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สาสน์ : คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมี ความก้าวหน้าอย่างมากในการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน (SDGs)
สิ งนีส่ งผลให้เด็ก ๆ ประสบความสําเร็ จอย่างมากในแง่ของการรักษาสุ ขภาพ การศึกษา และความเป็ นอยู่ทีดีใน
สังคม ในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา เพราะเหตุนีการคุม้ ครองและสวัสดิภาพเด็กในสถานสงเคราะห์ จึงเป็ นจุดสนใจ
หลักสําหรับทังหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคประชาสังคม (CSOS)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประวัติอนั ยาวนานในด้านความมุ่งมันในการ
สอนและการปฏิบตั ิในงานสังคมสงเคราะห์และนโยบายทางสังคม ซึ งมีส่วนในการเสริ มสร้างความรู ้และความ
เชี ยวชาญของผูจ้ ดั งานในชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ผูเ้ ชียวชาญด้านนโยบายและอืน ๆ คณะยังได้มอบความ
เชียวชาญด้านเทคนิ คและสนับสนุนงานของรัฐบาลไทยและหน่ วยงานต่าง ๆ ในการเร่ งพัฒนาสังคมและความ
เป็ นอยูท่ ีดีของพลเมือง - โดยเน้นทีเด็ก ครอบครัว และชุมชนทีอยูช่ ายขอบและเปราะบางทีสุ ด สิ งนีมีความสําคัญ
มากขึนเรื อย ๆ ในขณะนี ด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ งท้าทายภาคสวัสดิการสังคมในประเทศและเพิม
ความท้าทายสําหรับคนยากจนและผูท้ ีถูกทอดทิง
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ในช่ ว งสองปี ที ผ่ า นมา มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ร่ ว มมื อ กับ The University of Bath ในสหราช
อาณาจักรเพือดําเนิ นโครงการวิจยั ทีบุกเบิกด้านการเลียงดูทดแทนในประเทศไทย รายงานนีเป็ นผลลัพธ์สุดท้าย
ของการศึกษาครังนี และเน้นยําถึงข้อค้นพบหลักจากมุมมองและประสบการณ์ของเด็ก พ่อแม่ และสมาชิกของ
ชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทัวประเทศ ความสําคัญหลักของรายงานนีคือ - เป็ นครังแรก – ในการศึกษาทีได้รวมการ
สั ม ภาษณ์ โดยตรงกับ เด็กที อยู่ใ นศูน ย์รับ เลียงดู ทีหลากหลายรู ป แบบและสถานสงเคราะห์ ในประเทศไทย
รวมถึงพ่อแม่ผปู ้ กครองและสมาชิกในชุมชน เพือขอฟังมุมมองความคิดเห็น ข้อกังวลและข้อเสนอแนะเกียวกับ
ระบบสวัสดิการเด็กในประเทศไทย
รายงานฉบับนี มาได้ทนั ท่วงทีกบั จังหวะเวลาทังยังสัมพันธ์กบั สถานการณ์ปัจจุบนั เนื องจากปั ญหาและ
ความท้าทายทีเกียวข้องกับเด็กในสถานสงเคราะห์ได้กลายเป็ นประเด็นระดับโลก รวมทังในประเทศไทยและ
ประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้วยเหตุผลนี เองทีคณะกรรมการ CRC ได้ตดั สิ นใจจัดงานวันอภิ ปราย
ทัวไปครั งล่ าสุ ด เมื อเดื อนกันยายน พ.ศ.
หัวข้อการเลี ยงดูทดแทนในประเทศไทย ขณะทีกรมเด็กและ
เยาวชน (DCY) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (DSDHS) ของรัฐบาลไทยได้ดาํ เนิ นการ
ขันสําคัญ ในการปฏิรูปนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSOS) เพือพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กโดยยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางและการพัฒนาระบบดูแลเด็กทียังยืน
ดิฉันขอขอบคุณ ดร.จัสติน โรเจอร์ ส จาก The Open University ในสหราชอาณาจักร และ ดร.วิกเตอร์
การุ นนั ท์ จากคณะของเราทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเทศไทยทีเป็ นผูน้ าํ ในโครงการวิจยั นี ตลอดจนการ
ทํางานร่ วมกับทีมวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กและครอบครัวจํานวนมากทีมีประสบการณ์ตรงในระบบ
การเลียงดูทดแทน ดิฉันแน่ใจว่าข้อเสนอแนะของรายงานนี จะช่วยให้ความรู ้และสนับสนุนงานของรัฐบาลไทย
และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOS) ทีทํางานในด้านนีเพือให้พวกเขาสามารถปรับปรุ งพัฒนาระบบสําหรับเด็ก
จํานวนมากทีเติบโตขึนมาในการเลียงดูทดแทน ดิฉันยินดีทีจะเปิ ดตัวรายงานนี ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของศูนย์แห่ง
ความเป็ นเลิ ศทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอ
แสดงความยินดีกบั ทีมวิจยั สําหรับการศึกษาทีสําคัญนี

ศ. รพีพรรณ คําหอม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
23 ธันวาคม 2564
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คํานํา: ดร. โรเจอร์ ส และ ดร. การุนันท์
ประเทศไทยถือเป็ นประเทศสําคัญในกลุ่มประเทศทีมีรายได้ปานกลาง-สู งในการศึกษาเรื องสวัสดิภาพ
เด็ก ในหลาย ๆ ด้านของเรื องราวความสําเร็ จในการพัฒ นา ซึ งความต้องการและความเป็ น อยู่ทีดี ของเด็กถูก
พิจารณาในระดับนโยบายของชาติมาหลายทศวรรษแล้ว ประเทศไทยยังนับเป็ นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชี ย
แปซิ ฟิกทีลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิเด็ก (CRC) และในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา ชี วิตประจําวัน
ของเด็ก ๆ ก็มีการพัฒนาขึนอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา มีอตั ราการเสี ยชี วิตของทารกลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ และมีการปรับปรุ งผลลัพธ์การศึกษาระดับประถมศึกษา สําหรั บเด็กทีโตมาโดยไม่ได้รับการ
ดูแลจากพ่อแม่ รัฐบาลไทยและเจ้าหน้าทีในกรมเด็กและเยาวชน (DCY) ยังได้พยายามเปลียนจากการใช้การเลียง
ดูในสถานสงเคราะห์และแนะนําการสนับสนุนสําหรับผูด้ ูแลแบบเครื อญาติและโครงการเลียงดูแบบครอบครัว
อุปถัมภ์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายทีสําคัญยังคงอยู่ ภายใต้บริ บทของทรั พยากรที จํากัดกับความต้องการใน
ปริ มาณมาก การเลือกใช้การดูแลแบบสถานสงเคราะห์ยงั คงถูกให้ความสําคัญทัวประเทศ ดังนัน สําหรับเด็ก
ประมาณ , คนในประเทศไทยทีไม่สามารถอาศัยอยู่กบั พ่อแม่ได้ ความน่าจะเป็ นทีพวกเขาจะต้องอาศัยอยู่
ในสถานสงเคราะห์ขนาดใหญ่ทีไม่ได้รับการกํากับดูแลยังคงมีอยู่
จุดมุ่งหมายโดยรวมของโครงการวิจยั นี คือการสํารวจประสบการณ์ ของเด็ก พ่อแม่ และครอบครั วที
เกียวข้องกับการเลียงดูทดแทนในประเทศไทย แม้จะมีความท้าทายจากโควิด- เราก็ยงั คงดําเนิ นโครงการวิจยั
นีได้โดยสามารถเก็บข้อมูลจากเด็ก ทีอาศัยอยูใ่ นสถานรับเลียงดูทดแทน จํานวน คน (n. ) และข้อมูลจาก
พ่อแม่ผูป้ กครองของพวกเขา จํานวน คน (n. ) ซึ งเด็ก ๆ ในการศึ กษาวิจยั นี อาศัยอยู่ในสถานรับเลียงดู
ทดแทนทีแตกต่างกัน ตังแต่ศูนย์การเรี ยนรู ้ผอู้ พยพ วัดในพุทธศาสนา บ้านเด็กภายใต้การดูแลของรัฐบาล และ
ศูนย์รับเลียงดูทดแทนขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) โดยรวมแล้วเราเข้าถึงสถานรับเลียงดูทดแทนทีแตกต่าง
รู ปแบบกัน รวม แห่งทัวทังสี ภูมิภาคของประเทศไทย: ภาคกลาง (กรุ งเทพฯ และชลบุรี), ภาคเหนื อ (ตากและ
เชียงใหม่), ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (หนองคาย), ภาคใต้ (สงขลา อ. จะนะ และ อ. หาดใหญ่)
โครงการวิ จ ัย นี มี แ นวคิ ด หลัก ในการส่ ง เสริ มสิ ท ธิ เ ด็ ก โดยเชื อว่ า บทเรี ยนที เรี ยนรู ้ โ ดยตรงจาก
อาสาสมัครผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการมี ค วามสํา คัญทังต่อนโยบายและการปฏิ บ ัติข องระบบการเลี ยงดู ท ดแทน เรา
เล็งเห็นว่าการปฏิรูประบบการเลียงดู ทดแทนทุกรู ปแบบของชาติ จําเป็ นต้องได้รับข้อมูลจากการเรี ยนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ตรงของเด็ก ซึ งเป็ นศูนย์กลางของการปฏิ บตั ิ งาน เราหวังว่าเสี ยงสะท้อนและความคิดเห็นของ
อาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทีปรากฎในรายงานฉบับนี -ทังในรู ป แบบของเรื องเล่าและงานศิ ลปะ- จะเป็ น
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ประโยชน์สําหรับเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนโยบายของทังภาครัฐบาลและเอกชน โดยสามารถนําเรื องเล่าจาก
ชีวิตจริ งเหล่านีมาช่วยพัฒนาระบบการรับเลียงดูทดแทนเพือเด็ก ๆ ทีกําลังเติบโตขึนในสถานทีเหล่านีต่อไป
ดร. จัสติน โรเจอร์ ส นักวิจัยเยียมเยียน ณ ศูนย์ วิเคราะห์ นโยบายสั งคม
The University of Bath และอาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ คณะสวัสดิภาพการศึกษาและภาษาศาสตร์
The Open University สหราชอาณาจักร
ดร. วิคเตอร์ การุ นันท์ อาจารย์/ผู้เชียวชาญจากต่างประเทศ ด้านนโยบายสั งคมและการพัฒนาสั งคม
คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
‘ต้ นไม้ แห่ งความหวัง’ โดยเด็ก ๆ ทีสถานสงเคราะห์ ในพัทยา
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กิตติกรรมประกาศ
ประการแรกและสําคัญทีสุด เราขอขอบคุณเด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขาทีเอือเฟื อสละเวลาเพือให้
ข้อมูลในการศึกษาครังนี พวกเขาเปิ ดเผยเรื องราวส่ วนตัวทีบางครังก็ยากทีจะแบ่งปั นอย่างตรงไปตรงมา และใน
การทําเช่นนันพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งและความอดทนอย่างมาก ทีมวิจยั รู้สึกประทับใจมาก
และยังได้รับแรงบันดาลใจจากสิ งทีพวกเขาทังหมดกําลังเผชิ ญและฝ่ าฝั น ในการทีลูกหลานวัยเด็กของพวกเขา
ต้องเจริ ญเติบโตในสภาพแวดล้อมทีท้าทาย ทีห่างไกลจากพ่อแม่และครอบครัวโดยการไปอยู่ในสถานรับเลียงดู
ทดแทนรู ปแบบต่างๆ
โครงการวิจยั นี จะเกิดขึนไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผูเ้ กียวข้องทีสําคัญทุกภาคส่ วนในระบบ
การเลียงดูทดแทนของประเทศไทย เรารู ้สึกขอบคุณสําหรับการสนับสนุนจากเพือนและเพือนร่ วมงานในกรม
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ทีสนับสนุ นเราในการเข้าถึงบ้านเด็กของ
รัฐบาลในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ งได้แสดงให้เห็ นถึงความเปิ ดกว้างของข้อกําหนดในการดูแลเด็กของ
พวกเขาและความมุ่งมันในการปรับปรุ งพัฒนาการบริ การ ทังนีเราขอขอบคุณ JoJo's Sanctuary, SOS Children's
Villages, Help without Frontiers และ Human Help Network Foundation สําหรับข้อมูลและการสนับสนุ นอันมี
ค่าของพวกเขา และเรารู ้สึกขอบคุณสําหรับการสนับสนุ นจากสมาชิกของกลุ่ม “Alternative Care Thailand” ซึ ง
เป็ นผูส้ นับสนุ นการปฏิรูปการดูแลเด็กในประเทศอย่างไม่เหน็ดเหนื อย และยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
เราในการประสานงานติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ผูใ้ ห้บริ การทุกภาคส่วน
เราขอขอบคุณคณะกรรมการที ปรึ กษาโครงการฯ ทุกท่านที สละเวลาร่ วมประชุมกับเราเป็ นระยะ ๆ
ตลอดการศึกษาวิจยั นี:
 นาย สรรพสิ ทธิ คุม้ ประพันธ์ – อดีตสมาชิกคณะกรรมการ UN-CRC และทีปรึ กษาคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งประเทศไทย
 ดร. มาร์ค คาปัลดี – อาจารย์ สิ ทธิมนุษยชนและสันติภาพศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล;
 ดร. ภุชงค์ เสนาช – รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิชาการ ผูอ้ าํ นวยการ นโยบายสังคมและการพัฒนาสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ดร. (นางสาว) ประภาภรณ์ ทิวายานนท์ – ผูอ้ าํ นวยการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
 น.ส. วุฒิยา เจริ ญผล – ผูจ้ ดั การสนับสนุน รณรงค์และสื อสาร และสื อ Save the Children International
 น.ส. จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ – ทีปรึ กษาด้านสิ ทธิ เด็ก/คุม้ ครองเด็ก;
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 นาย แกรี ริ ซเซอร์ – ผูเ้ ชียวชาญด้านการคุม้ ครองเด็ก UNICEF ประเทศไทย;
 น.ส. บีเนีย กุฏิปรรัมภี ผูเ้ ชียวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์ และการพัฒนาวัยรุ่ น UNICEF ประเทศไทย; และ
 คุณเทียนทอง ประสานพาณิ ชย์ กรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย์ รัฐบาลไทย
เราขอขอบคุ ณ นายโรเบิ ร์ต ไวท์ล อว์ สํา หรั บ การทํา งานหนัก และความช่ วยเหลื อ ในการทบทวน
วรรณกรรมสําหรับ การศึกษานี นายจอห์น คาย ผูม้ ากความสามารถ จาก “Kick Start Art” จากอําเภอแม่ส อด
ผู อ้ อกแบบและจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะให้ ก ับ เด็ ก และเยาวชนในการเก็ บ ข้อ มู ล นี สุ ด ท้า ยนี เราขอขอบคุ ณ การ
สนับสนุนทีดีจากคณาจารย์และเพือนร่ วมงานทังที The University of Bath ในสหราชอาณาจักร และคณะสังคม
สงเคราะห์ ศ าสตร์ ศูน ย์แห่ ง ความเป็ นเลิ ศ ทางวิช าการด้านสังคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ และนโยบายสั ง คมของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเทศไทย และ The Martin James Foundation ในสหราชอาณาจักรสําหรั บการ
ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั นี
ดร. จัสติน โรเจอร์ ส The Open University สหราชอาณาจักร
ดร. วิคเตอร์ การุ นันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ดร. ปริญ เกตุนมิ และ นางสาว อภิสรา แซ่ ลี นักวิจัยอิสระ – ประเทศไทย
แผนทีเชิงนิ เวศโดยเด็กทีหมู่บ้านเด็กในกรุ งเทพฯ
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รายงานสรุ ป
รายงานสรุ ปนีนําเสนอภาพรวมของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสําคัญในโครงการวิจยั เรื องแบ่งปั นเรื อง
เล่าของพวกเขา จากการเลือกคําพูดและงานศิลปะทีโดดเด่นจํานวนหนึ งของอาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทีมี
ประสบการณ์ตรงในการใช้บริ การสถานรับเลียงดูทดแทนในประเทศไทย หากอ่านสรุ ปนีแล้ว ท่านต้องการอ่าน
เพิมเติม สามารถอ่านรายงานฉบับ สมบูรณ์ทีมีการทบทวนวรรณกรรมในเชิ งลึ กและข้อมูลรายละเอียด ได้ที
www.sharingtheirnarratives.com
จุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี คือ การสํารวจประสบการณ์และมุมมองของเด็กและเยาวชนทีอาศัยอยู่
ในสถานรั บ เลี ยงดู ทดแทนในประเทศไทย โดยคาดว่า มี เ ด็กประมาณ , คน (Saini & Vichit-Vadakan,
2015) ในประเทศไทยทีต้องเติบโตห่ างจากการอยูใ่ นความดูแลของครอบครัวพวกเขาซึงการคาดการจํานวนเด็ก
ดังกล่าวอาจจะเป็ นการประเมินตําเกินไป เนื องจากข้อมูลบางส่ วนไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ เช่น การดูแลแบบเครื อ
ญาติ ทังนีสําหรับเด็กบางคน พวกเขาถูกนําฝากไว้เนืองจากข้อกังวลในการให้ความคุม้ ครอง ในขณะทีหลาย ๆ
คน ต้องอยู่ในความดูแลด้วยเหตุผลทางสังคม เช่น ความยากจนหรื อการเข้าถึงการศึกษา (Mahidi & Brubeck,
) โครงการวิจยั นี มีขนตอนการทํ
ั
างานภาคสนามเป็ น ระยะ โดยในการทํางานภาคสนามระยะที เราได้
สํารวจประสบการณ์การเลียงดูทดแทนของเด็กและเยาวชน โดยวิธีการเชิงสร้างสรรค์เพือให้บรรลุเป้ าหมายนี
ทีมวิจยั เก็บข้อมูลจากเด็กทังหมด คน ผ่านกิจกรรมศิลปะและการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง เด็ก ๆ อาศัย
อยู่ในพืนที แห่งทีแตกต่างกันในภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคใต้ และภาคกลางของประเทศไทย
สถานทีมีตงแต่
ั สถานสงเคราะห์เด็กของรัฐบาล สถานสงเคราะห์เด็กของ NGO หมู่บา้ นเด็ก วัดในพุทธศาสนา
ศูนย์การเรี ยนรู ้ของผูอ้ พยพ และบ้านครอบครัวอุปถัมภ์
ในการทํา งานภาคสนามระยะที เรามุ่ ง เน้น ที การรวบรวมข้อมู ล เกี ยวกับ ประสบการณ์ ชี วิ ต ของ
ครอบครัว คือพ่อแม่ผปู ้ กครองทีส่ งบุตรหลานของตนไปอยูใ่ นการเลียงดูทดแทน โดยรวมแล้ว เราได้ดาํ เนิ นการ
สัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างกับพ่อแม่/ผูป้ กครองจํานวน คน เราสํารวจการรับรู ้ของพวกเขาเกียวกับระบบการ
เลี ยงดู ท ดแทนและการตัด สิ น ใจของพวกเขาในการนํา บุตรหลานไปฝากไว้ใ นสถานรั บ เลี ยงดู ท ดแทน ใน
ขันตอนสุ ดท้ายของการทํางานภาคสนาม เราได้จดั กลุ่มสนทนาเชิงสํารวจกับสมาชิกของชุมชน หรื อสาธารณชน
ทัวไป จุดมุ่งหมาย คือ การศึกษาความเข้าใจและการรับรู ้เกียวกับสถานรับเลียงดูทดแทนของประชาชนทัวไปใน
สังคมไทย
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ผลการวิจยั ทีนําเสนอด้านล่างนี เป็ นส่ วนหนึ งจากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทีมีงานศิ ลปะและ
แผนที เชิ งนิ เวศจํานวนมาก และการถอดความเสี ยงการสัมภาษณ์ เชิงลึก จํานวน 79 ตัวอย่าง ในรายงานหลัก
โดยมากเราใช้การนําเสนอคําพูดอ้างอิงโดยตรงของอาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วม เนื องจากเรารู ้สึกว่าข้อมูลเหล่านันให้
ข้อมูลเชิงลึกทีทรงพลังเกียวกับระบบการเลียงดูทดแทนของประเทศไทย สําหรับในรายงานสรุ ปผลภาพรวมนี
เรานําเสนอผลวิเคราะห์ขอ้ มูลและบทเรี ยนทีเราได้เรี ยนรู ้จากอาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

สิ งทีเราได้เรี ยนรู ้จากเด็ก ๆ

ในสถานรับเลียงดูทดแทนส่ วนใหญ่ เด็ก ๆ รู้สึกว่ าได้ รับการดูแลเอาใจใส่ และมักแสดงความเคารพต่อ
ผูด้ ูแลอย่างมาก พวกเขาอธิ บายวิธีทีผูด้ ูแลสนับสนุ นพวกเขาเพือให้บรรลุเป้ าหมาย เช่น คําพูดอ้างอิงนี เน้นถึง
ความผูกพันทีเด็กคนนี มีกบั แม่ประจําบ้านซึงเธออธิบายว่าเป็ นคนทีคอยสนับสนุนเธอมากทีสุ ด
เด็ก: คนแรกคือแม่ แม่ มักจะสนับสนุนโดยการรั บฟั งและประสานงานกับทุกประเด็น เช่ น เอกสารของ
มหาวิทยาลัยและหอพัก หรื อเมือต้ องไปพบแพทย์ แม่ จะแจ้ งสํานักงานและเตรี ยมเอกสารทังหมดให้
ผู้สัมภาษณ์ : ใครพาหนูไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย?
เด็ก: แม่ .... แม่ ไม่ เคยขัดขวางการเรี ยนของหนูด้วยการบังคับให้ หนูเรี ยนในแบบทีแม่ ชอบ แม่ ให้ อิสระ
แก่ หนูในการเลือกด้วยตัวเอง แม่ มักจะสนับสนุนให้ หนูทาํ เต็มทีให้ ดีทีสุดสําหรั บสิ งทีหนูเลือก
แบ่ งปันเรื องเล่าของพวกเขา
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เด็กส่ วนใหญ่เข้ าใจเหตุผลว่ าทําไมพวกเขาถึงต้ องอยู่ในสถานรั บเลียงดูทดแทนและพวกเขาสามารถอธิ บาย
เรื องราวชีวิตของพวกเขาได้ และบางคนทีครอบครัวต้องดินรนต่อสู ้กบั ความยากจนจึงจําเป็ นต้องนําพวกเขาไป
ฝากไว้ทีสถานรับเลียงดูทดแทนเพือให้พวกเขาได้รับการเลียงดูทีเหมาะสมและได้รับการศึกษา หรื อบางคนที
ต้องการการคุม้ ครอง เนื องจากพวกเขาถูกทารุ ณกรรมและถูกทอดทิง
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมรู้ ไหมว่ าทําไมตัวเองถึงมาอยู่ทีนี?
เด็ก: หนู/ผมรู้ ข้ อมูลบางอย่าง เช่ น พ่ อแม่ ไม่ มีเงินพอทีจะสนับสนุนการศึกษาของหนู/ผม อีกอย่ าง ชุมชนที
หนู/ผมอาศัยอยู่ยงั ล้ อมรอบไปด้ วยคนติดยา แม่ เลยส่ งหนู/ผมมาอาศัยอยู่ทีนี
ผู้สัมภาษณ์ : โอเค หนู/ผมจําชีวิตของตัวเองก่ อนทีจะย้ ายมาทีนีได้ ไหม ชีวิตหนู/ผมเป็ นอย่ างไรบ้ าง?
เด็ก: ตอนนันหนู/ผมไม่ ได้ ไปเรี ยน หนู/ผมอยู่บ้านคนเดียวและเล่ นกับของเล่ นของหนู/ผม แม่ของหนู/ผม
ทํางานเป็ นแรงงานให้ กับบริ ษัทก่ อสร้ าง ตอนกลางคืนถ้ าแม่ ไม่ มีงานทํา ตอนกลางวันก็จะไปหาขยะมาขาย
หนู/ผมก็จะออกไปทํางานกับแม่ หนู/ผมไม่ ได้ ไปโรงเรี ยน
เด็กส่วนใหญ่อธิบายถึงช่ วงเวลาทีได้ ใช้ อย่ างจํากัด ในการติดต่อกับครอบครัวและเพือน ๆ ภายนอกสถานรับเลียง
ดูทดแทน เด็กโตอธิบายว่าการติดต่อของพวกเขาเกิดขึนผ่านโทรศัพท์และโซเชี ยลมีเดียอย่างไร อย่างไรก็ตาม
บ่อยครังทีการเข้าถึงเทคโนโลยีของพวกเขาถูกใช้เป็ นสิ ทธิพิเศษโดยเจ้าหน้าทีผูด้ ูแล ซึงสามารถถูกยึดไปได้หาก
พวกเขาถูกลงโทษเมือมีพฤติกรรมทีไม่ดี
ผู้สัมภาษณ์ : ตอนนีหนู/ผมจะปรึ กษาใครเมือหนู/ผมมีปัญหา?
เด็ก: ตอนนีหนู/ผมไม่ ปรึ กษาใคร
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมทําอย่างไรเมือหนู/ผมมีปัญหา?
เด็ก: หนู/ผมเก็บไว้ กับตัวเอง ถ้ าบางครั งทนไม่ ไหวก็จะปรึ กษาคุณยายเท่ านัน
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมติดต่ อท่ านได้ อย่างไร?
เด็ก: หนู/ผมโทรหาท่ านผ่ านโทรศัพท์ ของแผนกสังคมสงเคราะห์ แต่ไม่ ค่อยบ่ อย
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมขอโทรหาคุณยายได้ ตลอดเวลาไหม?
เด็ก: ไม่ ได้ แต่ ถ้ามันผ่ านมานานแล้ ว หนู/ผมถึงจะขอได้ เพือทีหนู/ผมจะได้ ปลดปล่ อยความรู้ สึ กคิดถึงพวกเขา
แบ่ งปันเรื องเล่าของพวกเขา
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เด็กโตมีความรับผิดชอบทีสําคัญในการดูแลต่อเด็กทีอายุนอ้ ยกว่า โดยเฉพาะเด็กในวัดและหมู่บา้ นเด็ก แม้วา่ สิ งนี
อาจจะช่วยพัฒนาพวกเขาให้เป็ นคนทีเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ แต่สิงสําคัญทีต้องตระหนักถึงด้วยคือ พวก
เขาก็ยงั เป็ นเด็กทีต้องการการดูแลด้วยและซึ งพวกเขาควรจะได้สนุกกับวัยเด็กด้วยและมีโอกาสทีจะได้เล่นและ
ใช้เวลากับเพือน ๆ
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมได้ ทาํ อะไรทีนีในชีวิตประจําวันของหนู/ผม? บอกหน่ อยได้ ไหมว่ าทําอะไรบ้ าง? หนู/
ผมตืนกีโมงและอะไรอีกบ้ าง?
เด็ก: หนู/ผมตืนนอนตอน . น. และเรี ยกเด็กทีเหลือให้ มาสวดมนต์ ในตอนเช้ าเราเดินจงกรม ในตอนเย็น
เราสวดมนต์
ผู้สัมภาษณ์ : อ้ อ แล้ วหลังจากนัน?
เด็ก: เมือหนู/ผมกลับไป หนู/ผมจะอาบนํา…หนู/ผมจะเฝ้าเด็ก ๆ ทํางานงานบ้ านก่ อนแล้ วค่ อยอาบนํา ไม่
นานก็ถึงเวลาอาหารเย็น หนู/ผมจะเรี ยกเด็ก ๆ มากินข้าว
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมเรี ยกเด็ก ๆ มากินข้ าวแล้ ว หลังจากนันหนู/ผมทําอะไร?
เด็ก: หนู/ผมจัดกิจกรรมให้ เด็ก ๆ… บางครั งหนู/ผมก็จะสอนมารยาท สวดมนต์ ฯลฯ
ในสถานรับเลียงดูส่วนใหญ่ เด็ก ๆ อธิบายว่าเจ้ าหน้าทีใช้ การลงโทษทางร่ างกาย เด็กบางคนพูดถึงเพือนของพวก
เขาทีถูกผูด้ ูแลตีดว้ ยไม้ และในสถานทีบางแห่ง เด็ก ๆ ได้รับการการลงโทษทีรุ นแรง บางแห่งให้ทาํ งานบ้าน
และบางแห่งให้ออกกําลังกายอย่างสก๊อตจัมพ์
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมเคยถูกลงโทษเพราะว่ าหนู/ผมทําอะไรผิดหรื อเปล่ า?
เด็ก: บางครั ง
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมทําอะไร?
เด็ก: หนู/ผมไม่ ได้ เชื อฟังแม่
ผู้สัมภาษณ์ : …แล้ วพวกเขาลงโทษหนู/ผมอย่างไร?
เด็ก: บางครั งพวกเขาก็ให้ หนู/ผมขัดท่ อ... ถ้ าทําตัวแย่ ทีสุด หนู/ผมจะโดนตี
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมจะโดนตีอย่างไร...ตีด้วยมือ หรื อ ไม้
เด็ก: ใช่ ใช้ ไม้ เรี ยว
แบ่ งปันเรื องเล่าของพวกเขา
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เด็กบางคนเล่ าถึงการกลันแกล้ งในหมู่เพือน ๆ ภายในสถานรับเลียงดูทดแทนทีพวกเขาอาศัยอยู่ และบางคนถูก
กลันแกล้ง ภายในโรงเรี ย น พวกเขาถู ก ตราหน้า ว่ า เติ บ โตในสถานรั บ เลี ยงเลี ยงดู ท ดแทนและอยู่ ห่ า งจาก
ครอบครัว เด็กบางคนไม่รู้สึกว่าเจ้าหน้าทีผูด้ ูแลหรื อคุณครู สามารถช่วยเหลือพวกเขาจากสถานการณ์การกลัน
แกล้งเหล่านีได้
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ าหนู/ผมสามารถพัฒนาสถานทีแห่ งนีได้ หนู/ผมอยากจะทําอะไร?
เด็ก: จากทีหนู/ผมเห็น เด็กทีนีมักกลันแกล้ งคนอืน และเด็กทีแข็งแรงกว่ ามักจะฉวยโอกาสจากเด็กทีอ่ อนแอ
กว่ า หนู/ผมต้องการจัดการความสัมพันธ์ นี หนู/ผมอยากให้ ทุกคนคุยกันด้ วยเหตุผล
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมเคยถูกกลันแกล้ งจากเด็กคนอื นหรื อไม่ ?
เด็ก: หนู/ผมไม่ เคยถูกกลันแกล้ งทางร่ างกายมาก่อน แต่ เคยถูกพูดจาไม่ ดีจากเด็กทีอาศัยอยู่ทีนีก่ อนหนู/ผม
พวกเขาพยายามทีจะแสดงอํานาจของพวกเขา
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมทําอย่ างไรในสถานการณ์ นัน?
เด็ก: หนู/ผมไม่ โอเค หนู/ผมร้ องไห้ อยู่คนเดียวเงียบ ๆ จนแม่ บ้านถามหนู/ผม จากนันท่ านก็พูดคุยเกียวกับ
กรณีของหนู/ผมในการประชุมบ้ าน หลังจากการประชุม เด็กพวกนันก็พูดกับหนู/ผมแย่ ลงไปอีก แม้ ว่าพวก
เขาจะอายุน้อยกว่าหนู/ผม แต่ พวกเขาก็อยู่ทีนีก่ อนหนู/ผม พวกเขาพูดไม่ ดีกับหนู/ผมเสมอ หนู/ผมไม่ เคย
เผชิ ญกับสถานการณ์ แบบนีมาก่ อน ตอนนัน มันยากสําหรั บหนู/ผมในการปรั บตัวกับทีนี
เด็ก ๆ ยังพูดถึงคุณค่ าของเพือนในสถานรับเลียงดูทดแทนว่า บ่อยครังทีเพือนเป็ นคนทีสําคัญทีสุ ดสําหรับพวก
เขา เพือน ๆ คอยช่วยเหลื อและมักจะช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับช่วงแรกของชีวิตการเข้ามาอยู่ในสถานรับ
เลียงดูทดแทนได้
ผู้สัมภาษณ์ : ใครคื อคนทีหนู/ผมสนิทด้ วยทีสุด?
เด็ก: …คนทีสนิททีสุดคือเด็กโตคนหนึงทีหนู/ผมเรี ยกว่ า "พีสาว" ตอนนีเธอกําลังเรี ยนอยู่ใน
มหาวิทยาลัยและอาศัยอยู่ในหอพัก
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมยังติดต่ อเธออยู่ไหม?
เด็ก: ใช่ เธอยังคงกลับมาเยียมเยียนทีนีเป็ นครั งคราว
แบ่ งปันเรื องเล่าของพวกเขา
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ในสถานดูแลต่าง ๆ ผู้ดูแลตระหนักถึงความสํ าเร็จของเด็กด้วยการชมเชยและให้รางวัล และเด็กหลายคนรู ้สึกมี
คุณค่า ผูด้ ูแลยังสนับสนุ นความสนใจของพวกเขา เช่น เด็กคนนี พูดถึงคําชมและความอบอุ่นทีเธอได้รับจากแม่
ประจําบ้าน
ผู้สัมภาษณ์ : หนูเคยได้ รับรางวัลบ้ างไหม? แม่ ของหนูให้ รางวัลหนูเมือหนูทาํ ดีหรื อไม่ ?
เด็ก: บางครั ง แต่ รางวัลของแม่ ไม่ ใช่ สิงของ ส่ วนใหญ่ เป็ นการกอดและการชมเชย หนูเป็ นคนบอกกับท่ าน
เองว่าทุกครั งทีหนูทาํ สิ งทีดี ท่ านไม่ จาํ เป็ นต้ องให้ อะไรหนู แค่ รักหนู อยู่กับหนู อยู่กับหนูอย่ างเต็มที รั กหนู
ตลอดไป
เด็กส่ วนมากทีให้ สัมภาษณ์ ขยันและมีความทะเยอทะยาน และพวกเขาเรี ยนหนักมาก พวกเขามองว่าการศึกษา
ของพวกเขาเป็ นโอกาสทีจะทําให้พวกเขามีอนาคตทีดี และพวกเขาต้องการประสบความสําเร็ จ เด็กส่ วนใหญ่
กําลังวางแผนสําหรับอาชีพการงานในอนาคต และหลายคนหวังว่าจะกลับไปทํางานทีชุมชนในฐานะคุณครู และ
คุณหมอเพือเลียงดูครอบครัวของพวกเขา
เด็ก: หนู/ผมอยากเรี ยนจบ ทํางานหาเงิน แล้ วกลับบ้ านไปดูแลครอบครั วของหนู/ผม
ผู้สัมภาษณ์ : หนู/ผมอยากดูแลใคร?
เด็ก: คุณยาย คุณแม่ และน้ องสาวของหนู/ผม
แบ่ งปันเรื องเล่าของพวกเขา
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สิ งทีเราได้เรี ยนรู ้จากพ่อแม่ผปู้ กครอง
ปั จจัยขับเคลือนหลักทีอยู่เบืองหลังการตัดสิ นใจของพ่อแม่และผูป้ กครอง ในการนําบุตรหลานไปฝาก
ไว้ในสถานรับเลียงดูแลทดแทน เป็ นเพราะความยากจน
ผู้สัมภาษณ์ : ลูกของคุณอายุเท่ าไหร่ ตอนทีคุณส่ งเขาไปทีศูนย์ ดแู ลเด็ก?
พ่อ: ตังแต่ เกิดจนถึงอนุบาล เขาอยู่กับผม แม่ ของเขาทิงเขาไปตังแต่ ตอนทีเขาอยู่อนุบาล แล้ ว
ผมเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และต้ องติ ดคุก ผมไม่ มีงานทํา ผมเลยต้ องพึงศูนย์
พ่อแม่มกั ต้องทํางานเป็ นเวลานานและ/หรื อทํางานหลายงานเพือเอาชีวิตรอด ในขณะทีหลายคนไม่ ได้ รับการ
สนับสนุนจากครอบครัวหรื อการเข้ าถึงสถานรับเลียงดูทดแทน ซึงเป็ นประเด็นทีเกิดขึนซํา ๆ
ผู้สัมภาษณ์ : บ้ านสําหรั บเด็กผู้ชายจะดูแลลูกชายของคุณนานแค่ ไหน?
พ่อ: พวกเขาจะดูแลเขาและสนับสนุนเขาจนกว่าเขาจะอายุ ปี และได้ รับวุฒิการศึกษา เพือทีเขา
จะสามารถมีงานทําและดูแลพ่ อได้ นันคือข้ อมูลทีพวกเขาให้ ไว้ตอนทีผมเซ็นสั ญญาอนุญาตให้ ลูก
ชายของผมไปอยู่ทีนัน ผมคิดว่ ามันเยียมมากสําหรั บลูกชายของผม ผมเลยเซ็นสัญญา
พ่อแม่บางคนหลีกเลียงสถานรับเลียงดูทดแทนของมูลนิธิเอกชน เพราะเชื อว่ าพวกเขาจะต้ องทําให้ ลูกเป็ นเด็ก
กําพร้ าและต้องสละสิ ทธิในการติดต่อลูก
พ่อ: ผมไปมูลนิธิก่อน แต่ พวกเขาบอกว่ า ผมต้ องยกลูกชายให้ กับศูนย์ และปล่ อยให้ พวกเขา
ดูแลเขา เผือว่ าชาวต่างชาติอาจจะสนใจทีจะรั บเลียงเขา เพือพวกเขาจะได้ ส่งเขาไปเรี ยนที
ต่ างประเทศ มันคงเหมือนกับการยกลูกชายของผมให้ กับพวกเขา แต่ผมทําไม่ได้ เพราะ
ปั ญหาของผมคือ ผมไม่ มีเวลาและไม่ มีใครสามารถดูแลเขา ผมไม่ อยากปล่ อยเขาไป... พวก
เขาแนะนําให้ ผมไปทีศูนย์ดูแลเด็กแห่ งนี พวกเขาบอกผมว่ าทีศูนย์ นี ผมไม่ ต้องยกลูกชาย
ของผมให้ ... ผมยังคงติดต่ อลูกได้
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พ่อแม่บางคนอธิบายว่า – ในบางกรณี – บ้ านเด็กของรัฐบาลพยายามสนับสนุนทางครอบครัวก่ อนการนําเด็กมา
ฝากเลียงด้วยการสนับสนุนทางการเงินให้กบั ครอบครัว
ผู้สัมภาษณ์ : คุณติดต่ อบ้ านเด็กชายด้ วยตัวเองเหรอ?
แม่ : ใช่ ฉันติดต่ อบ้ านเด็กชายด้ วยตัวเองและบอกพวกเขาเกียวกับสถานการณ์ ของฉั น ตอนแรกพวกเขา
แนะนําวิธีแก้ ปัญหา เช่ น ให้ เงินฉั น ซึ งเป็ นเงินเดียวกันกับทีพวกเขาให้ ครอบครั วอุปถัมภ์ แต่ เป็ นการให้ เงิน
ฉันเพือฉั นจะดูแลลูกชายของฉันเอง ซึ งปั ญหาของฉั นไม่ ได้ อยู่ทีเงิน มันเกียวกับความจริ งทีว่ าไม่ มีใครดูแล
ลูก ๆ ถ้าเขาให้ เงินฉัน (มันไม่ เพียงพอทีจะไม่ ทาํ งาน) ลูก ๆ ก็ยงั ต้ องอยู่บ้านด้ วยกันโดยไม่ มีใครดูแล
(ระหว่ างทีฉั นทํางาน) พวกเขาจึงตัดสิ นใจรั บลูกชายทังสองคนไว้ ทีบ้ านเด็กชาย เพราะถ้ าพวกเขารั บไว้ เพียง
คนเดียว อีกคนก็จะต้ องอยู่บ้านคนเดียว...
พ่ อ แม่ ไ ด้อ ธิ บ ายให้ฟั ง ว่า บ้ า นเด็ ก ของรั ฐ บาลสนั บ สนุ น การติ ด ต่ อ อย่า งไร และพวกเขาส่ ง เด็ ก บางคนให้
ครอบครัวอุปถัมภ์ทีรับเลียงดู ตลอดจนกระบวนการส่งเด็กกลับไปอยูก่ บั ครอบครัวได้อย่างไร
แม่ : ตอนนันมีมูลนิธิขององค์ กรพัฒนาเอกชน (NGO) แต่ พวกเขาจะรั บเฉพาะเด็กเล็กไว้ (แบบเต็ม
เวลา) ซึ งฉันไม่ สามารถยกลูกให้ เขาได้ แต่ สําหรั บบ้ านเด็กของรั ฐบาล ฉันยังสามารถพาลูกกลับมาอยู่
ด้ วยในช่ วงปิ ดเทอม หรื อกลับมาเมือเรี ยนจบชันมัธยมศึกษาปี ที 3 หรื อมัธยมศึกษาปี ที 6
พ่ อแม่ บางคนมีความกังวลเกียวกับการดูแ ลที บ้ านเด็กและการกลันแกล้ ง แต่ บางคนรู ้ สึกไม่ สามารถคัด ค้าน
เจ้าหน้าทีได้
ผู้สัมภาษณ์ : เขาได้ บอกคุณเกียวกับสิ งทีเขาไม่ ชอบทีนันหรื อไม่ ?
แม่ : เขาเคยบ่นว่ าโดนกลันแกล้ งทีโรงเรี ยน
ผู้สัมภาษณ์ : ครั งแรกทีเขาไปทีนัน?
แม่ : ค่ ะ
ผู้สัมภาษณ์ : แต่ ตอนนีเขาโอเคใช่ ไหม?
แม่ : ค่ ะ และเขาก็เคยถูกกลันแกล้ งทีบ้ านเด็กผู้ชายด้ วย แต่ เด็กทีรั งแกเขาทังหมดก็ออกไปแล้ วเพราะพวกเขา
เติบโตขึนและถึงเวลาทีต้ องย้ายออก
ผู้สัมภาษณ์ : ทุกคนทีเคยกลันแกล้ งเขาย้ายออกไป?
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แม่ : ใช่ พวกเขาเอาผ้าห่ มของเขาไป และเมือเขาขอคืน พวกเขาก็ไม่ ยอมให้ แต่ ร้ ู ว่ าพวกเด็กเกเรกลุ่มนันโต
ขึนและออกไปแล้ ว เลยไม่ มีใครกลันแกล้ งเขาในตอนนี ตอนนันทีฉันเคยไปเยียมเขา เขามีรอยฟกชําทัว
ร่ างกาย แต่ เด็กโตทีเกเรเหล่ านันออกไปหมดแล้ว
ผู้สัมภาษณ์ : โอ้ เขาถูกทําร้ ายด้วยเหรอ?
แม่ : ใช่ แต่ พวกเขาไปแล้ ว
ผู้สัมภาษณ์ : คุณแจ้ งเจ้ าหน้ าทีว่าลูกคุณถูกทําร้ ายหรื อไม่ ?
แม่ : ไม่ ฉันกลัวจะมีปัญหากับเจ้ าหน้ าที อย่ างไรก็ตาม ฉั นได้ คุยกับเด็กโตทีเป็ นอันธพาลแล้ ว และบอกกับ
เขาว่ า เขารู้ หรื อไม่ ว่าลูกฉั นเป็ นโรคสมาธิ สัน ถ้ าเขาไม่ ชอบลูกฉั น ก็แค่ อย่ าไปยุ่งกับลูกฉั นและอย่าคุยกับเขา
ผู้สัมภาษณ์ : เขาฟั งคุณหรื อเปล่ า?
แม่ : ฟั งแต่ ยงั คงกลันแกล้ งจนกระทังวันทีเขาออกจากศูนย์ ตอนนีมันดีขึนสําหรั บลูกฉั นเพราะไม่ มีใครกลัน
แกล้ งเขาแล้ ว
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ าคุณย้ อนเวลาได้ คุณจะยังส่ งลูกไปทีศูนย์ นไหม
ี
แม่ : ความจริ งแล้ ว ฉั นไม่ อยากให้ ลูกอยู่ทีนันเพราะฉันรั กเขา และฉั นไม่ เคยตีเขาเลย
พ่ อแม่ บางคนรู้สึกว่ าพวกเขามักไม่ ได้ รับการต้ อนรั บในการไปเยียมลูกในสถานรับเลียงดูทดแทน บางคนได้รับ
คําสังโดยตรงให้มาเยียมน้อยลง
พ่อ: ผมบอกให้ เขาอยู่ทีนันและจะไปเยียมเขาทุกสัปดาห์ หลังจากนันไม่ นานศูนย์ บอกให้ ผมไปเยียม
เดือนละครั งเพราะเด็กส่ วนใหญ่ ทีอาศัยอยู่ทีนันไม่ มีพ่อแม่ หรื อพ่ อแม่ ติดคุก ตอนทีผมพาเขาไปฝากที
นันครั งแรก มีเด็กเพียง คนอาศัยอยู่ทีนัน แต่ ตอนนีผมเชื อว่ ามีเด็กมากกว่ า คน
รัฐบาลมักจัดให้เด็ก ๆ อยู่ในศูนย์รับเลียงทีใกล้กบั ทีอยู่ของพ่อแม่ตามทะเบียนบ้านมากทีสุ ด แต่บ่อยครังทีมัน
ไม่ได้อยู่ใกล้ทีอยู่ปัจจุบนั ของพ่อแม่ การปฏิบตั ิเช่นนีทําให้พ่อแม่ลาํ บากในการเดินทางและไม่สามารถไปเยียม
ลูกได้ เนืองจากส่วนใหญ่ยา้ ยไปทํางานในเขตตัวเมือง ซึงห่างไกลจากบ้านเกิดทีเป็ นทีอยูใ่ นทะเบียนบ้าน
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พ่อ: แม้ ว่าผมจะสามารถพาเขาไปนอนทีไหนสั กแห่ งนอกศูนย์ได้ ผมก็ไม่ สามารถจ่ ายได้ ปกติผมขึน
รถเมล์ จากเชียงใหม่ตอนกลางคืน ไปถึงอุดรตอนตี แล้ วต่ อรถเมล์ อีกคันจากอุดรไปหนองคาย บาท
แล้ วลงรถทีสีแยกหนองสองห้ อง เช่ าสามล้ อท้ องถินหรื อรถตุ๊กตุ๊ก บาท ไปทีศูนย์ หรื อเดินไปทีนัน
ผมเล่ นกับลูกชายของผมจนถึงประมาณ . - . น. แล้วผมก็กลับอุดรและนังรถเมล์ กลางคืนไป
เชียงใหม่ เส้ นทางเดิมในตอนเย็น ผมสามารถประหยัดเงินและเวลา และบรรลุเป้าหมายของผม

สิ งทีเราได้เรี ยนรู ้จากสาธารณชนทัวไป
อาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วมสนทนามีความรู้ เกียวกับสถานรับเลียงดูทดแทนและมีความเข้ าใจเกียวการเลียงดู
แบบเครื อญาติในครอบครัวและชุมชนของพวกเขา
P2: อีกทีหนึงคือ ศูนย์ X อันนีเป็ นมูลนิธิ เลยมีเจ้ าหน้ าทีและผู้ดูแลทีค่ อนข้ างดี
ตอนนีพวกเขามีเด็กทีกลับไปหาครอบครั วและวางแผนการดูแลแบบครอบครั ว
ด้ วย มันเหมือนกับทีพักพิงทีพร้ อมเมือไหร่ กส็ ามารถออกไปได้ แม่ และลูก
สามารถมาอาศัยอยู่ทีนันได้ โดยทีพวกเขาจะจัดหาบ้ านให้ กับพวกเขาเหมือนทีพัก
พิงของเด็กและครอบครั ว อาคารค่ อนข้ างดีและกว้ างขวาง XX เป็ นบ้ านเด็กอีกหลัง
หนึงทีให้ การดูแลเด็กอย่ างดี

P : สําหรั บฉั น ฉั นอาศัยอยู่กับคุณยาย - ปี !
P : ฮ่ า ๆ ๆ ๆ ประสบการณ์ ตรง
P : งันหมายความว่ าคุณมีประสบการณ์ ตรง คุณอยู่ในการเลียงดูทดแทนมาโดยตลอด!
ผู้สัมภาษณ์ : มันเป็ นอย่างไร? ประสบการณ์ ของคุณเป็ นอย่างไร?
P : ตอนอยู่กับคุณยาย ฉันมีความสุ ข… ฉั นไม่ อยากกลับบ้ านเพราะคุณยายตามใจฉั น (หลายคน
หัวเราะ)
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อาสาสมัครรู ้สึกว่าการลงโทษทางร่ างกายควรใช้ เป็ นทางเลือกสุ ดท้ายเท่านัน การดูแลเอาใจใส่และความไว้วางใจ
เป็ นสิ งจําเป็ นเพือหลีกเลียงการใช้บทลงโทษเหล่านัน
P1: เมือเป็ นมูลนิธิหรื อสถานเลียงเด็กกําพร้ า มันยากมากทีจะดูแลเด็กทุกคนและให้ ความ
อบอุ่นในเวลาเดียวกัน เช่ น ในวันทีฉันเลียงลูก 3 คน... บางครั งฉันก็โกรธ ทัง ๆ ทีเป็ นแม่
แท้ ๆ ฉันมีอารมณ์ แปรปรวนง่ ายมาก แล้ วคนทีดูแลเด็ก 10 คนล่ ะ? จะเกิดอะไรขึนถ้ าเด็ก
ทัง 10 คนดือพร้ อมกัน? การควบคุมอารมณ์ เป็ นเรื องยากมาก ดังนันการตีเป็ นสิ งทีฉั น
เข้าใจได้ แต่ ฉันต้ องยอมรั บว่ าหากพวกเขาตี พวกเขามีเหตุผลและสอดคล้ องกับพฤติกรรม
ของเด็กหรื อไม่ ? พวกเขาแสดงพฤติกรรมระดับใด? ระดับของพฤติกรรมยังขึนอยู่กับว่ า
พวกเขาได้ รับการดูแลอย่างไร? หากเด็กได้ รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างดี พวกเขาก็จะไม่
ประพฤติตัวในทางทีผิดและสมควรทีจะถูกตี แต่ ถ้าขาดการดูแลทีดีหรื อไม่ ได้ รับการดูแล
พฤติกรรมก็จะยิงพัฒนาความรุนแรงขึนไปอีก ถึงขันต้ องตีให้ หยุดเพราะพวกเขาไม่ ยอมฟั ง
ฉั นคิ ดว่ าปั ญหานีเหมือนกับงูทีกินหาง
อาสาสมัครระบุถึงสิ งที รับ รู ้ เกียวกับอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการอุปถัมภ์ และการรับเลียงบุตรบุญธรรมใน
ชุมชนของไทย
P : … มีคุณป้าข้างบ้ าน ที … เอาเป็ นว่ า…เป็ นกังวลแทนเราเกินไปในวัฒนธรรมไทยนี (บางคนหั วเราะ)
P : …พวกเขาเป็ นกังวลเกียวกับเรามากเกินไป (บางคนหัวเราะ) ทําไมป้าคนนีถึงชอบยุ่งเรื องของคนอืน?
ฮ่ า ๆ ๆ ๆ
P : ฉั นมี ฉั นมีความคิ ดแบบนี โดยส่ วนตัวแล้ วฉั นคิ ดว่ า ผู้คนทีอยู่ในยุโรปเมือทําเช่ นนี (อุปถัมภ์ /รั บเลียง
บุตรบุญธรรม) พวกเขาเป็ นคนจิตใจดี ดีมาก ฉันกลัวมากว่ าจะไปไม่ ถึงจุดนันเนื องจากแรงกดดันรอบตัว
ฉั น
P : พวกเขาอาจไม่ มีป้าบ้านข้าง ๆ เหมือนเรา … แองเจลินา โจลีมีบ้านของเธอทีแยกออกจากชุมชน
(บางคนหัวเราะ)
P : เพราะเธอไม่ มีป้าบ้ านข้างๆ (หัวเราะ)
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พวกเขารู ้สึกว่าคนไทยสามารถทําได้มากกว่าการบริ จาคและเยียมเยียนสถานดูแลเด็ก โดยการสร้ างความสั มพันธ์
และมิตรภาพ และให้ คําปรึกษาแก่เด็ก ๆ อย่างต่อเนือง
P3: คนทีจะเข้ าไปช่ วยเหลือหรื อดูแลเด็ก ๆ พวกเขาได้ ทาํ สิ งทีสอดคล้ องกับความจําเป็ นหรื อ
ความต้ องการของเด็ก ๆ หรื อไม่ ? มากกว่ าไปเลียงไอศกรี มหรื อทําอะไรแบบนัน น่ าจะเป็ น...พวก
เขาควรเป็ นผู้สนับสนุนทีเด็ก ๆ สามารถได้ รับคําปรึ กษา เมือเกิดปั ญหาขึน พวกเขายังคงมี... คน ๆ
นี ทีไม่ ว่ายังไง... ตามที P4 ได้ บอกไว้ เราอาจจะเป็ นคนคอยสนับสนุนให้ คาํ ปรึ กษา พูดคุยกับเด็ก
ๆ ในเวลาทีเขาต้ องการ ถ้ ามีอะไรแบบนี มันอาจจะช่ วยพวกเขาได้ ถ้ าเราได้ ทาํ ให้ มันเกิ ดขึนจริ ง
P2: เราอาจจําเป็ นต้ องขายแนวคิดนี ทีเราสามารถทําได้ มากกว่ าการเลียงอาหาร และจัดการ
ฝึ กอบรมหรื อการสอน

ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและการปฏิบตั ิ
จากการเก็บ ข้อ มู ลจากประสบการณ์ข องเด็ก และครอบครั วที เป็ นศู น ย์ก ลางของการเลี ยงดู ทดแทน
ข้อเสนอแนะของเราสอดคล้องกับแนวทางการเลียงดูทดแทนของสหประชาชาติและการเคลือนไหวระดับโลกที
กําลังเติ บโตเพือปฏิ รูป ระบบการดูแลเด็ก การเลียงดูทดแทนควรใช้เมื อยามจําเป็ นเท่านัน และการดู แลควรมี
ความเหมาะสม เพือทีจะตอบสนองความต้องการของเด็กได้ดีทีสุ ด ดังนันเราจึงสนับสนุ นการเรี ยกร้องของกลุ่ม
CRC “Alternative Care” ของประเทศไทย ในการสนับสนุ น นโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ทีเคลื อนย้า ยจากสถาน
สงเคราะห์ม าเป็ นการสนับ สนุ นครอบครัว การเลี ยงดูแบบเครื อญาติ และการเลี ยงดู ทดแทนแบบครอบครั ว
อย่างไรก็ตาม เรายังคงตระหนักด้วยว่าการปฏิรูปทีจําเป็ นมากนี จะไม่เกิดขึนในชัวข้ามคืน และในระหว่างนี เรา
ขอเสนอแนะจากข้อมูลในการมีส่วนร่ วมของเด็กและครอบครัวผูม้ ีประสบการณ์ตรงในการใช้บริ การสถานรับ
เลียงดูทดแทน โดยการพัฒนาทังระดับนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดา้ นต่าง ๆ ดังต่อไปนี
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 ข้ อกําหนดเกียวการติดต่ อถูกจํากัดในสถานรับเลียงดูทดแทนส่ วนใหญ่ เวลาของเด็ก ๆ กับครอบครั วและ
เพื อน ๆ เป็ นสิ งสํ า คัญ สํ า หรั บ ความเป็ นอยู่ ที ดี ท างอารมณ์ ข องพวกเขา ซึ งจะช่ ว ยให้ พ วกเขาเข้า ใจ
ประสบการณ์ของตนเอง ในขณะทีพวกเขาพัฒนาตัวตนของตนเอง แผนการดูแลทีกําหนดให้มีการติดต่อกับ
ผูค้ นทีสําคัญ เพือน ๆ และครอบครัว ควรถูกจัดทําขึนและอยูบ่ นพืนฐานความจําเป็ นและต้องการของเด็กแต่
ละคน การกําจัดการติดต่อเพือจัดการพฤติกรรมนันจะได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามซึงเป็ นการทําร้ายทางอารมณ์ มี
แนวโน้มทีจะก่อให้เกิดปั ญหาด้านพฤติกรรมและไม่สอดคล้องกับสิ ทธิในชีวิตครอบครัวของเด็ก
 การพัฒนาหนังสื อเรื องราวชีวิตจะช่วยให้เด็ก ๆ มีขอ้ มูลเกียวกับครอบครัวและการเดินทางสู่ สถานรับเลียงดู
ทดแทน โดยเน้นทีเด็กเป็ นหลัก หนังสื อเรื องราวชีวิตทีสร้างขึนพร้อมกับเด็ก ๆ ทําหน้าทีเป็ นแหล่งข้อมูล
สําหรับพวกเขาในการตรวจสอบข้อมูลและทําความเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับเจ้าหน้าทีผูด้ ูแลและ
ครอบครัวขณะทีเติบโตขึน
 ข้อมูล ชี ให้เห็ น ว่ามี ค วามจําเป็ นเร่ ง ด่ วนสําหรั บ แต่ ล ะสถานเลี ยงดู ท ดแทน ในการพัฒ นาหรื อทบทวน
นโยบายการจัดการเกียวกับการกลันแกล้ ง และการฝึ กอบรมสําหรั บเจ้าหน้าทีเพือระบุการกลันแกล้งและ
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมต่อต้านการกลันแกล้งให้เกิดขึน
 ยกระดับ วิธี ก ารเข้า ไปจัด การพฤติ ก รรมไปสู่ รู ป แบบการดู แ ลที รั บ รู้ เ ยี ย วยาถึ งบาดแผลทางจิ ต ใจ การ
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีผูด้ ูแลเรื องการเลียงลูกเชิงบวก ทีเน้นยําถึงความจําเป็ นในการสร้างความสัมพันธ์กบั เด็ก
ในความดูแลและส่งเสริ มการฟื นฟูจิตใจของพวกเขา
 เพือให้ส อดคล้องกับ การเคลื อนไหวในประเทศไทยที ห้ า มการลงโทษทางร่ า งกายในโรงเรี ย น เรื องนี
จํา เป็ นต้อ งขยายไปสู่ ส ถานรั บ เลี ยงดู ท ดแทนทังหมด ในพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองเด็ ก ตามมาตรา
บทบัญญัติสําหรับการลงโทษทางร่ างกายในการเลียงดูทดแทนยังคงอยู่ ซึ งหมายความว่าการตีเด็กนันได้รับ
อนุญาต
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 ปรั บปรุ งการตรวจตรา ติดตาม/ตรวจเยียมผู้ให้ การดูแล การมีส่วนร่ วมของเด็กและครอบครัวในการตรวจ
ตราติดตามมีความสําคัญ ผูต้ รวจสอบควรใช้เวลา มีส่วนร่ วมและพูดคุยกับเด็กโดยตรง ในฐานะทีมวิจยั เรา
ได้เรี ยนรู ้ว่าวิธีนีเป็ นวิธีทีประเมิ นค่าไม่ได้ในการทําความเข้าใจว่าการใช้ชีวิตในสถานเลียงดู ทดแทนเป็ น
อย่างไร ผูต้ รวจสอบต้องส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเด็ก เพือทีพวกเขาจะสามารถประเมินได้วา่ เด็กได้รับการ
ดูแล อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของพวกเขาหรื อไม่
 พ่อแม่ทีเราสัมภาษณ์ เน้นถึงข้อดีของการสนับสนุ นครอบครั วของรั ฐบาล การดูแลแบบครอบครัวอุปถัมภ์
และแนวทางการคืนเด็ กกลับ สู่ ค รอบครั ว ซึ งมี ค วามจําเป็ นที พวกเขาจะสร้ างแนวปฏิ บ ัติที ดี นีให้กับ เด็ก
จํานวนมากขึน และขยายขอบเขตไปทัวทุกภาคส่ วน โดยการสนับสนุ นและมอบหมายให้ผใู ้ ห้การดูแลใน
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทําเช่นเดียวกัน มันจะเป็ นประโยชน์หากตังเป้ าหมายทีสู งแต่สามารถบรรลุได้
ซึงนําไปสู่ การพัฒนาทีวัดผลได้สาํ หรับเด็ก
 การจัดเตรี ยมการดูแลเด็กในชุ มชนยังช่วยลดความจําเป็ นทีพ่อแม่ตอ้ งให้ลูกอยู่ในสถานรับเลียงดูทดแทน
พ่อแม่ทีเราสัมภาษณ์อธิ บายว่าพวกเขามักเผชิ ญกับทางเลือกที จะปล่อยให้ลูกอยู่บา้ นโดยไม่มีใครดูแลหรื อ
ส่งพวกเขาไปสถานเลียงดูทดแทน เนืองจากต้องไปทํางานเพือเอาชีวิตรอด
 บ่อยครังเกินไปทีความยากจนเป็ นรากฐานของการตัดสิ นใจของพ่อแม่ในการนําลูกไปฝากไว้ในสถานเลียง
ดูทดแทน การเพิมการคุ้มครองทางสั งคมและการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับเด็กที
ใกล้จะต้องอยู่ในสถานรับเลียงดูทดแทน จะลดความจําเป็ นสําหรับเด็กจํานวนมากในการเข้าสู่สถานดูแล

ข้อ เสนอแนะสํา หรั บ แนวปฏิ บ ัติแ ละการพัฒ นานโยบายสํา หรั บ ระบบการเลี ยงดู ท ดแทนของ
ประเทศไทย

ส่งเสริ มการสนับสนุน
ครอบครัว การดูแลเด็ก
ครอบครัวอุปถัมภ์ และ
แนวทางการคืนเด็กสู่
ครอบครัว

ทบทวน/พัฒนา การ
ติดตามและการ
ตรวจสอบ

ยกเลิกการดูแลแบบสถาน
สงเคราะห์และลงทุนใน
การคุม้ ครองทางสังคม
และการสนับสนุนชุมชน

การมีส่วนร่ วม
ของเด็กและ
ครอบครัว

หยุดการลงโทษทาง
ร่ างกาย จัดอบรมการ
เลียงดูเชิงบวก
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พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิที
เน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง
• การติดต่อ
• หนังสือเรื องราวชีวิต
• แผนการดูแลเฉพาะบุคคล
• แผนทางเดินชีวิต

ทบทวน/พัฒนานโยบาย
ต่อต้านการกลันแกล้ง
และการฝึ กอบรมต่อต้าน
การกลันแกล้ง
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บทสรุป
ผลการวิจยั และการวิเคราะห์ทีนําเสนอในรายงานฉบับนี มาจากการรวมรวมข้อมูลของเด็กและพ่อแม่
ผูป้ กครองผูม้ ีประสบการณ์ตรง ในการใช้บริ การสถานรับเลียงดูทดแทน รวมถึงประชาชนทัวไปในชุมชน และ
สังคม เราหวังว่าเรื องเล่าของพวกเขาและข้อเสนอแนะต่างๆ จะสามารถเป็ นข้อมูลและให้แนวทางการพัฒนา
นโยบายและกลยุทธ์ในอนาคตของชาติ โดยเฉพาะหน่ วยงานภายใต้รัฐบาลไทย ทังภาคประชาสังคม องค์กร
สิ ทธิ เด็กระดับชาติและระดับนานาชาติ พันธมิตรด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในการเคลือนไปข้างหน้า เรารู ้สึกว่ามี
ความจําเป็ นเร่ งด่ วนในการปฏิ รูประบบการดู แลเด็กและเพิมขี ดความสามารถของแรงงานบริ การสั ง คมใน
ประเทศไทย สิ งนีควรรวมถึงการพัฒนา มาตรฐานขันตําแห่ งชาติสาํ หรั บรู ปแบบการเลียงดูทดแทนทีแตกต่ างกัน
และระเบียบปฏิบัติ ทีสนับสนุ นผูจ้ ดั การและผูด้ ูแล เพือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของเด็กและครอบครัวได้ดีทีสุด
เราทราบจากหลักฐานการวิจยั กว่า ปี ว่าการดูแลเด็กในรู ปแบบสถานสงเคราะห์เป็ นอันตรายต่อเด็ก
เรายังทราบดี ว่ า ในบริ บ ทของกองทุน สาธารณะที มี จ ํากัด และ การสนับ สนุ น ระบบครอบครั ว และการดู แ ล
ทดแทนในรู ป แบบครอบครั วเป็ นทางเลือกทางเศรษฐกิ จที ดีกว่า เนื องจากการบริ ห ารจัด การรู ป แบบสถาน
สงเคราะห์มีค่าใช้จ่ายมากกว่าในระยะยาว ดังนันเราจึงสนับสนุนแผนงานของ Alternative Care Thailand (ACT)
ในการปฏิรูประบบการรับดูแลทดแทนและความพยายามของพวกเขาทีสนับสนุ นให้เกิดการเปลียนแปลงอย่าง
เป็ นระบบ
สิ งสําคัญทีต้องเน้นคือ เด็กหลายคนทีเราสัมภาษณ์และใช้เวลาด้วยระหว่างการวิจยั นี มีความสุ ขในสถาน
รับเลียงดูทดแทนของพวกเขาและรู ้สึกขอบคุณสําหรับการดูแลทีพวกเขาได้รับรวมถึงโอกาสทีพวกเขาได้รับ
อย่างไรก็ ตามรายงานฉบับนี ยังได้ระบุถึงประเด็น ต่างๆ ที เด็กสมควรได้รับ การดู แลทีดี ขึน และความจําเป็ น
เร่ งด่ วนในการปฏิ รูป และพัฒนาระบบการเลี ยงดูท ดแทนในประเทศไทย เป็ นเรื องน่ ายิน ดี ทีกลุ่มภาคประชา
สังคมและ ACT กําลังทํางานร่ วมกับรัฐบาลไทย ในการพัฒนาแผนเพือยกเลิกการดูแลทดแทนรู ปแบบสถาน
สงเคราะห์ และลงทุนในชุมชนด้วยบริ การเชิงปฏิบตั ิทีมุ่งเน้นไปด้านการสนับสนุนระบบครอบครัว การดูแลเด็ก
ครอบครัวอุปถัมภ์ และการคืนเด็กสู่ครอบครัว
เราหวังว่าเรื องเล่าของเด็กและครอบครัวทีเราได้แบ่งปั นในรายงานฉบับนี จะให้ขอ้ มูลสําคัญทีมุ่งเน้น
อย่างชัดเจนถึงความจําเป็ นเร่ งด่วนในการเปลียนแปลง เพือให้เด็ก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มทีเปราะบางทีสุ ดในประเทศ
ไทยได้รับการดูแลและการสนับสนุ นในสิ งทีพวกเขาสมควรได้รับจนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของ
พวกเขา ซึงเป็ นสิทธิตามทีบัญญัติอยูใ่ นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิเด็กอยู่แล้ว
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