help without Frontiers และ Human Help Network Foundation สําหรับขอ้มูลและการสนับสนุนอนัมี

ค่าของพวกเขา และเรารู้สึกขอบคุณสําหรับการสนับสนุนจากสมาชิกของกลุ่ม “Alternative Care Thailand” ซึง

เป็นผูส้นบัสนุนการปฏิรูปการดูแลเด็กในประเทศอย่างไม่เหน็ดเหนือย และยงัมีบทบาทสําคญัในการสนับสนุน

เราในการประสานงานติดต่อกบัองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ผูใ้ห้บริการทุกภาคส่วน 

 

เราขอขอบคุณคณะกรรมการทีปรึกษาโครงการฯ ทุกท่านทีสละเวลาร่วมประชุมกับเราเป็นระยะ ๆ 

ตลอดการศึกษาวิจยันี: 

 

 นาย สรรพสิทธิ คุม้ประพนัธ์ – อดีตสมาชิกคณะกรรมการ UN-CRC และทีปรึกษาคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งประเทศไทย 

 ดร. มาร์ค คาปัลดี – อาจารย ์สิทธิมนุษยชนและสันติภาพศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล; 

 ดร. ภุชงค์ เสนาช – รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิชาการ ผูอ้าํนวยการ นโยบายสังคมและการพฒันาสังคม 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ดร. (นางสาว) ประภาภรณ์ ทิวายานนท ์– ผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์; 

 น.ส. วุฒิยา เจริญผล – ผูจ้ดัการสนบัสนุน รณรงคแ์ละสือสาร และสือ Save the Children International 

 น.ส. จิตราภรณ์ วนสัพงศ ์– ทีปรึกษาดา้นสิทธิเด็ก/คุม้ครองเด็ก; 
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 นาย แกรี ริซเซอร์ – ผูเ้ชียวชาญดา้นการคุม้ครองเด็ก UNICEF ประเทศไทย; 

 น.ส. บีเนีย กุฏิปรรัมภี ผูเ้ชียวชาญดา้นเอชไอวี/เอดส์ และการพฒันาวยัรุ่น UNICEF ประเทศไทย; และ 

 คุณเทียนทอง ประสานพาณิชย ์กรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของ

มนุษย ์รัฐบาลไทย 

 

เราขอขอบคุณ นายโรเบิร์ต ไวท์ลอว์ สําหรับการทาํงานหนักและความช่วยเหลือในการทบทวน

วรรณกรรมสําหรับการศึกษานี นายจอห์น คาย ผูม้ากความสามารถ จาก “Kick Start Art” จากอาํเภอแม่สอด 

ผูอ้อกแบบและจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนในการเก็บข้อมูลนี สุดท้ายนี เราขอขอบคุณการ

สนบัสนุนทีดีจากคณาจารยแ์ละเพือนร่วมงานทงัที The University of Bath ในสหราชอาณาจกัร และคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคมของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในประเทศไทย และ The Martin James Foundation ในสหราชอาณาจกัรสําหรับการ

ใหทุ้นสนบัสนุนโครงการวิจยันี 

 

ดร. จัสติน โรเจอร์ส The Open University สหราชอาณาจักร 

ดร. วิคเตอร์ การุนันท์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 

ดร. ปริญ เกตุนมิ และ นางสาว อภิสรา แซ่ล ีนักวิจัยอสิระ – ประเทศไทย 

 

แผนทีเชิงนิเวศโดยเดก็ทีหมู่ บ้านเดก็ในกรุงเทพฯ 

 



 แบ่งปันเรืองเล่าของพวกเขา  8 

 

รายงานสรุป 

 

 รายงานสรุปนีนาํเสนอภาพรวมของขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะสาํคญัในโครงการวิจยัเรืองแบ่งปันเรือง

เล่าของพวกเขา จากการเลือกคาํพูดและงานศิลปะทีโดดเด่นจาํนวนหนึงของอาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีมี

ประสบการณ์ตรงในการใช้บริการสถานรับเลียงดูทดแทนในประเทศไทย หากอ่านสรุปนีแลว้ ท่านตอ้งการอ่าน

เพิมเติม สามารถอ่านรายงานฉบบัสมบูรณ์ทีมีการทบทวนวรรณกรรมในเชิงลึกและขอ้มูลรายละเอียด ไดที้ 

www.sharingtheirnarratives.com   

 

 จุดมุ่งหมายหลกัของโครงการนี คือ การสํารวจประสบการณ์และมุมมองของเด็กและเยาวชนทีอาศยัอยู่

ในสถานรับเลียงดูทดแทนในประเทศไทย โดยคาดว่ามีเด็กประมาณ ,  คน (Saini & Vichit-Vadakan, 

2015) ในประเทศไทยทีตอ้งเติบโตห่างจากการอยูใ่นความดูแลของครอบครัวพวกเขาซึงการคาดการจาํนวนเด็ก

ดงักล่าวอาจจะเป็นการประเมินตาํเกินไป เนืองจากขอ้มูลบางส่วนไม่ไดถู้กรวบรวมไว ้เช่น การดูแลแบบเครือ

ญาติ ทงันีสําหรับเด็กบางคน พวกเขาถูกนาํฝากไวเ้นืองจากขอ้กงัวลในการให้ความคุม้ครอง ในขณะทีหลาย ๆ

คน ตอ้งอยู่ในความดูแลดว้ยเหตุผลทางสังคม เช่น ความยากจนหรือการเขา้ถึงการศึกษา (Mahidi & Brubeck, 

) โครงการวิจยันีมีขนัตอนการทาํงานภาคสนามเป็น  ระยะ โดยในการทาํงานภาคสนามระยะที  เราได้

สํารวจประสบการณ์การเลียงดูทดแทนของเด็กและเยาวชน โดยวิธีการเชิงสร้างสรรค์เพือให้บรรลุเป้าหมายนี 

ทีมวิจยัเก็บขอ้มูลจากเด็กทงัหมด  คน ผ่านกิจกรรมศิลปะและการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง เด็ก ๆ อาศยั

อยู่ในพืนที  แห่งทีแตกต่างกนัในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และภาคกลางของประเทศไทย 

สถานทีมีตงัแต่สถานสงเคราะห์เด็กของรัฐบาล สถานสงเคราะห์เด็กของ NGO หมู่บา้นเด็ก วดัในพุทธศาสนา 

ศูนยก์ารเรียนรู้ของผูอ้พยพ และบา้นครอบครัวอปุถมัภ์ 

 

 ในการทํางานภาคสนามระยะที  เรามุ่งเน้นทีการรวบรวมข้อมูลเกียวกับประสบการณ์ชีวิตของ

ครอบครัว คือพ่อแม่ผูป้กครองทีส่งบุตรหลานของตนไปอยูใ่นการเลียงดูทดแทน โดยรวมแลว้ เราไดด้าํเนินการ

สัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างกบัพ่อแม่/ผูป้กครองจาํนวน  คน เราสาํรวจการรับรู้ของพวกเขาเกียวกบัระบบการ

เลียงดูทดแทนและการตัดสินใจของพวกเขาในการนําบุตรหลานไปฝากไวใ้นสถานรับเลียงดูทดแทน ใน

ขนัตอนสุดทา้ยของการทาํงานภาคสนาม เราไดจ้ดักลุ่มสนทนาเชิงสาํรวจกบัสมาชิกของชุมชน หรือสาธารณชน

ทวัไป จุดมุ่งหมาย คือ การศึกษาความเขา้ใจและการรับรู้เกียวกบัสถานรับเลียงดูทดแทนของประชาชนทวัไปใน

สังคมไทย 
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ผลการวิจยัทีนาํเสนอดา้นล่างนี เป็นส่วนหนึงจากการวิเคราะห์ชุดขอ้มูลขนาดใหญ่ทีมีงานศิลปะและ

แผนทีเชิงนิเวศจาํนวนมาก และการถอดความเสียงการสัมภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 79 ตวัอย่าง ในรายงานหลกั 

โดยมากเราใชก้ารนาํเสนอคาํพูดอา้งอิงโดยตรงของอาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วม เนืองจากเรารู้สึกว่าขอ้มูลเหล่านันให้

ขอ้มูลเชิงลึกทีทรงพลงัเกียวกบัระบบการเลียงดูทดแทนของประเทศไทย สําหรับในรายงานสรุปผลภาพรวมนี 

เรานาํเสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูลและบทเรียนทีเราไดเ้รียนรู้จากอาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

สิงทีเราไดเ้รียนรู้จากเด็ก ๆ 

 ในสถานรับเลียงดูทดแทนส่วนใหญ่ เด็ก ๆ รู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่และมกัแสดงความเคารพต่อ

ผูดู้แลอย่างมาก พวกเขาอธิบายวิธีทีผูดู้แลสนับสนุนพวกเขาเพือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น คาํพูดอา้งอิงนีเน้นถึง

ความผกูพนัทีเด็กคนนีมีกบัแม่ประจาํบา้นซึงเธออธิบายวา่เป็นคนทีคอยสนบัสนุนเธอมากทีสุด 

เด็ก: คนแรกคือแม่ แม่มักจะสนับสนุนโดยการรับฟังและประสานงานกับทุกประเดน็ เช่น เอกสารของ

มหาวิทยาลัยและหอพัก หรือเมือต้องไปพบแพทย์ แม่จะแจ้งสํานักงานและเตรียมเอกสารทังหมดให้ 

ผู้สัมภาษณ์: ใครพาหนูไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย? 

เด็ก: แม่.... แม่ไม่เคยขัดขวางการเรียนของหนูด้วยการบังคับให้หนูเรียนในแบบทีแม่ชอบ แม่ให้อิสระ

แก่หนใูนการเลือกด้วยตัวเอง แม่มักจะสนับสนุนให้หนูทาํเตม็ทีให้ดีทีสุดสาํหรับสิงทีหนเูลือก 
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เด็กส่วนใหญ่เข้าใจเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงต้องอยู่ ในสถานรับเลียงดูทดแทนและพวกเขาสามารถอธิบาย

เรืองราวชีวิตของพวกเขาได ้และบางคนทีครอบครัวตอ้งดินรนต่อสู้กบัความยากจนจึงจาํเป็นตอ้งนาํพวกเขาไป

ฝากไวที้สถานรับเลียงดูทดแทนเพือให้พวกเขาไดรั้บการเลียงดูทีเหมาะสมและได้รับการศึกษา หรือบางคนที

ตอ้งการการคุม้ครอง เนืองจากพวกเขาถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิง 

 

เด็กส่วนใหญอ่ธิบายถึงช่วงเวลาทีได้ใช้อย่างจํากดั ในการติดต่อกบัครอบครัวและเพือน ๆ ภายนอกสถานรับเลียง

ดูทดแทน เด็กโตอธิบายว่าการติดต่อของพวกเขาเกิดขึนผ่านโทรศพัท์และโซเชียลมีเดียอย่างไร อย่างไรก็ตาม

บ่อยครังทีการเขา้ถึงเทคโนโลยีของพวกเขาถูกใชเ้ป็นสิทธิพิเศษโดยเจา้หน้าทีผูดู้แล ซึงสามารถถูกยดึไปไดห้าก

พวกเขาถูกลงโทษเมือมีพฤติกรรมทีไม่ดี  

ผู้สัมภาษณ์: ตอนนหีนู/ผมจะปรึกษาใครเมือหนู/ผมมีปัญหา? 

เด็ก: ตอนนหีนู/ผมไม่ปรึกษาใคร 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมทาํอย่างไรเมือหนู/ผมมีปัญหา? 

เด็ก: หนู/ผมเกบ็ไว้กับตวัเอง ถ้าบางครังทนไม่ไหวกจ็ะปรึกษาคุณยายเท่านัน 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมติดต่อท่านได้อย่างไร? 

เด็ก: หนู/ผมโทรหาท่านผ่านโทรศัพท์ของแผนกสังคมสงเคราะห์ แต่ไม่ค่อยบ่อย 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมขอโทรหาคุณยายได้ตลอดเวลาไหม? 

เด็ก: ไม่ได้ แต่ถ้ามันผ่านมานานแล้ว หนู/ผมถึงจะขอได้ เพือทีหน/ูผมจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกคิดถึงพวกเขา 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมรู้ไหมว่าทาํไมตัวเองถึงมาอยู่ทีน?ี 

เด็ก: หนู/ผมรู้ข้อมูลบางอย่าง เช่น พ่อแม่ไม่มีเงินพอทีจะสนับสนุนการศึกษาของหนู/ผม อีกอย่าง ชุมชนที

หนู/ผมอาศัยอยู่ยงัล้อมรอบไปด้วยคนติดยา แม่เลยส่งหนู/ผมมาอาศัยอยู่ทีนี 

ผู้สัมภาษณ์: โอเค หนู/ผมจาํชีวิตของตัวเองก่อนทีจะย้ายมาทีนไีด้ไหม ชีวิตหนู/ผมเป็นอย่างไรบ้าง? 

เด็ก: ตอนนนัหนู/ผมไม่ได้ไปเรียน หนู/ผมอยู่บ้านคนเดียวและเล่นกับของเล่นของหนู/ผม แม่ของหนู/ผม 

ทาํงานเป็นแรงงานให้กับบริษัทก่อสร้าง ตอนกลางคืนถ้าแม่ไม่มีงานทาํ ตอนกลางวันก็จะไปหาขยะมาขาย 

หนู/ผมกจ็ะออกไปทาํงานกับแม่ หนู/ผมไม่ได้ไปโรงเรียน 
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เด็กโตมีความรับผิดชอบทีสําคัญในการดูแลต่อเด็กทีอายนุอ้ยกวา่ โดยเฉพาะเด็กในวดัและหมู่บา้นเด็ก แมว้า่สิงนี

อาจจะช่วยพฒันาพวกเขาใหเ้ป็นคนทีเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ แต่สิงสําคญัทีตอ้งตระหนกัถึงดว้ยคือ พวก

เขาก็ยงัเป็นเด็กทีตอ้งการการดูแลดว้ยและซึงพวกเขาควรจะไดส้นุกกบัวยัเด็กดว้ยและมีโอกาสทีจะไดเ้ล่นและ

ใชเ้วลากบัเพือน ๆ  

ในสถานรับเลียงดูส่วนใหญ ่เด็ก ๆ อธิบายว่าเจ้าหน้าทีใช้การลงโทษทางร่างกาย เด็กบางคนพูดถึงเพือนของพวก

เขาทีถูกผูดู้แลตีดว้ยไม ้และในสถานทีบางแห่ง เด็ก ๆ ไดรั้บการการลงโทษทีรุนแรง บางแห่งใหท้าํงานบา้น 

และบางแห่งใหอ้อกกาํลงักายอยา่งสก๊อตจมัพ ์ 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมได้ทาํอะไรทีนใีนชีวิตประจาํวันของหนู/ผม? บอกหน่อยได้ไหมว่าทาํอะไรบ้าง? หนู/

ผมตืนกีโมงและอะไรอีกบ้าง? 

เด็ก: หนู/ผมตืนนอนตอน .  น. และเรียกเดก็ทีเหลือให้มาสวดมนต์ ในตอนเช้าเราเดินจงกรม ในตอนเยน็

เราสวดมนต์ 

ผู้สัมภาษณ์: อ้อ แล้วหลังจากนัน? 

เด็ก: เมือหนู/ผมกลับไป หนู/ผมจะอาบนาํ…หนู/ผมจะเฝ้าเดก็ ๆ ทาํงานงานบ้านก่อนแล้วค่อยอาบนาํ ไม่

นานกถึ็งเวลาอาหารเยน็ หนู/ผมจะเรียกเดก็ ๆ มากินข้าว 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมเรียกเดก็ ๆ มากินข้าวแล้ว หลังจากนันหนู/ผมทาํอะไร? 

เด็ก: หนู/ผมจัดกิจกรรมให้เดก็ ๆ… บางครังหนู/ผมกจ็ะสอนมารยาท สวดมนต์ ฯลฯ 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมเคยถูกลงโทษเพราะว่าหนู/ผมทาํอะไรผิดหรือเปล่า? 

เด็ก: บางครัง 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมทาํอะไร? 

เด็ก: หนู/ผมไม่ได้เชือฟังแม่ 

ผู้สัมภาษณ์: …แล้วพวกเขาลงโทษหนู/ผมอย่างไร? 

เด็ก: บางครังพวกเขากใ็ห้หนู/ผมขัดท่อ... ถ้าทาํตัวแย่ทีสุด หนู/ผมจะโดนตี 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมจะโดนตีอย่างไร...ตีด้วยมือ หรือ ไม้ 

เด็ก: ใช่ ใช้ไม้เรียว 
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เด็กบางคนเล่าถึงการกลันแกล้งในหมู่เพือน ๆ ภายในสถานรับเลียงดูทดแทนทีพวกเขาอาศยัอยู่ และบางคนถูก

กลันแกล้งภายในโรงเรียน พวกเขาถูกตราหน้าว่าเติบโตในสถานรับเลียงเลียงดูทดแทนและอยู่ห่างจาก

ครอบครัว เด็กบางคนไม่รู้สึกว่าเจา้หนา้ทีผูดู้แลหรือคุณครูสามารถช่วยเหลือพวกเขาจากสถานการณ์การกลนั

แกลง้เหล่านีได ้

 

เด็ก ๆ ยังพูดถึงคุณค่าของเพือนในสถานรับเลียงดูทดแทนว่า บ่อยครังทีเพือนเป็นคนทีสําคญัทีสุดสําหรับพวก

เขา เพือน ๆ คอยช่วยเหลือและมกัจะช่วยให้พวกเขาปรับตวัเขา้กบัช่วงแรกของชีวิตการเขา้มาอยู่ในสถานรับ

เลียงดูทดแทนได ้

 

ผู้สัมภาษณ์: ใครคือคนทีหนู/ผมสนิทด้วยทีสุด? 

เด็ก: …คนทีสนิททีสุดคือเดก็โตคนหนึงทีหนู/ผมเรียกว่า "พสีาว" ตอนนีเธอกาํลังเรียนอยู่ใน

มหาวิทยาลัยและอาศัยอยู่ในหอพัก 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมยงัติดต่อเธออยู่ไหม? 

เด็ก: ใช่ เธอยงัคงกลับมาเยียมเยยีนทีนเีป็นครังคราว 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้าหนู/ผมสามารถพัฒนาสถานทีแห่งนีได้ หนู/ผมอยากจะทาํอะไร? 

เด็ก: จากทีหนู/ผมเห็น เดก็ทีนมีักกลนัแกล้งคนอืน และเดก็ทีแขง็แรงกว่ามักจะฉวยโอกาสจากเดก็ทีอ่อนแอ

กว่า หนู/ผมต้องการจัดการความสัมพันธ์นี หนู/ผมอยากให้ทุกคนคุยกันด้วยเหตุผล 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมเคยถูกกลันแกล้งจากเดก็คนอืนหรือไม่? 

เด็ก: หนู/ผมไม่เคยถกูกลันแกล้งทางร่างกายมาก่อน แต่เคยถกูพูดจาไม่ดีจากเดก็ทีอาศัยอยู่ทีนก่ีอนหนู/ผม 

พวกเขาพยายามทีจะแสดงอาํนาจของพวกเขา 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมทาํอย่างไรในสถานการณ์นัน? 

เด็ก: หนู/ผมไม่โอเค หน/ูผมร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบ ๆ จนแม่บ้านถามหนู/ผม จากนนัท่านกพ็ูดคุยเกียวกับ

กรณีของหนู/ผมในการประชุมบ้าน หลังจากการประชุม เดก็พวกนันกพู็ดกับหนู/ผมแย่ลงไปอีก แม้ว่าพวก

เขาจะอายนุ้อยกว่าหนู/ผม แต่พวกเขากอ็ยู่ทีนก่ีอนหนู/ผม พวกเขาพูดไม่ดีกับหนู/ผมเสมอ หนู/ผมไม่เคย

เผชิญกับสถานการณ์แบบนีมาก่อน ตอนนัน มันยากสาํหรับหนู/ผมในการปรับตัวกับทีน ี
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ในสถานดูแลต่าง ๆ ผู้ดูแลตระหนักถึงความสําเร็จของเด็กดว้ยการชมเชยและให้รางวลั และเด็กหลายคนรู้สึกมี

คุณค่า ผูดู้แลยงัสนับสนุนความสนใจของพวกเขา เช่น เด็กคนนีพูดถึงคาํชมและความอบอุ่นทีเธอไดรั้บจากแม่

ประจาํบา้น 

เด็กส่วนมากทีให้สัมภาษณ์ ขยันและมีความทะเยอทะยาน และพวกเขาเรียนหนกัมาก พวกเขามองว่าการศึกษา 

ของพวกเขาเป็นโอกาสทีจะทาํให้พวกเขามีอนาคตทีดี และพวกเขาตอ้งการประสบความสําเร็จ เด็กส่วนใหญ่

กาํลงัวางแผนสาํหรับอาชีพการงานในอนาคต และหลายคนหวงัวา่จะกลบัไปทาํงานทีชุมชนในฐานะคุณครูและ

คุณหมอเพือเลียงดูครอบครัวของพวกเขา 

เด็ก: หนู/ผมอยากเรียนจบ ทาํงานหาเงิน แล้วกลับบ้านไปดูแลครอบครัวของหนู/ผม 

ผู้สัมภาษณ์: หนู/ผมอยากดูแลใคร? 

เด็ก: คุณยาย คุณแม่ และน้องสาวของหนู/ผม 

ผู้สัมภาษณ์: หนเูคยได้รับรางวัลบ้างไหม? แม่ของหนูให้รางวัลหนูเมือหนทูาํดีหรือไม่? 

เด็ก: บางครัง แต่รางวัลของแม่ไม่ใช่สิงของ ส่วนใหญ่เป็นการกอดและการชมเชย หนูเป็นคนบอกกับท่าน

เองว่าทุกครังทีหนทูาํสิงทีด ีท่านไม่จาํเป็นต้องให้อะไรหนู แค่รักหน ูอยู่กับหนู อยู่กับหนูอย่างเตม็ที รักหนู

ตลอดไป 
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สิงทีเราไดเ้รียนรู้จากพ่อแม่ผูป้กครอง 

 

ปัจจยัขบัเคลือนหลกัทีอยู่เบืองหลงัการตดัสินใจของพ่อแม่และผูป้กครอง ในการนาํบุตรหลานไปฝาก

ไวใ้นสถานรับเลียงดูแลทดแทน เป็นเพราะความยากจน 

พ่อแม่มกัตอ้งทาํงานเป็นเวลานานและ/หรือทาํงานหลายงานเพือเอาชีวิตรอด ในขณะทีหลายคนไม่ได้รับการ

สนับสนุนจากครอบครัวหรือการเข้าถึงสถานรับเลยีงดูทดแทน ซึงเป็นประเด็นทีเกิดขึนซาํ ๆ 

พ่อแม่บางคนหลีกเลียงสถานรับเลียงดูทดแทนของมูลนิธิเอกชน เพราะเชือว่าพวกเขาจะต้องทําให้ลูกเป็นเด็ก

กาํพร้าและตอ้งสละสิทธิในการติดต่อลูก 

 

 

ผู้สัมภาษณ์: ลูกของคุณอายเุท่าไหร่ตอนทีคุณส่งเขาไปทีศูนย์ดแูลเดก็? 

พ่อ: ตงัแต่เกิดจนถึงอนุบาล  เขาอยู่กับผม แม่ของเขาทิงเขาไปตงัแต่ตอนทีเขาอยู่อนุบาล  แล้ว

ผมเกิดประสบอุบัติเหตทุางรถยนต์และต้องติดคุก ผมไม่มีงานทาํ ผมเลยต้องพึงศูนย์ 

ผู้สัมภาษณ์: บ้านสําหรับเดก็ผู้ชายจะดูแลลูกชายของคุณนานแค่ไหน? 

พ่อ: พวกเขาจะดูแลเขาและสนับสนุนเขาจนกว่าเขาจะอายุ  ปี และได้รับวุฒิการศึกษา เพือทีเขา

จะสามารถมีงานทาํและดูแลพ่อได้ นนัคือข้อมูลทีพวกเขาให้ไว้ตอนทีผมเซ็นสัญญาอนุญาตให้ลูก

ชายของผมไปอยู่ทีนนั ผมคิดว่ามันเยยีมมากสําหรับลูกชายของผม ผมเลยเซ็นสัญญา 

พ่อ: ผมไปมูลนิธิก่อน แต่พวกเขาบอกว่า ผมต้องยกลูกชายให้กับศูนย์และปล่อยให้พวกเขา

ดูแลเขา เผือว่าชาวต่างชาติอาจจะสนใจทีจะรับเลียงเขา เพือพวกเขาจะได้ส่งเขาไปเรียนที

ต่างประเทศ มันคงเหมือนกับการยกลูกชายของผมให้กับพวกเขา แต่ผมทาํไม่ได้ เพราะ

ปัญหาของผมคือ ผมไม่มีเวลาและไม่มีใครสามารถดูแลเขา ผมไม่อยากปล่อยเขาไป... พวก

เขาแนะนาํให้ผมไปทีศูนย์ดูแลเดก็แห่งนี พวกเขาบอกผมว่าทีศูนย์น ีผมไม่ต้องยกลูกชาย

ของผมให้... ผมยงัคงติดต่อลูกได้ 
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พ่อแม่บางคนอธิบายว่า – ในบางกรณี – บ้านเด็กของรัฐบาลพยายามสนับสนุนทางครอบครัวก่อนการนําเด็กมา

ฝากเลยีงดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินใหก้บัครอบครัว 

พ่อแม่ได้อธิบายให้ฟังว่าบ้านเด็กของรัฐบาลสนับสนุนการติดต่ออย่างไร และพวกเขาส่งเด็กบางคนให้

ครอบครัวอุปถมัภที์รับเลียงดู ตลอดจนกระบวนการส่งเด็กกลบัไปอยูก่บัครอบครัวไดอ้ยา่งไร 

พ่อแม่บางคนมีความกังวลเกียวกับการดูแลทีบ้านเด็กและการกลันแกล้ง แต่บางคนรู้สึกไม่สามารถคัดค้าน

เจา้หนา้ทีได ้

ผู้สัมภาษณ์: คุณติดต่อบ้านเดก็ชายด้วยตัวเองเหรอ? 

แม่: ใช่ ฉันติดต่อบ้านเดก็ชายด้วยตัวเองและบอกพวกเขาเกียวกับสถานการณ์ของฉัน ตอนแรกพวกเขา

แนะนาํวิธีแก้ปัญหา เช่น ให้เงินฉัน ซึงเป็นเงินเดียวกันกับทีพวกเขาให้ครอบครัวอปุถัมภ์ แต่เป็นการให้เงิน

ฉันเพือฉันจะดูแลลูกชายของฉันเอง ซึงปัญหาของฉันไม่ได้อยู่ทีเงิน มันเกียวกับความจริงทีว่าไม่มีใครดูแล

ลูก ๆ ถ้าเขาให้เงินฉัน (มันไม่เพียงพอทีจะไม่ทาํงาน) ลูก ๆ กย็งัต้องอยู่บ้านด้วยกันโดยไม่มีใครดูแล 

(ระหว่างทีฉันทาํงาน) พวกเขาจึงตัดสินใจรับลูกชายทังสองคนไว้ทีบ้านเดก็ชาย เพราะถ้าพวกเขารับไว้เพียง

คนเดียว อีกคนกจ็ะต้องอยู่บ้านคนเดียว... 

แม่: ตอนนันมีมูลนิธิขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) แต่พวกเขาจะรับเฉพาะเดก็เลก็ไว้ (แบบเตม็

เวลา) ซึงฉันไม่สามารถยกลูกให้เขาได้ แต่สําหรับบ้านเด็กของรัฐบาล ฉันยงัสามารถพาลูกกลับมาอยู่

ด้วยในช่วงปิดเทอม หรือกลับมาเมือเรียนจบชันมัธยมศึกษาปีที 3 หรือมัธยมศึกษาปีที 6 

ผู้สัมภาษณ์: เขาได้บอกคุณเกียวกับสิงทีเขาไม่ชอบทีนนัหรือไม่? 

แม่: เขาเคยบ่นว่าโดนกลันแกล้งทีโรงเรียน 

ผู้สัมภาษณ์: ครังแรกทีเขาไปทีนนั? 

แม่: ค่ะ 

ผู้สัมภาษณ์: แต่ตอนนเีขาโอเคใช่ไหม? 

แม่: ค่ะ และเขากเ็คยถกูกลันแกล้งทีบ้านเดก็ผู้ชายด้วย แต่เดก็ทีรังแกเขาทังหมดกอ็อกไปแล้วเพราะพวกเขา

เติบโตขึนและถึงเวลาทีต้องย้ายออก 

ผู้สัมภาษณ์: ทุกคนทีเคยกลันแกล้งเขาย้ายออกไป? 
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พ่อแม่บางคนรู้สึกว่าพวกเขามักไม่ได้รับการต้อนรับในการไปเยียมลูกในสถานรับเลียงดูทดแทน บางคนไดรั้บ

คาํสังโดยตรงใหม้าเยียมนอ้ยลง 

 

รัฐบาลมกัจดัให้เด็ก ๆ อยู่ในศูนยรั์บเลียงทีใกลก้บัทีอยู่ของพ่อแม่ตามทะเบียนบา้นมากทีสุด แต่บ่อยครังทีมนั

ไม่ไดอ้ยู่ใกลท้ีอยู่ปัจจุบนัของพ่อแม่ การปฏิบติัเช่นนีทาํให้พ่อแม่ลาํบากในการเดินทางและไม่สามารถไปเยยีม

ลูกได ้เนืองจากส่วนใหญ่ยา้ยไปทาํงานในเขตตวัเมือง ซึงห่างไกลจากบา้นเกิดทีเป็นทีอยูใ่นทะเบียนบา้น 

 

แม่: ใช่ พวกเขาเอาผ้าห่มของเขาไป และเมือเขาขอคืน พวกเขากไ็ม่ยอมให้ แต่รู้ว่าพวกเดก็เกเรกลุ่มนันโต

ขึนและออกไปแล้ว เลยไม่มีใครกลันแกล้งเขาในตอนนี ตอนนันทีฉันเคยไปเยยีมเขา เขามีรอยฟกชาํทัว

ร่างกาย แต่เดก็โตทีเกเรเหล่านันออกไปหมดแล้ว 

ผู้สัมภาษณ์: โอ้ เขาถกูทาํร้ายด้วยเหรอ? 

แม่: ใช่ แต่พวกเขาไปแล้ว 

ผู้สัมภาษณ์: คุณแจ้งเจ้าหน้าทีว่าลูกคุณถกูทาํร้ายหรือไม่? 

แม่: ไม่ ฉันกลัวจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที อย่างไรกต็าม ฉันได้คุยกับเดก็โตทีเป็นอันธพาลแล้ว และบอกกับ

เขาว่า เขารู้หรือไม่ว่าลูกฉันเป็นโรคสมาธิสัน ถ้าเขาไม่ชอบลูกฉัน กแ็ค่อย่าไปยุ่งกับลูกฉันและอย่าคุยกับเขา 

ผู้สัมภาษณ์: เขาฟังคุณหรือเปล่า? 

แม่: ฟังแต่ยงัคงกลันแกล้งจนกระทังวันทีเขาออกจากศูนย์ ตอนนีมันดีขึนสาํหรับลูกฉันเพราะไม่มีใครกลัน

แกล้งเขาแล้ว 

ผู้สัมภาษณ์: ถ้าคุณย้อนเวลาได้ คุณจะยงัส่งลูกไปทีศูนย์นไีหม 

แม่: ความจริงแล้ว ฉันไม่อยากให้ลูกอยู่ทีนนัเพราะฉันรักเขา และฉันไม่เคยตเีขาเลย 

พ่อ: ผมบอกให้เขาอยู่ทีนนัและจะไปเยยีมเขาทุกสัปดาห์ หลังจากนันไม่นานศูนย์บอกให้ผมไปเยียม

เดือนละครังเพราะเดก็ส่วนใหญ่ทีอาศัยอยู่ทีนนัไม่มีพ่อแม่หรือพ่อแม่ติดคุก ตอนทีผมพาเขาไปฝากที

นนัครังแรก มีเดก็เพียง  คนอาศัยอยู่ทีนัน แต่ตอนนผีมเชือว่ามีเดก็มากกว่า  คน 
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สิงทีเราไดเ้รียนรู้จากสาธารณชนทวัไป 

 

อาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมสนทนามีความรู้เกียวกับสถานรับเลียงดูทดแทนและมีความเข้าใจเกียวการเลียงดู

แบบเครือญาติในครอบครัวและชุมชนของพวกเขา 

 

พ่อ:  แม้ว่าผมจะสามารถพาเขาไปนอนทีไหนสักแห่งนอกศูนย์ได้ ผมกไ็ม่สามารถจ่ายได้ ปกติผมขึน

รถเมล์จากเชียงใหม่ตอนกลางคืน ไปถึงอุดรตอนตี  แล้วต่อรถเมล์อีกคันจากอุดรไปหนองคาย  บาท 

แล้วลงรถทีสีแยกหนองสองห้อง เช่าสามล้อท้องถินหรือรถตุ๊กตุ๊ก  บาท ไปทีศูนย์หรือเดินไปทีนัน 

ผมเล่นกับลูกชายของผมจนถึงประมาณ . - .  น. แล้วผมกก็ลับอดุรและนังรถเมล์กลางคืนไป

เชียงใหม่เส้นทางเดิมในตอนเยน็ ผมสามารถประหยดัเงินและเวลา และบรรลเุป้าหมายของผม 

P : สาํหรับฉัน ฉันอาศัยอยู่กับคุณยาย -  ปี! 

P : ฮ่า ๆ ๆ ๆ ประสบการณ์ตรง 

P : งันหมายความว่าคุณมีประสบการณ์ตรง คุณอยู่ในการเลียงดูทดแทนมาโดยตลอด! 

ผู้สัมภาษณ์: มันเป็นอย่างไร? ประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไร? 

P : ตอนอยู่กับคุณยาย ฉันมีความสุข… ฉันไม่อยากกลับบ้านเพราะคุณยายตามใจฉัน (หลายคน

หัวเราะ) 

P2: อีกทีหนึงคือ ศูนย์ X อันนเีป็นมูลนิธิ เลยมีเจ้าหน้าทีและผู้ดูแลทีค่อนข้างด ี

ตอนนีพวกเขามีเดก็ทีกลับไปหาครอบครัวและวางแผนการดูแลแบบครอบครัว

ด้วย มันเหมือนกับทีพักพิงทีพร้อมเมือไหร่กส็ามารถออกไปได้ แม่และลูก

สามารถมาอาศัยอยู่ทีนนัได้ โดยทีพวกเขาจะจัดหาบ้านให้กับพวกเขาเหมือนทีพัก

พิงของเดก็และครอบครัว อาคารค่อนข้างดีและกว้างขวาง XX เป็นบ้านเดก็อีกหลัง

หนึงทีให้การดูแลเดก็อย่างดี 
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อาสาสมคัรรู้สึกว่าการลงโทษทางร่างกายควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านัน การดูแลเอาใจใส่และความไวว้างใจ

เป็นสิงจาํเป็นเพือหลีกเลียงการใชบ้ทลงโทษเหล่านนั 

 

อาสาสมคัรระบุถึงสิงทีรับรู้เกียวกบัอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการอุปถัมภ์และการรับเลียงบุตรบุญธรรมใน

ชุมชนของไทย 

P1: เมือเป็นมูลนิธิหรือสถานเลียงเดก็กาํพร้า มันยากมากทีจะดูแลเดก็ทุกคนและให้ความ

อบอุ่นในเวลาเดียวกัน เช่น ในวนัทีฉันเลียงลูก 3 คน... บางครังฉันกโ็กรธ ทัง ๆ ทีเป็นแม่

แท้ ๆ ฉันมีอารมณ์แปรปรวนง่ายมาก แล้วคนทีดูแลเดก็ 10 คนล่ะ? จะเกิดอะไรขึนถ้าเดก็

ทัง 10 คนดือพร้อมกัน? การควบคุมอารมณ์เป็นเรืองยากมาก ดังนันการตีเป็นสิงทีฉัน

เข้าใจได้ แต่ฉันต้องยอมรับว่าหากพวกเขาตี พวกเขามีเหตุผลและสอดคล้องกับพฤติกรรม

ของเดก็หรือไม่? พวกเขาแสดงพฤติกรรมระดับใด? ระดับของพฤติกรรมยงัขึนอยู่กับว่า

พวกเขาได้รับการดูแลอย่างไร? หากเดก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี พวกเขากจ็ะไม่

ประพฤติตัวในทางทีผิดและสมควรทีจะถกูตี แต่ถ้าขาดการดูแลทีดีหรือไม่ได้รับการดูแล 

พฤติกรรมกจ็ะยิงพัฒนาความรุนแรงขึนไปอีก ถึงขันต้องตีให้หยดุเพราะพวกเขาไม่ยอมฟัง 

ฉันคิดว่าปัญหานีเหมือนกับงูทีกินหาง 

P : … มีคุณป้าข้างบ้าน ที … เอาเป็นว่า…เป็นกังวลแทนเราเกินไปในวัฒนธรรมไทยนี (บางคนหัวเราะ) 

P : …พวกเขาเป็นกังวลเกียวกับเรามากเกินไป (บางคนหัวเราะ) ทาํไมป้าคนนีถึงชอบยุ่งเรืองของคนอืน? 

ฮ่า ๆ ๆ ๆ 

P : ฉันมี ฉันมีความคิดแบบนี โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่า ผู้คนทีอยู่ในยโุรปเมือทาํเช่นนี (อุปถมัภ์/รับเลียง

บุตรบุญธรรม) พวกเขาเป็นคนจิตใจดี ดีมาก ฉันกลัวมากว่าจะไปไม่ถึงจุดนันเนืองจากแรงกดดันรอบตัว

ฉัน 

P : พวกเขาอาจไม่มีป้าบ้านข้าง ๆ เหมือนเรา … แองเจลินา โจลีมีบ้านของเธอทีแยกออกจากชุมชน 

(บางคนหัวเราะ) 

P : เพราะเธอไม่มีป้าบ้านข้างๆ (หัวเราะ) 
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พวกเขารู้สึกวา่คนไทยสามารถทาํไดม้ากกวา่การบริจาคและเยียมเยยีนสถานดูแลเด็ก โดยการสร้างความสัมพนัธ์

และมิตรภาพ และให้คําปรึกษาแก่เด็ก ๆ อย่างต่อเนือง 

 

ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและการปฏิบตัิ 

 

จากการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของเด็กและครอบครัวทีเป็นศูนยก์ลางของการเลียงดูทดแทน 

ขอ้เสนอแนะของเราสอดคลอ้งกบัแนวทางการเลียงดูทดแทนของสหประชาชาติและการเคลือนไหวระดบัโลกที

กาํลงัเติบโตเพือปฏิรูประบบการดูแลเด็ก การเลียงดูทดแทนควรใช้เมือยามจาํเป็นเท่านัน และการดูแลควรมี

ความเหมาะสม เพือทีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็กไดดี้ทีสุด ดงันนัเราจึงสนับสนุนการเรียกร้องของกลุ่ม 

CRC “Alternative Care” ของประเทศไทย ในการสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติทีเคลือนยา้ยจากสถาน

สงเคราะห์มาเป็นการสนับสนุนครอบครัว การเลียงดูแบบเครือญาติ และการเลียงดูทดแทนแบบครอบครัว 

อยา่งไรก็ตาม เรายงัคงตระหนกัดว้ยวา่การปฏิรูปทีจาํเป็นมากนี จะไม่เกิดขึนในชวัขา้มคืน และในระหวา่งนี เรา

ขอเสนอแนะจากขอ้มูลในการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวผูม้ีประสบการณ์ตรงในการใชบ้ริการสถานรับ

เลียงดูทดแทน โดยการพฒันาทงัระดบันโยบายและแนวทางในการปฏิบติัดา้นตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

P3: คนทีจะเข้าไปช่วยเหลือหรือดแูลเดก็ ๆ พวกเขาได้ทาํสิงทีสอดคล้องกับความจาํเป็นหรือ

ความต้องการของเดก็ ๆ หรือไม่? มากกว่าไปเลียงไอศกรีมหรือทาํอะไรแบบนัน น่าจะเป็น...พวก

เขาควรเป็นผู้สนับสนุนทีเดก็ ๆ สามารถได้รับคาํปรึกษา เมือเกิดปัญหาขึน พวกเขายงัคงมี... คน ๆ 

น ีทีไม่ว่ายงัไง... ตามที P4 ได้บอกไว้ เราอาจจะเป็นคนคอยสนับสนุนให้คาํปรึกษา พูดคุยกับเดก็ 

ๆ ในเวลาทีเขาต้องการ ถ้ามีอะไรแบบน ีมันอาจจะช่วยพวกเขาได้ ถ้าเราได้ทาํให้มันเกิดขึนจริง 

P2: เราอาจจาํเป็นต้องขายแนวคิดนี ทีเราสามารถทาํได้มากกว่าการเลียงอาหาร และจัดการ

ฝึกอบรมหรือการสอน 
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 ข้อกําหนดเกียวการติดต่อถูกจาํกดัในสถานรับเลียงดูทดแทนส่วนใหญ่ เวลาของเด็ก ๆ กบัครอบครัวและ

เพือน ๆ เป็นสิงสําคัญสําหรับความเป็นอยู่ทีดีทางอารมณ์ของพวกเขา ซึงจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจ

ประสบการณ์ของตนเอง ในขณะทีพวกเขาพฒันาตวัตนของตนเอง แผนการดูแลทีกาํหนดใหมี้การติดต่อกบั

ผูค้นทีสาํคญั เพอืน ๆ และครอบครัว ควรถูกจดัทาํขึนและอยูบ่นพนืฐานความจาํเป็นและตอ้งการของเด็กแต่

ละคน การกาํจดัการติดต่อเพือจดัการพฤติกรรมนนัจะไดผ้ลลพัธ์ตรงกนัขา้มซึงเป็นการทาํร้ายทางอารมณ์ มี

แนวโนม้ทีจะก่อให้เกิดปัญหาดา้นพฤติกรรมและไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิในชีวิตครอบครัวของเด็ก 

 การพฒันาหนังสือเรืองราวชีวิตจะช่วยให้เด็ก ๆ มีขอ้มูลเกียวกบัครอบครัวและการเดินทางสู่สถานรับเลียงดู

ทดแทน โดยเนน้ทีเด็กเป็นหลกั หนงัสือเรืองราวชีวิตทีสร้างขึนพร้อมกบัเด็ก ๆ ทาํหนา้ทีเป็นแหล่งขอ้มูล

สําหรับพวกเขาในการตรวจสอบขอ้มูลและทาํความเขา้ใจประสบการณ์ของพวกเขากบัเจา้หนา้ทีผูดู้แลและ

ครอบครัวขณะทีเติบโตขึน 

 ข้อมูลชีให้เห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสําหรับแต่ละสถานเลียงดูทดแทน ในการพฒันาหรือทบทวน

นโยบายการจัดการเกียวกับการกลันแกล้ง และการฝึกอบรมสําหรับเจา้หน้าทีเพือระบุการกลนัแกลง้และ

ส่งเสริมวฒันธรรมตอ่ตา้นการกลนัแกลง้ใหเ้กิดขึน 

 ยกระดับวิธีการเข้าไปจัดการพฤติกรรมไปสู่รูปแบบการดูแลทีรับรู้เยียวยาถึงบาดแผลทางจิตใจ การ

ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีผูดู้แลเรืองการเลียงลูกเชิงบวก ทีเนน้ยาํถึงความจาํเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์กบัเด็ก

ในความดูแลและส่งเสริมการฟืนฟูจิตใจของพวกเขา 

 เพือให้สอดคล้องกับการเคลือนไหวในประเทศไทยทีห้ามการลงโทษทางร่างกายในโรงเรียน เรืองนี

จําเป็นต้องขยายไปสู่สถานรับเลียงดูทดแทนทังหมด ในพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก ตามมาตรา  

บทบญัญติัสําหรับการลงโทษทางร่างกายในการเลียงดูทดแทนยงัคงอยู่ ซึงหมายความวา่การตีเด็กนนัไดรั้บ

อนุญาต 
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 ปรับปรุงการตรวจตรา ติดตาม/ตรวจเยียมผู้ให้การดูแล การมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวในการตรวจ

ตราติดตามมีความสําคญั ผูต้รวจสอบควรใชเ้วลา มีส่วนร่วมและพูดคุยกบัเด็กโดยตรง ในฐานะทีมวิจยั เรา

ได้เรียนรู้ว่าวิธีนีเป็นวิธีทีประเมินค่าไม่ไดใ้นการทาํความเขา้ใจว่าการใช้ชีวิตในสถานเลียงดูทดแทนเป็น

อยา่งไร ผูต้รวจสอบตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เพือทีพวกเขาจะสามารถประเมินไดว้า่เด็กไดรั้บการ

ดูแล อย่างเหมาะสม ปลอดภยั และตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาหรือไม่ 

 พ่อแม่ทีเราสัมภาษณ์เน้นถึงขอ้ดีของการสนับสนุนครอบครัวของรัฐบาล การดูแลแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 

และแนวทางการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว ซึงมีความจาํเป็นทีพวกเขาจะสร้างแนวปฏิบัติทีดีนีให้กับเด็ก

จาํนวนมากขึน และขยายขอบเขตไปทวัทุกภาคส่วน โดยการสนบัสนุนและมอบหมายให้ผูใ้ห้การดูแลใน

องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ทาํเช่นเดียวกนั มนัจะเป็นประโยชน์หากตงัเป้าหมายทีสูงแต่สามารถบรรลุได ้

ซึงนาํไปสู่การพฒันาทีวดัผลไดส้าํหรับเด็ก 

 การจัดเตรียมการดูแลเด็กในชุมชนยงัช่วยลดความจาํเป็นทีพ่อแม่ตอ้งให้ลูกอยู่ในสถานรับเลียงดูทดแทน  

พ่อแม่ทีเราสัมภาษณ์อธิบายว่าพวกเขามกัเผชิญกบัทางเลือกทีจะปล่อยให้ลูกอยู่บา้นโดยไม่มีใครดูแลหรือ

ส่งพวกเขาไปสถานเลียงดูทดแทน เนืองจากตอ้งไปทาํงานเพือเอาชีวิตรอด 

 บ่อยครังเกินไปทีความยากจนเป็นรากฐานของการตดัสินใจของพ่อแม่ในการนาํลูกไปฝากไวใ้นสถานเลียง

ดูทดแทน การเพมิการคุ้มครองทางสังคมและการจ่ายเงินสวสัดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างยงิสําหรับเด็กที

ใกลจ้ะตอ้งอยู่ในสถานรับเลียงดูทดแทน จะลดความจาํเป็นสาํหรับเด็กจาํนวนมากในการเขา้สู่สถานดูแล 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับแนวปฏิบัติและการพฒันานโยบายสําหรับระบบการเลียงดูทดแทนของ

ประเทศไทย 

การมีส่วนร่วม

ของเด็กและ

ครอบครัว

ยกเลิกการดูแลแบบสถาน

สงเคราะห์และลงทุนใน

การคุม้ครองทางสงัคม

และการสนบัสนุนชุมชน
พฒันาแนวทางปฏิบติัที

เนน้เดก็เป็นศูนยก์ลาง

• การติดต่อ

• หนงัสือเรืองราวชีวิต

• แผนการดูแลเฉพาะบุคคล

• แผนทางเดินชีวิต

ทบทวน/พฒันานโยบาย

ต่อตา้นการกลนัแกลง้

และการฝึกอบรมต่อตา้น

การกลนัแกลง้
หยดุการลงโทษทาง

ร่างกาย จดัอบรมการ

เลียงดูเชิงบวก

ทบทวน/พฒันา การ

ติดตามและการ

ตรวจสอบ

ส่งเสริมการสนบัสนุน

ครอบครัว การดูแลเดก็ 

ครอบครัวอุปถมัภ ์และ

แนวทางการคืนเดก็สู่

ครอบครัว



 แบ่งปันเรืองเล่าของพวกเขา  23 

 

บทสรุป 

 

ผลการวิจยัและการวิเคราะห์ทีนาํเสนอในรายงานฉบบันี มาจากการรวมรวมขอ้มูลของเด็กและพ่อแม่ 

ผูป้กครองผูมี้ประสบการณ์ตรง ในการใชบ้ริการสถานรับเลียงดูทดแทน รวมถึงประชาชนทวัไปในชุมชน และ

สังคม เราหวงัว่าเรืองเล่าของพวกเขาและขอ้เสนอแนะต่างๆ จะสามารถเป็นขอ้มูลและให้แนวทางการพฒันา

นโยบายและกลยุทธ์ในอนาคตของชาติ โดยเฉพาะหน่วยงานภายใตรั้ฐบาลไทย ทงัภาคประชาสังคม องค์กร

สิทธิเด็กระดบัชาติและระดบันานาชาติ พนัธมิตรดา้นการพฒันาต่าง ๆ ในการเคลือนไปขา้งหน้า เรารู้สึกว่ามี

ความจาํเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูประบบการดูแลเด็กและเพิมขีดความสามารถของแรงงานบริการสังคมใน

ประเทศไทย สิงนีควรรวมถึงการพฒันา มาตรฐานขันตาํแห่งชาติสาํหรับรูปแบบการเลียงดูทดแทนทีแตกต่างกัน

และระเบียบปฏิบัติ ทีสนบัสนุนผูจ้ดัการและผูดู้แล เพือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของเด็กและครอบครัวไดดี้ทีสุด 

เราทราบจากหลกัฐานการวิจยักว่า  ปีว่าการดูแลเด็กในรูปแบบสถานสงเคราะห์เป็นอนัตรายต่อเด็ก 

เรายงัทราบดีว่าในบริบทของกองทุนสาธารณะทีมีจํากัดและ การสนับสนุนระบบครอบครัวและการดูแล

ทดแทนในรูปแบบครอบครัวเป็นทางเลือกทางเศรษฐกิจทีดีกว่า เนืองจากการบริหารจัดการรูปแบบสถาน

สงเคราะห์มีค่าใชจ่้ายมากกวา่ในระยะยาว ดงันนัเราจึงสนบัสนุนแผนงานของ Alternative Care Thailand (ACT) 

ในการปฏิรูประบบการรับดูแลทดแทนและความพยายามของพวกเขาทีสนบัสนุนให้เกิดการเปลียนแปลงอย่าง

เป็นระบบ 

สิงสําคญัทีตอ้งเนน้คือ เด็กหลายคนทีเราสัมภาษณ์และใชเ้วลาดว้ยระหวา่งการวิจยันีมีความสุขในสถาน

รับเลียงดูทดแทนของพวกเขาและรู้สึกขอบคุณสําหรับการดูแลทีพวกเขาไดรั้บรวมถึงโอกาสทีพวกเขาได้รับ 

อย่างไรก็ตามรายงานฉบบันียงัได้ระบุถึงประเด็นต่างๆ ทีเด็กสมควรได้รับการดูแลทีดีขึน และความจาํเป็น

เร่งด่วนในการปฏิรูปและพฒันาระบบการเลียงดูทดแทนในประเทศไทย เป็นเรืองน่ายินดีทีกลุ่มภาคประชา

สังคมและ ACT กาํลงัทาํงานร่วมกบัรัฐบาลไทย ในการพฒันาแผนเพือยกเลิกการดูแลทดแทนรูปแบบสถาน

สงเคราะห์ และลงทุนในชุมชนดว้ยบริการเชิงปฏิบติัทีมุ่งเนน้ไปดา้นการสนบัสนุนระบบครอบครัว การดูแลเด็ก 

ครอบครัวอุปถมัภ ์และการคืนเด็กสู่ครอบครัว 

เราหวงัว่าเรืองเล่าของเด็กและครอบครัวทีเราไดแ้บ่งปันในรายงานฉบบันีจะให้ขอ้มูลสําคญัทีมุ่งเนน้

อยา่งชดัเจนถึงความจาํเป็นเร่งด่วนในการเปลียนแปลง เพือให้เด็ก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มทีเปราะบางทีสุดในประเทศ

ไทยไดรั้บการดูแลและการสนับสนุนในสิงทีพวกเขาสมควรได้รับจนสามารถพฒันาไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของ

พวกเขา ซึงเป็นสิทธิตามทีบญัญติัอยูใ่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิเด็กอยู่แลว้ 
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