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นิยามศัพท์ 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

การเลี้ยงดูในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ (residential care) 

คือ การเลี้ยงดูเด็กในสภาพแวดล้อมท่ีต่างจากครอบครัวในทุกลักษณะ 
เช่น สถานที่ให้การดูแลเด็กฉุกเฉินแก่เด็ก สถานพักพิงส าหรับเด็กใน
กรณีฉุกเฉิน สถานสงเคราะห์ทุกประเภทที่รับเลี้ยงเด็กท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงการจัดบริการดูแลเด็กแบบกลุ่มบ้าน (group home) 

สถานรองรับ (facilities) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนเพ่ือให้การ
ดูแลในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (residential care) ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง 
“สถานรองรับ” ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาหมายความถึงสถานรองรับ
เด็กโดยรวมโดยไม่ได้เจาะจงประเภทของสถานรองรับ 

สถานสงเคราะห์ เมื่อกล่าวถึง “สถานสงเคราะห์” ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาหมายถึงการ
เป็นหรือการเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยพ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.  2546 ให้
ความหมายของ “สถานสงเคราะห์” ในมาตรา 4 ว่า “สถานที่ให้การ
อุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวน
ตั้งแต่หกคนขึ้นไป”  

ครอบครัวอุปถัมป์ที่มิใช่เครือญาติ 
(Foster care) 

การเลี้ยงดูโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เครือญาติของเด็ก โดยบุคคลที่รับเด็กไป
เลี้ยงดูจะต้องผ่านการประเมินและพิจารณาความเหมาะสมและได้รับ
การควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

การเลี้ยงดูโดยเครือญาติ 
(Kinship care) 

การเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวโดยครอบครัวขยาย หรือ
โดยเพื่อนสนิทของครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก การเลี้ยงดูโดย
เครือญาติอาจมีลักษณะทางการ (ตามค าสั่งของหน่วยงานรัฐที่มี
อ านาจ) หรือมีลักษณะไม่เป็นทางการก็ได้ 

หมายเหตุ: ความหมายของศัพท์สีน้ าเงินด้านบนได้จากการแปลนิยามศัพท์ในข้อที่ 29 ของแนวปฏิบัติด้าน
การเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก 

การจัดการรายกรณี (Case 
management) 

กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร ความต้องการของเด็กและ
ครอบครัว รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ การวางแผนในการท างานกับ
เด็กเป็นรายบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดกรองและประเมินความ
ต้องการในการรับเด็กเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ ครอบคลุม



 
 

2 
 

ระยะเวลาการอยู่ในสถานสงเคราะห์ และระยะเวลาในการติดตาม
หลังจากท่ีเด็กออกไปจากสถานสงเคราะห์เพ่ือสนับสนุนและติดตามผล
ว่าเด็กสามารถกลับไปอยู่ในครอบครัวเดิมหรือสามารถออกไปใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติ 

ผู้จัดการรายกรณี (Case 
manager) 

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินการจัดการรายกรณีของเด็กแต่
ละคน ผู้จัดการรายกรณีในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์รู้จักในนาม “พ่ี
เลี้ยง” ประจ าตัวเด็ก โดยเด็กจะเป็นคนเลือกผู้จัดการรายกรณีด้วย
ตัวเอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล ด าเนินการจัดท าแผนการ
ดูแลเด็กร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ภายในสถานพักพิงฯ หรือทีมสห
วิชาชีพภายนอก รวมทั้งคอยก ากับติดตามและประสานงานให้แผนการ
ดูแลเด็กรายกรณี เป็นไปตามกรอบเวลา และมีการประชุมเพ่ือประเมิน
แผนการดูแลอย่างสม่ าเสมอทั้งในสถานดูแล และร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ภายนอก 

ทีมจัดการรายกรณี (Case 
management team) 

ทีมจัดการรายกรณีในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์คือทีมของผู้จัดการราย
กรณีท่ีจะเข้าร่วมประชุมรายกรณี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคลของเด็กร่วมกัน 

ยูนิเซฟ (UNICEF) หมายถึงองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Children’s Fund หรือ UNICEF) 

 

ค าอธิบายตัวย่อและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการถอดบทเรียน 

ภาษาไทย 

พมจ. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

สถานพักพิงฯ เป็นการกล่าวโดยย่อเมื่อต้องการพูดถึง “สถานพักพิงบ้านทัศนีย์”  

แนวปฏิบัติฯ แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก (Guidelines for the 
Alternative Care of Children) 

คู่มือก้าวไปข้างหน้าฯ  คู่มือก้าวไปข้างหน้า: การด าเนินงานตามแนวปฏิบัตติด้านการเลี้ยงดูทดแทน
ส าหรับเด็ก (Moving Forward: Implementing the “Guidelines for the 
Alternative Care for Children”) 
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พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ภาษาอังกฤษ 

CRC อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 

GACC แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก (Guidelines for the 
Alternative Care of Children) 

สัญลักษณ์ 

§ 
สัญลักษณ์ดังกล่าวใช่เมื่ออ้างอิงถึง “มาตราที”่ ในพ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 หรือ “ย่อหน้าที่” ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และแนวปฏิบัติด้านการ
เลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ได้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง (Shelter 
Management Project) ตั้งแต่ปี 2560 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็ก 
ระหว่างประเทศ (Save the Children  International หรือ SCI)  องค์การอินเตอเนชั่นแนล เรสคิวคอมมิตตี 
(International Rescue Committee หรือ IRC) และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ตาก โดยมีจุดประสงค์ทั้งในระยะยาวและระยะสั้นด้วยกันสามประการคือ ประการที่หนึ่งเพ่ือสนับสนุนให้
สถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประการที่สองเพ่ือสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการจัดบริการใน
สถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องให้มีคุณภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กในระยะยาว และประการสุดท้ายเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและให้สถานรองรับดังกล่าวเห็นถึงความส าคัญของการที่เด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมของ
ความเป็นครอบครัวและสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงดูทดแทนทางเลือกที่มีครอบครัวเป็นฐาน (family-based 
care) และลดการพ่ึงพิงการดูแลแบบสถานสงเคราะห์ (residential care) ที่มีลักษณะการดูแลแบบสถาบัน 
(institutional care) ในการดูแลเด็ก  

เป็นที่ทราบกันดีว่าการดูแลแบบสถาบันนั้นส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวทั้งด้านความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยของเด็กเนื่องจากการขาดผู้ดูแลหลักและการไม่ได้รับการดูแลแบบเฉพาะรายบุคคล การขาดการ
กระตุ้นพัฒนาและท ากิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย การได้รับบริการที่ไม่ตรงตามความต้องการที่เด็กควรได้รับ 
การไม่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การไม่ได้ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ การถูกตัดการติดต่อจาก
ครอบครัวและชุมชนเดิม ในทางเดียวกันการดูแลเด็กในรูปแบบสถาบันยังละเลยการท างานกับครอบครัวเดิม
ของเด็กเพ่ือคืนเด็กกลับสู่ครอบครัวและสังคม  รวมทั้งการขาดการทบทวนแผนการดูแลและความจ าเป็นของ
เด็กในการอยู่สถานรองรับ (facilities) อย่างสม่ าเสมอ และสิ่งส าคัญสุดท้ายคือขาดการเตรียมความพร้อมเด็ก
ก่อนคนืสู่สังคมหรือออกจากสถานรองรับ 

แม้ว่าการให้ความหมายและลักษณะของการดูแลแบบสถาบันจะยังเป็นที่ถกเถียงและยังไม่มีข้อยุติ แต่
มีความพยายามของกลุ่มองค์กรที่ท างานด้านเด็กในการนิยามและก าหนดลักษณะพ้ืนฐานของการดูแลแบบ
สถาบัน (institutional care) ไว้ว่า 

“สถานรองรับ (facilities) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เด็กได้รับการดูแลโดยผู้ดูแลที่ได้รับเงินเดือนหรือ
เป็นอาสาสมัครที่ท างานเป็นชั่วโมงหรือท างานเป็นกะที่มีการก าหนดเวลาท างานไว้ล่วงหน้า โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานการจัดการชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม และมีขีดความสามารถในการจัดการระดับสูง” (NGO 
Working Group on Children without Parental Car, 2013, p.15) 
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มากกว่านั้นทางกลุ่มดังกล่าวได้ให้ลักษณะในการจ าแนกการดูแลแบบสถาบัน โดยสามารถดูได้จาก
ขนาดของสถานรองรับ อัตราส่วนของผู้ดูแลต่อเด็ก ระยะเวลาการอยู่ในสถานรองรับ และ คุณภาพของวิถีชีวิต
เด็กเอาไว้ด้วย1 

เมื่อเทียบเคียงกับบริบทของประเทศไทยแล้ว พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ได้ระบุสถาน
รองรับในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ 5 ประเภทประกอบด้วย สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ในที่นี้จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานรองรับทุกประเภทตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็กฯ มีการดูแลในรูปแบบสถาบัน (institutional care) หรืออีกค าหนึ่งคือการเลี้ยงดูในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ (residential care) เมื่อเทียบเคียงลักษณะของการบริการของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์กับการให้
ความหมายของกลุ่มองค์กรที่ท างานด้านเด็กข้างต้นพบว่าสถานพักพิงบ้านทัศนีย์มีการให้บริการในลักษณะ
สถาบันหลายประการด้วยกัน ดังนั้นการศึกษาเพ่ือดูความสอดคล้องของการจัดบริการของสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์กับกระบวการลดความเป็นสถาบันของสถานสงเคราะห์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสะท้อนผลของ
การด าเนินโครงการ และการถอดบทเรียนเพ่ือน าไปเป็นฐานในการด าเนินงานในขั้นต่อไป การศึกษาครั้งนี้จึง
มุ่งตอบค าถามการศึกษาท่ีส าคัญจ านวนสองข้อ ประกอบไปด้วย 

1. การท างานในขณะนี้ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์สอดคล้องกับกระบวนการลดความเป็นสถาบันที่
จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) หรือไม ่

2. ถ้าจะพัฒนาให้บริการของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์น าไปสู่กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะ
น าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) จะต้องท าอย่างไร
บ้าง 

จะเห็นว่าในค าถามการศึกษา ผู้ศึกษาได้แปลความหมายของค าว่า De-institutionalization ว่า 
“กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์” เพ่ือให้ครอบคลุมการ
พูดถึง De-institutionalization ในสองระดับ2 คือ  

ระดับท่ี 1 หมายถึง การดูแลที่ “ลด” ความเป็นสถาบันของสถานสงเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเด็กโดยยึดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กหรือสองเสาหลักที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น 

ระดับที่ 2 หมายถึง การ “ยุติ” การด าเนินการ หรือ “ลด” จ านวนของสถานสงเคราะห์เด็กที่มี
ลักษณะเป็นสถาบัน 

                                                           
1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หน้า 17 
2 ดูเหตุผลและที่มาในการแปลความหมายเพ่ิมเติมได้ที่หน้า 18 - 20 
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา

สถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง 

ผลการศึกษาพบว่าหลักจากสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชน
น าร่อง ความเปลี่ยนแปลงส าคัญประการแรกเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ 
และทักษะในการท างานกับเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในบริบทของการจัดการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กที่
จ าเป็นต้องท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐและข้อปฏิบัติสากลอย่างแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทน
ส าหรับเด็ก (UN Guidelines for Alternative Care of Children) กล่าวคือแต่เดิมสถานพักพิงฯ อาจมีแค่
การจัดบริการที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงฯ เพียงเท่านั้น คือเมื่อรับเด็กเข้ามาแล้วก็ให้บริการที่จ าเป็นพ้ืนฐาน
เช่น การให้ปัจจัยสี่ บริการทางการศึกษา การพัฒนาสถานะบุคคลของเด็ก การพาเด็กไปทัศนศึกษา มีกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน หรือให้เด็กได้ติดต่อกับครอบครัวเป็นระยะ แต่เมื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาฯ สถานพักพิงฯ ได้
จัดบริการเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะบริการเพ่ือป้องกันเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ คือการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับครอบครัว การจัดอบรมแก่เด็กในโรงเรียนและพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้งการติดตามสนับสนุนเด็กและครอบครัว
หลังจากท่ีเด็กออกจากสถานพักพิงฯ ไปแล้ว 

เจ้าหน้าที่ระบุว่าตนเองมีเป้าหมายในการท างานกับเด็กแต่ละคนที่ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นส าคัญคือ
การสามารถควบคุมอารมณ์และจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อต้องท างานกับเด็ก และได้รู้สึกถึงการ
ท างานแบบมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าความรู้สึกถึงการท างานอย่างมืออาชีพช่วยเพิ่มความมั่นใจและ
การเคารพนับถือตัวเองที่สูงขึ้นด้วย 

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่และสถานพักพิงฯ เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สิ่งเหล่านั้นได้
ท าให้สถานพักพิงฯ มีเกณฑ์และนโยบายการรับเด็กที่เข้มแข็ง มีกระบวนการจัดการรายกรณีที่ ชัดเจนขึ้น 
จ านวนเด็กภายในสถานพักพิงฯ มีจ านวนลดลง เป็นต้น ผลประโยชน์ที่เด็กได้รับก็มีหลายประการด้วยกันเช่น 
การได้รับการดูแลที่ทั่วถึงขึ้นทั้งทางด้านเวลา สิ่งของ และความใส่ใจรายบุคคลจากเจ้าหน้าที่ เด็กหลายคนมี
โอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวและยังได้รับการสนับสนุนจากสถานพักพิงฯ ซึ่งต่างจากเดิมตรงที่เด็กจะได้รับ
การสนับสนุนนั้นเมื่ออยู่ภายในสถานพักพิงฯ เพียงเท่านั้น ซึ่งท าให้เด็กต้องออกจากครอบครัวโดยไม่จ าเป็น แต่
ในทางเดียวกันเกณฑ์และนโยบายการรับเด็กที่เข้มงวดนั้นก็ส่งผลกระทบต่อเด็กที่ถูกทารุณกรรมในค่ายผู้ลี้ภัย 
ที่ปกติหน่วยงานคุ้มครองเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยมักส่งเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้ามารับบริการที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แต่
ในปัจจุบันไม่สามารถส่งเด็กเข้ามารับบริการได้เนื่องจากกลุ่มเด็กไม่ตรงกับเกณฑ์การรับเข้าและทางสถานพัก
พิงฯ ไม่มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กกลุ่มนี้  ท าให้เด็กกลุ่มดังกล่าวจ าเป็นต้องอยู่ภายในค่ายผู้
ลี้ภัยโดยเผชิญความเสี่ยงในทุก ๆ วัน แม้ว่าหน่วยงานภายในค่ายผู้ลี้ภัยจะพยายามท างานกับชุมชนและองค์กร
ชุมชนภายในเพื่อให้ช่วยติดตามดูแลความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ตามแต่ความท้าทายจากบริบทชุมชนในค่ายผู้
ลี้ภัยนั้นก็ยังคงท าให้เด็กมีความเสี่ยงที่น่ากังวลส าหรับกลุ่มคนท างาน ความท้าทายในการจัดสวัสดิการหรือการ
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เลี้ยงดูทดแทนที่เหมาะสมให้กับเด็กกลุ่มนี้ในค่ายผู้ลี้ภัยควรเป็นประเด็นในการอภิปรายและน าไปศึกษาใน
โอกาสต่อไป 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

องค์กรส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานพักพิงฯ ก็คือองค์กรเครือข่ายในโครงการ
พัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องซึ่งประกอบไปด้วยองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the 
Children  International หรือ SCI) องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี ( International Rescue 
Committee หรือ IRC) และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตาก สิ่งส าคัญคือการเข้า
มาท างานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ในลักษณะการส่งเจ้าหน้าที่มาท างาน
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการและบริบทของสถานพักพิงฯ มากกว่ารูปแบบการพัฒนาแบบเดิมที่มุ่งเน้นการจัดอบรมภายใน
ห้องอบรมใหญ่ที่ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายองค์กรและไม่มีการติดตามหรือลงไปในแต่
ละสถานรองรับเพ่ือชี้แนะแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้น 

ข้อค้นพบส าคัญที่ถูกสะท้อนโดยทั้งเจ้าหน้าที่และเด็กคือ “การลดลงของจ านวนเด็ก” นั้นส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ในหลายแง่มุม เช่นก่อให้เกิดการลดภาระของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มี
เวลาในการไปพัฒนางานเชิงคุณภาพมากขึ้น สามารถให้การดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงขึ้น หรือสามารถขยาย
ขอบเขตการท างานที่ครอบคลุมงานเชิงป้องกันและสนับสนุนติดตามเด็กและครอบครัวได้มากขึ้นด้วย ด้วยเหตุ
นี้ผู้ศึกษาจึงถือว่าปัจจัยหรือการท างานเพ่ือลดจ านวนเด็กในสถานรองรับนั้นมีส่วนส าคัญมากต่อการน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการบริการและพัฒนาเจ้าหน้าที่ภายในสถานรองรับ  

ปัจจัยส าคัญอีกประการในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ “แม่ทัศนีย์” ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ๆ ภายในสถานพักพิงฯ ด้วย แม่ทัศนีย์เป็นบุคคลที่เปิดรับองค์กรภายนอก 
มีความต้องการในการพัฒนาตนเองและองค์กรเพ่ือให้การท างานเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก สิ่งเหล่านี้ส่งผล
ให้แม่ทัศนีย์ร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้และพัฒนาสถานพักพิงฯ อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อผู้บริหารหลักของ
บ้านให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการและจัดสรรเวลาให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์กร
ภายนอกเข้ามา สิ่งนี้ก็ท าให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ให้ความส าคัญ ให้เวลา และให้ความใส่ใจในการเรียนรู้และ
พัฒนาไปด้วย ประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องเน้นย้ าจากเรื่องนี้คือในการพัฒนาสถานรองรับเด็ก เอกชนนั้นการ
สร้างความเข้าใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารของสถานรองรับและองค์กรภายนอกที่จะ
เข้าไปพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก เพราะผู้บริหารองค์กรมีส่วนส าคัญในการก าหนด
ทิศทางความร่วมมือในการท างานที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาในอนาคต 
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มากไปกว่านั้นลักษณะส าคัญของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ที่แตกต่างจากสถานรองรับอ่ืนคือการมีความ
เป็น “สถาบัน” และมีความเป็น “บ้าน” อยู่ในสถานที่เดียวกัน เมื่อดูตามค านิยามหรือแนวทางที่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการมองและจ าแนกว่าสถานรองรับแบบไหนมีลักษณะเป็นสถาบันที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าสถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์ มีลักษณะการด าเนินการที่ในบางข้อทีช่ัดเจนว่ามีลักษณะเป็น “สถาบัน” แต่ในขณะเดียวกัน
ธรรมชาติของสถานรองรับแห่งนี้ก่อนเข้าสู่โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนก็เอ้ือต่อการลด “ความเป็น
สถาบัน” อยู่มาก ดังนั้นจุดนี้เป็นประเด็นส าคัญที่ผู้ศึกษาอยากให้ผู้อ่านเห็นว่า สถานรองรับในแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่สามารถเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขดังนั้นใน
การเข้าไปพัฒนาคุณภาพการบริการภายในจ าเป็นต้องเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของแต่ละที่ และไม่สามารถมีสูตร
ส าเร็จในการพัฒนาส าหรับทุกที่ได้ 

ผลสรุปการประเมินเพื่อดูความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทิศ

ทางการไปสู่การยุติการให้บริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ 

จากการประเมินโดยใช้กรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียนเพ่ือมุ่งตอบค าถามการถอด
บทเรียนในข้อที่หนึ่งที่ว่า “การท างานในขณะนี้ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ สอดคล้องกับกระบวนการลดความ
เป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) หรือไม่” นั้น ผล
ปรากฎว่าในภาพรวมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้มีด าเนินการที่สอดคล้องกับการลดความเป็นสถาบันของสถาน
สงเคราะห์โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน3 ที่ร้อยละ 67.58  

โดยคะแนนที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ท าได้ดีที่สุดคือการ มีกลไกและเกณฑ์การรับเข้าและแนว
ทางการคืนสู่สังคมที่เข้มแข็งโดยได้คะแนนร้อยละ 88.46 โดยสิ่งที่สถานพักพิงฯ ท าได้ครบทุกเกณฑ์การ
ประเมิน คือการมีเกณฑ์และแนวทางในการรับเด็กที่ชัดเจน และมีการติดตามเด็กและครอบครัวหลังคืนสู่
ครอบครัวหรือชุมชน แต่สิ่งจ าเป็นที่ต้องพัฒนาคือการทบทวนแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลที่จะต้องมีการระบุเรื่อง
การทบทวนความจ าเป็นในการอยู่ในสถานพักพิงฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น  

รองลงมาที่สถานพักพิงฯ สามารถท าได้ดีคือเรื่องการจัดบริการของสถานสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กรายบุคคลที่ได้คะแนนร้อยละ 78.13 จากผลการประเมินท าให้เห็นว่าสถานพักพิงฯ มี
การจัดท าแผนการดูแลเด็กรายบุคคลและมีการจัดตั้งผู้จัดการรายกรณีให้กับเด็กทุกคน เด็กสามารถมีส่วนร่วม
ในการออกแบบและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและอนาคตของเขาได้บางส่วน เด็กสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเหมาะสมตามวัย ได้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและบุคคลภายนอก มีเวลาและพ้ืนที่ส่วนตัว
ที่เพียงพอ แต่จากการประเมินนั้นก็เห็นว่าสถานพักพิงฯ สามารถพัฒนากระบวนการท างานที่ดึงส่วนร่วมของ

                                                           
3 ดูเกณฑ์ และแนวทางการสร้างแบบประเมินได้ที่หน้า 20 - 22 
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เด็กเข้ามาในการออกแบบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันมากกว่านี้ได้ หรือสามารถเพ่ิมความเข้มข้นและความถี่ใน
การเข้ามาสอบถามความคิดเห็นของเด็กเพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นให้บ่อยขึ้น 

ในส่วนของการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่รัฐก าหนดนั้นทางสถาน
พักพิงฯ ได้คะแนนร้อยละ 60 เนื่องจากยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งหมายความว่าทางสถานพักพิงฯ ยังไม่สามารถด าเนินการตามข้อก าหนดในระเบียบ
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด แต่อีกทางหนึ่งทางสถานพักพิงฯ มีนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการประกาศเจตนารมย์ มีการแสดงป้ายข้อปฏิบัติต่อเด็กอย่างชัดเจนภายในสถานพักพิงฯ แต่
เด็กในสถานพักพิงฯ ก็ยังมีความเข้าใจที่จ ากัดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก และนโยบายคุ้มครองเด็กที่มีอยู่ก็
ยังไม่มีข้อปฏิบัติของเด็กต่อเด็กและวิธีการด าเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีเด็กละเมิดกันเองอย่างชัดเจน ในส่วนนี้
ผู้ศึกษาเห็นว่านอกจากการสร้างนโยบายและประกาศใช้แล้ว ทางสถานพักพิงฯ ควรต้องจัดอบรมและทบทวน
เนื้อหาเก่ียวกับนโยบายคุ้มครองเด็กอยู่เสมอ และมีการก าหนดระยะเวลาในการทบทวนอย่างชัดเจน เพ่ือท าให้
องค์กรปลอดภัยส าหรับเด็ก ได้แก่ การให้ความรู้กับเด็กและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิและการล่วงละเมิดรูปแบบ
ต่าง ๆ การทบทวนและพัฒนากลไกในการรายงานที่เข้มแข็งและเป็นมิตรกับเด็ก และการระบุกลไกการส่งต่อ
และการให้ความช่วยเหลือเคสที่ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร 

ในส่วนสุดท้ายที่สถานพักพิงฯ ได้คะแนนไม่ถึง 50% คือด้านการมีมาตรการป้องกันสถานการณ์และ
เงื่อนไขที่ท าให้เด็กต้องเข้าสู่สถานสงเคราะห์คือได้คะแนนร้อยละ 43.75 สถานพักพิงฯ มีความพยายามใน
การท างานช่วยเหลือครอบครัว หรือพ่อแม่ให้สามารถดูแลเด็กได้ในเบื้องต้นผ่านการสนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภค และประสานส่งต่อไปยังองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีบริการที่หลากหลายที่จะช่วย
ลดอัตราการเข้าสู่สถานพักพิงฯ ของเด็กหรือลดความเสี่ยงในการที่เด็กจะต้องออกจากครอบครัวด้วยเหตุผล
ของความยากจนหรือโอกาสทางการศึกษาได้ ในขณะเดียวกันสถานพักพิงฯ ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการลด
จ านวนเด็กและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญในการท างานเชิงป้องกันกับครอบครัวชุมชน 

ก้าวต่อไปของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

จากผลการประเมินที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้คะแนนรวมร้อยละ 67.58 รวมทั้งผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในหลายด้านที่ได้ส่งผลดีต่อเด็ก ครอบครัว เจ้าหน้าที่ และตัวสถานพักพิงฯ เองนั้นคงเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ช่วย “ลด” ความเป็นสถาบันของ
สถานพักพิงฯ และช่วย “เพิ่ม” คุณภาพการบริการของสถานพักพิงฯ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการ
เลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ตามพ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ที่ชัดเจนขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถานพักพิงนั้นสอดคล้องกับ
กระบวนการ De-institutionalization ในระดับที่  1 ซึ่งแม้ว่าจะมีอีกหลายประเด็นที่สถานพักพิงฯ 
จ าเป็นต้องพัฒนาบริการภายในเพ่ิมเติมแต่ก็ถือว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาสถานพักพิงฯ ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมา
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จากเดิมอย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะตัวผู้ศึกษาเองที่มีส่วนส าคัญในการท างานร่วมกับสถานพักพิงบ้านทัศนีย์มา
ตั้งช่วงต้นของกระบวนการพฒันาของสถานพักพิงฯ คะแนนร้อยละ 67.58  จึงเป็นจุดส าคัญในการย้อนกลับไป
มองให้เห็นความส าเร็จที่ผ่านมาของคนท างาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการท างานร่วมกันของสถานพักพิง
บ้านทัศนีย์ องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีทรัพยากรและความรู้ทางเทคนิค และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่ น 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นต้น  

ก้าวต่อไปของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์นั้นทางผู้บริการได้ให้ข้อมูลว่าจะมีการแยกการบริหารเป็นสอง
ส่วน คือส่วนขององค์กรสาธารณประโยชน์และส่วนของสถานสงเคราะห์  

ในส่วนขององค์กรสาธารณประโยชน์นั้นทางสถานพักพิงฯ จะด าเนินการช่วยเหลือชุมชนทั่วไปผ่าน
การให้ของอุปโภคบริโภครวมทั้งเด็กและครอบครัวที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว จะมีการ
พัฒนาการท าการเกษตรและการปศุสัตว์เพ่ือเลี้ยงชีพและหารายได้ในระยะยาวภายในสถานพักพิงฯ เพราะ
งบประมาณในการด าเนินการส่วนหนึ่งของสถานพักพิงฯ ได้มาจากผู้บริจาคจากต่างประเทศซึ่งในขณะนี้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 รวมทั้งมีแผนในการเขียนโครงการเพ่ือรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นผลประโยชน์จากการได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ซึ่ง
ทางสถานพักพิงฯ ระบุว่าอยากได้รับการพัฒนาในเรื่องการเขียนโครงการจากองค์กรภายนอกด้วย  

ในส่วนของสถานสงเคราะห์นั้นทางสถานพักพิงฯ จะด าเนินการเข้มงวดต่อไปเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้า
และวิธีการรับเด็ก จะมีการท างานกับครอบครัวมากขึ้น โดยสถานพักพิงฯ เองอยากพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ท างานกับครอบครัวและชุมชนได้ อยากมีความรู้ที่สามารถน าไปจัดอบรมให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับทักษะการ
ดูแลเด็กเพ่ือป้องกันเด็กเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ ซึ่งจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการเข้า
มาให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการท างานดังกล่าว หรือในขณะเดียวกันสถานพักพิงฯ อาจสามารถริเริ่มการ
เลี้ยงดูทดแทนทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ใช้ครอบครับเป็นฐานหรือให้เด็กที่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ในระดับ
หนึ่งได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม เช่น การสร้างครอบครัวอุปถัมป์ในชุมชน การริเริ่มรูปแบบการ
ดูแลแบบอิสระภายใต้การก ากับดูแลส าหรับกลุ่มเด็กโต (independent living under supervision) เป็นต้น 

ความร่วมมือจากภาครัฐเพื่อเติมเต็มช่องว่างการจัดบริการ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงแนวทางและความต้องการในการพัฒนาที่ชัดเจนของสถานพักพิงฯ แต่
จากผลการประเมินนั้นพบว่าในส่วนที่สถานพักพิงฯ ได้คะแนนน้อยนั้นเหตุผลหลักมักมาจากข้อท้าทายเก่ียวกับ
การท างานกับครอบครัว และการท างานเชิงป้องกัน แม้ทางสถานพักพิงฯ จะพัฒนาบริการของตัวเองให้
ครอบคลุมการท างานเชิงป้องกันมากข้ึน และจะมีแผนจะท างานกับครอบครัวมากขึ้น แต่ปัจจัยส าคัญคือความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ ผลการศึกษาสะท้อนถึงการขาดความเข้าใจและการให้
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ความส าคัญของหน่วยงานภาครัฐในการท างานเพ่ือคืนเด็กสู่ครอบครัวซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส าคัญใน
การลดและยุติการด าเนินการของสถานสงเคราะห์  

ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเน้นย้ าคือการสร้างครอบครัวอุปภัมป์ที่ต้องใช้เงินสนับสนุน หรือการท างาน
เชิงป้องกันนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการด าเนินงานของสถานพักพิงฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว จากผลส าเร็จ
ของหลายประเทศ เช่น มอลโดวา จอร์เจีย และมาลาวี ปัจจัยส าคัญในความส าเร็จในการลดจ านวนเด็กใน
สถานสงเคราะห์และลดจ านวนสถานสงเคราะห์ลงคือการเข้ามามีส่วนร่วมและการมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของ
รัฐบาลที่ท าให้จ านวนของเด็กและสถานสงเคราะห์ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการท างานเชิงป้องกันที่
เข้มข้นข้ึน โดยการสนับสนุนสวัสดิการและเงินส าหรับครอบครัวที่ยากล าบาก  มีการขยายจ านวนและเครือข่าย
ของครอบครัวอุปถัมป์ไปทั่วประเทศโดยมีการให้เงินรายเดือน มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูในครอบครัว
ขนาดเล็ก มีสวัสดิการให้เด็กในโรงเรียน เช่นการแจกหนังสือเรียนฟรี มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีส าหรับเด็ก 
ท าให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาที่ท าให้เด็กต้องออกจากครอบครัวได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการส ร้าง
ทางเลือกของการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กก่อนที่จะยุติหรือ
ลดจ านวนสถานสงเคราะห์ลง (Cantwell et al., 2012) ซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานของยูนิเซฟ (2558) ที่ระบุ
ว่าการจัดการสาเหตุของการที่เด็กต้องแยกออกจากครอบครัวและเข้าสู่การดูแลแบบสถาบันนั้นจ าเป็นต้อ งใช้
ระบบความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการลดภาวะเปราะบางซ้ าซ้อนของครอบครัว โดยการท างาน
ด้านนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือลดความไม่เท่าเทียม การย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาที่ท าให้เด็กต้องเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ 

ดังนั้นก้าวต่อไปในการท างานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์เพ่ือเข้าสู่การท างานเชิงป้องกันหรือการ
ท างานกับครอบครัวที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการน าไปสู่การยุติ
การให้บริการของสถานสงเคราะห์ เพราะส่วนนั้นต้องอาศัยกลไกและเครื่องมือระดับนโยบายของประเทศที่
ชัดเจนและทั่วถึง  

เมื่อมองไปถึงการเข้าสู่กระบวนการท า De-institutionalization ในระดับที่ 2 ที่มุ่งเน้นการยุติการ
ด าเนินงานของสถานสงเคราะห์นั้น จะต้องอาศัยการด าเนินงานระดับรัฐ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ระบบสวัสดิการ การสร้างเครือข่ายคุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศที่ต้องมียุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนอันเป็นที่รับรู้และเข้าใจในวงกว้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างเครือข่ายครอบครัวอุปถัมป์ 
การจัดสรรงบประมาณส าหรับแม่และเด็ก การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การควบคุมปริมาณ
และคุณภาพของสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ เป็นต้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุที่เด็กต้องเข้าสู่สถาน
สงเคราะห์และเพ่ือสร้างทางเลือกของการเลี้ยงดูทดแทนที่หลากหลายจนสามารถให้สถานสงเคราะห์เป็น
ทางเลือกสุดท้ายส าหรับเด็กอย่างแท้จริง 
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อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่าคะแนนร้อยละ 67.58 รวมทั้งคะแนนที่ถูกประเมินผ่านกรอบการประเมิน
ทั้งสี่ประเด็น และรายละเอียดตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาได้ใช้เป็นตัวตั้งต้นในการศึกษาครั้งนี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพูดคุยและถกเถียงร่วมกันของเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิง และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอกที่มีส่วน
ร่วมและเกี่ยวข้องในการก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษา ถึงความเหมาะสมในการใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาประเมิน
สถานสงเคราะห์ เพ่ือจะสามารถร่วมกันก าหนดทิศทางที่ชัดเจนของสถานพักพิงฯ ว่าจะวางรูปแบบการ
จัดบริการที่ครอบคลุมในระดับไหนบ้าง (ซึ่งหมายความว่าเราจะเลือกท าตามค าแนะน าไหน หรือเลือกที่จะไม่
ท าตามค าแนะน าไหนที่ถูกน ามาใช้เป็นตัวชี้วัด) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่ รวมทั้งงบประมาณ
และบุคลากรของสถานพักพิงฯ ด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามคะแนนที่ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้ไปนั้นเป็นคะแนนที่ถูกคิดผ่าน “กรอบ” 
มาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งอาจเป็นที่ถกเถียงได้เช่นกันว่าในบางเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัดที่ถูกหยิบมาใช้
นั้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่หรือไม่ หรือในบางตัวชี้วัดควรเป็นบทบาทหน้าที่ของ “สถาน
สงเคราะห์” ซึ่งด าเนินการโดยภาคประชาสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ ในส่วนนี้ผู้ ศึกษาเห็นว่าควรจะมี
การศึกษาเพ่ิมเติมว่าเกณฑ์หรือตัวชี้วัดในลักษณะไหนถึงจะมีความเหมาะสมในการน ามาปรับใช้กับบริบทของ
การประเมินและการท าความเข้าใจ “สถานสงเคราะห์” ในประเทศไทยที่มีบริบทในประเทศที่หลากหลายด้วย
เช่นเดียวกัน 

สถานสงเคราะห์ยังมีความจ าเป็นในพื้นที่ชายแดน 

จากข้อมูลและผลการศึกษาของบ้านแม่ทัศนีย์ ผู้ศึกษาเห็นว่าการมีอยู่ของสถานสงเคราะห์ ยังมีความ
จ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้ามีการยุติการด าเนินการของสถานสงเคราะห์โดยที่ยังไม่มีการพัฒนาระบบ
สวัสดิการและการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบอ่ืนอย่างเพียงพอ สิทธิด้านอื่น ๆ ของเด็กจะถูกละเมิด เช่น สิทธิใน
การมีชีวิตรอด และ สิทธิในการศึกษาและการพัฒนา เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก
ของครอบครัวอุปถัมป์และจ านวนเด็กที่มีอยู่ในสถานรองรับในจังหวัดตาก คือมีเด็ก จ านวน 2,621 อย่ในสถาน
รองรับรูปแบบต่าง ๆ ในขณะทีมีครอบครัวอุปถัมป์เพียงแค่ 35 ครอบครัวเพียงเท่านั้น  

มากไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาบริบทของความเป็นชายแดนแล้ว ผลการศึกษาระบุว่ายังมีเด็กอีกจ านวน
หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมามีความจ าเป็นและความต้องการที่จะต้องออกมาจากบ้านเพ่ือแสวงหาโอกาส
ทางการศึกษาและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ซึ่งในบางกรณีก็ต้องออกมาด้วยเหตุผลของความยากจนที่ส่งผล
ให้เกิดสภาพปัญหาอ่ืน และการมีอยู่ของสถานสงเคราะห์อย่างสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้ช่วยโอบอุ้มและ
ตอบสนองความต้องการของเด็กและครอบครัว กล่าวคือถ้าไม่มีสถานพักพิงบ้านทัศนีย์เด็กอีกหลายคนก็จะถูก
ละเมิดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการได้รับการศึกษาและการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมี
ข้อสังเกตว่าในบริบทของพ้ืนที่ชายแดนที่เกี่ยวโยงใกล้ชิดกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม ของประเทศเพ่ือนบ้านนั้น แม้ประเทศไทยจะพัฒนาระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมและสามารถช่วยเหลือ
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ครอบครัวให้สามารถดูแลเด็กได้ ผ่านการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในประเทศ และ
พัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่หลากหลายส าหรับเด็ก แต่สิ่งเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอถ้าสถานการณ์ใน
ประเทศเมียนมายังมีปัจจัยผลักที่ท าให้เด็กยังจ าเป็นต้องแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า ในทางเดียวกันถ้าประเทศไทย
ไม่พัฒนาระบบการคัดกรองและสร้างระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่เข้มแข็งก็จะเกิดปัญหาในการต้องรับเด็กจาก
ประเทศเมียนมาเข้ามาอยู่ในระบบการเลี้ยงดูทนแทนของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นการท างานเพ่ือประสาน
ความร่วมมือมือกับรัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศเมียนมาเพ่ือสร้างกลไกการคัดกรองและคุ้มครองเด็กจาก
ฝั่งประเทศเมียนมาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ศึกษาขอเน้นย้ าว่าการอ้างถึงความจ าเป็นของสถานสงเคราะห์ในขณะนี้ มิใช่การให้
เหตุผลสนับสนุนการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ในระยะยาว แตค่ือการเน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่ภาครัฐไทย
จะต้องรีบด าเนินการพัฒนาการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบอ่ืนอย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสวัสดิการที่
สนับสนุนให้เด็กสามารถอยู่ในครอบครัวได้เพ่ือให้การ “ยุติ” การด าเนินการของสถานสงเคราะห์นั้นเป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการเลี้ยงดูทดแทนแบบอ่ืนรองรับปริมาณความต้องการของเด็ก เด็กได้คืนสู่ครอบครัว
ผ่านการประเมินความพร้อมและได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างทั่วถึง
เมื่อจ าเป็นต้องมยีุติการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ 
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บทที่ 1 

โครงการถอดบทเรียนการท างานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

1.1 ที่มาและความส าคัญของการถอดบทเรียน 

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง (Shelter 
Management Project) ตั้งแต่ปี 2560 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็ก 
ระหว่างประเทศ (Save the Children  International หรือ SCI)  องค์การอินเตอเนชั่นแนล เรสคิวคอมมิตตี 
(International Rescue Committee หรือ IRC) และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ตาก โดยโครงการมีจุดประสงค์ทั้งในระยะยาวและระยะสั้นด้วยกันสามประการคือ ประการที่หนึ่งเพ่ือ
สนับสนุนให้สถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาได้รับการจดทะเบียน
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประการที่สองเพ่ือสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการ
จัดบริการในสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องให้มีคุณภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กในระยะยาว และ
ประการสุดท้ายเพ่ือสร้างความเข้าใจและให้สถานรองรับดังกล่าวเห็นถึงความส าคัญของการที่เด็กได้เติบโตใน
สภาพแวดล้อมของความเป็นครอบครัวและสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงดูทดแทนทางเลือกที่มีครอบครัวเป็นฐาน
และลดการพ่ึงพิงสถาบันในการดูแลเด็ก 

 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่าสี่ปีที่โครงการดังกล่าวได้ท างานอย่างต่อเนื่องกับสถานพักพิง
บ้านทัศนีย์ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานและบริการในโอกาสต่อไปจึงเห็นความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาว่าการด าเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาพัฒนาการท างานของ
สถานพักพิงบ้านทัศนีย์นั้นได้ส่งผลอย่างไรบ้างต่อสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าการพัฒนานั้น
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการด าเนินการเพ่ือลดหรือยุติการดูแลแบบสถาบัน (Deinstitutinalisation) รวมทั้ง
การด าเนินงานตามเครื่องมือระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก 
(UN Guidelines for Alternative Care of Children) หรือไม ่

1.2 จุดประสงค์ในการถอดบทเรียน 

1.2.1 เพ่ือศึกษาว่าการด าเนินงานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์สอดคล้องกับกระบวนการลดความเป็น
สถาบันที่ จ ะน า ไปสู่ ก ารยุ ติ บริ การ ในรู ปแบบสถาบันของสถานสง เคราะห์  (De-
institutionalization) หรือไม ่
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1.2.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์และบริการ
ภายในเพ่ือน าไปสู่กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ (De-institutionalization) 

1.3 ค าถามในการถอดบทเรียน 

1.3.1 การท างานในขณะนี้ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ (Safe Haven Orphanage) สอดคล้องกับ
กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-
institutionalization) หรือไม ่

1.3.2 ถ้าจะพัฒนาให้บริการของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์น าไปสู่กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะ
น าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) จะต้องท าอย่างไร
บ้าง 

1.4 วิธีวิทยาในการถอดบทเรียน 

การศึกษาในครั้งนี้จะใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1.4.1 การทบทวนวรรณกรรม (Desk review) 

การทบทวนวรรณกรรมคือขั้นตอนในการศึกษาความเป็นมาของเรื่องที่ก าลังศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ
บริบทของสถานที่และกลุ่มประชากรที่จะศึกษา มากไปกว่านั้นคือการท าความเข้าใจกรอบกฎหมาย แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้วางแผนกรอบข้อมูลที่จะทบทวนวรรณกรรมตาม
รายละเอียดด้านล่างดังนี้ 

1.4.1.1 ความเป็นมาของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์และการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็ก
เอกชนน าร่อง 

1.4.1.2 ที่มา ความส าคัญ และเนื้อหาของแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก (UN 
Guidelines for the Alternative Care of Children) 

1.4.1.3 ความหมาย ความส าคัญ และแนวทางการลดการพ่ึงพิงสถาบันในการดูแลเด็ก ที่จะน าไปสู่
การยุติบริการในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) 

1.4.1.4 กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง และด าเนินการของสถาน
สงเคราะห์ในประเทศไทย 
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 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคมุครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟ ู

 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการด าเนินงาน
ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู พ.ศ. 2547 

โดยข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในขั้นนี้จะถูกน าไปใช้น าเสนอและเป็นชุดข้อมูล
อ้างอิงในการวิเคราะห์ผลการถอดบทเรียน และสร้างกรอบการวิเคราะห์การถอดบทเรียนซึ่งข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรมนี้จะปรากฎทั้งในบทท่ี 1 และในบทที่ 4 ในส่วนของการวิเคราะห์ในล าดับถัดไป 

1.4.2 การสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) 

การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาเตรียมกรอบค าถามไว้ก่อนใน
เบื้องต้นเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการวิเคราะห์ แต่เมื่อสัมภาษณ์จริงผู้ศึกษาสามารถถามนอกเหนือจาก
ค าถามท่ีเตรียมไว้เพื่อลงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรอบการวิเคราะห์และค าถามของการศึกษาที่ตั้งไว้ 

1.4.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 

การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าร่วมการศึกษา โดยสอบถามบุคคลในกลุ่มให้ได้มีโอกาสพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามที่
ผู้ด าเนินการสนทนาได้ตั้งค าถามตามประเด็นหัวข้อการถอดบทเรียน 

1.5 กรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียน 

ก่อนการน าเสนอกรอบการวิเคราะห์การถอดบทเรียนในครั้งนี้ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจใน
ค าศัพท์ที่ส าคัญสองค าคือ การดูแลแบบสถาบัน (Institutional care) และการลดหรือยุติการดูแลแบบสถาบัน 
(De-institutionalization) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การดูแลแบบสถาบัน (Institutional care) 

แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก  ย่อหน้าที่  23 ได้พูดถึงการดูแลแบบสถาบัน 
( institutional care) ไว้เพียงแค่การดูแลภายในสถานรองรับที่มีขนาดใหญ่ (big facilities) แต่ไม่ได้ให้
ความหมาย หรือลักษณะ ที่ชัดเจนของการดูแลแบบสถาบัน ( institutional care) เอาไว้ แม้ยังไม่มีข้อยุติ
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เกี่ยวกับค านิยามของลักษณะการดูแลแบบสถาบัน (institutional care)  แต่มีความพยายามของกลุ่มองค์กรที่
ท างานด้านเด็กในการนิยามและก าหนดลักษณะพ้ืนฐานของการดูแลแบบสถาบัน (institutional care) ไว้ว่า 

“สถานรองรับ (facilities) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เด็กได้รับการดูแลโดยผู้ดูแลที่ได้รับเงินเดือนหรือ
เป็นอาสาสมัครที่ท างานเป็นชั่วโมงหรือท างานเป็นกะที่มีการก าหนดเวลาท างานไว้ล่วงหน้า โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานการจัดการชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม และมีขีดความสามารถในการจัดการระดับสูง” (NGO Working 
Group on Children without Parental Car, 2013, p.15) 

ในขณะเดียวกันทางกลุ่มได้ให้แนวทางการจ าแนกสถานรองรับ (facilities) ที่มีลักษณะเป็นสถาบัน
(institutional care) โดยไม่ได้ค านึงเพียงองค์ประกอบของขนาดเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นครอบคลุมถึง
องค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ขนาดของสถานรองรับ: จ านวนเด็กที่อยู่ภายในสถานรองรับ (facilities) ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ที่
ส าคัญในการก าหนดขนาดของสถานรองรับ (facilities) และพิจารณาว่าสถานรองรับ (facilities) นั้น ๆ มี
ลักษณะเป็นการดูแลแบบสถาบัน (institutional care) หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วสถานรองรับ (facilities) ที่ดูแล
เด็กจ านวน 10 คนข้ึนไปจะถูกจ าแนกว่าเป็นการดูแลแบบสถาบัน (institutional care) 

อัตราส่วนของผู้ดูแลต่อเด็ก: จ านวนผู้ดูแลต่อเด็กที่เหมาะสมคือผู้ดูแล 1 คน ต่อเด็ก 6 คน กล่าวคือ 
ถ้าผู้ดูแล 1 คน ดูแลเด็กมากกว่า 6 คน และมีลักษณะการจ้างงานที่ผู้ดูแลต้องท างานเป็นกะหรือมีก าหนดเวลา
การท างานที่ชัดเจนล่วงหน้า ลักษณะของผู้ดูและอัตราส่วนของผู้ดูแลต่อเด็กลักษณะนี้เข้าข่ายการดูแลแบบ
สถาบัน (institutional care) 

ระยะเวลาของการอยู่ในสถานรองรับ: โดยปกติจะยึดหลัก “สามเดือน” กล่าวคือถ้ามีการดูแลระยะ
ยาวมากกว่าสามเดือนจะเข้าลักษณะของการเป็นสถาบัน ( institutional care) แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนที่มีการรับเด็กเข้ามาดูแลระยะสั้น
ประมาณสองถึงสามเดือนนั้นก็เป็นลักษณะสถาบัน (institutional care)เนื่องจากอยู่ในสถานรองรับที่มีขนาด
ใหญ่ (big facilities) 

คุณภาพของวิถีชีวิต: ระบุว่าการดูแลแบบสถาบัน (institutional care) คือการดูแลเด็กที่มีตาราง
กิจวัตรประจ าวันชัดเจน ไม่ยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน หรือการดูแลที่
เด็กโตไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างอิสระตามวัย 

ส าหรับในประเทศไทย พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ ได้ระบุสถานรองรับ (facilities) ในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ 5 
ประเภทประกอบด้วย สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟู ซึ่งในกรณีของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์นั้น จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและดูตามความหมาย
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ในมาตรา 4 ของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ การให้บริการของสถานพักพิงฯ มีความสอดคล้องกับความหมายของ 
สถานสงเคราะห์ กล่าวคือ “สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ซึ่งมี
จ านวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป” โดยจะเห็นว่ากฎหมายในประเทศไทยได้ใช้จ านวนเด็ก 6 คน เข้ามามีส่วนในการ
จ าแนกความเป็น “สถานรองรับ” (facilities) จากการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบของความเป็นครอบครัวด้วย
เช่นกัน ดังนั้นในการกล่าวถึงสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ต่อจากนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ค าว่า “สถานสงเคราะห์” เพ่ือระบุ
ลักษณะเฉพาะของสถานรองรับ (facilities) ที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

การลดหรือยุติการดูแลแบบสถาบัน (De-institutionalization) 

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการดูแลแบบสถาบัน ( institutional care) นั้นส่งผลกระทบต่อเด็กใน
ระยะยาวทั้งด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเด็กเนื่องจากการขาดผู้ดูแลหลักและการไม่ได้รับการดู แลแบบ
เฉพาะรายบุคคล การขาดการกระตุ้นพัฒนาและท ากิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย การได้รับบริการที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการที่เด็กควรได้รับ การไม่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การไม่ได้ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ 
การถูกตัดการติดต่อจากครอบครัวและชุมชนเดิม ในทางเดียวกันการดูแลเด็กในรูปแบบแบบสถาบัน 
(institutional care) ยังละเลยการท างานกับครอบครัวเดิมของเด็กเพ่ือคืนเด็กกลับสู่ครอบครัวและสังคม  
รวมทั้งการขาดการทบทวนแผนการดูแลและความจ าเป็นของเด็กในการอยู่สถานรองรับ ( facilities) อย่าง
สม่ าเสมอ และสิ่งส าคัญสุดท้ายคือขาดการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนคืนสู่สังคมหรือออกจากสถานรองรับ 
(facilities) สิ่งเหล่านี้ท าให้หลายประเทศเริ่มเห็นความส าคัญของการยุติการดูแลแบบสถาบัน แต่ใน
ขณะเดียวกันหลายประเทศก็ประสบปัญหาการยุติการดูแลเด็กแบบสถาบัน (de-institutionalization) ในทาง
เดียวกันพบว่ามีหลายกรณีที่สถานรองรับขนาดใหญ่ (big facilities) บางแห่งพยายามด าเนินการจัดการดูแล
เด็กเพ่ือลดผลกระทบจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น (Nelson et al,. 2009: Cantwell et al., 2012: ) 

การลดหรือยุติการดูแลแบบสถาบัน (de-institutionalization) นั้นเป็นการด าเนินงานที่ต้องใช้ความ
ร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน กล่าวคือต้องมีการด าเนินการสามระดับ ระดับแรกคือสวัสดิการถ้วนหน้า
ส าหรับลดความยากจน ลดภาระ หรือส่งเสริมศักยภาพของผู้ปกครองให้สามารถดูแลเด็กได้ในครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันสวัสดิการของเด็ก เช่น การศึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพทั่วถึงทั้งประเทศก็สามารถช่วยลด
อัตราการเข้าไปอยู่ในสถานรองรับ (facilities) ของเด็กได้ ระดับที่สองคือนโยบายที่จะช่วยเหลือกลุ่มพ่อแม่ 
หรือเด็กที่ประสบปัญหา ให้ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีก่อนที่พ่อแม่จะตัดสินใจส่งเด็ก หรือเจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องน าเด็กเข้าสู่สถานรองรับ (facilities) ระดับสุดท้ายคือระดับของการควบคุม ก ากับการตั้งของสถาน
รองรับ (facilities) ใหม่ หรือการควบคุมคุณภาพของสถานรองรับ (facilities) ที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งการพัฒนา
แนวทางที่ลดการพ่ึงพิงการดูแลเด็กในรูปแบบของสถาบัน จนน าไปสู่การยุติการบริการแบบสถานสงเคราะห์ 
(de-institutionalization) และเปลี่ยนไปสู่การให้บริการในรูปแบบอ่ืนที่เน้นครอบครัวหรือชุมชนเป็นฐาน 
(Cantwell et al., 2012) 
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นว่าการด าเนินการเพ่ือยุติหรือลดจ านวนสถานรองรับ ( facilities) 
หรือการเลี้ยงดูในรูปแบบสถาบัน (institutional care) ลงนั้น เป็นการขับเคลื่อนระดับใหญ่ของภาครัฐโดยมี
กลไกของนโยบายและสวัสดิการเป็นเครื่องมือส าคัญ มิใช่แค่การด าเนินการของสถานรองรับ ( facilities) หรือ
กลุ่มภาคเอกชนเพียงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กได้ระบุให้แต่ละประเทศ
พัฒนายุทธศาสตร์การยุติการให้บริการแบบสถาบัน (de-institutionalization strategies) ที่สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละประเทศ (§23)  

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเห็นว่าความหมายของ De-institutionalization มิได้
หมายถึงแค่การ “ยุติ” การด าเนินการ หรือ “ลด” จ านวนของสถานรองรับ (facilities) ที่มีลักษณะเป็น
สถาบัน (institutional care) เพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดูแลภายในสถานรองรับ (facilities)  ที่ “ลด” 
ความเป็นสถาบัน (institutional care)  ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย 

ในแนวปฏิบัติฯ ได้น า เสนอแนวทางการด าเนินงานเ พ่ือ “การลดความเป็นสถาบัน” de-
institutionalization) ของสถานรองรับ (facilities) เอาไว้ โดยในคู่มือก้าวไปข้างหน้า: การน าแนวปฏิบัติด้าน
การเลี้ ยงดูทดแทนไปปรับใช้ ให้ ได้ผล (Moving Forward: Implementing the “Guidelines for the 
Alternative Care for Children”) ได้น าเสนอสองเสาหลักหรือสองหลักการที่ส าคัญของแนวปฏิบัติฯ คือหลัก
ความจ าเป็น (necessity principle) และหลักความเหมาะสม (suitability principle) ดังจะน าเสนอโดยสรุป
ด้านล่างนี้ 

หลักความจ าเป็น (necessity principle) คือหลักการที่ให้ค านึงถึงความจ าเป็นของเด็กที่จะเข้ามาอยู่
ในการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงการท างานเชิงป้องกันเพ่ือมิให้เด็กเข้ามาสู่การ
เลี้ยงดูทดแทน โดยเฉพาะการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบันและความพยายามคืนเด็กสู่ครอบครัว 
(Cantwell et al., 2012, p.59-65) 

หลักความเหมาะสม (suitability principle) คือหลักการที่มุ่งให้ตระหนักถึงการสร้างทางเลือกที่
หลากหลายของรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก และการค านึงถึงคุณภาพการบริการของการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพการบริการของการดูแลแบบสถานรองรับหรือแบบ
สถาบันไว้ด้วย (Ibid, p. 66-74) 

ในการนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้อ่าน ผู้ศึกษาจะให้ความหมาย De-institutionalization 
ในสองระดับคือ 

ระดับท่ี 1 หมายถึง การดูแลที่ “ลด” ความเป็นสถาบันของสถานสงเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเด็กโดยยึดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กหรือสองเสาหลักที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น 
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ระดับที่ 2 หมายถึง การ “ยุติ” การด าเนินการ หรือ “ลด” จ านวนของสถานสงเคราะห์เด็กที่มี
ลักษณะเป็นสถาบัน 

จากค าถามการถอดบทเรียนทั้งสองข้อผู้ศึกษาแปลความหมายของค าว่า De-institutionalization ว่า 
“กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์” เพ่ือให้ครอบคลุมการ
พูดถึง De-institutionalization ในสองระดับ  

ด้วยเหตุนี้การตอบค าถามการศึกษาข้อที่ 1 นั้น การถอดบทเรียนในส่วนแรกจึงถูกออกแบบเพ่ือ
ประเมินความสอดคล้องของการให้บริการในปัจจุบันของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ตามแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดู
ทดแทนส าหรับเด็ก และหลักการที่ถูกน าเสนอไว้ในคู่มือก้าวไปข้างหน้าฯ หรือที่ผู้ศึกษาตั้งให้เป็นการ
ด าเนินการลดการเป็น “สถาบัน” ระดับที่ 1 โดยผู้ศึกษาได้สร้างกรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอด
บทเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงกรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียน 

กรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียน 

โดยยึดบนสองเสาหลักของแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก  

1.1 หลักความจ าเป็น (Necessity Principle) 1.2 หลักความเหมาะสม (Suitability principle) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการประเมิน 
ประเด็นการ

ประเมิน 
เกณฑ์ในการประเมิน 

1.1.1 มี
มาตรการป้องกัน
สถานการณ์และ
เงื่อนไขท่ีท าให้
เด็กต้องเข้าสู่
สถานสงเคราะห์ 

1.1.1.1 มีการกระบวนการ
สนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้
สามารถดูแลเด็กได้ 

1.2.1 มีการ
ด าเนินการที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานและ
กฎหมายของรัฐ 

1.2.1.1 สถานสงเคราะห์
ด าเนินการได้ตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่รัฐก าหนด 

1.1.1.2 มีแนวทางในการลด
จ านวนเด็กและการเปลี่ยน
รูปแบบการท างานที่มุ่งสนับสนุน
ครอบครัวและชุมชนในการดูแล
เด็ก 

1.2.1.2 สถานสงเคราะห์มี
นโยบายคุ้มครองเด็ก 

1.1.2 มีการสร้าง
กลไกและเกณฑ์
การรับเข้า และ
แนวทางการคืน

1.1.2.1 มีเกณฑ์และแนวทางใน
การรับเด็กที่ชัดเจน 

1.2.2 บริการของ
สถานสงเคราะห์
สอดคล้องกับ
ความต้องการ

1.2.2.1 มีแผนการดูแลเด็ก
รายบุคคลและการเตรียมความ
พร้อมในการคืนเด็กสู่ครอบครัว
และสังคม 
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กรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียน 

โดยยึดบนสองเสาหลักของแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก  

1.1 หลักความจ าเป็น (Necessity Principle) 1.2 หลักความเหมาะสม (Suitability principle) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์ในการประเมิน 
ประเด็นการ

ประเมิน 
เกณฑ์ในการประเมิน 

สู่ครอบครัวและ
สังคมท่ีเข็มแข็ง 

1.1.2.2 มีการติดตามประเมินผล
การดูแลเพ่ือดูความจ าเป็นของ
เด็กว่าต้องได้รับการดูแลแบบ
สถานสงเคราะห์หรือไม่อย่าง
สม่ าเสมอ 

เฉพาะของเด็กแต่
ละคน 

1.2.2.2 เด็กมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการดูแล และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

1.1.2.3 มีการท างานกบั
ครอบครัวเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้
สามารถดูแลเด็กได้ 

1.2.2.3 การตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเด็กได้ค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส าคัญ  

1.1.2.4 มีการติดตามเด็กและ
ครอบครัวหลังการคืนสู่ครอบครัว
หรือชุมชน เพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กจะ
ไม่เข้าสู่สถานสงเคราะห์ซ้ า 

1.2.2.4 ความเป็นส่วนตัวของ
เด็กได้รับการเคารพ และเด็ก
สามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 

 

ตารางที่ 1 แสดงกรอบการประเมินการถอดบทเรียนและวิเคราะห์การถอดบทเรียน โดยผู้ศึกษาสร้าง
กรอบ ดังกล่าวผ่านสองเสาหลักส าคัญของแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กคือหลักความจ าเป็น 
(necessity principle) และหลักความเหมาะสม (suitability principle) ที่ ได้น าเสนอไว้ในคู่มือก้าวไป
ข้างหน้าฯ4 โดยในแต่ละเสาจะมีสองประเด็นที่ส าคัญในการท างานรวมทั้งหมดเป็นสี่ประเด็น เมื่อได้กรอบการ
ประเมินดังกล่าวแล้วทางผู้ศึกษาได้ทบทวนคู่มือก้าวไปข้างหน้าฯ และแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทน
ส าหรับเด็กอีกครั้งเพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดให้กับแต่ละเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เอกสารและคู่มือดังกล่าว วิธีการคัดเลือกตัวชี้วัดการประเมินนั้นผู้ศึกษาจะเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการ
จดับริการของสถานสงเคราะห์ หรืออยู่ในขอบเขตที่สถานสงเคราะห์สามารถจัดท าได้ด้วยตนเองเท่านั้น 

                                                           
4 ดูเพ่ิมเติมที่คู่มีก้าวไปข้างหน้าฯ หน้า 22 ในหัวข้อ 2b. Pillars of the Guidelines 
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โดยเมื่อได้ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดการประเมินแล้ว ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลชุด
ดังกล่าวไปสร้างเป็นเครื่องมือการประเมินที่สามารถกรอกคะแนนได้ในโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ก าหนดว่าในแต่ละตัวชี้วัดนั้นทางสถานพักพิงฯ ได้ท าหรือ “มี” ได้ท าบางส่วนหรือ “มีบางส่วน” หรือไม่ได้ท า
หรือ “ไม่มี” เลย โดยระบุคะแนนให้ “มี” เท่ากับ “1” “มีบางส่วน”เท่ากับ “0.5” และ “ไม่มี” เท่ากับ “0” 
ตามล าดับ โดยคิดคะแนนเต็มเป็น 100% ในแต่ละประเด็นหลัก ซึ่งหมายความว่าแต่ละประเด็นจะถูกประเมิน
แยกส่วนออกจากกัน ซึ่งเมื่อค านวณคะแนนของแต่ละประเด็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการคิดคะแนนรวมเฉลี่ย
ของทั้งสี่ประเด็นเพ่ือน าเสนอภาพรวมโดยมีคะแนนเต็ม 100% (ตัวอย่างเครื่องมือในภาพที่ 1 และ 2)5 

                                                           
5 ดูตัวเคร่ืองมือและผลการประเมินได้ที่ภาคผนวกที่ 1 หน้า 83 - 87 



 
 

23 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างเครื่องมือการประเมินในประเด็นมาตรการและเงื่อนไขท่ีท าให้เด็กเข้าสู่สถาน
สงเคราะห์ 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าสรุปผลการประเมินทั้งสี่ประเด็น 

 

 

มี/Yes มี
บางส่วน/ ไม่มี/No

มกีารสง่ต่อพอ่แมท่ีอ่ยูใ่นความยากล าบากใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดแูล หรอืชีแ้จง
ทรพัยากรใหก้บัพอ่แมเ่หลา่นัน้ และมกีารเชือ่มโยงการท างานกบัหน่วยงานภายนอก
ในการสนบัสนุนใหค้รอบครวัหรอืชมุชนสามารถดแูลเดก็ได้

1

มกีารจดัการฝึกอบรมเฉพาะดา้นใหแ้กค่รแูละผูท้ีท่ างานดา้นกบัเดก็ในพืน้ที ่ให้
สามารถบ่งชีแ้ละแจง้เหตุต่อหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีไ่ด ้เมือ่พบวา่วา่สถานการณ์
ละเมดิ ละเลยทอดทิง้ แสวงประโยชน์ หรอืมคีวามเสีย่งต่อการทอดทิง้เดก็ (46)

1

มบีรกิารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัครอบครวั เชน่ อบรมวธิกีารเลีย้งดลูกูส าหรบั
พอ่แม ่สง่เสรมิความสมัพนัธทืีด่รีะหวา่งพอ่แมก่บัลกู เพิม่ทกัษะจดัการความขดัแยง้ 
เพิม่โอกาสการจา้งงานและการหารายได ้และจดับรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
สงัคมหากมคีวามจ าเป็น (34ก.)

1

 มกีจิกรรมใหค้วามรูเ้ดก็และเยาวชนเพือ่เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเผชญิกบั
ความทา้ทายในชวีติประจ าวนัและสามารถป้องกนัตนเองจากปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ 1

มบีรกิารสนบัสนุนทางสงัคมดา้นต่าง ๆ  เชน่ การรบัเลีย้งเดก็ชว่งกลางวนั การ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิ การชว่ยเหลอืพอ่แมพ่กิาร การบ าบดัสารเสพตดิ 1

มแีผนในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างานจากการรบัเดก็เขา้สูส่ถานสงเคราะห์
เพยีงอยา่งเดยีว สูก่ารสนบัสนุนครอบครวัและชมุชนใหส้ามารถดแูลเดก็ไดเ้พิม่ขึน้ 1

มแีนวทางทีช่ดัเจนในการลดจ านวนเดก็ของสถานสงเคราะห์ 1

 มกีารพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่หส้ามารถท างานเพือ่พฒันาครอบครวัใหส้ามารถ
ดแูลเดก็ได้ 1

1 2.5 0

รวม (%) 43.75

ประเดน็การประเมิน/Topic ตวัช้ีวดั/Indicatorsเกณฑใ์นการประเมิน

ข้อ 1 
มาตรการป้องกนั

สถานการณ์และเง่ือนไข
ท่ีท าให้เดก็ต้องเข้าสู่
สถานสงเคราะห์
Preventing the 

needs of alternative 

care (34

มีการกระบวนการสนับสนุนครอบครวั
และชมุชนให้สามารถดแูลเดก็ได้ (34d 

34ข)

มีแนวทางในการลดจ านวนเดก็และการ
เปล่ียนรปูแบบการท างานท่ีมุง่สนับสนุน
ครอบครวัและชมุชนในการดแูลเดก็

ผล/result

ระดบัคะแนน

1.1 มกีารกระบวนการสนบัสนุนครอบครวัและชมุชนใหส้ามารถดแูลเดก็ได้
1.2 มแีนวทางในการด าเนนิงานเพือ่ลดความเป็นสถาบนัหรอืการยตุกิารดแูลแบบสถาบนั

2.1  มเีกณฑแ์ละแนวทางในการรบัเดก็
2.2 มกีารท าทบทวน care plan อยา่งสม ่าเสมอ
2.3 มกีารท างานกบัครอบครวัเพือ่พฒันาศกัยภาพและแผนในการลดจ านวนและสง่คนืเดก็
2.4 มกีารตดิตามเดก็และครอบครวัหลงัการคนืสูค่รอบครวัหรอืชมุชน

3.1 มกีารด าเนนิการตามมาตรฐานทีร่ฐัก าหนด
3.2 มนีโยบายคุม้ครองเดก็

4.1 ม ีCare plan และการเตรยีมความพรอ้มในการคนืเดก็สูค่รอบครวัและสงัคม
4.2 มกีารเคารพในความเป็นสว่นตวัและเปิดโอกาสไดใ้ชช้วีติอยา่งอสิระตามวยั
4.3 เดก็มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติของเขา
4.4 การด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเดก็ไดต้ านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นส าคญั

67.58เฉล่ีย (%)

1. มาตรการป้องกนัสถานการณ์และเง่ือนไขท่ีท าให้เดก็ต้องเข้าสูส่ถานสงเคราะห์

2. การสร้างกลไกและเกณฑก์ารรบัเข้า และแนวทางการคืนสูค่รอบครวั สงัคมท่ีเข้มแขง็

ประเดน็การประเมิน 

43.75

88.46

60.00

78.13

3. สถานสงเคราะหด์ าเนินการได้ตามมาตรฐานขัน้ต า่ท่ีรฐัก าหนด

4. บริการของสถานสงเคราะหส์อดคล้องกบัความต้องการเฉพาะของเดก็แต่ละคน
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กรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียนดังกล่าวข้างต้นถูกสร้างเพ่ือตอบค าถามการถอด
บทเรียนในข้อที่ 1 ที่ว่า “การท างานในขณะนี้ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ (Safe Haven Orphanage) 
สอดคล้องกับกระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-
institutionalization) หรือไม่” โดยมุ่งดูการให้บริการในปัจจุบันและเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติและค าแนะน า
จากการทบทวนวรรณกรรม แต่การตอบค าถามการถอดบทเรียนข้อ 2 ที่ว่า “ถ้าจะพัฒนาให้บริการของสถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์น าไปสู่กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ 
(De-institutionalization) จะต้องท าอย่างไรบ้าง” นั้นผู้ศึกษาเห็นว่าก่อนที่จะไปสู่การเสนอแนะวิธีหรือแนว
ทางการพัฒนาสถานพักพิงฯ ได้นั้น จ าเป็นจะต้องก าหนดค าถามย่อยเพ่ือดูแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และความท้าทายของการท างาน โดยรายละเอียด
ค าถามและข้อคน้พบนั้นผู้ศึกษาจะน าเสนออีกครั้งในบทที่ 3  

1.6 การเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการเก็บจากข้อมูล 2 ประเภทคือ 

1. ข้อมูลเอกสารประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย จ านวนเด็กของสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์ รายงานและข้อมูลจากการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save 
the Children International หรือ SCI)  และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวักตาก
เป็นหลัก 

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย เด็กกลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่ท างานร่วมกับสถานพักพิงฯ 
ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพ้ืนที่ รวมถึงเด็กที่ได้รับบริการและยุติการรับ
บริการไปแล้ว 

นอกจากนี้การน าเสนอและอภิปรายข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การถอดบทเรียน ข้อมูลจากชุดความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ศึกษาจะถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และน าเสนอด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ศึกษา
เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง ที่ได้ท างานโดยตรงกับสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์ก่อนหนา้นี้  
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1.7 วิธีการเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลและคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการเลือกทั้งแบบเจาะจง  (purposive sampling) 
และการเลือกแบบสุ่ม (random sampling) โดยมีรายละเอียดการเลือกตามตารางด้านล่างนี้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง คุณสมบัติ และวิธีการเลือก 

ประเภทบุคคลที่ให้ข้อมูล 
ความหมายและคุณสมบัติของกลุ่ม

ประชากร 
วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

ทีมผู้บริหาร 

(สนทนากลุ่ม) 

เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบาย ตัดสินใจในประเด็น
ส าคัญขององค์กร 

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท างานภายในสถาน
รองรับจ านวน 4 คน จากรายชื่ออยู่ใน
คณะกรรมการบริหารสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์ทั้งหมด 7 คน 

หมายเหตุ: ผู้บริหารจ านวน 2 คน มีต าแหน่งเป็นผู้จัดการรายกรณีด้วย ผู้
ศึกษาจึงใช้การสนทนากลุ่มร่วมกับทีมจัดการรายกรณี และเชิญผู้บริหารอีกคน
เข้ามาร่วมสนทนากลุ่มด้วยพร้อมกัน จึงรวมผู้บริหารจ านวน 3 คนที่ได้ร่วมให้
ข้อมูลในสนทนากลุ่มนี้ 

และผู้บริหารอีก 1 คนได้ให้สัมภาษณ์เพ่ิมหลังจากผู้ศึกษาได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ โดยเหตุผลที่
สัมภาษณ์เพ่ิมเติมกับผู้บริหารคนนี้เนื่องจากทางผู้ศึกษาต้องการรับรู้เกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความคิด และการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์
จากมุมมองผู้บริหารคนอ่ืนที่มิได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นทีมจัดการรายกรณี หรือเข้า
มาดูแลเด็กเป็นประจ าภายในสถานพักพิงฯ  

ทีมจัดการรายกรณี 
(Case Management 

team) 

(สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดการรายกรณี  ประชากรทั้งหมดที่มีคุณสมบัตินั้นซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้จัดการรายกรณี
จ านวน 4 คน 

เด็กท่ีอยู่ภายใต้การดูแล
ของสถานพักพิงฯ 

เด็กท่ีสามารถสื่อสารได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างตามช่วงอายุ 7-9, 10-12, 13-

1. เลือกจากการสุ่มตามความสะดวก 
โดยแบ่งกลุ่มเด็กเป็น 5 ช่วงอายุ  
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ประเภทบุคคลที่ให้ข้อมูล 
ความหมายและคุณสมบัติของกลุ่ม

ประชากร 
วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

(สัมภาษณ์รายบุคคล) 15, 16-18, 19 ปี ถึงอายุสูงสุดภายใน
บ้าน 

2. เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่มประชากรในแต่ละช่วง
อายุที่ร้อยละ 60 ของประชากร
ทั้งหมดในช่วงอายุนั้น 

3. เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละช่วงอายุแล้วจึงใช้การเลือก
ตามความสะดวก  

หมายเหตุ: จากการก าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกที่ระบุด้านบนเมื่อคิด
กลุ่มตัวอย่างจาก 60% ของแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 7-9 ปี 
จ านวน 2 คน 10-12 ปี จ านวน 5 คน 13-15 ปี จ านวน 4 คน 16-18 ปี จ านวน 
2 คน และ 19 ปี ถึงอายุสูงสุดภายในบ้านจ านวน 1 คน ซึ่งจ านวนเด็กที่ควรได้รับ
การสัมภาษณ์มี 14 คน แต่เมื่อได้สัมภาษณ์จริงจ านวนกลุ่มตัวอย่างในบางช่วง
อายุได้ลดลง เนื่องจากเด็กที่ถูกสุ่มเลือกผ่านการจับฉลากไม่สะดวกที่จะให้
สัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับการสัมภาษณ์
ในช่วงอายุ 16-18 ปี จะขาด 1 คน และอายุ 19 ปี ถึงอายุสูงสุดภายในบ้านจะ
ขาด 1 คน ดังนั้นจ านวนเด็กทั้งหมดที่อยู่ในสถานพักพิงฯ ที่ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด
มีจ านวน 12 คน 

บุคคลที่เคยอยูในการดูแล
ของสถานพักพิงฯ หรือ
ผู้ปกครองของบุคคลที่
เคยอยูในสถานพักพิงฯ 

(สัมภาษณ์รายบุคคล) 

บุคคลที่เคยอยู่อยู่ในสถานพักพิงฯ แต่
ปัจจุบันได้กลับคืนสู่ครอบครัว หรือ 
ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ในปัจจุบัน
อาจอยู่ในช่วงที่สถานพักพิงฯ ก าลัง
ติดตามดูแลอยู่ หรือถ้าในกรณีที่สถาน
พักพิงฯ ยุติการให้บริการไปแล้ว การ
ยุติ การ ให้บริ การที่ เ กิ ดขึ้ นจะต้อง
เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาที่สถานพัก
พิงบ้านทัศนีย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องไปแล้ว
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

ใช้การเลือกตามสะดวก โดยถามข้อมูล
บุ คคลที่ ส ามารถ ให้ ข้ อมู ล ไ ด้ จ าก
เจ้าหน้าที่สถานพักพิงฯ ได้จ านวน 2 
กรณีประกอบด้วย 

กรณีท่ีหนึ่ง เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว 
โดยสัมภาษณ์เด็กและครอบครัว 

กรณีที่สอง เด็กได้ออกไปใช้ชีวิตด้วย
ตัวเองหลังจากเรียนจบ โดยสัมภาษณ์
รายบุคคล 
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ประเภทบุคคลที่ให้ข้อมูล 
ความหมายและคุณสมบัติของกลุ่ม

ประชากร 
วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลภายนอกท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในประเด็นนั้น ๆ 

(สัมภาษณ์รายบุคคล) 

ภาครัฐ  

 เจ้าหน้าที่จากส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตาก (พมจ.
ตาก) ที่รับผิดชอบเรื่องการ
พัฒนาสถานรองรับ และการ
คุ้มครองเด็ก และเคยส่งเด็ก
เข้ามารับการดูแลในสถานพัก
พิงฯ 

NGO 

 เจ้าหน้าที่ NGO ในพ้ืนที่ที่เคย
ส่งเด็กเข้ามาในสถานพักพิงฯ 
หรือเคยพยายามส่งเด็กเข้ามา
ในสถานพักพิงฯ 

สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ 
โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่สถาน
พักพิงฯ โดยสัมภาษณ์ตัวแทนจาก
ภาครัฐและเอกชนฝ่ายละ 1 คน 

 

1.8 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

1.8.1 ข้อจ ากัดด้านการสื่อสารของเด็กและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

เนื่องจากทางสถานรองรับมีกลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 20 ปี เด็กพูดภาษากะเหรี่ยงเป็นหลักและมี
โอกาสสื่อสารภาษาไทยเมื่อได้เข้าเรียนที่โรงเรียน จึงท าให้การสื่อสารในกลุ่มเด็กเล็กมีความยากล าบากที่จะ
สัมภาษณ์ด้วยภาษาไทย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดอายุต่ าสุดของเด็กไว้ที่ 7 ขวบ จึงอาจ
ท าให้การศึกษานี้ขาดมุมมองของการเลี้ยงดูเด็กเล็กเข้ามาเป็นตัวแทนในกลุ่มประชากรของเด็กท้ังหมดภายใน
สถานสงเคราะห์ 

1.8.2 ข้อจ ากัดของการสะท้อนคุณภาพการบริการและลงในประเด็นเฉพาะ 

เนื่องจากการออกแบบกรอบการวิเคราะห์การถอดบทเรียนที่มุ่งเน้นการดูว่าทางสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์มีบริการหรือได้จัดบริการที่สอดคล้องกับการด าเนินการลดความเป็นสถาบันของสถานสงเคราะห์หรือไม่
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นั้น ผลการศึกษาที่ได้จึงเน้นการดูบริการเหล่านั้นว่า “มี” หรือ “ไม่มี” ดังนั้นผลการศึกษาที่ปรากฎจะสะท้อน
เพียงว่าสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดบริการอะไรอยู่บ้าง และยังมีบริการอะไรในลักษณะไหนที่ยังสามารถ
พัฒนาต่อไปได้ แต่อาจไม่ได้สะท้อน “คุณภาพ” ของการบริการที่จัดภายในสถานพักพิงฯ การศึกษาเน้นการให้
คุณค่ากับความคิดเห็นและการมองความเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดขึ้นผ่านสายตาและความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นผลการศึกษาอาจไม่ครอบคลุมหรือสามารถลงลึกในประเด็นเฉพาะได้ 

1.8.3    ข้อจ ากัดเรื่องการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้โดยทั่วไป 

การศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาเฉพาะบริบทของสภานพักพิงบ้านทัศนีย์เพียงเท่านั้น ดังนั้นผลการศึกษาที่
เกิดขึ้นอาจไม่สามารถน าไปปรับใช้หรือครอบคลุมความเป็นจริงของทุกสถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตาก 
หรือในประเทศไทยได้ ผลการศึกษาที่ได้จึงเป็นเพียงการสะท้อนภาพการจัดบริการของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 
ซึ่งอาจสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้ให้เข้าหรือสอดคล้องกับบริบทของสถานสงเคราะห์อ่ืน ๆ แต่
มิใช่ภาพสะท้อนหรือแนวทางท่ีจะสามารถปรับใช้ได้กับทุกสถานสงเคราะห์ในประเทศไทย 

1.9 ข้อกังวลทางด้านจริยธรรม 

เนื่องจากผู้ศึกษาเคยเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนที่ต้องเข้าไปท างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในสถานพักพิงฯ อย่างใกล้ชิด อาจท าให้เด็กเกิดความไม่ความไว้วางใจที่จะบอกเรื่องราวหรือ แสดง
ความคิดเห็นคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ข้อค านึงถึงด้านอารมณ์จิตใจของเด็กก็เป็นประเด็นส าคัญที่ผู้ศึกษา
ตระหนักเป็นอย่างดี เนื่องจากบางค าถามอาจกระทบต่อความรู้สึกหรือกระตุ้นประเด็นอ่อนไหวทางจิตใจของ
เด็ก เช่น ค าถามเก่ียวกับครอบครัว สาเหตุการเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ เป็นต้น รวมถึงข้อจ ากัดด้านการใช้
ภาษาท่ีเด็กบางคนยังไม่สามารถสื่อสารเข้าใจหรือสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งหมด จากประเด็นความห่วงใยดังกล่าว
ผู้ศึกษาจึงได้เตรียมการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็กและลดข้อผิดพลาดและความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้เตรียมความพร้อมทั้งก่อนการสัมภาษณ์ ระหว่างการ
สัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์ ทั้งกับผู้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นเด็ก และล่ามแปลภาษา โดยได้
ด าเนินการดังนี้  

1. การคัดเลือกผู้สัมภาษณ์ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต มีประวัติการท างานโดยตรงกับเด็ก
และเยาวชน และผ่านการอบรมในหัวข้อการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นส าหรับเด็ก (Psychological First 
Aid for Children) มาก่อนแล้ว เพ่ือลดผลกระทบเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับ
ครอบครัว  

2. ผู้สัมภาษณ์มีจ านวนสามคน เป็นหญิง 2 คน และชาย 1 คน (รวมกับผู้ศึกษาด้วย) มีประสบการณ์
การท ากิจกรรมกับกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางในหลายรูปแบบและต่างช่วงอายุกัน การก าหนดให้มีผู้สัมภาษณ์
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ทั้งเพศชายและหญิง เป็นการค านึงถึงลักษณะของเด็กผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาจจะมีความเป็นมาหรือประสบการณ์ที่
อาจจะอ่อนไหว หรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะราย จึงได้เตรียมผู้สัมภาษณ์ที่มีความสามารถท่ีจะรองรับกับเด็กที่มี
ความหลากหลายด้วย 

3. ก่อนการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ท าความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ของข้อค าถามที่ใช้ถามเด็ก 
และมีข้อตกลงที่ต้องยึดมั่นคือการค านึงถึงสภาวะทางจิตใจและความสะดวกใจของเด็กท่ีจะตอบหรือพูดคุยเป็น
ส าคัญ หากสังเกตเห็นอากัปกิริยาของเด็ก เช่น เด็กไม่ตอบ ก้มหน้า แสดงออกทางสีหน้า หรืออวัจนภาษาอ่ืน ๆ 
ที่แสดงถึงความรู้สึกไม่สบายใจ ทางผู้สัมภาษณ์จะต้องไม่คาดคั้นให้เด็กตอบ และรอให้เด็กมีความพร้อมที่จะ
สนทนาต่อ หรือยุติเมื่อเห็นสมควร 

4. การสัมภาษณ์ในกลุ่มเด็กก าพร้าหรือไม่ปรากฎข้อมูลของครอบครัว ให้ผู้สัมภาษณ์งดเว้นการถาม
ถึงสถานการณ์ของครอบครัวและเหตุผลที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ของเด็ก เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความรู้สึก
ยากล าบากท่ีจะตอบค าถามและผลกระทบที่อาจตามมาภายหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 

5. ผู้สัมภาษณ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้เด็กเข้าใจ และเน้นย้ าถึงความเชื่อมั่นเรื่อง
หลักการรักษาความลับ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นเด็กเกิดความไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลและ
ความคิดเห็นส่วนบุคคล และข้อมูลที่จะใช้น าเสนอจะสรุปเฉพาะประเด็นโดยมิได้เปิดเผยรายละเอียดของการ
พูดคุยหรือผู้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

6. ผู้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงสิทธิของเด็กที่จะสมัครใจหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการสัมภาษณ์และตอบ
ค าถามในข้อที่เด็กเห็นว่าไม่สะดวกใจที่จะตอบ หรือสิทธิในการยุติการสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลา  โดยได้อ่าน
รายละเอียดของแบบแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์ให้กับเด็กทุกคนเข้าใจพร้อมลงลายมือชื่อ
ของเด็กและผู้ดูแล 

7. การจัดล่ามแปลภาษาในขณะที่สัมภาษณ์เด็ก และอบรมข้อปฏิบัติของผู้ท าหน้าที่ล่ามแปลภาษา 
โดยเน้นย้ าเรื่องหลักการแปลเนื้อหาให้ตรงตามสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์และเด็กพูด และหลักการรักษาความลับของผู้ให้
ข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พร้อมให้ผู้ที่ท าหน้าที่ล่ามลงลายมือชื่อในหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
การคุ้มครองเด็กและข้อปฏิบัติในการแปล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันเรื่องความปลอดภัยแก่เด็กและองค์กร 
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บทที่ 2 

การน าเสนอข้อค้นพบส่วนที่ 1 

ตามกรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียน 

การน าเสนอข้อค้นพบในส่วนที่ 1 นี้จะน าเสนอผ่านกรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียนที่
ได้น าเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ในบทที่ 1 โดยกรอบการประเมินและเกณฑ์การประเมินนั้นได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องหลักสองเล่มคือแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก และคู่มือก้าวไปข้างหน้าฯ 
โดยวิธีการคิดคะแนนจะแบ่งการคิดคะแนนแยกส่วนในแต่ละประเด็นโดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ใน
แต่ละประเด็น และหลังจากนั้นจะน าคะแนนรวมเฉลี่ยของทั้งสี่ประเด็นมาคิดเป็นคะแนนรวมของบริการ
ทั้งหมดของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ว่าการให้บริการในปัจจุบันสอดคล้องกับกรอบและเกณฑ์การประเมินระดับ
ไหน6  

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อค้นพบด้วยวิธีการนี้มีจุดประสงค์เพ่ือตอบค าถามการถอดบทเรียนข้อ 1 
ที่ว่า “การท างานในขณะนี้ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ (Safe Haven Orphanage) สอดคล้องกับกระบวนการ
ลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) หรือไม”่ 

โดยรูปแบบการน าเสนอจะน าเสนอผ่านกรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียน โดยเริ่มจาก
การน าเสนอคะแนนที่ได้จากการประเมินผ่านกรอบการประเมิน หลังจากนั้นจะน าเสนอตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินของแต่ละตัวชี้วัดผ่านตารางผลการศึกษา พร้อมการสนับสนุนผลการประเมินด้วยข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ข้อมูลเอกสาร และการสังเกตของผู้ศึกษาในฐานะอดีตเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็ก
เอกชนน าร่องผ่านการอธิบายผลประกอบด้วย โดยจะน าเสนอผ่านกรอบการประเมินฯ ทั้งสี่ประเด็นตามล าดับ
เกณฑ์การประเมินดังนี้  

1. มีมาตรการป้องกันสถานการณ์และเง่ือนไขที่ท าให้เด็กต้องเข้าสู่สถานสงเคราะห์ 
2. มีการสร้างกลไกและเกณฑ์การรับเข้า และแนวทางการคืนสู่ครอบครัวและสังคมที่เข็มแข็ง 
3. มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานของรัฐ 
4. มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน 

 
 
 

                                                           
6 สามารถยอ้นกลบัดูรายละเอยีดกรอบการประเมนิและวธิีคดิคะแนนไดท้ีห่น้า 20 - 23 
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1. มาตรการป้องกันสถานการณ์และเงื่อนไขที่ท าให้เด็กต้องเข้าสู่สถานสงเคราะห์ 

ในประเด็นนี้มีเกณฑ์การประเมิน 2 เกณฑ์คือ 1. การมีการกระบวนการสนับสนุนครอบครัวและชุมชน
ให้สามารถดูแลเด็กได้ และ 2. การมีแนวทางในการลดจ านวนเด็กและการเปลี่ยนรูปแบบการท างานที่มุ่ง
สนับสนุนครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็ก คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ 43.75 

1.1 มีการกระบวนการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้ 
เกณฑ์การประเมินที่ 1.1 นี้มุ่งเน้นการดูบริการเพ่ือป้องกันเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา

ต้นเหตุที่เด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ การสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอย่างทันท่วงที โดยมี
ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินที่น าเสนอในตารางด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 3 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 1.1 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีการส่งต่อพ่อแม่ที่อยู่ในความยากล าบากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแล หรือชี้แจงทรัพยากรให้กับพ่อแม่เหล่านั้น และมีการเชื่อมโยง
การท างานกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนให้ครอบครัวหรือ
ชุมชนสามารถดูแลเด็กได้ (GACC§44) 

   

มีการจัดอบรมเฉพาะด้านให้แก่ครูและผู้ที่ท างานด้านกับเด็กในพ้ืนที่ 
ให้สามารถบ่งชี้และแจ้งเหตุต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ได้ เมื่อพบ
สถานการณ์ละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงประโยชน์ หรือมีความเสี่ยง
ต่อการทอดทิ้งเด็ก (GACC §46) 

   

มีบริการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เช่น อบรมวิธีการ
เลี้ยงดูลูกส าหรับพ่อแม่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูก 
เพ่ิมทักษะจัดการความขัดแย้ง เพ่ิมโอกาสการจ้างงานและการหา
รายได้ และจัดบริการให้ความช่วยเหลือทางสังคมหากมีความจ าเป็น 
(GACC §34a) 

   

มีบริการสนับสนุนทางสังคมด้านต่าง ๆ ส าหรับครอบครัว เช่น การ
รับเลี้ยงเด็กช่วงกลางวัน การช่วยเหลือทางการเงิน การช่วยเหลือพ่อ
แม่พิการ การบ าบัดสารเสพติด เป็นต้น (GACC §34b) 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเพื่อเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เผชิญกับความท้าทายในชีวิตประจ าวันและสามารถป้องกันตนเอง
จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  (GACC §34c) 

   

 
จากตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินที่ 1.1 พบว่าการปฏิบัติงานของสถานพักพิงฯ มีทั้งการจัดบริการที่

หน่วยงานสามารถจัดให้บริการเองและประสานแหล่งทรัพยากรทั้งในชุมชนและนอกพ้ืนที่ให้สามารถเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวที่ประสบภาวะยากล าบากทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ เพ่ือให้
ครอบครัวยังสามารถท าหน้าที่ดูแลเด็ก และเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเอาไว้ ผ่านการให้
ความช่วยเหลือต่อเนื่องส าหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม ชุดนักเรียน เป็น
ต้น บางครอบครัวมีสภาพบ้านทรุดโทรมและเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก เจ้าหน้าที่สถานพักพิงฯ ได้
ประเมินความเป็นอยู่ของสภาพแวดล้อมและเล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องการป้องกันภัยทางเพศต่อเด็ก จึงเข้า
ไปช่วยจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก และประสานงานกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ เช่น ทหาร 
ต ารวจ ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ามาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังประสานหน่วยงานและ
ทรัพยากรด้านสาธารณสุขและสังคมเพ่ือส่งต่อความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและสังคม เช่น ประสาน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพ่ือติดตามดูแลเรื่องสุขภาวะ ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ให้จัดบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กับเด็กและครอบครัว เพ่ือสนับสนุนให้ครอบครัว
สามารถท าหน้าที่ได้ตามปกติ โดยที่เด็กไม่จ าเป็นต้องเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ ด้วยเหตุปัจจัยของความยากจน
ของครอบครัวเพียงเท่านั้น 

นอกจากนี้สถานพักพิงฯ เริ่มท างานด้านการป้องกันภัยทางเพศแก่เด็กในชุมชน โดยได้จัดอบรมให้กับ
เด็กในหัวข้อ “ตัวฉันเป็นของฉัน” หรือ “feeling yes, feeling no” ที่มีเนื้อหาในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ร่างกายและพ้ืนที่ส่วนตัว ปัจจัยเสี่ยงทางเพศท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็ก รวมทั้งให้เด็กได้ฝึกทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การปฏิเสธ และทักษะการขอความช่วยเหลือเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ โดยที่ผ่านมาทาง
สถานพักพิงฯ ได้จัดอบรมให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนทีชอแม (โรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสอง
ยาง) ที่มีโอกาสพบบุคคลภายนอกเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนบ่อยครั้ง และเด็กในสถานรองรับอ่ืนอีกสามแห่งที่อยู่ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง  สถานพักพิงฯ เห็นว่าในชุมชนมีความเสี่ยงอยู่หลากหลายจากทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และครู
จ าเป็นต้องมีชุดความรู้ส าหรับการท าความเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงดังกล่าว แต่ทางสถานพักพิงฯ 
ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความพร้อมของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะในการออกไปจัดอบรมให้กับ
บุคคลภายนอก 



 
 

33 
 

ในด้านการพัฒนาความรู้และกลไกการแจ้งเหตุที่เชื่อมโยงกันระหว่างโรงเรียนและสถานพักพิงฯ นั้น 
เนื่องจากสถานพักพิงฯ ท างานร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่ในสถานรองรับเด็กในพ้ืนที่จึงท าให้ภารกิจของ
หน่วยงานและบริการที่จัดขึ้นภายในสถานพักพิงฯ เป็นที่รู้จัก แต่อาจยังไม่ได้มีการพัฒนาถึงการสร้างระบบ
และกลไกการคุ้มครองเด็กและการส่งต่อเคสในพ้ืนที่อย่างเป็นทางการและถูกรับรู้ร่วมกันในระดับพ้ืนที ่

 

1.2 มีแนวทางในการลดจ านวนเด็กและการเปลี่ยนรูปแบบการท างานที่มุ่งสนับสนุนครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลเดก็ 

เกณฑ์การประเมินที่ 1.2 นี้มุ่งเน้นการดูที่ “แผน” ของสถานพักพิงฯ ในการลดจ านวนเด็กและการ
เตรียมความพร้อมขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การจัดบริการที่เพ่ิมรูปแบบการบริการที่สนับสนุนครอบครัวและ
ชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้มากขึ้นและมีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้สามารถมีทักษะการท างาน
ดังกล่าว โดยมีตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินที่น าเสนอตามตารางผลการศึกษาด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 4 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 1.2 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีแนวทางที่ชัดเจนในการลดจ านวนเด็กของสถานสงเคราะห์     

มีแผนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานจากการรับเด็กเข้าสู่สถาน
สงเคราะห์เพียงอย่างเดียว สู่การสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้
สามารถดูแลเด็กไดเ้พ่ิมข้ึน 

   

มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถท างานเพ่ือพัฒนา
ครอบครัวให้สามารถดูแลเด็กได้  

   

 
ทางสถานพักพิงฯ มีความต้องการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานที่มุ่งสนับสนุนครอบครัวและ

ชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้ และต้องการลดจ านวนเด็กลง แต่ยังไม่มีแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ด าเนินการดังกล่าว ในเบื้องต้นสถานพักพิงฯ ได้ก าหนดเกณฑ์และนโยบายการรับเข้าเด็ก มีกระบวนการ
ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลของเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการเพ่ิมจ านวนเด็กที่จะเข้ามายังสถานพัก
พิงฯ แต่ยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนส าหรับการลดจ านวนเด็ก หรือก าหนดเป้าหมายส าหรับการลดจ านวนเด็ก  
รวมทั้งยังไม่ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ในการท างานเพ่ือพัฒนาทักษะของครอบครัวในการ
ดูแลเด็ก และการท างานร่วมกับชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กหรือหา
โอกาสที่จะสร้างรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบอ่ืนภายในชุมชน เช่น ครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster care) 
เป็นต้น  
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ที่ผ่านมาเด็กบางรายถูกส่งเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ เพียงเพราะพ่อแม่มีความหวังว่าเด็กจะได้รับการ
ฝึกและปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้น เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถจัดการพฤติกรรมของลูกหรือมีทักษะที่เพียงพอใน
การดูแลลูก ด้วยเหตุนี้ทางสถานพักพิงฯ จึงมีความคิดว่าการท างานกับครอบครัวในชุมชนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความเป็นพ่อแม่ รวมถึงมีแผนในการพัฒนาครอบครัวให้มีรายได้เพียงพอในการดูแลเด็ก เช่น การฝึกอบรมหรือ
ส่งเสริมอาชีพของพ่อแม่ จะช่วยลดการผลักเด็กออกจากครอบครัวได้ แต่ทางสถานพักพิงฯ ยังขาดชุดความรู้
และทักษะในการน าไปพัฒนาพ่อแม่และชุมชน จึงมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงฯ สามารถออกไปท างานกับพ่อแม่และชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 

ในปัจจุบันสถานพักพิงฯ เห็นความส าคัญของการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวและต้องการที่จะพัฒนาการ
ท างาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการท างานด้านครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมในพื้นท่ีของตน และมีความคิดที่จะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เน้นรูปแบบการสนับสนุนครอบครัวมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ระบุความ
ต้องการว่า 

“อยากท างานที่แก้ปัญหาต้นเหตุในการพาเด็กเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ […] ซึ่งตอนนี้ต้องการชุด
ความรู้ในการประเมินครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมในพื้นท่ี” 
 

2. กลไกและเกณฑ์การรับเข้า และแนวทางการคืนสู่ครอบครัวและสังคมที่ เข้มแข็ง 

คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ 88.46 

ก่อนการน าเสนอข้อค้นพบในประเด็นนี้เพ่ือให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับค าว่า Gatekeeping ผู้ศึกษาจึงขอ
อธิบายแนวคิดของการสร้างเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ Gatekeeping ดังนี้คือ 

ในคู่มือก้าวไปข้างหน้าฯ ได้ให้ความหมายของ Gatekeeping ดังสรุปได้ว่า 

“กระบวนการประเมินและคัดกรองเด็กก่อนเข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
โดยผ่านการประเมินความต้องการของเด็กและครอบครัวและเลือกวิธีการจัดบริการที่เหมาะสมกับแต่
ละกรณีโดยนักวิชาชีพที่ได้รับมอบอ านาจและหน้าที่ มากไปกว่านั้นกระบวนการ gatekeeping มิได้
สิ้นสุดลงหลังจากที่รับเด็กเข้ามาในสถานรองรับแล้วเท่านั้น แต่การท างานเพ่ือป้องกันการเข้าสู่สถาน
รองรับซ้ า การเตรียมความพร้อมของครอบครัวในการดูแลเด็ก และการติดตามประเมินความจ าเป็น
ของเด็กในการอยู่ในสถานรองรับหรือการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ นั้นก็เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ gatekeeping ด้วยเช่นกัน” (Cantwell, Davidson, Elselet, Milligan, & Quinn, 
2012, p.69 -74)  

ดังนั้นเกณฑ์การประเมินที่จะแสดงผลในด้านล่างนี้จึงครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะรับเด็กเข้า
สถานรองรับ การท างานในขณะที่เด็กอยู่ในสถานรองรับ และภายหลังจากท่ีเด็กออกจากสถานรองรับด้วย โดย
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มีเกณฑ์การประเมิน 4 เกณฑ์คือ 1. มีเกณฑ์และแนวทางการรับเด็กที่ชัดเจน 2. มีการทบทวนแผนพัฒนาเด็ก
รายบุคคล (Care plan) อยู่เสมอ 3. มีการท างานกับครอบครัวเพ่ือพัฒนาศักยภาพและแผนการส่งคืนเด็ก และ 
4. มีการติดตามเด็กและครอบครัวหลังการคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน 

2.1 มีเกณฑ์และแนวทางในการรับเด็กที่ชัดเจน 
แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กได้ระบุว่าการพิจารณารับเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์

จะต้องมีขั้นตอนการคัดกรองที่เข้มงวด (§125) ดังนั้นเกณฑ์ประเมินที่ 2.1 จะมุ่งเน้นการดูเกณฑ์และแนวทาง
ในการรับเด็กที่ชัดเจนของสถานพักพิงฯ โดยตัวมีตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินที่น าเสนอตามตารางผลการศึกษา
ด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 5 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 2.1 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีเกณฑ์และนโยบายในการรับเด็กท่ีชัดเจน    

มีการแบ่งกลุ่มเด็ก และก าหนดเกณฑ์การรับเด็กท่ีสอดคล้องกับ
บริการที่มีอยู่ของสถานสงเคราะห์ 

   

ไม่มีการออกไปรับสมัครเด็กเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
(GACC§127) 

   

มีการท างานเพ่ือแสวงหาทางเลือกอ่ืน ๆ หรือการเลี้ยงดูทดแทน
รูปแบบอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าสถานสงเคราะห์จะเป็นทางเลือกสุดท้าย
ส าหรับเด็ก (GACC§44, §45) 

   

การตัดสินใจรับเด็กนั้นได้ผ่านการประเมินและส่งต่อจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (§33) 

   

ไม่มีเด็กอายุแรกเกิดถึงสามปีในการดูแลของสถานสงเคราะห์    
 

สถานพักพิงฯ มีนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางการรับเด็กอย่างชัดเจน รายละเอียดของนโยบาย
ได้กล่าวถึงบริการที่จัดให้เด็กและครอบครัว ขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นแรกรับ การติดต่อประสานงานกับ
องค์กรเครือข่าย การแจ้งไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ เมื่อจะรับเด็กเข้ามาในสถานพักพิงฯ โดยในนโยบายได้ระบุถึงการประเมิน
สภาพปัญหาและความต้องการของเด็กที่จะต้องสอดคล้องกับบริการที่จัดให้ในสถานพักพิงฯ  
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นโยบายได้ระบุช่องทางในการแจ้งเหตุหรือการเข้ามาขอความช่วยเหลือไว้สองทางหลักเท่านั้นคือ เด็ก
และครอบครัวติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง และการได้รับประสานงานจากองค์กรเครือข่าย จะไม่มีการ
ออกไปรับสมัครเด็กเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ แม้ในเกณฑ์การรับเข้าฉบับร่างจะระบุอายุเด็กที่รับเข้าไว้ที่ 3 – 
18 ปี แต่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงฯ ยืนยันว่าไม่มีเด็กอายุแรกเกิดถึงสามปีในสถานพักพิงฯ และ
สถานพักพิงฯ ไม่มีนโยบายรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 3 ปีเข้ามาอยู่ในการดูแล เนื่องจากที่ผ่านมาสถานพักพิงฯ ได้
มีบทเรียนว่าการดูแลเด็กเล็กนั้นมีความละเอียดอ่อนและไม่ตรงกับศักยภาพและการบริการของสถานพักพิงฯ 
มากไปกว่านั้นการมีเด็กเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะเป็นภาระของเด็กโตที่อยู่ในสถานพักพิงฯ ด้วย 
โดยเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้ความเห็นในประเด็นนี้ไว้ว่า 

“พอมีเด็กเล็กเข้ามามันก็รบกวนเด็กโตอีก ด้วยความเจ้าหน้าที่ไม่พอมันก็เป็นภาระของเด็กโต จากที่
ได้เรียนอย่างเดียวก็ต้องมาเลี้ยงน้องด้วย เราก็เลยกลับมาคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากท า อยากเป็นเหรอ”  

ในกรณีที่ผู้ปกครองเอาเด็กมาฝากและไม่เข้าเกณฑ์การรับเข้า ทางสถานพักพิงฯ จะให้ความรู้เรื่อง
สิทธิเด็กและหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก และชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเด็กให้กับผู้ปกครองได้ทราบ 
และจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยไม่รับเด็กเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ ซึ่งสะท้อนผ่านมุมมองของเจ้าหน้าที่ใน
สถานพักพิงฯ ว่า 

“ผู้ปกครองเขาเอามาฝาก ถ้ามันไม่เข้าเกณฑ์ เราก็อธิบายเขาไปว่าจริง ๆ เขาสามารถเลี้ยงลูกได้ การ
เข้ามาในสถานพักพิงฯ มันต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย เราจ าเป็นต้องมีการคัดกรองเด็กเข้ามาในสถาน
พักพิงฯ ไม่อย่างนั้นก็จ าเป็นหมด” 

ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องว่าทาง
สถานพักพิงฯ ได้มีการก าหนดเกณฑ์การรับเด็ก และมีแนวทางการรับเด็กที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็น
ได้ชัด 

เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชน: “ผู้ดูแลและแม่ [ทัศนีย์] เองมีความชัดเจนในการรับเคสมากขึ้น แม่
จะไม่ได้รับแบบ “ถ้าไม่มีใครเอาก็เอามา” แม่เริ่มมีข้อค านึงและขอบเขตมากขึ้น […] เราเห็นความ
ชัดเจนในการรับเคส กล้าที่จะปฏิเสธ กล้าที่จะบอกข้อจ ากัดมากข้ึนของบ้าน [สถานพักพิงฯ]”  

เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ ในพ้ืนที่ : “บ้านแม่
เมื่อก่อนรับเคสมาด้วยความสงสาร อยากดูแลเด็ก แต่ปัจจุบันนี้ทุกคนในบ้านรู้แล้วว่าบ้านตัวเอง
เหมาะสมในการดูแลเด็กกลุ่มไหน […] คิดว่าเขาท าได้ดีกว่าเดิมเยอะเลย และเขารู้ว่าถ้าจะส่งต่อเขา
ต้องประสานใคร เขารู้ทรัพยากรภายนอกที่จะเดินต่อได้”  

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้พัฒนากลไกการคัดกรองเด็กก่อนเข้าสู่
สถานพักพิงฯ ที่เข้มแข็งขึ้น โดยมีการพยายามสนับสนุนครอบครัวให้สามารถดูแลเด็กได้ในเบื้องต้นผ่านการให้
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ค าปรึกษา และสิ่งของจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการ เปลี่ยนแปลงบริการของ
สถานพักพิงฯ ที่มีการคัดกรองเด็กก่อนการรับเข้าและมีการสนับสนุนครอบครัวในปัจจัยพ้ืนฐาน 

2.2 มีการทบทวนแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลอยู่เสมอ 
เกณฑ์การประเมินที่ 2.2 มุ่งดูท่ีการทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลของเด็กอย่างสม่ าเสมอ โดยมีตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมินที่น าเสนอตามตารางผลการศึกษาด้านล่างนี้ 
ตารางท่ี 6 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 2.2 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีการทบทวนแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลอย่างสม่ าเสมออย่างต่ าคือทุก 
ๆ สามเดือน (GACC 67) 

   

มีการทบทวนความจ าเป็นของการอยู่ในสถานสงเคราะห์ และ
ความก้าวหน้าของการท างานกับครอบครัวในการทบทวนแผนพัฒนา
รายบุคคลของเด็กโดยเด็กและครอบครัวมีส่วนร่วม (GACC 67) 

   

 
สถานพักพิงฯ  ระบุว่าได้มีการทบทวนแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ แต่จะมีความถี่ในการ

ทบทวนที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคน กล่าวคือในกรณีกลุ่มเด็กที่มีปัญหาฤติกรรมหรือพัฒนาการจะมีการ
ทบทวนเป็นรายเดือน ในกลุ่มเด็กปกติจะทบทวนในทุก ๆ สามเดือน และในกลุ่มเด็กโตจะมีการทบทวนทุกหก
เดือน ประเด็นการทบทวนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของชีวิตประจ าวัน สุขภาวะ และพฤติกรรมของเด็ก แต่ยังไม่มี
การระบุชัดเจนเรื่องการทบทวนเรื่องความจ าเป็นในการอยู่ในสถานพักพิงฯ ของเด็กเป็นประเด็นหลักในการ
ทบทวน เด็กและครอบครัวยังไม่ได้มีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการออกแบบแผนรายบุคคล 

2.3 มีการท างานกับครอบครัวเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลเด็กเพ่ือส่งคืนเด็กกลับ
สู่ครอบครัว 

เกณฑ์ประเมินที่ 2.3 มุ่งดูว่าเมื่อรับเด็กเข้ามาดูแลแล้วสถานพักพิงฯ ได้ท างานกับครอบครัวและ
ด าเนินการให้เด็กและครอบครัวยังคงรักษาสัมพันธภาพกันหรือไม่ โดยตัวมีตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินที่น าเสนอ
ตามตารางผลการศึกษาตอ่ไปนี้ 
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ตารางท่ี 7 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 2.3 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในขณะที่ เด็กยั งอยู่ ในสถาน
สงเคราะห ์(GACC§49) 

   

มีการด าเนินการให้เด็กและครอบครัวมีการติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเป็นโอกาสให้เด็กได้รักษาสัมพันธภาพกับครอบครัว และโอกาส
ในการคืนสู่ครอบครัวในอนาคต (GACC§51, 81) 

   

 
ทางสถานพักพิงฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กและครอบครัวติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เด็กได้รักษา

สัมพันธภาพในครอบครัวและเป็นโอกาสการคืนสู่ครอบครัวในอนาคต วิธีการหลักในการติดต่อกับครอบครั ว
ของเด็กคือการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ พ่อแม่หรือญาติสามารถเข้ามาเยี่ยมเด็กได้ในทุกโอกาส จากการสัมภาษณ์
เด็กกลุ่มตัวอย่างพบว่าเด็ก ๆ สามารถติดต่อกับครอบครัวได้ในทุกครั้งที่อยากคุยโดยการเข้ามาขอคุยโทรศัพท์
จากแม่ทัศนีย์หรือเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ในสถานพักพิงฯ  

ในช่วงปิดเทอมใหญ่กลุ่มเด็กที่มีพ่อแม่หรือเครือญาติจะได้กลับบ้าน โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ปกครองหรือ
ญาติมารับกลับ แต่ในกรณีที่บ้านเด็กห่างไกลและเข้าถึงยากทางสถานพักพิงฯ จะไปส่งเด็กที่บ้าน เด็กท่ีเข้าร่วม
สัมภาษณ์กล่าวว่าพวกเขา “รู้สึกด”ี “สนุก” และ “มีความสุข” เมื่อได้กลบับ้าน อย่างที่เด็กผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์
คนหนึ่งกล่าวว่า 

“ปิดเทอมได้กลับบ้าน ป้ามารับไปดูแลน้อง กลับบ้านไปช่วยแม่ช่วยยายท างาน จะเปิดเทอมก็กลับมา 
กลับบ้านรู้สึกดี ได้อยู่กับพวกเขา [ครอบครัว] นั่งคุยกัน กินข้าวด้วยกัน”  

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ศึกษาถามเด็ก ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้อยู่ที่บ้านของตนเองและ
สถานพักพิงบ้านทัศนีย์เด็กส่วนใหญ่ให้ค าตอบว่า “เขารู้สึกดี สนุก และมีความสุขทั้งสองที”่  

เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าการส่งเสริมให้เด็กได้ติดต่อกับพ่อแม่ผู้ปกครองและเครือญาติทั้งทางโทรศัพท์ และ
การส่งเด็กกลับบ้านในช่วงปิดเทอม รวมทั้งการกระตุ้นให้พ่อแม่เข้ามาเยี่ยมลูกให้บ่อยขึ้น และมีการโทรศัพท์
เพ่ือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับลูกที่บ่อยขึ้นจากสถานพักพิงฯ นั้นเป็นไปเพ่ือ “ให้เด็กได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์
กับครอบครัวมากขึ้น” และ “ไม่ให้เด็กติดสถานพักพิงฯ มากเกินไป” เพราะที่ผ่านมาทางสถานพักพิงฯ พบ
สถานการณ์ที่น่ากังวล เช่น เด็กคิดว่าครอบครัวไม่ส าคัญ มองว่าสถานพักพิงฯ ดูแลดีกว่าที่บ้าน เด็กไม่มีเพ่ือน
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หรือสังคมที่บ้านเพราะจากบ้านมานาน โดยเจ้าหน้าที่สถานพักพิงฯ ยกตัวอย่างที่เห็นภาพของอาการ “ติด
สถานพักพิงฯ” ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

“เด็กบางคนไม่อยากกลับบ้านเพราะต้องกลับไปดูแลน้องที่พิการ กลับไปแล้วมีภาระที่ต้องดูแล 
กลับไปเล่น facebook ไม่ได้ กับข้าวไม่อร่อย พอเด็กอยู่ที่นี่นานอยู่บ้านก็ไม่มีเพ่ือน สังคมก็ต่าง
ออกไป แต่อย่างน้อยเขาเองต้องกลับไปสานสัมพันธ์กับครอบครัวยังต้องมีการติดต่อกับสังคมที่บ้าน” 

ซึ่งข้อกังวลของเจ้าหน้าที่ก็สอดคล้องกับประเด็นที่เด็กกลุ่มตัวอย่างที่ปัจจุบันได้คืนกลับสู่ครอบครัวไป
แล้วระบุว่า เขารู้สึกว่าอยู่ที่สถานพักพิงฯ “สนุกกว่า” เพราะมีเพ่ือน “อยู่ที่บ้านไม่มีเพ่ือน” แม้จากการสังเกต
ของผู้ศึกษาจะเห็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กที่ให้สัมภาษณ์อยู่ในบริเวณชุมชนก็ตาม อย่างไรก็ตามแม้ว่าการ
อยู่บ้านจะสนุกน้อยกว่าการอยู่ในสถานพักพิงฯ แต่เด็กคนดังกล่าวก็ยังคงยืนยันว่า “หนูอยากอยู่บ้าน”  

จากกรณีในลักษณะนี้ท าให้สถานพักพิงฯ พยายามท าให้พ่อแม่ของเด็กรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของเด็กเพ่ิมขึ้นเมื่อเด็กอยู่ในสถานพักพิงฯ โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าวิธีการนี้ท าให้เด็กได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวมากขึ้น  และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างครอบครัวของเด็กและ
สถานพักพิงฯ เกี่ยวกับการดูแลเด็ก เพราะในบางครั้งเวลาเด็กกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวในช่วงปิดเทอม 
ครอบครัวไม่รู้ว่าเด็กมีปัญหาอะไรหรือก าลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเด็ก การพูดคุยอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดความ
เชื่อมโยงของการท างานระหว่างบ้านและสถานพักพิงฯ มากขึ้น อย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่า 

“ถ้าเด็กมีปัญหาพฤติกรรมเราจะแจ้งให้ครอบครัวทราบเพราะเวลากลับบ้านเราอยากให้ครอบครัว
ช่วยท าต่อจากเรา เช่น การดูแลในนี้ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เราไม่ให้เขาเล่นโทรศัพท์ พยายามจ ากัด
ขอบเขตให้เขารับรู้ ถ้ากลับบ้านไปเราก็อยากให้ทิศทางการดูแลเป็นไปในลักษณะเดียวกัน” 

เจ้าหน้าที่ยังได้ระบุว่าการคอยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กในลักษณะนี้เปรียบหมือน “กระจกที่
สะท้อนไปหาผู้ปกครอง” ว่าเขาเองต้องปรับตัวเองในการดูแลเด็กด้วย ซึ่งสถานพักพิงฯ เห็นว่าการท างานใน
ลักษณะดังกล่าวช่วยให้ครอบครัวของเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับสถานพักพิงฯ มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าสถานพักพิงฯ ไม่สามารถท างานกับครอบครัวเด็กได้อย่าง
สมบูรณ์เพราะบางครอบครัวก็ไม่ให้ความร่วมมือ ในกรณีที่ติดต่อครอบครัวได้ยากก็จะท างานได้ยาก ในทาง
เดียวกันปัจจัยทางด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของบ้านก็มีส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการท างานกับ
ครอบครัวหรือการพยายามรักษาความสัมพันธ์ของเด็กกับครอบครัวเพราะถ้าในพ้ืนที่ห่างไกลมากจ านวนครั้งที่
พ่อแม่จะสามารถมาเยี่ยมลูกได้ก็จะน้อยลง หรือการโทรศัพท์ก็จะยากมาก เช่น มีเด็กที่สัมภาษณ์รายหนึ่งบอก
ว่า การจะโทรหาครอบครัวที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมานั้นจะต้องนัดวัน และเวลาอย่างชัดเจน เพราะครอบครัว
ของเด็กไม่มีโทรศัพท์ การโทรจึงจ าเป็นต้องโทรเข้าเบอร์เพ่ือนบ้านที่มีโทรศัพท์เท่านั้น สิ่งเหล่านี้จึงยังคงเป็น
อุปสรรคส าหรับเจ้าหน้าที่ในการท างานกับครอบครัว 
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2.4 มีการติดตามเด็กและครอบครัวหลังการคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน 
แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กได้แนะน าให้ด าเนินการคืนเด็กสู่ครอบครัวอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปโดยมีมาตรการติดตามและมาตรการสนับสนุน (§52, 131 - 136) ดังนั้นเกณฑ์การประเมินที่ 2.4 จะมุ่ง
ดูกระบวนการหลังการคืนเด็กสู่ครอบครัวหรือชุมชนโดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าแนะน าในแนวปฏิบัติฯ ตาม
ผลการศึกษาในตารางด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 8 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 2.4 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีระยะเวลาการติดตามและสนับสนุนครอบครัวหลังคืนเด็กสู่
ครอบครัวหรือสังคมอย่างชัดเจน  

   

มีการสนับสนุนเด็กที่คืนสู่สังคมและมีการติดตามในระยะแรก    

มีการประเมินเพ่ือปิดเคสหลังจากท่ีเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้    
 
ภายหลังการส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว หรือในกรณีที่เด็กสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง ทางสถานพัก

พิงฯ มีก าหนดระยะเวลาการติดตามช่วงระยะแรกอย่างชัดเจนคือ ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งช่วงระยะเวลาแรกจะ
เปิดโอกาสให้เด็กได้โทรกลับมาปรึกษาได้ตลอดเวลา โดยหลังจากการคืนสู่ครอบครัวแล้วทางสถานพักพิงฯ จะ
ยังคงท างานในประเด็นที่สืบเนื่องและเป็นผลประโยชน์ของเด็กอยู่ เช่น การติดตามเรื่องสถานะบุคคล เอกสาร
ประจ าตัวของเด็ก การติดต่อเรื่องการเรียนและประสานทรัพยากรเครือข่ายในพ้ืนที่ เป็นต้น รวมทั้งมีการ
ประเมินเพ่ือยุติการให้บริการหลังจากที่เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์
ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่ว่า 

“เราเห็นความพยายามของสถานพักพิงฯ ในการส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว คืนเด็กกลับแล้วก็ยังช่วยให้
เด็กได้รับสิทธิครบ อีกอันคือคือการสนับสนุนครอบครัวเด็กด้วย ยังสนับสนุนของ มีการเยี่ยมรายเดือน
โดยไม่เอาเด็กเข้าสถานพักพิงฯ” 

ในขณะเดียวกันข้อมูลจากการสัมภาษณ์เด็กกลุ่มตัวอย่างที่เคยอยู่ในความดูแลของสถานพักพิงฯ แต่
ปัจจุบันได้ออกไปท างานและมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วนั้นได้ระบุว่า เขาเองยังได้รับการสนับสนุนจากแม่
ทัศนีย์ และเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเขาได้นิยามความสัมพันธ์ของตัวเองกับสถานพักพิงฯ ว่า “ก็
คือออกมาอยู่ข้างนอกด้วยตัวเองแต่ก็ยังติดต่อกับแม่ทัศนีย์อยู่ แม่ทัศนีย์ก็ยังช่วยเหลืออยู่” โดยความช่วยเหลือ
ที่ยังคงขอจากทางสถานพักพิงฯ คือ ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างาน ที่อยู่ในระหว่างการย้ายหอพัก ในขณะที่
ครอบครัวเขาเองก็ยังคงสนับสนุนอยู่เช่นเดียวกัน โดยเขาระบุว่าถ้าเป็นเรื่องเงิน หรือเรื่องการตัดสินใจที่ส าคัญ
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ในชีวิต เช่น การออกมาท างานเขาก็จะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของตัวเองก่อน โดยสิ่งที่
น่าสนใจก็คือ ส าหรับเขาแล้วมองว่าการออกมาจากสถานพักพิงบ้านทัศนีย์เพ่ือไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองนั้นไม่ใช่ 
“การจบ” ความสัมพันธ์จากสถานรองรับแห่งนี้เพราะเขารู้สึกว่าที่นี่คือ “บ้านอีกหลังหนึ่ง” เพราะยังสามารถ
ไปมาหาสู่ได้ตลอดเวลา 

ในขณะเดียวกันมารดาของเด็กคนหนึ่งที่ได้รับลูกกลับมาอยู่ในการดูแลของตนเองระบุว่าทางสถานพัก
พิงฯ ยังคงเข้ามาติดตามและเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ และสิ่งส าคัญคือการยังคงให้ความมั่นใจว่าถ้าตนเองและลูก
ต้องการความช่วยเหลือจะสามารถติดต่อไปยังสถานพักพิงฯ ได้ตลอดเวลาซึ่งท าให้เขาเองมีความมั่นใจในการ
ดูแลลูกมากข้ึน  

3. สถานสงเคราะห์ด าเนินการได้ตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด 

แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กได้ระบุว่ารัฐควรประกันว่าองค์กรที่ ด าเนินงานเลี้ยงดู
ทดแทนต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เท่านั้น (GACC§55, §105) ในประเด็น
การประเมินนี้ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษากฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการ
ด าเนินการของสถานสงเคราะห์โดยเฉพาะซึ่งมีจ านวน 3 ฉบับประกอบไปด้วย  

(1.) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ในมาตรา 4 ได้ก าหนดให้สถานที่ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนา

เด็กท่ีจ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปเป็น “สถานสงเคราะห์” ซึ่งต้องจดทะเบียน
จัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
ฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549 และต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ว่าด้วยวิธีการด าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา
และฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549 ซึ่งจะอธิบายโดยสรุปตามหัวข้อที่ (2) และ (3) ในล าดับถัดไป 

(2.) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาฟื้นฟู พ.ศ. 2549 

กฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตของสถาน
สงเคราะห์ และสถานรองรับอ่ืน ๆ ตามพ.ร.บ. คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 โดยได้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 หมวด 
ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการขอรับใบ
แทนใบอนุญาตจัดตั้งซึ่งรวมถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตจัดตั้งสถานรองรับต่าง ๆ เอาไว้ด้วย หมวดที่ 2 
ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพแวดลอม และลักษณะอาคารของสถานสงเคราะห ที่ได้ก าหนดรายละเอียด
ของการแบ่งแยกสัดส่วน ลักษณะจ านวนของห้องต่าง ๆ ที่ระบุเนื้อที่ภายในห้อง ความกว้างยาวของประตูไว้
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อย่างชัดเจน และหมวดที่ 3 ว่าด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ผู้ถือใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
นี้ 

(3.) ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการด าเนินงานของสถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549  

ในระเบียบนี้ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถานรองรับอ่ืน ๆ 
ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เอาไว้ รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ปกครองสวัสดิภาพ ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของนักวิชาชีพ หน้าที่และข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การด าเนินการของสถาน
สงเคราะห์ และต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาชีพที่สถานสงเคราะห์ต้องจัดให้มี ซึ่งความแตกต่างของ
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของเด็กที่สถานสงเคราะห์รับเข้ามาอยู่ในการดูแล เช่น ในกรณีของสถาน
สงเคราะห์ทั่วไป ระเบียบได้ก าหนดให้มี นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา และพ่ีเลี้ยง ส่วนสถานสงเคราะห์
ที่รับเด็กพิการเข้ามาอยู่ในการดูแลจะต้องจัดให้มีนักกายภาพบ าบัด และสถานสงเคราะห์ที่รับเด็กอายุไม่เกิน
ห้าปี หรือมีเด็กพิการ จะต้องจัดให้มีพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือเด็กด้วย 

คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ 60  

โดยเกณฑ์การประเมินในด้านนี้จะประกอบด้วยสองเกณฑ์คือ 1. มีการด าเนินการตามกฎหมายของรัฐ
ที่ว่าด้วยการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์และ 2. มีนโยบายคุ้มครองเด็กในองค์กร โดยเหตุผลของการเพ่ิม
เกณฑก์ารประเมินข้อสองเข้ามานั้นทางผู้ศึกษาจะอธิบายในหัวข้อที่ 3.1 ในล าดับถัดไป 

3.1 มีการด าเนินการตามกฎหมายของรัฐที่ว่าด้วยการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ 
เกณฑ์การประเมินนี้มุ่งดูเฉพาะข้อก าหนดและเงื่อนไขในการจัดตั้งและด าเนินการของสถาน

สงเคราะห์เพียงเท่านั้น โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญสามประการตามตารางผลการศึกษาด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 9 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 3.1 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

ได้จดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 

   

ได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และ
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาฟื้นฟู พ.ศ. 2549 
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ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ว่ าด้วยวิธีการด าเนินงานของสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู พ.ศ. 
2549 

   

 

ปัจจุบันทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็น “สถานสงเคราะห์” ตามพ.ร.บ. 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงฯ ระบุว่าที่ผ่านมาทางสถานพักพิงฯ ได้
พยายามปรับปรุงลักษณะอาคาร และบริการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
จัดตั้ง สถานสงเคราะห์ เช่น ารแบ่งแยกสัดส่วนของหอพักเด็กชายและเด็กหญิง การแบ่งแยกห้องน้ า รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพการบริการและเจ้าหน้าที่ภายในสถานรองรับให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานกับเด็ก
และครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมีข้อก าหนดบางประการที่สถานพักพิงฯ ยังไม่สามารถท าให้สอดคล้องกับ
ระเบียบได้ เช่น การจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่ระเบียบก าหนดให้มีใน
สถานสงเคราะห์  

ที่ผ่านมาทางสถานพักพิงฯ ได้แก้ปัญหาด้วยการขอรับค าปรึกษาและท างานร่วมกับนักสังคม
สงเคราะห์ขององค์การช่วยเหลือเด็ก ระหว่างประเทศ (Save the Children International หรือ SCI) ในการ
เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษารวมทั้งหารือเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่ ในการท างานกับเด็กและครอบครัว 
จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้พยายามด าเนินการอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้บริการและการ
ด าเนินงานภายในสถานพักพิงฯ เป็นไปตามกฎและระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของการสรรหานักวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจ า จึงอาศัยการสนับสนุนนัก
วิชาชีพจากองค์กรภายนอกเข้ามาให้ค าปรึกษาเป็นการทดแทน 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดตากท่ีดูแลเรื่องการจดทะเบียนสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนนั้นได้ให้ความคืบหน้าว่า ปัจจุบันสถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์ก าลังอยู่ในกระบวนการยื่นจดทะเบียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด แม้ที่ผ่านมากระบวนการจด
ทะเบียนจะล่าช้าเพราะยังมีข้อติดขัดหลายประการ แต่เจ้าหน้าที่ฯ ให้ความเห็นว่าหลังจากระยะเวลาสี่ปีที่
สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้รับการพัฒนาและมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั้น “ปีนี้น่าจะเพียงพอต่อการ
ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนได้แล้ว” 

3.2 มีนโยบายคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding Policy) 
จากการศึกษาแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กจะเห็นว่าในหลายข้อ (§106,107,113) ได้

กล่าวถึงการการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ที่จ าเป็นต้องสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับเด็กตั้งแต่
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การคัดกรองรับเข้าบุคลากร การมีประมวลจรรยาบรรณของพนักงาน ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของนโยบาย
คุ้มครองเด็ก (Child safeguarding policy) ที่ทางองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the 
Children International หรือ SCI)  ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้ามาพัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญและพยายามผลักดันให้เกิดนโยบายดังกล่าวในสถานพักพิงฯ ด้วยเหตุนี้ทางผู้ศึกษาจึงเพ่ิมนโยบาย
คุ้มครองเด็กเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์การประเมินในด้านมาตรฐานที่รัฐก าหนด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็น
การสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับเด็กโดยมีตัวชี้วัดตามตารางแสดงผลด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 10 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 3.2 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีนโยบายคุ้มครองเด็กที่ถูกประกาศและเป็นที่รับรู้ เข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ และเด็กภายในสถานพักพิงฯ 

   

นโยบายคุ้มครองเด็กได้ระบุนโยบายการรับเข้าเจ้าหน้าที่    

นโยบายคุ้มครองเด็กได้ระบุข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อเด็ก    

นโยบายคุ้มครองเด็กได้ระบุข้อปฏิบัติของเด็กต่อเด็ก    

นโยบายคุ้มครองเด็กได้ระบุข้อปฏิบัติของบุคคลภายนอกต่อเด็ก    

นโยบายคุ้มครองเด็กได้ระบุขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจนเมื่อมีเหตุ
ละเมิดทั้งในกรณีที่เกิดขึ้นจากเด็กต่อเด็ก เจ้าหน้าที่ต่อเด็ก หรือ
บุคคลภายนอกต่อเด็ก 

   

นโยบายคุ้มครองเด็กได้ระบุมีช่องทางหรือกระบวนการที่เอ้ือให้เด็ก
สามารถร้องเรียนเมื่อมีเหตุการณ์ถูกละเมิดได้อย่างชัดเจนและเป็น
มิตรต่อเด็ก 

   

 
ทางสถานพักพิงฯ มีนโยบายคุ้มครองเด็กที่ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยในรายละเอียดของ

นโยบายนั้น มีการประกาศเจตนารมย์  ขั้นตอนการตรวจสอบและการรับเข้าเจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน และ
อาสาสมัคร มีข้อปฏิบัติต่อเด็กส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก แต่ยังไม่มีการระบุข้อปฏิบัติของเด็กที่มีต่อ
เด็กด้วยกันภายในสถานพักพิงฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร จากการสัมภาษณ์เด็กกลุ่มตัวอย่างในข้อปฏิบัติของ
เด็กที่มีต่อเด็กนั้นจะเป็นการรับรู้โดยทั่วไปผ่านการอบรมสั่งสอนของแม่ทัศนีย์และเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ในบ้าน
ว่าอย่าทะเลาะกัน หรืออย่าขโมยของเป็นต้น ในเรื่องการแจ้งเหตุนั้นมีการก าหนดพนักงานคุ้มครองเด็กส าหรับ
การแจ้งเหตุที่ชัดเจน มีขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจนเมื่อมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกละเมิดเด็ก แต่ยังไม่มี
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ขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนว่าเมื่อเกิดเหตุที่เด็กละเมิดกันเองเด็กต้องแจ้งใคร และด าเนินการอย่างไร 
ส าหรับช่องทางหรือกระบวนการที่เอ้ือให้เด็กสามารถร้องเรียนเมื่อมีเหตุการณ์ถูกละเมิดได้นั้น จะเป็นการรับรู้
ของเด็กเองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เขารู้สึกไม่สบายใจหรือถูกแกล้งจากใครก็ตามเขาเลือกที่จะไปฟ้องแม่ทัศนีย์ 
พ่ีชม (เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กตามนโยบายคุ้มครองเด็ก) หรือผู้จัดการรายกรณีของเขาหรือที่เด็กรู้จักในฐานะ 
“พ่ีเลี้ยง” 

ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายนี้ทางสถานพักพิงฯ ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่และเด็กเกี่ยวกับ
นโยบายเป็นที่เรียบร้อยแต่จากการสัมภาษณ์เด็กกลุ่มตัวอย่างผลปรากฎว่ามีเด็กเพียง 1 คนเท่านั้นที่บอกว่า
รู้จักนโยบายคุ้มครองเด็ก นอกจากนั้นบอกว่าเขาไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก แต่เขา
ทราบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ถูกกลั่นแล้งหรือรู้สึกไม่ดีเขาสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเด็กระบุว่าเขารับรู้ด้วย
ตนเองเพราะรู้สึกปลอดภัยและเชื่อใจในเจ้าหน้าที่ และมีบางส่วนที่บอกว่าเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถบอก
ได้และเด็กเองมีประสบการณ์ว่าเมื่อบอกเจ้าหน้าที่แล้วได้รับความช่วยเหลือ  

 

4. บริการของสถานสงเคราะห์สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน 

แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก (§6) ได้ระบุและเน้นย้ าความส าคัญของการจัดบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของเด็กรายบุคคล  โดยในประเด็นนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
โดยดูจาก 1. การมีแผนพัฒนารายบุคคลและการเตรียมความพร้อมในการคืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคม 2. การ
ที่เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง 3. การเคารพในความเป็นส่วนตัวและเปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามวัย และ 4. การด าเนินการใด ๆ ได้ยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ 

คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 78.16 

4.1 มีแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลและการเตรียมความพร้อมในการคืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคม 

เกณฑ์ในการประเมินนี้มุ่งดูว่าการจัดบริการในสถานพักพิงฯ ให้ความส าคัญกับความต้องการของเด็ก
เฉพาะรายหรือไม่ รวมทั้งแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลนั้นครอบคลุมแผนในการเตรียมความพร้อมในการคืนเด็กสู่
ครอบครัวและสังคมหรือไม่ โดยมีตัวชี้วัดในการประเมินตามตารางผลการศึกษาด้านล่างนี้ 
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ตารางท่ี 11 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 4.1 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

เด็กได้รับการดูแลพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม เช่น การได้รับปัจจัยสี่ 
เข้ าถึ งการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน เข้ าถึ งบริ การทางสาธารณสุข  
(GACC§83, §84, §85) 

   

มีแผนพัฒนารายบุคคลส าหรับเด็กทุกคน (GACC§6)    

เด็กแต่ละคนมีผู้จัดการรายกรณีที่ดูแลและติดตามแผนของตนเอง
อย่างชัดเจน (GACC§49) 

   

มีแผนในการคืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคม มีกรอบเวลาการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในเด็กแต่ละคน 

   

มีการประเมินความพร้อมของเด็กและครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ตัวเด็ก ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพก่อนการคืนสู่ครอบครัวเพ่ือ
ประเมินว่าการคืนสู่ครอบครัวจะเป็นประโยชน์สูงสูดของเด็ก 

   

 

จากการศึกษาพบว่าเด็กภายในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้รับการดูแลพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม สถานพัก
พิงฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลให้กับเด็กทุกคน เด็กทุกคนจะมีผู้จัดการรายกรณีหรือพ่ีเลี้ยงหลักของ
ตนเอง มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูเด็กในการประเมินความต้องการของเด็กและจัดท า
แผนพัฒนาเด็กรายบุคคล มีการท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพภายนอกสถานพักพิงฯ แต่ยังไม่มีการก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการคืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคมอย่างชัดเจนในเด็กแต่ละคน การคืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคมยัง
ไม่ได้มีการประเมินอย่างรอบด้าน แต่ใช้การประเมินเบื้องต้นผ่านการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ปกครอง
หรือเครือญาติเด็กเพียงเท่านั้น 

สถานพักพิงฯ ระบุว่าหน้าที่ของผู้จัดการรายกรณีคือการเป็น “พ่ีเลี้ยง” หลักของเด็กแต่ละคน โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบคือการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ติดต่อประสานงานกับครอบครัว และหน่วยงานภายนอก
ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กและเป็นตัวหลักในการปฏิสัมพันธ์ ติดตาม และพูดคุยกับเด็ก  โดยในขณะนี้มีเด็กใน
สถานพักพิงฯ ทั้งหมด 31 คน และมีผู้จัดการรายกรณีจ านวน 4 คน โดยมีการแบ่งจ านวนของเด็กท่ีรับผิดชอบ
ประมาณ 8 คนต่อผู้จัดการรายกรณี 1 คน ซึ่งจะมีผู้จัดการรายกรณี 1 คนที่ดูแลเด็ก 9 คน การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลของเด็กนั้นทางสถานพักพิงฯ ได้ใช้แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูเด็กตามช่วง
อายุเป็นเครื่องมือหลักในการประเมินความต้องการของเด็ก ร่วมกับการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับอนาคตและการ
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วางแผนชีวิตของตัวเอง จากการลงเก็บข้อมูลที่ผ่านมาผู้ศึกษาเห็นว่าเด็กได้รับการดูแลพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม 
เช่น การได้รับปัจจัยสี่ เข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และมีกิจกรรมสันทนาการทั้ง
ในสถานพักพิงฯ โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง 

ในแผนการพัฒนารายบุคคลของเด็กนั้นเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงฯ ระบุว่าจะมีการก าหนดระยะเวลา
ในการคืนสู่ครอบครัวและสังคมโดยใช้เกณฑ์ของการเรียนจบเป็นหลัก แต่ในบางกรณีที่พ่อแม่ของเด็กหรือเด็ก
มีความประสงค์จะกลับบ้านก่อนการเรียนจบก็สามารถเป็นไปได้ เพราะบางครอบครัวอาจมีความจ าเป็นที่ต้อง
ให้เด็กโตที่สามารถท างานได้ออกไปท างานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว แต่กรอบระยะเวลาในการคืนสู่ครอบครัว
ของเด็กแต่ละคนนั้นไม่ได้มีอย่างชัดเจน ในทางเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ระบุว่าการท างานกับครอบครัวและ
การคืนเด็กสู่ครอบครัวก็มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะในบางครั้งการท างานของสถานพักพิงฯ ก็อาจจะ
ไม่รวดเร็วตามความต้องการของเด็ก เพราะสถานพักพิงฯ จ าเป็นต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ทั้งทางภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือรอประเมินความพร้อมของพ่อแม่และเด็กซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการ แต่
ส าหรับเด็กแล้วเมื่อเขาอยากกลับบ้านหรือทราบข่าวเกี่ยวกับครอบครัวที่บ้านเขาจะอยากกลับเลย ทางสถาน
พักพิงฯ มีกรณีตัวอย่างที่เมื่อเด็กกลับไปบ้านแล้วก็ต้องเผชิญกับความผิดหวังเพราะพ่อแม่ยังไม่พร้อมและ
ปฏิเสธการรับเด็กกลับบ้าน ในกรณีแบบนี้เจ้าหน้าที่เองมองว่าการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัวในขณะที่ครอบครัว
ยังไม่พร้อมอาจเป็นดาบสองคมส าหรับเด็ก  

“บริบทของครอบครัวเด็กเองมีความจ าเป็นหลายอย่างที่ไม่สามารถน าเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ 
ในบางครั้งเราผลักไสให้เด็กกลับไปหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่า สุดท้ายแล้วเขาต้องกลับไปเจอกับการ
ปฏิเสธจากครอบครัว เด็กมันอกหักอยู่แล้ว เมื่อกลับบ้านไปก็อกหักอีก ตรรกะการส่งกลับครอบครัว 
บางครั้งอาจเป็นดาบสองคมให้เด็กเอง ความรู้สึกท่ีแย่อยู่แล้วอาจจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่า” 

จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ให้ไว้ยิ่งตอกย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของการประเมินความพร้อมของเด็ก
และครอบครัวก่อนการส่งเด็กกลับไปสู่ครอบครัว และการเตรียมความพร้อมของตัวเจ้าหน้าที่เองในการให้การ
สนับสนุนทางจิตใจและจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเด็กที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วย  

ในทางเดียวกันข้อมูลก่อนหน้าก็ระบุชัดว่าทางสถานพักพิงฯ ได้ให้ความส าคัญในการประเมินความ
พร้อมของเด็กและครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตัวเด็ก ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพเพ่ือประเมินว่าการคืนสู่
ครอบครัวจะเป็นประโยชน์สูงสูดของเด็กหรือไม่ แต่การประเมินแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกกรณี เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่น ในบางกรณีบ้านเด็กอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลที่เป็น
อุปสรรคต่อการลงเยี่ยมบ้านเพ่ือประเมินความพร้อม การขาดความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เด็กบางคนไม่
สามารถรอกระบวนการประเมินได้จึงหาวิธีการหนีออกจากสถานพักพิงฯ เพ่ือกลับบ้านด้วยตัวเองไปก่อนซึ่งท า
ให้ทางสถานพักพิงฯ ต้องติดตามดูความปลอดภัยและท าให้มั่นใจว่าเด็กเด็กยังคงได้รับสิทธิและบริการที่จ าเป็น
หลังจากท่ีเด็กถึงบ้านแล้ว 
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ส าหรับกรณีที่เด็กออกไปเพราะต้องกลับไปช่วยครอบครัวท างานนั้น สถานพักพิงฯ ก็ยอมรับว่าไม่ได้มี
การประเมินครอบครัว แต่เป็นการพูดคุยความต้องการกับเด็ก และสอบถามสาเหตุในการอยากออกจากสถาน
พักพิงฯ เป็นหลัก โดยทางสถานพักพิงฯ ก็ยังคงติดตามความคืบหน้าเรื่องการเรียน มีการติดตามให้อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ลงเยี่ยมบ้านและยังคงเปิดโอกาสให้เด็กและครอบครัวเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ 

อีกกรณีคือในช่วงที่เด็กเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ นั้นเด็กยังเล็กมากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
และพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิด เช่นต้องออกไปท างานนอกบ้าน หรือต้องออกไปท างานต่างจังหวัด พ่อ
แม่ก็จะน าเด็กมาฝากไว้ที่สถานพักพิงฯ ซึ่งก่อนหน้านี้สถานพักพิงฯ ก็จะรับเด็กมาโดยไม่ได้มีการจัดท าข้อมูล
หรือสืบหาเครือญาติก่อน แต่ในปัจจุบันได้มีการสืบหาเครือญาติที่ยังอยู่ในพ้ืนที่ โดยทางสถานพักพิงฯ จะ
พยายามส่งเด็กกลับไปอยู่กับเครือญาติในวันเสาร์ อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม เพ่ือให้เด็กและเครือญาติได้มี
โอกาสสร้างและรักษาความสัมพันธ์กัน ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นการทดลองเลี้ยงดูและประเมินความพร้อมของเครือ
ญาติด้วย และเมื่อสถานพักพิงฯ ประเมินแล้วเห็นว่าเด็กสามารถดูแลตัวเองได้ และครอบครัวมีความพร้อม 
สถานพักพิงฯ จะด าเนินการติดต่อพ่อแม่หรือเครือญาติเพ่ือขอส่งคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว ซึ่งในกรณีแบบนี้
สถานพักพิงฯ ก็ยังประสบความท้าทายด้วยปัญหาที่เจ้าหน้าที่เห็นว่า “พ่อแม่เด็กก็ติดสถานพักพิงฯ” 
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ “ส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่อยากให้ออกจากที่นี่เพราะเขามองว่าที่นี่ปลอดภัย เขาเองไม่ต้องมา
นั่งรับมือกับปัญหาของลูก” แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าแม้พ่อแม่ไม่อยากรับเด็กกลับบ้านเพราะไม่
อยากต้องมานั่งรับมือกับปัญหาของลูก หรือไม่ม่ันใจในวิธีการรับมือและจัดการปัญหาของลูก แต่เจ้าหน้าที่ของ
สถานพักพิงฯ เห็นว่าการส่งเด็กกลับบ้านก็มีความจ าเป็น เพราะเห็นว่าพ่อแม่จ าเป็นต้องมีโอกาสที่จะได้เผชิญ
ความท้าทายในการดูแลลูกซึ่งเป็นเรื่อง “ปกติ” และถ้าเผชิญความท้าทายทางสถานพักพิงฯ สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาได้  

ส าหรับเด็กที่ปัจจุบันได้ออกจากสถานพักพิงฯ เพราะสามารถออกไปท างานได้ด้วยตนเองแล้วนั้นเขา
ระบุว่าการอยู่ภายในสถานพักพิงฯ ได้สร้างความพร้อมให้เขาในการออกมาใช้ชีวิตข้างนอกผ่านการสอนการใช้
ชีวิตและการใช้เทคโนโลยี แม้ในช่วงแรกจะมีความท้าทายในการปรับตัวเข้าหาคนอ่ืนอยู่บ้าง แต่การได้ออกมา
อยู่ข้างนอกด้วยตนเองก็ท าให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากข้ึน 

 “แม่ [ทัศนีย์] ก็สอนทุกอย่าง สอนการใช้ชีวิต สอนการใช้ชีวิตเทคโนโลยี ออกมาอยู่ข้างนอกก็ท าเป็น
เกือบทุกอย่าง มาเรียนอีก 2 ปี ก็เข้าสังคมได้เลย” 

4.2 เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา 
สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กได้ถูกรับรองไว้ในนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (§12) และเป็นสิทธิส าคัญที่รัฐ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าให้มั่นใจว่าเด็กจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบต่อตัวเด็ก เกณฑ์การประเมินนี้มุ่งดูการจัดบริการของสถานพักพิงฯ ว่าได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึง



 
 

49 
 

ข้อมูลของตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับเรื่องที่กระทบต่อตัวเขาหรือสามารถร่วมออกแบบกิจกรรม
และกติกาในการใช้ชีวิตประจ าวันหรือไม่ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดตามตารางแสดงผลด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 12 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 4.2 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและรับรู้เกี่ยวกับที่มาที่
ไปของตนเองได้อย่างเหมาะสม (GACC§42) 

   

เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่กระทบกับชีวิตของเขา 
เช่น การเข้าสู่การดูแลของสถานพักพิงฯ (GACC§57) การเรียน การ
กลับไปอยู่กับครอบครัวเดิม (GACC§49) เป็นต้น  

   

เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม การใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับ
เจ้าหน้าที ่

   

เด็กรู้สึกว่าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของเขาถูกรับฟัง    

 

จากการสัมภาษณ์เด็กกลุ่มตัวอย่างระบุว่าพวกเขารู้ว่าทางสถานพักพิงฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาไว้และเขาสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่ านั้นได้โดยการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
เด็กระบุว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและการใช้ชีวิตภายในสถานพักพิงฯ เช่น เรื่องอาหาร 
เรื่องกิจกรรม เป็นต้น แต่เด็กระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ามาถามความคิดเห็นบ่อยครั้ง และจากการสอบถามถึง
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมหรือการเสนอความคิดเห็นเด็กส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขาไม่ค่อยเสนอความคิดเห็น
เท่าไหร่นัก แต่ส าหรับเด็กที่ตอบว่าเคยมีการเสนอความคิดเห็นนั้นเขารู้สึกว่าเมื่อเสนอความเห็นแล้วความเห็น
ของเขาถูกรับฟัง  

“บางครั้งถ้าเจ้าหน้าที่ถามว่าอยากกินอะไร เขาก็จะท าให้ครับ บางครั้งก็ถามว่าชอบอะไรก็จะหาครู
ให้ปิดเทอมก็จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วก็จะพาไปเที่ยว” 

จากการสอบถามเด็กในเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าสู่การดูแลของสถานพักพิงฯ นั้น เด็ก
ระบุว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจของครอบครัวหรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาเป็นหลัก ครอบครัวจะบอก
ความจ าเป็นให้เด็กฟังว่าเพราะอะไรเขาถึงจ าเป็นต้องมาอยู่ที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ และการมาอยู่ที่นี่จะมี
ประโยชน์อย่างไรต่อตัวเขา ซึ่งส าหรับเด็กแล้วเขามองว่าเหตุผลที่ครอบครัวให้เขามาเช่นเพ่ือ “เรียนหนังสือ” 
และ “เพ่ืออนาคตที่ด”ี นั้นก็เป็นเหตุผลที่เขาสามารถเข้าใจได้ 
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เด็กระบุว่าเจ้าหน้าที่มีการถามความเห็นเกี่ยวกับอนาคต และการวางแผนการเรียนว่าอยากเรียนอะไร 
อยากเรียนต่อที่ไหน เขาระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้เขาท ากิจกรรมที่ให้เขียนเกี่ยวกับอาชีพที่อยากเป็นและให้ท า
การบ้านว่าเขาต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเรียนอะไรเพ่ือที่จะสามารถน าไปสู่อาชีพที่เขาต้องการได้ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์เด็กผู้ศึกษาพบว่าเด็กสามารถบอกได้ว่าถ้าจะเป็นอาชีพนั้น ๆ เขาต้องตั้งใจเรียนวิชาอะไรเพ่ิมมากขึ้น 
หรือต้องไปเรียนที่ไหน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าทางสถานพักพิงฯ พยายามให้เด็ก
มีส่วนร่วมกับการออกแบบชีวิตของพวกเขาเองด้วยการพยายามคุยกับเด็กเกี่ยวกับอนาคตมากขึ้นว่าเขาอยาก
เรียนอะไร และอยากไปทางไหน โดยหน้าที่ของสถานพักพิงฯ คือการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่เขา
ต้องการ และเป็นตัวกลางในการไปพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กถึงความเห็นและแนวทางในการสนับสนุนบุตร
หลานของเขาเอง แต่ส าหรับการพูดถึงเรื่องอนาคตนั้นทางสถานพักพิงฯ จะคุยกับเฉพาะกลุ่มเด็กท่ีอายุ 9 ขวบ
ขึ้นไปเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่ได้ระบุเหตุผลเอาไว้ว่า 

“เราเริ่มคุยกับเด็กโต […] ให้เขากลับไปทบทวนตัวเองแต่ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนว่าเขาอยากเป็นอะไร 
เพราะอะไร มันมีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างไร เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนอย่างไร แรงบันดาลใจที่อยากเป็น
คืออะไร ให้เขาเขียนเพื่อเขาจะได้มีเวลาคิด” 

โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าการพูดคุยเรื่องนี้กับเด็กก็เพ่ือน าความคิดเห็นของเขาเข้าไประบุในแผนพัฒนา
รายบุคคล (care plan) เพ่ือทางสถานพักพิงฯ จะได้วางแผนอย่างเหมาะสมว่าจะต้องสนับสนุนเขาอย่างไร
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของเด็กมากท่ีสุด  

จากผลการสัมภาษณ์เด็กในสถานพักพิงฯ ว่าเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเขาจะออกจากการดูแลของสถานพัก
พิงฯ ได้ เด็กมีค าตอบที่หลากหลาย เช่น เมื่อ “เรียบจบ” “อายุครบ 18 ปี” หรือบางส่วนก็ตอบ “ไม่รู”้ แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะบอกว่าเมื่อ “เรียบจบ” เป็นหลัก เพราะเงื่อนไขของการเรียบจบเป็นเงื่อนไขที่ทางสถาน
พักพิงฯ ได้สื่อสารกับเด็กมาตลอดเวลา แต่เงื่อนไขเรื่องอายุนั้นทางสถานพักพิงฯ ได้ระบุว่าเป็นเงื่อนไขที่เพ่ิง
แจ้งให้กับเด็กทราบเพราะเมื่อก่อนทางสถานพักพิงฯ ไม่ได้แจ้งแต่ภายหลังสถานพักพิงฯ เห็นความจ าเป็นที่เด็ก
จะต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผนเกี่ยวกับอนาคต เพราะเงื่อนไขที่ทางสถานพักพิงฯ จะสามารถ
สนับสนุนต่อได้คือการที่เด็กมีความประสงค์จะเรียนต่อ การคิดถึงอนาคตและวางแผนการเรียนของตนเองของ
เด็กจึงมีความส าคัญว่าเขาจะต้องเตรียมความพร้อมแบบไหน เช่นการกลับไปอยู่กับครอบครัว การออกไป
ท างาน หรือเรียนต่อ เพราะส าหรับเด็กบางคนแล้วการเรียนต่ออาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการและ
เงื่อนไขชีวิตของเขา แต่อย่างไรก็ตามส าหรับเด็กบางคนแล้วการเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กับเขาโดยเฉพาะความคิดท่ีมีต่อการเรียนและการใช้ชีวิต 

“ตอนเด็ก ๆ ผมคิดว่าการเรียนมันจะมีผลอะไร โตมาก็รู้ว่าการเรียนคือหนทางที่ดี น าพาชีวิตเราไปได้
ดี ตอนเด็ก ๆ ก็ไม่ค่อยเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน เล่นอย่างเดียว ตอนเด็ก ๆ ก็คิดว่าเรียนไปท าไม 
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เรียนไปแล้วได้อะไร โตมาก็รู้ว่าคนที่ไม่เรียนก็เป็นขี้ข้าเขา ได้ค่าแรงต่ า ๆ คือเรียนสูงจะมีงานท าที่ดี 
อนาคตเราจะด”ี 

4.3 มีการเคารพความเป็นส่วนตัวและเปิดโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามวัย 
ข้อห่วงกังวลหนึ่งของการที่เด็กต้องเติบโตในสถานสงเคราะห์คือการที่เด็กไม่มีเวลาหรือพ้ืนที่ส่วนตัว 

เพราะบริการในสถานสงเคราะห์โดยเฉพาะสถานสงเคราะห์ที่มีลักษณะสถาบัน (institutional care) นั้นมักจะ
มีตารางกิจวัตรประจ าวันที่เคร่งครัดท าให้เด็กไม่ได้มีอิสระตามช่วงวัยในการใช้ชีวิตและถูกตัดขาดจากสังคม
และชุมชนภายนอกสถานสงเคราะห์ เกณฑ์การประเมินนี้จึงมุ่งดูตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวตาม
ตารางเสนอผลการศึกษาด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 13 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 4.3 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

เด็กมีพ้ืนทีแ่ละเวลาส่วนตัวอย่างเหมาะสม (GACC§89)    

สถานพักพิงฯ ได้ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกละเมิดจากแขก ผู้
บริจาค หรือการต้องแลกสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการต้อนรับแขก
ของสถานพักพิงฯ (GACC§89) 

   

เด็กได้ใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ภายนอก (GACC§92, §86) 

   

 

จากการสอบถามเด็กกลุ่มตัวอย่างทุกคนระบุว่าแม้ภายในสถานพักพิงฯ จะมีตารางกิจวัตรประจ าวัน
ของเด็กที่ชัดเจน เช่นเวลาตื่นนอน เวลารับประทานอาหาร เวลาไปโรงเรียน เวลาเข้าโบสภ์ แต่เด็กรู้สึกว่า พวก
เขามีเวลาในการเล่นและท าเรื่องส่วนตัวอย่างเพียงพอ เขาไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเพ่ือน ๆ คนอ่ืนที่อยู่ใน
โรงเรียนหรือในชุมชนใกล้เคียงเพราะอยู่ในสถานพักพิงฯ เขาก็ได้มีเวลาเล่นและมีสิ่งของที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างครบถ้วน มากไปกว่านั้นเด็กระบุว่าเขายังได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ จากทั้งท่ีภายในสถานพักพิงฯ จัด
และมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดให้ ส าหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่นนั้นเขาระบุว่าถ้าเขาอยากอยู่เล่นที่โรงเรียนเกิน
เวลาที่รถจะไปรับเขาสามารถอยู่ต่อได้โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ต้องเดินกลับด้วยตนเองแต่จะต้องกลับ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้าต้องการไปเที่ยวกับเพ่ือนหรือหรือไปท างานกลุ่มที่โรงเรียนในวันหยุดก็สามารถ
ท าได้เพียงแต่ต้องขอเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจจะไปรับหรือไปส่งเด็ก เด็กกลุ่มตัวอย่าง
คนหนึ่งระบุว่า 
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“ไปโรงเรียน อยู่กับเพ่ือน ท าอะไรก็ได้หมด แม่ [ทัศนีย์] ให้ท าอะไรก็ได้ อย่างนัดเพ่ือนไปท างานที่
โรงเรียนก็บอกได้ครับ เขาก็ไปส่ง ถ้าบอกเวลาเขาก็ไปรับ ถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้” 

แต่ทั้งนี้เด็กก็ระบุว่าไม่ใช่การขอกลับบ้านช้า หรือออกไปเที่ยวกับเพ่ือนในวันเสาร์อาทิตย์จะได้รับการ
อนุญาตในทุกกรณี แม่ทัศนีย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพักพิงฯ จะดูเป็นรายกรณีไป จากกรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่
ยอมรับเช่นกันว่าการมีกฎระเบียบของสถานพักพิงฯ นั้นอาจท าให้เด็กรู้สึกขาดอิสรภาพเพราะเขาอาจจะ
เปรียบเทียบกับชีวิตเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ในชุมชนที่มีมอเตอร์ไซค์และมีอิสระมากกว่า แต่ในทางเดียวกันทางสถาน
พักพิงฯ ก็ยืนยันว่าการมีกฎระเบียบก็ยังคงส าคัญในการดูแลความปลอดภัยของเด็ก 

จากการสอบถามเด็กกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเข้ามาจัดกิจกรรมของบุคคลภายนอกนั้นเด็กทั้งหมด
ตอบว่าเขารู้สึกดีและไม่เห็นปัญหาที่บุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมภายในสถานพักพิงฯ และยังไม่เคยมี
เหตุการณ์ไหนที่ท าให้เขารู้สึกไม่ดี แต่จากการเข้าไปท างานของผู้ศึกษาภายในสถานพักพิงฯ ผู้ศึกษาสังเกตว่า
ในบางครั้งบุคคลภายนอกอาจเข้ามาถ่ายรูปกับเด็กโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือตัวเด็กก่อน หรือใน
บางกรณีอาจเข้ามาถามค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัวของเด็กซึ่งทางสถานพักพิงฯ จ าเป็นต้องมี
มาตรการในการคุ้มครองเด็กในลักษณะนี้ที่เพ่ิมข้ึน 

4.4 การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กได้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
“ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” เป็นหลักการส าคัญในการท างานกับเด็กที่ถูกรับรองไว้ทั้งในอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก (§3.1) และพ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (§23) แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับ
เด็กก็ได้ระบุว่าการตัดสินใจ ความริเริ่ม และวิธีการใด ๆ ให้กระท าโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
(§6) แต่อย่างไรก็ตามการคิดและตัดสินใจว่าอะไรคือผลประโยชนสูงสุดของเด็กนั้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงหรือ
อาจถูกแปลความแตกต่างไปในแต่ละพ้ืนที่และวิถีการปฏิบัติ ในที่นี้ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนเอกสารและคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่ถูกน าเสนอไว้ในคู่มือก้าวไปข้างหน้าฯ หน้าที่ 24 – 25 ที่ให้หลักการไว้ว่าเมื่อจ าเป็นต้องตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่ยากล าบากเกี่ยวกับตัวเด็กในที่นี่เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของสถานพัก พิงบ้านทัศนีย์
การด าเนินงานที่ว่านั้นเช่น การประเมินการรับเข้า การประเมินส่งคืนกลับครอบครัว หรือกรณีอ่ืน ๆ ทางสถาน
พักพิงฯ มีวิธีการด าเนินการตามตารางแสดงผลดังต่อไปนี้   
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ตารางท่ี 14 เสนอผลการศึกษาผ่านตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินที่ 4.4 

ตัวช้ีวัด 
ผลการศึกษา 

มี มีบางส่วน ไม่มี 

มีด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากเด็ก    

มีการรับฟังและได้ด าเนินการชี้แจงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง หรือเครือญาติที่เก่ียวข้องกับเด็ก 

   

มีการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของตัวเด็ก     

มีการขอค าปรึกษาและรับฟังความเห็นจากนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง    

 

แม้ตัวชี้วัดที่ระบุในด้านบนอาจมีความทับซ้อนกับประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของ
เด็ก การมีส่วนร่วมของครอบครัว หรือวิธีการด าเนินการคืนเด็กสู่ครอบครัวก่อนหน้านี้ เนื่องจากการค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักการที่สามารถปรับใช้ในทุกกระบวนการและตลอดระยะเวลาที่ท างานกับ
เด็ก แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องน าหลักการผลประโยชน์สูงสุดของเด็กมาสร้าง
เป็นเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินอีกครั้ง เพ่ือเน้นย้ าความส าคัญของหลักการดังกล่าวที่ครอบคลุมการท างาน
ในประเด็นอ่ืน ๆ ด้วย 

ผลการศึกษา 

เมื่อจ าเป็นต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากล าบากเกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น ประเมินการรับเข้า ประเมิน
ส่งคืนครอบครัว หรือกรณีอ่ืน ๆ ทางสถานพักพิงฯ จะด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากเด็ก มีการชี้แจงความ
เสี่ยง ข้อจ ากัด ข้อดีของแต่ละทางเลือกเพ่ือให้เด็กมีข้อมูลในการตัดสินใจ แต่ก็ยังไม่สามารถท าได้ครอบคลุมใน
ทุกกรณี มีการด าเนินการขอความคิดเห็นจากนักวิชาชีพภายนอกสถานพักพิงฯ ผ่านรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือ การจัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือขอความคิดเห็นในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการพฤติกรรมเด็ก การท างานกับครอบครัว และการติดต่อประสานงานเพ่ือส่งต่อเด็กเข้า
รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันทางสถานพักพิงฯ สามารถท าได้แค่
การสอบถามความเป็นอยู่และความพร้อมของครอบครัวเป็นหลักว่าพร้อมที่จะรับเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านหรือไม่ 

ส าหรับครอบครัวนั้นสถานพักพิงฯ ได้พยายามดึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเครือญาติเข้ามามีส่วนร่วมและ
รับรู้เกี่ยวกับชีวิตของเด็กทั้งการพูดคุยทางโทรศัพท์ และการเชิญมาที่สถานพักพิงฯ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับชี วิต
ความเป็นอยู่ของเด็ก การปรึกษาร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนเด็กและครอบครัว แต่ทางสถานพักพิงฯ 
ยังมีข้อจ ากัดในการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของเด็กโดยเฉพาะการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัว
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อาจจะไม่สามารถลงเยี่ยมบ้านหรือเยี่ยมครอบครัวเพ่ือประเมินความเสี่ยง และความพร้อมของครอบครัวที่
ครอบคลุมในทุกมิติได7้  

 

สรุปข้อค้นพบเบื้องต้นในการประเมินแนวทางการลดความเป็นสถาบันของสถานพัก
พิงบ้านทัศนีย์ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์คะแนนการประเมินของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ในแต่ละประเด็นตามกรอบ
การประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียน 

 

จากการประเมินโดยใช้กรอบการประเมินและวิเคราะห์การถอดบทเรียนเพ่ือมุ่งตอบค าถามการถอด
บทเรียนในข้อที่หนึ่งที่ว่า “การท างานในขณะนี้ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ (Safe Haven Orphanage) 
สอดคล้องกับกระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-
institutionalization) หรือไม่” นั้น ผลปรากฎว่าในภาพรวมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้มีด าเนินการที่
สอดคล้องกับการลดความเป็นสถาบันของสถานสงเคราะห์โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทั้งหมด 4 
ด้าน ที่ร้อยละ 67.58  

โดยคะแนนที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ท าได้ดีที่สุดคือการมีกลไกและเกณฑ์การรับเข้าและแนว
ทางการคืนสู่สังคมที่เข้มแข็งโดยได้คะแนนร้อยละ 88.46 โดยสิ่งที่สถานพักพิงฯ ท าได้ครบทุกเกณฑ์การ
ประเมิน คือการมีเกณฑ์และแนวทางในการรับเด็กที่ชัดเจน และมีการติดตามเด็กและครอบครัวหลังคืนสู่
                                                           
7 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการคืนเด็กกลับสู่ครอบครัวเพ่ิมเติมได้ที่หน้า 45 - 48 
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ครอบครัวหรือชุมชน แต่สิ่งจ าเป็นที่ต้องพัฒนาคือการทบทวนแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลที่จะต้องมีการระบุเรื่อง
การทบทวนความจ าเป็นในการอยู่ในสถานพักพิงฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น  

รองลงมาที่สถานพักพิงฯ สามารถท าได้ดีคือเรื่องการจัดบริการของสถานสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กรายบุคคลที่ได้คะแนนร้อยละ 78.13 จากผลการประเมินท าให้เห็นว่าสถานพักพิงฯ มี
การจัดท าแผนการดูแลเด็กรายบุคคลและมีการจัดตั้งผู้จัดการรายกรณีให้กับเด็กทุกคน เด็กสามารถมีส่วนร่วม
ในการออกแบบและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและอนาคตของเขาได้บางส่วน เด็กสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเหมาะสมตามวัย ได้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและบุคคลภายนอก มีเวลาและพ้ืนที่ส่วนตัว
ที่เพียงพอ แต่จากการประเมินนั้นก็เห็นว่าสถานพักพิงฯ สามารถพัฒนากระบวนการท างานที่ดึงส่วนร่วมของ
เด็กเข้ามาในการออกแบบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันมากกว่านี้ได้ หรือสามารถเพ่ิมความเข้มข้นและความถี่ใน
การเข้ามาสอบถามความคิดเห็นของเด็กเพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นให้บ่อยขึ้น 

ในส่วนของการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่รัฐก าหนดนั้นทางสถาน
พักพิงฯ ได้คะแนนร้อยละ 60 เนื่องจากยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งหมายความว่าทางสถานพักพิงฯ ยังไม่สามารถด าเนินการตามข้อก าหนดในระเบียบ
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด แต่อีกทางหนึ่งทางสถานพักพิงฯ มีนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการประกาศเจตนารมย์ มีการแสดงป้ายข้อปฏิบัติต่อเด็กอย่างชัดเจนภายในสถานพักพิงฯ แต่
เด็กในสถานพักพิงฯ ก็ยังมีความเข้าใจที่จ ากัดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก และนโยบายคุ้มครองเด็กที่มีอยู่ก็
ยังไม่มีข้อปฏิบัติของเด็กต่อเด็กและวิธีการด าเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่เด็กละเมิดกันเองอย่างชัดเจน ในส่วนนี้
ผู้ศึกษาเห็นว่านอกจากการสร้างนโยบายและประกาศใช้แล้ว ทางสถานพักพิงฯ ควรต้องจัดอบรมและทบทวน
เนื้อหาเก่ียวกับนโยบายคุ้มครองเด็กอยู่เสมอ และมีการก าหนดระยะเวลาในการทบทวนอย่างชัดเจน เพ่ือท าให้
องค์กรปลอดภัยส าหรับเด็ก ได้แก่ การให้ความรู้กับเด็กและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิและการล่วงละเมิดรูปแบบ
ต่าง ๆ การทบทวนและพัฒนากลไกในการรายงานที่เข้มแข็งและเป็นมิตรกับเด็ก และการระบุกลไกการส่งต่อ
และการให้ความช่วยเหลือเคสที่ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร 

ในส่วนสุดท้ายที่สถานพักพิงฯ ได้คะแนนไม่ถึง 50% คือด้านการมีมาตรการป้องกันสถานการณ์และ
เงื่อนไขที่ท าให้เด็กต้องเข้าสู่สถานสงเคราะห์คือได้คะแนนร้อยละ 43.75 สถานพักพิงฯ มีความพยายามใน
การท างานช่วยเหลือครอบครัว หรือพ่อแม่ให้สามารถดูแลเด็กได้ในเบื้องต้นผ่านการสนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภค และประสานส่งต่อไปยังองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีบริการที่หลากหลายที่จะช่วย
ลดอัตราการเข้าสู่สถานพักพิงฯ ของเด็กหรือลดความเสี่ยงในการที่เด็กจะต้องออกจากครอบครัวด้วยเหตุผล
ของความยากจนหรือโอกาสทางการศึกษาได้ ในขณะเดียวกันสถานพักพิงฯ ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการลด
จ านวนเด็กและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญในการท างานเชิงป้องกันกับครอบครัวชุมชน  
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บทที่ 3 

การน าเสนอข้อค้นพบส่วนที่ 2 

ความเปลี่ยนแปลง ผลที่ เกิดขึ้น และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

ในส่วนการน าเสนอข้อค้นพบในบทที่ 2 นั้นจะเน้นการน าเสนอเพ่ือดู “บริการ” ใน “ปัจจุบัน” ของ
สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แต่การน าเสนอข้อค้นพบในส่วนที่ 2 นี้จะเป็นการน าเสนอเพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นถึง 
“ความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์หลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับ
เด็กเอกชนน าร่องโดยเป้าประสงค์ที่ส าคัญของการน าเสนอส่วนนี้คือการตอบค าถามการถอดบทเรียนในข้อ 2 
ที่ว่า “ถ้าจะพัฒนาให้บริการของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์น าไปสู่กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่
การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) จะต้องท าอย่างไรบ้าง” ในการตอบ
ค าถามดังกล่าวผู้ศึกษาได้ก าหนดค าถามย่อยเพ่ือมุ่งดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 
ปัจจัยที่เข้ามาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้น และความท้าทายที่
ทางสถานพักพิงฯ ยังไม่สามารถด าเนินการในการลดจ านวนเด็กเพ่ือจะน ามาเป็นจุดตั้งต้นในการน าไปวิเคราะห์
และอภิปรายถึงแนวทางการพัฒนาต่อไปในบทที่ 4 โดยมีรายละเอียดค าถามย่อยดังต่อไปนี้ 

1. มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง โดยดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามส่วนหลักประกอบด้วยความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงฯ ความเปลี่ยนแปลงของบริการของสถานพัก
พิงฯ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับเด็กและครอบครัว  

2. ใครหรือองค์กรไหนบ้างที่มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และชุดความรู้หรือการ
ท างานแบบไหนขององค์กรเหล่านั้นที่เจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงฯ เห็นว่ามีสอดคล้องกับความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และสถานพักพิงฯ ซึ่งเอ้ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

3. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หรือบริการของสถานพักพิงฯ ส่งผลต่อเด็กและครอบครัว
อย่างไรบ้าง 

4. ความท้าทายในการท างานเพื่อส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวมีอะไรบ้าง 
 

3.1 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์  

ในล าดับแรกผู้ศึกษาขอน าเสนอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิง
บ้านทัศนีย์ เพราะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการ
รวมทั้งนโยบายและวิธีการท างานกับเด็กและครอบครัว โดยผู้ศึกษาจะน าเสนอผ่านสามประเด็นหลักคือความ
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เปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องในการท างาน (Knowledge) ความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติใน
การท างานกับเด็กและครอบครัว (Attitude) และความเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะการท างาน (Skill) โดยผลที่
ผู้อ่านจะเห็นตามตารางด้านล่างคือผลที่ได้จากการให้เจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ได้สะท้อนและรวบรวม
ผ่านความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เขาเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่เขาได้รับ และได้เรียนรู้ใหม่หลังจากเข้าร่วม
โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 15 แสดงความเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการท างานกับเด็กและ
ครอบครัวที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

ความรู้ 

(เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่อง
เหล่านี้เพิ่มข้ึน) 

ทัศนคติ 

(เจ้าหน้าที่เชื่อและเข้าใจว่า) 

ทักษะ 

(เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาทักษะและ
ท างานในเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้น) 

กลุ่มท่ี 1 คือชุดหลักการใน
ท างาน เช่น สิทธิเด็ก 

กลุ่มท่ี 2 ความรู้เรื่อง
พัฒนาการเด็ก เช่น การท างาน
ของสมองเด็ก พัฒนาการเด็ก 
พฤติกรรมเด็กในแต่ละช่วงอายุ 

กลุ่มท่ี 3 วิธีการ มาตรฐาน
หรือแนวทางการท างานกับเด็ก 
เช่น นโยบายคุ้มครองเด็ก 
กระบวนการและข้ันตอนในการ
ท างานสังคมสงเคราะห์ การ
สังเกตและการประเมินเด็ก 
มาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูเด็ก 
การจัดเก็บข้อมูลเด็ก สถานะ
บุคคลของเด็ก และชุดความรู้ที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับ
เด็ก (Alternative Care) และ 
ความรู้ที่เก่ียวกับเกณฑ์และ
แนวทางในการคัดกรองและรับ

 เด็กทุกคนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จาก
การดูแลเอาใจใส่จากผู้ดูแบ 

 พฤติกรรมของเด็กมีที่มาท่ีไป
เสมอ 

 การบอกท่ีมาที่ไปและประวัติ
ส่วนบุคคลมีความส าคัญต่อ
เด็ก 

 ครอบครัวมีความส าคัญต่อ
เด็ก 

 การรักษาสัมพันธภาพของ
เด็กและครอบครัวมี
ความส าคัญ 

 สถานสงเคราะห์ควรเป็น
ทางเลือกสุดท้ายส าหรับเด็ก 

 มีทางเลือกในการช่วยเหลือ
เด็กนอกเหนือไปจากการน า
เด็กเข้ามาอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ 

 การท าแบบบันทึกข้อมูลเด็ก
รายบุคคล 

 การใช้แบบประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดู
เด็ก 

 การท าแผนการดูแล
รายบุคคล 

 การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

 การด าเนินการจัดการราย
กรณี 

 การด าเนินกระบวนการ
สังคมสงเคราะห์ 

 การเป็นผู้ปกครองที่ดี 

 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

 การจัดการพฤติกรรมเด็ก 
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ความรู้ 

(เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่อง
เหล่านี้เพิ่มข้ึน) 

ทัศนคติ 

(เจ้าหน้าที่เชื่อและเข้าใจว่า) 

ทักษะ 

(เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาทักษะและ
ท างานในเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้น) 

เด็กก่อนเข้าสู่สถานสงเคราะห์ 
(Gatekeeping) 

 การหาสาเหตุของพฤติกรรม
เด็ก 

 การควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองในการท างานกับเด็ก 

 

จากตารางในด้านบนจะเห็นว่าชุดความรู้ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับสามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ
ชุดหลักการในการท างาน เช่น ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก ชุดที่ 2 คือความรู้ที่ท าให้เข้าใจพฤติกรรมเด็ก เช่น การ
ท างานของสมองเด็ก พัฒนาการเด็ก พฤติกรรมเด็กในแต่ละช่วงอายุ และชุดที่ 3 คือความรู้ที่เป็นวิธีการหรือ
แนวทางการท างานกับเด็ก เช่น นโยบายคุ้มครองเด็ก การจัดเก็บข้อมูลเด็ก สถานะบุคคลของเด็ก และชุด
ความรู้ที่เก่ียวกับการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก เป็นต้น ซึ่งเมื่อดูในตารางของการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ
ก็จะเห็นว่าทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้าหน้าที่นั้นก็สอดคล้องกับชุดความรู้ก่อนหน้าซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าใจเด็กมากขึ้น และเห็นความส าคัญของการที่เด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมของความเป็น
ครอบครัว มีทัศนคติในการท างานและมองมนุษย์หรือเด็กอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินแค่พฤติกรรมสุดท้ายที่เขา
แสดงออก แต่มุ่งท าความเข้าใจและหาที่มาที่ไปของพฤติกรรมนั้นและเชื่อมั่นเสมอว่ามนุษย์หรือเด็กคนนั้น ๆ 
สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ อย่างที่ค าสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งที่ได้สะท้อนแนวคิดดังกล่าวไว้ว่า 

“เด็กทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จากการดูแลเอาใจใส่ เราเข้าใจพฤติกรรมเด็กมากขึ้น
เพราะเราเข้าใจปัญหาของเด็ก เด็กแต่ละคนก็มีปัญหาต่างกัน เพราะเขาเป็นแบบนี้เขาจึงแสดง
ออกแบบนี้” 

เมื่อมองดูที่ตารางสุดท้ายที่เกี่ยวกับทักษะที่ เปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับสองตารางแรก 
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและกระบวนการท างานทางสังคมสงเคราะห์ การใช้เครื่องมือ
ในการประเมินและจัดเก็บข้อมูลเด็ก การสังเกตและจัดการกับพฤติกรรมเด็กซึ่งมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากใน
การท างานกับเด็ก และสิ่งที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือการควบคุมอารมณ์ตนเองของเจ้าหน้าที่ในการท างาน
กับเด็ก ที่เจ้าหน้าที่เน้นย้ าว่าสิ่งนี้ได้เปลี่ยนไปมากจากเดิมที่เขาอาจไม่เข้าใจพฤติกรรมเด็ก มีความคาดหวังว่า
เด็กต้องเชื่อฟัง ต้องเป็นเด็กดี แต่เมื่อมีความรู้ใหม่ที่ท าให้เขาเข้าใจพฤติกรรมเด็กและมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป ท า
ให้เขาเองกลับมาเข้าใจตนเองและเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตนเองและสามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ของ
ตัวเองได้ดีขึ้นด้วย 
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3.2 ความเปลี่ยนแปลงของบริการและวิธีการท างานของสถานพักพิงบ้างทัศนีย์ 

ในการน าเสนอข้อค้นพบส่วนที่หนึ่งผู้อ่านได้เห็นบริการในปัจจุบันของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ไปแล้วว่า
มีอะไรบ้าง ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอความความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ผ่าน
สายตาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีจุดเด่นส าคัญอะไรบ้าง
หลังจากท่ีเขา้ร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง 

ผลปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าแต่เดิมสถานพักพิงฯ ได้จัดเพียงบริการขั้นพ้ืนฐาน เช่น การจัดบริการ
ด้านปัจจัยสี่ การจัดบริการด้านการศึกษา การพัฒนาสถานะบุคคลของเด็ก การให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน การจัดทัศนศึกษาในช่วงปิดเทอมส าหรับเด็ก และการให้เด็กได้ติดต่อกับครอบครัวแต่อาจไม่สม่ าเสมอ 
แต่หลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่อง การจัดบริการของสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์มีความหลากหลายและครอบคลุมทั้งสามระยะของการประกอบด้วย 1. บริการเชิงป้องกันเด็กเข้าสู่
สถานพักพิงฯ 2. บริการภายในสถานพักพิงฯ และ 3. บริการหลังจากออกจากสถานพักพิงฯ โดยจะน าเสนอ
บริการที่เพ่ิมเข้ามาโดยสรุปตามหัวข้อด้านล่างนี้ 

(1.) บริการเชิงป้องกันเด็กเข้าสู่สถานพักพิงฯ ประกอบไปด้วย ให้ค าปรึกษาผู้ปกครองในเกี่ยวกับ
ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา การประสานส่งต่อบริการเด็กหรือครอบครัว
ที่ประสบปัญหา การจัดอบรมให้เด็กในโรงเรียนและสถานรองรับบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยทางเพศ การประสานงานและกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานรองรับให้กับสถานรองรับอ่ืน การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับ
ครอบครัวในชุมชนเพ่ือ และประสานงานความช่วยเหลือให้กับเด็กและครอบครัวในชุมชนที่
ประสบปัญหาเพ่ือป้องกันเด็กเข้าสู่สถานพักพิงฯ 

(2.) บริการภายในสถานพักพิงฯ สถานพักพิงฯ ได้พัฒนาให้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
เด็กเฉพาะรายมากขึ้น  โดยมีการจัดท าข้อมูลประวัติเด็กรายบุคคล จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
ส าหรับเด็ก ก าหนดผู้จัดการรายกรณีส าหรับเด็กแต่ละคน โดยใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปก่อน
หน้านี้มาประยุกต์ใช้ในการท างานเช่น ความรู้เรื่องการใช้แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยง
ดูเด็ก การใช้เครื่องมือและการด าเนินการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็ก นโยบายและเกณฑ์การ
รับเข้าเด็ก รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานพักพิงฯ ดังที่ได้น าเสนอในรายละเอียดไป
แล้วในบทที่ 1 

(3.) บริการหลังจากออกจากสถานพักพิงฯ มีการเพ่ิมการติดตามหลังจากที่เด็กออกจากสถานพักพิง
ฯ มีการสนับสนุนครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนของเด็ก และเครื่องอุปโภคบริโภค มีการ
ติดตามและจัดบริการที่จ าเป็นส าหรับเด็กอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล เช่น การ
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พัฒนาสถานะบุคคล การให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมเจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อเด็กออกจากการ
สถานพักพิงฯ แล้วจะไม่ได้มีแผนการติดตามอย่างเป็นทางการเช่นในปัจจุบัน 
 

3.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะเน้นการน าเสนอเพ่ือให้เห็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการท างาน จนน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงของวิธีการ
ท างานและบริการของสถานพักพิงฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น ค าถามส าคัญคือความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง โดยข้อมูลที่ผู้ศึกษาจะน าเสนอนั้นจะเป็นข้อมูลสรุป “มุมมอง
จากเจ้าหน้าที่” ว่าในฐานะเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นผลส าคัญที่เกิดขึ้นกับสถานพักพิงฯ กับเด็กและ
ครอบครัว และกับตัวเขาเองโดยมีประเด็นส าคัญตามตารางที่ 16  

ตารางท่ี 16 แสดงผลที่เกิดขึ้นกับสถานพักพิงฯ กับเด็กและครอบครัว และกับเจ้าหน้าที่ในสถานพักพิงฯ 

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานพักพิงฯ 
ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กและ

ครอบครัว 
ผลที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ 

 มีนโยบายคุ้มครองเด็ก 

 มีเกณฑ์การรับเด็กท่ีชัดเจน 

 มีข้ันตอนและกระบวนการ
รับเด็กที่ชัดเจน 

 มีกระบวนการจัดการราย
กรณีท่ีชัดเจน 

 มีเครือข่ายการท างานที่มาก
ขึ้น 

 มีผู้จัดการรายกรณีส าหรับ
เด็กทุกคน 

 มีแนวทางการพัฒนาองค์กร
ที่ชัดเจนมากขึ้น  

 มีการท างานและบริการที่
ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน
เด็กเข้าสถานพักพิงฯ บริการ
ระหว่างเด็กอยู่ในสถานพัก

 เด็กทุกคนมแีผนพัฒนา
รายบุคคล 

 เด็กได้กลับไปอยู่กับ
ครอบครัวมากข้ึน 

 เด็กยังสามารถได้เรียน และ
ยังได้ติดต่อกับครอบครัวโดย
ไม่ต้องเข้าสถานพักพิงฯ 

 เด็กได้รับการดูแลที่ดีและ
ทั่วถึงขึ้นท้ังทางด้านเวลา 
สิ่งของ และความใส่ใจ
รายบุคคลจากเจ้าหน้าที่ 

 ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ดูแลเด็กมากขึ้น 

 เด็กเริ่มคิดเรื่องอนาคตมี
เป้าหมายในชีวิตมากขึ้น 

 เป้าหมายการท างานกับเด็ก
ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนมี
ความชัดเจนมากขึ้น 

 มีเวลาให้เด็กและดูแลเอาใจ
ใส่เด็กทั่วถึงขึ้น 

 มีเวลาท างานกับครอบครัว
เด็กมากข้ึน 

 สามารถขยายขอบเขตการ
ท างานอ่ืนได้เช่น การอบรม
เด็กในชุมชน การท างานเชิง
ป้องกัน 

 ใจเย็นขึ้น สามารถควบคุม
อารมณ์และการกระท าของ
ตนเองได้ดีขึ้น 

 เข้าใจเด็กมากขึ้น  
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ผลที่เกิดขึ้นกับสถานพักพิงฯ 
ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กและ

ครอบครัว 
ผลที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ 

พิงฯ และหลังจากท่ีเด็ก
ออกไปแล้ว 

 เด็กมีจ านวนลดลง 

 เด็กมีความสัมพันธ์กับผู้ดูแลดี
ขึ้น 

 ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดขึ้นกับสถานพักพิงฯ 

 รู้จักและจดจ าอัตลักษณ์
ส่วนตัวของเด็กได้มากข้ึน 

 รู้สึกได้ถึงความเป็นมืออาชีพ
ของตวัเองในการท างานมาก
ขึ้น 

 

3.4 ปัจจัยจากองค์กรภายนอกที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์ 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน่วยงานและลักษณะการเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

เจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงฯ ได้ระบุถึงองค์กร กลุ่ม หรือบุคคลที่เข้ามาสนับสนุนและที่เป็นปัจจัยให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานรองรับ โดยแบ่งประเภทขององค์กรผ่านวิธีการสนับสนุนได้สามประเภทคือ 

1. องค์กรที่สนับสนุนความรู้ ทักษะ และวิธีการท างาน ประกอบไปด้วย องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรส
คิว คอมมิตตี (International Rescue Committee หรือ IRC) 

2. องค์กรที่สนับสนุนบริการและเงินทุน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับต าบล ทหาร 
ต ารวจ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชน Humanity Inclusion 
กลุ่มผู้สนับสนุนเอกชน และกลุ่มอาสาสมัคร 



 
 

62 
 

3. องค์กรที่สนับสนุนทั้งความรู้ ทักษะ และวิธีการท างาน และ บริการและเงินทุน ประกอบด้วย องค์การ
ช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the Children International หรือ SCI)  คลินิกกฎหมายอ.
แหวว (รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก 
 
ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะมุ่งน าเสนอถึงวิธีการและเครื่องมือที่สององค์กรหลักคือองค์การช่วยเหลือเด็ก

ระหว่างประเทศ (Save the Children International หรือ SCI)  และองค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอม
มิตตี  (International Rescue Committee หรือ IRC) เลือกใช้ในการพัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ที่
เจ้าหน้าที่คิดว่ามีประโยชน์และได้ผลในการพัฒนาสถานพักพิงฯ  

ผลปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ระบุว่าวิธีการที่ได้ผลในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่นั้นประกอบไปด้วย
การอบรมภายใน (in house training) การประชุมรายกรณีและการประชุมทีมสหวิชาชีพ การให้ค าปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก (จาก SCI  และ IRC) และการจัดอบรมส าหรับวิทยากร (trainng of 
trainer) เพ่ือเจ้าหน้าที่ในสถานพักพิงฯ สามารถออกไปจัดอบรมต่อให้กับองค์กรอ่ืนได้ โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผล
ว่าวิธีการแบบนี้ได้ผลเพราะเป็นวิธีการที่ท าให้เจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ได้ปฏิบัติไปด้วยกันกับเจ้าหน้าที่
จากองค์กรภายนอกที่เข้ามาพัฒนา มีการติดตามเป็นประจ า สามารถลงรายละเอียดการท างานได้มากกว่า มี
การปรับวิธีการสอนให้เข้ากับบริบทของสถานพักพิงฯ ซึ่งต่างจากการอบรมปกติที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมเยอะและ
ไม่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานพักพิงฯ  

เจ้าหน้าที่ระบุว่าเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในสถานพักพิงฯ คือ แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล (case profile) แบบประเมินมาตรฐานขั้น
ต่ าในการเลี้ยงดูเด็ก แผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (care plan) นโยบายการคัดกรองและการรับเข้าเด็ก และ
นโยบายคุ้มครองเด็ก (child safeguarding policy) 

สรุปข้อค้นพบส่วนที่สอง ความเปลี่ยนแปลง ผลที่เกิดขึ้น และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงภายในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

จากการน าเสนอผลการค้นพบในส่วนที่สองจะเห็นว่าหลังจากสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องแล้ว สถานพักพิงฯ มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายประการ
ด้วยกัน ในบทนี้จะท าให้ผู้อ่านได้เห็น “ความเปลี่ยนแปลง” “ผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง” “ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง” โดยความเปลี่ยนแปลงแรกที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการท างานกับเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในบริบท
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ของการจัดการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กที่จ าเป็นต้องท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐและข้อปฏิบัติสากล
อย่างแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็ก ในทางเดียวกันจะเห็นว่าบริการและวิธีการด าเนินงานใน
สถานพักพิงฯ ก็เปลี่ยนไปด้วย กล่าวคือแต่เดิมสถานพักพิงฯ อาจมีแค่การจัดบริการที่เกิดขึ้นในสถานพักพิงฯ 
คือเมื่อรับเด็กเข้ามาแล้วก็ให้บริการที่จ าเป็นพ้ืนฐานเช่น การให้ปัจจัยสี่ บริการทางการศึกษา การพัฒนา
สถานะบุคคลของเด็ก การพาเด็กไปทัศนศึกษา มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือให้ เด็กได้ติดต่อกับครอบครัวเป็น
ระยะ แต่เมื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาฯ สถานพักพิงฯ ได้จัดบริการเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะบริการเพ่ือป้องกันเด็กเข้าสู่
สถานสงเคราะห์ คือการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว การจัดอบรมแก่เด็กในโรงเรียนและ
พ้ืนที่ชุมชน รวมทั้งการติดตามสนับสนุนเด็กและครอบครัวหลังจากท่ีเด็กออกจากสถานพักพิงฯ ไปแล้ว 

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่และสถานพักพิงฯ เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สิ่งเหล่านั้นได้
ท าให้สถานพักพิงฯ มีเกณฑ์และนโยบายการรับเด็กที่เข้มแข็ง มีกระบวนการจัดการรายกรณีที่ชัดเจนขึ้น 
จ านวนเด็กภายในสถานพักพิงฯ มีจ านวนลดลง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ที่เด็กได้รับก็มีหลายประการด้วยกันเช่น การได้รับการดูแลที่ทั่วถึงขึ้นทั้งทางด้านเวลา 
สิ่งของ และความใส่ใจรายบุคคลจากเจ้าหน้าที่ เด็กหลายคนมีโอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวและยังได้รับการ
สนับสนุนจากสถานพักพิงฯ ซึ่งต่างจากเดิมตรงที่เด็กจะได้รับการสนับสนุนนั้นเมื่ออยู่ภายในสถานพักพิงฯ 
เพียงเท่านั้น ซึ่งท าให้เด็กต้องออกจากครอบครัวโดยไม่จ าเป็น 

เจ้าหน้าที่ระบุว่าตนเองมีเป้าหมายในการท างานกับเด็กแต่ละคนที่ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นส าคัญคือ
การสามารถควบคุมอารมณ์และจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อต้องท างานกับเด็ก และได้รู้สึกถึงการ
ท างานแบบมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าความรู้สึกถึงการท างานอย่างมืออาชีพช่วยเพิ่มความมั่นใจและ
การเคารพนับถือตัวเองที่สูงขึ้นด้วย 

จากผลการศึกษาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงและผลที่ เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้น 
องค์กรส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานพักพิงฯ ก็คือองค์กรเครือข่ายในโครงการพัฒนาสถาน
รองรับเด็กเอกชนน าร่องซึ่งประกอบไปด้วยองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the Children  
International หรือ SCI) องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี (International Rescue Committee 
หรือ IRC) และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สิ่งส าคัญคือการเข้ามาท างาน
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ในลักษณะการส่งเจ้าหน้าที่มาท างานร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของสถานพักพิงฯ มากกว่ารูปแบบการพัฒนาแบบเดิมที่มุ่งเน้นการจัดอบรมภายในห้อง
อบรมใหญ่ที่ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายองค์กรและไม่มีการติดตามหรือลงไปในแต่ละ
สถานรองรับเพ่ือชี้แนะแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้น 
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บทที่ 4 

อภิปรายผลการศึกษาและข้อค้นพบจากการถอดบทเรียน 

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะน าผลการศึกษาและข้อค้นพบที่ได้จากการถอดบทเรียนมาอภิปรายเพ่ือมุ่งตอบ
ค าถามการศึกษาทั้งสองข้ออีกครั้งคือ 1. การท างานในขณะนี้ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ (Safe Haven 
Orphanage) สอดคล้องกับกระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน าไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ (De-institutionalization) หรือไม่ และ 2. ถ้าจะพัฒนาให้บริการของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์
น าไปสู่กระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะน า ไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-
institutionalization) จะมีแนวทางอย่างไร โดยการอภิปรายนั้นจะมุ่งให้ผู้อ่านเห็นถึงบริบทของสถานพักพิงฯ 
บ้านทัศนีย์ที่มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือต่อการลดและการมีความเป็นสถาบันอยู่ในตัว เห็นข้อจ ากัด และโอกาสในการ
พัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์โดยการใช้ข้อมูลและการศึกษาที่มีก่อนหน้าเป็นแหล่งสนับสนุนข้อเสนอและการ
อภิปรายของผู้ศึกษา 

4.1 จ านวนเด็กที่ลดลงกับคุณภาพการบริการที่เพิ่มขึ้น 

เจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ระบุว่าผลการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจากการท างานที่ผ่านมาคือการที่
เด็กในความดูแลของสถานพักพิงฯ นั้นมีจ านวนลดลง แต่ในการศึกษาจ านวนเด็กในแต่ละปีนั้น ผู้ศึกษาประสบ
ความท้าทายในการย้อนกลับไประบุจ านวนเด็กในแต่ละปีเนื่องจากจ านวนเด็กที่ระบุในแต่ละเอกสารหรือ
แหล่งที่มานั้นไม่ตรงกัน โดยแหล่งที่มาส าคัญในการระบุจ านวนเด็กในแต่ละปีที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจะ
ประกอบด้วย 

(1.) ข้อมูลจากบันทึกการลงพ้ืนที่และการประชุมของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถานรองรับเอกชนน า
ร่อง 

(2.) ข้อมูลจากเอกสารบันทึกข้อมูลเด็กหรือ data base ของสถานพักพิงฯ 
(3.) ข้อมูลสรุปจ านวนเด็กรายปีของสถานพักพิงฯ ในปี 2563 
(4.) ข้อมูลสรุปจ านวนเด็กรายปีจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ในปี 2563 

ยกตัวอย่างเช่นปี 2561 ข้อมูลจากเอกสารบันทึกข้อมูลเด็กหรือ data base ของสถานพักพิงฯ ระบุว่า
มีจ านวนเด็กทั้งสิ้น 68 คน แต่ในขณะเดียวกันจ านวนที่รายงานโดยสถานพักพิงฯ ผ่านเอกสารที่ (3.) อยู่ที่ 40 
คน หรือในปี 2562 ในบันทึกการลงพ้ืนที่และการประชุมของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถานรองรับเอกชนน า
ร่องระบุไว้ว่าจ านวนเด็กทั้งหมดคือ 56 คน ประกอบด้วยเด็กที่อยู่ในสถานรองรับจ านวน 48 คน และเด็กที่
ส่งไปเรียนโรงเรียนประจ าอีก 8 คน แต่ในรายงานของสถานพักพิงฯ ระบุอยู่ที่ 41 คน ในขณะจ านวนที่
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตากส่งมาระบุที่ 45 คน เป็นต้น 
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จากกรณีนี้จะเห็นว่าการเก็บบันทึกข้อมูลเด็ก ยังประสบปัญหาในการบันทึก จัดเก็บ และรายงาน
ข้อมูลการรับเข้าและจ าหน่ายเด็กออกอย่างเป็นระบบแม้จะมี Data base ที่เป็นไฟล์หลักในการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเด็กอยู่แล้วก็ตาม ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ข้อมูลสรุปจ านวนเด็กรายปีของสถานพัก
พิงฯ ที่สรุปในปี 2563 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากที่สุด คือประกอบด้วยการสรุปจ านวนเด็กรายปี 
และจ านวนเด็กที่เข้าและออกสถานพักพิงฯ ในแต่ละปี โดยข้อมูลที่ได้นั้นมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 17 แสดงการรับเข้า จ าหน่าย และสรุปจ านวนเด็กในแต่ละปีของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

ปี จ านวนเด็กปีก่อนหน้า จ านวนเด็กเข้า จ านวนเด็กออก จ านวนเด็ก ณ สิ้นปี 

2558 37 3 - 40 

2559 40 3 2 41 

2560 41 15 13 43 

2561 43 7 10 40 

2562 40 7 6 41 

2563 
41 2 12 

31 ข้อมูลล่าสุดใน
เดือนตุลาคม 2563 

 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผลปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ได้ระบุถึงความส าคัญของการที่จ านวนเด็กที่ลดลงซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในสถานพักพิงฯ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลมากขึ้น เจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อเด็กมีจ านวนลดลงท าให้การดูแลเด็กเป็นไป
อย่างทั่วถึงข้ึน ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถเห็นประเด็นปัญหา จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงของ
เด็กแต่ละคนได้ชัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าท าให้เขาสามารถท างานกับเด็กได้ “ตรงจุดมากข้ึน” ในทางเดียวกัน
จ านวนเด็กที่ลดลงก็ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและแน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับเด็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่จะมีเวลาพูดคุยสื่อสารกับเด็กมากขึ้น เจ้าหน้าที่คนหนึ่งระบุว่า 

“จ านวนเด็กน้อยลงก็ท าให้เราสามารถให้ความรักความอบอุ่นได้มากข้ึน เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับ
เรา เพราะเรามีเวลามากข้ึน” 

เจ้าหน้าที่เองก็ได้ระบุว่าการที่เด็กมีจ านวนลดลงนั้นก็ได้ส่งผลให้เด็กดูแลความสะอาดได้ดีขึ้นและมี
ความรับผิดชอบต่องานส่วนรวมมากขึ้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าเนื่องจากเด็กมีจ านวนน้อยลงเลยท า
ให้เด็กไม่ต้องเกี่ยงหน้าที่การรับผิดชอบกัน และเมื่อเด็กมีจ านวนน้อยเวลาที่เขาท างานหรือช่วยเหลืองาน
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ส่วนรวมเขามีโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้รับค าชมจากเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เจ้าหน้าที่อาจ
ไม่สามารถชมหรือเห็นเวลาที่เด็กท างานได้ทุกคน ในทางเดียวกันเจ้าหน้าที่ระบุว่าการที่เด็กจ านวนน้อยลงก็
ส่งผลให้เด็กได้รับบริการที่เท่าเทียมและครบถ้วนมากขึ้นเพราะแต่ก่อนที่มีเด็กจ านวนมากเจ้าหน้าที่อาจดูแลไม่
ทั่วถึงซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของเด็กทุกคนที่ระบุว่า เขาได้รับสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นเพียงพอและ
ครบถ้วน และเด็กคนหนึ่งระบุว่าเขาชอบมากกว่าเวลาที่เด็กในสถานพักพิงฯ มีจ านวนน้อยด้วยเหตุผลที่ว่า 

“ผมชอบเวลาที่เด็กในบ้านน้อยลงมากกว่า เพราะได้เล่นและคุยกับเพ่ือนทั่วถึงขึ้น เจ้าหน้าที่ก็มีเวลา
ให้มากขึ้น" 

มากไปกว่านั้นการที่เด็กมีจ านวนน้อยลงก็ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถมีเวลาไปท างานเชิงป้องกันและ
ติดตามสนับสนุนเด็กที่ออกจากสถานพักพิงฯ ไปแล้ว และมีเวลาไปท างานกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้นซึ่ง
เจ้าหน้าที่ระบุว่าความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองก็ดีขึ้นด้วย 

จากผลการศึกษาที่ถูกสะท้อนโดยทั้งเจ้าหน้าที่และเด็กจะเห็นว่า “การลดลงของจ านวนเด็ก” นั้น
ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ในหลายแง่มุม เช่นก่อให้เกิดการลดภาระของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่มีเวลาในการไปพัฒนางานเชิงคุณภาพมากข้ึน สามารถให้การดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงขึ้น หรือสามารถ
ขยายขอบเขตการท างานที่ครอบคลุมงานเชิงป้องกันและสนับสนุนติดตามเด็กและครอบครัวได้มากขึ้นด้วย 
ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงถือว่าปัจจัยหรือการท างานเพ่ือลดจ านวนเด็กในสถานรองรับนั้นมีส่วนส าคัญมากต่อการ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการและพัฒนาเจ้าหน้าที่ภายในสถานรองรับ  

4.2 นโยบายคัดกรองเด็กที่เข้มงวดขึ้นของสถานพักพิงฯ ท าให้ไม่สามารถรับเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมจากค่ายผู้ลี้ภัยที่ มีสภาพปัญหาซับซ้อนได้ 

ในบทก่อนหน้านี้ได้มีการน าเสนอถึงความเปลี่ยนแปลงของนโยบายการคัดกรองและรับเข้าเด็กของ
สถานพักพิงฯ ที่มีความเข้มงวดและชัดเจนมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ทางสถานพักพิงฯ ไม่สามารถรับเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมจากค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาซับซ้อนได้เหมือนเดิม  

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ท างานคุ้มครองเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยและเคย
ส่งเด็กเข้ารับการดูแลในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ผลปรากฎว่าแม้ทางเจ้ าหน้าที่คนดังกล่าวจะเข้าใจถึงความ
จ าเป็นในการสร้างนโยบายการคัดกรองเด็กที่เข้มงวดขึ้นของสถานพักพิงฯ แต่ในขณะเดียวกันเขายอมรับว่า
การมีนโยบายที่เข้มงวดขึ้นท าให้ทางสถานพักพิงฯ ไม่สามารถรับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยเข้าไปดูแลได้เหมือนเดิม ซึ่ง
การไม่มีสถานรองรับที่จะส่งเด็กกลุ่มที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมจากค่ายผู้ลี้ภัยนั้นเป็นการท า
ให้เด็กอยู่ใน “ความเสี่ยงในทุก ๆ วัน” เพราะเจ้าหน้าที่ภายในค่ายผู้ลี้ภัยนั้นไม่สามารถลงไปเยี่ยมเด็กเพ่ือ
ติดตามและดูแลความปลอดภัยได้อย่างสม่ าเสมอ แม้ทางองค์กรของเขาจะพยายามลงไปติดตามหรือประสาน
องค์กรในพื้นที่ให้ลงติดตามแต่เขาก็มองว่าเด็กเองไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการ “ลดมาตรฐาน
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คุณภาพชีวิตของเด็ก” ในขณะเดียวกันเขาก็ได้แสดงความกังวลและความรู้สึก “เคว้ง” เพราะไม่มีสถานที่ใน
การรับรองเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มนี้ 

“คนท างานที่ต้องหาที่อยู่ให้เด็กก็เคว้ง เพราะไม่มีที่รองรับเคส แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้มองว่า
บ้านแม่ [สถานพักพิงบ้านทัศนีย์] ผิดนะ เพราะเรารู้ว่าส าหรับบางเคสนั้นมันเกินก าลังเขาจริง ๆ 
เมื่อก่อนเราแค่มองว่าอย่างน้อยเด็กก็มีที่นอน” 

เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า เหตุผลส าคัญที่เด็กจ าเป็นต้องรับความคุ้มครองนอกค่ายผู้ลี้ภัยมี
อยู่ด้วยกันสองประการคือ  

1. เพราะสภาวะของเด็กเกินศักยภาพการดูแลของสถานรองรับภายในค่ายผู้ลี้ภัย ซึ่งมักจะมีลักษณะ
เช่น เป็นการดูแลระยะยาว เด็กมีระดับสติปัญญาที่ต่ ากว่าปกติ เด็กมีปัญหาพฤติกรรม เด็กดูแล
ยากไม่สามารถควบคุมได้ หรือสถานรองรับภายในค่ายผู้ลี้ภัยดูแลเด็กมานานและไม่เห็นทางออก 
เนื่องจากสถานรองรับในค่ายผู้ลี้ภัยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสถานที่ที่มีลักษณะชั่วคราวและไม่แข็งแรง 
รวมทั้งจ านวนผู้ดูแลที่มีจ ากัดคือการมีผู้ดูแลเพียงคนเดียวเป็นทั้งแม่บ้านและผู้ดูแล ไม่ได้มีนัก
กิจกรรมหรือนักวิชาชีพในการดูแลเด็กท าให้ผู้ดูแลเองขาดความรู้และความเข้าใจในการท างานกับ
เด็กกลุ่มนี้  

2. การจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้เด็กนั้นมิใช่แค่การเปลี่ยน “ที่อยู่” ของ
เด็กเพียงเท่านั้นแต่หมายถึงการเปลี่ยน “สภาพแวดล้อม” จากเดิมไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ด้วย 
เนื่องจากค่ายผู้ลี้ภัยนั้นมีพ้ืนที่ “จ ากัด” เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การควบคุม และมีความ
เป็นชุมชนในลักษณะที่ “ใครท าอะไรก็รู้ถึงกัน” การเปลี่ยนแค่ที่อยู่ของเด็กแต่ยังอยู่ในพ้ืนที่ค่ายผู้
ลี้ภัยก็ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เด็กถูกทารุณกรรมจากผู้มีอิทธิพลใน
ค่ายผู้ลี้ภัย 

“การที่เราจะย้ายเด็กให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยแต่มันคือสภาวะจิตใจด้วย 
การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันท าให้เด็กรู้สึกปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน ในแคมป์เนื้อที่ขนาดมันมีแค่นี้ 
เขาก็อยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ จะย้ายไปตรงไหนอ่ะ ย้ายไปตรงนั้นคนก็รู้ ย้ายไปตรงนี้คนก็รู้ […] แล้วถ้า
ผู้กระท าเป็นผู้มีอิทธิพลเด็กก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัย การย้ายสภาพแวดล้อมไม่ใช่แค่บ้าน แต่หมายถึง
สภาพแวดล้อมใหม่คือการย้ายออกไปจากการมีผู้มีอิทธิพล เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยทั้งในด้านความรู้สึก
และในด้านสถานที่ทางกายภาพ” 

ส าหรับความคิดเห็นต่อประเด็นแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กที่มุ่งเน้นให้เด็กได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของความเป็นครอบครัวหรือมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานพยายามปฏิบัติงานเพ่ือส่งคืน เด็กกลับสู่
ครอบครัวและสังคมนั้นทางเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวระบุว่าเขาเห็นด้วยกับหลักการที่เด็กควรจะอยู่ในครอบครัว
หรือชุมชน แต่ในขณะเดียวกันเขาระบุว่าการค านึงถึงบริบทของพ้ืนที่และการท าความเข้าใจชุมชนโดยเฉพาะ
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ชุมชนผู้ลี้ภัยนั้นมีความส าคัญ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าชุมชนผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมานั้นมีความ
เปราะบางทางด้านเศรษฐกิจและสถานะบุคคล ท าให้ผู้ลี้ภัยที่มีสถานะเป็น “พ่อแม่” ที่อยู่ในวัยแรงงาน
จ าเป็นต้องออกจากค่ายผู้ลี้ภัยไปท างานข้างนอกและไม่สามารถดูแลลูกภายในค่ายผู้ลี้ภัยได้ท าให้เด็กต้องถูก
ทอดทิ้งหรือฝากให้อยู่กับสมาชิกอ่ืนในครอบครัวขยายหรือเพ่ือนบ้านแทน 

“เห็นด้วยกับหลักการที่ให้เด็กได้อยู่ในครอบครัวและชุมชน แต่เราต้องมีข้อมูลอีกชุดเข้ามาสมทบคือ 
ในสถานะของการเป็นผู้ลี้ภัยมันมีข้อจ ากัดของค าว่าครอบครัวแบบสมบูรณ์ในมิติของผู้ลี้ภัยที่มันขาด
หายไป ที่จ าเป็นต้องถูกเติมเต็มคือความเป็นอยู่และสถานะ มันไม่ใช่แค่ความยากจน แต่ครอบครัว
ของพวกเขายังต้องพ่ึงพาอาหารจากหน่วยงาน มีข้อจ ากัดในการหารายได้ มันบังคับให้เขาต้องออก
จากบ้าน เขาจะสร้างครอบครัวเพ่ือรองรับลูกหลานมันไม่ได้เลย อันนี้ก าลังพูดถึงครอบครัวที่เด็กถูก
ทอดทิ้ง เพราะพ่อแม่เขาไม่อยู่ในแคมป์ เขาต้องอยู่กับญาติ พอพ่อแม่ออกไปท างานนอกแคมป์ บางที
ก็แยกทางกันแล้วครอบครัวอยู่ไหน” 

และเม่ือพูดถึงชุมชนเขาได้ให้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับชุมชนในค่ายผู้ลี้ภัยที่มีความเปราะบาง และมี
ความไม่พร้อมในตัวเองเนื่องจากสถานการณ์ที่ปัจเจกบุคคลในค่ายผู้ลี้ภัยเองยังคงต้องพ่ึงพิงอาหารและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ จากองค์กรในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งท าให้ชุมชนมีข้อจ ากัดในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน
กันเองในระยะยาว ยิ่งในกรณีเด็กท่ีถูกทารุณกรรมที่มีปัญหาพฤติกรรมด้วยแล้วนั้นก็มีข้อท้าทายเป็นอย่างมาก 

“ชุมชนของผู้ลี้ภัยมันไม่ยั่งยืนและมีความสั่นคลอน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าส่งเด็กกลับคืนชุมชน 
มันต้องเป็นชุมชนในวงเล็บที่ว่าเป็นชุมชนที่มั่นคง แต่ชุมชนลี้ภัยเค้าไม่มั่นคง ดังนั้นเค้าไม่สามารถยื่น
มือมารับใครสักคนให้มากินข้าวที่บ้านเขาได้ตลอดเวลา ขนาดเขาเองยังไม่พอกินเลย ดังนั้นการท างาน
ในบริบทผู้ลี้ภัยเราต้องมาดูว่าการคืนสู่ครอบครัวและสังคมมันมีข้อท้าทายอะไร ถ้าครอบครัวเขาไม่มี
แล้วเราจะคืนตรงไหน มันมีอยู่จริงชุมชนนี้แต่เป็นชุมชนพร้อมถูกมหาดไทยรื้อตลอดเวลา” 

จากข้อมูลข้างต้นอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงฯ โดยเฉพาะการมีเกณฑ์
และนโยบายการรับเด็กที่เข้มงวดนั้นก็ส่งผลกระทบต่อเด็กที่ถูกทารุณกรรมจากค่ายผู้ลี้ภัย ที่ปกติหน่วยงาน
คุ้มครองเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยมักส่งเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้ามารับบริการที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แต่ในปัจจุบันไม่
สามารถส่งเด็กเข้ามารับบริการได้เนื่องจากกลุ่มเด็กไม่ตรงกับเกณฑ์การรับเข้าและทางสถานพักพิงฯ ไม่มี
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ ท าให้เด็กกลุ่มดังกล่าวจ าเป็นต้องอยู่ภายในค่ายผู้ลี้ภัยโดย
เผชิญความเสี่ยงในทุก ๆ วัน แม้ว่าหน่วยงานภายในค่ายผู้ลี้ภัยจะพยายามท างานกับชุมชนและองค์กรชุมชน
ภายในเพ่ือให้ช่วยติดตามดูแลความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ตามแต่ความท้าทายจากบริบทชุมชนในค่ายผู้ลี้ภัย
นั้นก็ยังคงท าให้เด็กมีความเสี่ยงที่น่ากังวลส าหรับกลุ่มคนท างาน แม้ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชน
คนดังกล่าวจะเห็นด้วยและเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แต่ก็ยังคงมีความ
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ท้าทายว่าจะจัดการอย่างไรหรือใครจะต้องช่วยกันเข้ามาจัดสวัสดิการหรือการเลี้ยงดูทดแทนที่เหมาะสมให้กับ
เด็กกลุ่มนี้ในค่ายผู้ลี้ภัย ซึ่งควรเป็นประเด็นในการอภิปรายและน าไปศึกษาในโอกาสต่อไป 

4.3 แม่ทัศนีย์: ปัจจัยส าคัญในความเปลี่ยนแปลงของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

ปัจจัยส าคัญในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์นั้นมิใช่แค่เพราะการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องแล้วได้รับการพัฒนาจากองค์กรที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 เพียง
เท่านั้น แต่ปัจจัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือ “แม่ทัศนีย”์ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
และมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ๆ ภายในสถานพักพิงฯ ด้วย จากประสบการณ์การท างานร่วมกับแม่ทัศนีย์ของผู้
ศึกษานั้นสิ่งที่สัมผัสได้คือแม่ทัศนีย์เป็นบุคคลที่เปิดรับองค์กรภายนอก มีความต้องการในการพัฒนาตนเองและ
องค์กรเพื่อให้การท างานเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้แม่ทัศนีย์ร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามา
ให้ความรู้และพัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อผู้บริหารหลักของบ้านให้ความร่วมมือและเห็น
ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการและจัดสรรเวลาให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอกเข้ามา สิ่งนี้ก็ท าให้
เจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ภายในสถานพักพิงฯ ให้ความส าคัญ ให้เวลา และให้ความใส่ใจในการเรียนรู้และพัฒนาไป
ด้วย ประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ท างานกับบ้านแม่ทัศนีย์อย่างใกล้ชิดได้
ให้ไว้ว่า 

“…ผู้บริหารหรือแม่ทัศนีย์มีความมั่นคง เด็ดเดี่ยว ถ้าไม่มีแม่น า ลูก ๆ ของแม่อาจไม่เดินตามแม่ก็ได้ 
มันเห็นการให้ความส าคัญกับการท างานและการดูแลเด็ก พยายามอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรที่สนับสนุน เหมือนมันเกาะเกี่ยวไปด้วยกัน และที่มันได้คือ
ความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เราไว้เนื้อเชื่อใจแม่ แม่ไว้เนื้อเชื่อใจเรา การแก้ปัญหาเดินไป
ด้วยกัน พอมีแม่ ลูก ๆ ของแม่ก็เดินไปในทิศทางเดียวกัน ว่าทั้งเรา (รัฐ) เอ็นจีโอ แม่ มองจุด ๆ 
เดียวกันคือเด็ก ในการที่เราจะพัฒนาไปด้วยกัน มันมีความพยายามที่จะท างานไปด้วยกัน…” 

ประเด็นที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องเน้นย้ าจากเรื่องนี้คือในการพัฒนาสถานรองรับเด็กนั้นการสร้างความ
เข้าใจ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารของสถานรองรับและองค์กรภายนอกที่จะเข้ามา
พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก เพราะผู้บริหารองค์กรมีส่วนส าคัญในการก าหนด
ทิศทางความร่วมมือในการท างานที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันเมื่อ
พูดถึงความเป็นองค์กรของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์แล้ว สิ่งที่จ าเป็นที่ต้องพูดถึงอีกประเด็นคือการจัดตั้ งเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้รับการจัดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานพักพิงบ้านทัศนีย์
จ านวน 7 คนซึ่งมี 5 คนที่เป็นบุคคลในครอบครัวของแม่ทัศนีย์ ซึ่งในมุมของผู้ศึกษาแล้วเห็นว่านี่เป็นผลดีใน
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการด าเนินงานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ เพราะถ้าแม่ทัศนีย์เข้าใจและ
ให้ความร่วมมือในเรื่องใด ลูก ๆ ก็สามารถปฏิบัติตามได้ แต่ในทางเดียวกันจากการสอบถาม 1 ใน 5 ของ
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คณะกรรมการบริหารที่เป็นลูกเขยของแม่ทัศนีย์แต่ไม่ได้มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิงฯ ได้ผลว่า
คณะกรรมการบริหารของสถานพักพิงฯ มิได้มีการประชุมกันอย่างเป็นทางการอย่างเป็นประจ าจะมีก็เป็นเพียง
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะของการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปของสถานพักพิงฯ แต่เพียงเท่านั้น 
จากการสัมภาษณ์เองก็ยังเห็นว่าคณะกรรมการคนดังกล่าวยังมีความเข้าใจหรือมีความคิดที่ยังไม่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของสถานพักพิงฯ ที่เป็นไปเพ่ือลดความเป็นสถาบันของสถานสงเคราะห์ เช่น การพูดถึง
ปริมาณในการรับเด็กที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของสถานรองรับ เป็นต้น  

จากผลการสัมภาษณ์และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจึงสามารถสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริหารคนอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ภายในสถานรองรับไม่ได้มีอิทธิพลในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถาน
พักพิงฯ และไม่ทราบความเคลื่อนไหวของสถานพักพิงฯ ที่สอดคล้องกับแนวทางการลดความเป็นสถาบันของ
สถานพักพิงฯ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ทางผู้บริหารทุกคนจะต้องมีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสรุปภาพรวมการท างาน และร่วมกันวางแผนในการพัฒนาสถานพักพิงฯ และเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน 

4.4 สถานพักพิงบ้านทัศนีย์: บรรยากาศที่เป็นบ้านและมีความเป็นสถาบันในตัวเอง 

จากการสอบถามเด็กกลุ่มตัวอย่างว่าเขาเรียกสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ว่าอะไรเด็กส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่
ว่า “บ้านแม่ทัศนีย์” หรือส าหรับเด็กบางคนก็จะเรียกที่นี่ว่า “บ้าน” ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ท างานและสัมผัสถึง
ชีวิตความเป็นอยู่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ดูแลซึ่งโดยหลักแล้วคือแม่ทัศนีย์ และลูกของแม่ทัศนีย์แล้ว 
จะเห็นว่าที่นี่มีบรรยากาศของความเป็นครอบครัวค่อนข้างสูง ถ้าดูตามค านิยามหรือแนวทางที่ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การมองและจ าแนกว่าสถานรองรับแบบไหนมีลักษณะเป็นสถาบันที่ได้น าเสนอไปในบทที่ 1 จะเห็นได้ว่าสถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์ มีลักษณะการด าเนินการที่ในบางข้อชัดเจนว่ามีลักษณะเป็น “สถาบัน” แต่ในขณะเดียวกัน
ธรรมชาติของสถานรองรับแห่งนี้ก่อนเข้าสู่โครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนก็เอ้ือต่อการลด “ความเป็น
สถาบัน” อยู่มาก ดังที่ผู้ศึกษาจะอภิปรายในล าดับถัดไป 

ปัจจัยหลักที่ท าให้สถานพักพิงบ้านทัศนีย์มีลักษณะเป็น “สถาบัน” มีสี่ประการด้วยกัน ประการแรก
คือจ านวนเด็กที่เกินกว่า 10 คน (ปัจจุบันมีเด็ก 31 คน) ประการที่สองคือจ านวนผู้ดูแลต่อเด็กที่ปัจจุบันสถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์มีผู้จัดการรายกรณีท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” หลักของเด็กจ านวน 4 คน ต่อเด็กท้ังหมด 31 คน 
ซึ่งเฉลี่ยจ านวนผู้ดูแลต่อเด็กอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 8 คน (จ านวนที่แนะน าคือ 1 ต่อ 6) โดยถ้าทางสถานพักพิงฯ 
จะด าเนินการให้จ านวนเจ้าหน้าที่ต่อเด็กเป็นไปอย่างสอดคล้องกับค าแนะน านั้นสถานพักพิงฯ จ าเป็นต้องลด
จ านวนเด็กให้เหลืออยู่ที่จ านวน 24 คน แม้ว่าทางสถานพักพิงฯ จะมีเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ อีก เช่นแม่ทัศนีย์ 
พนักงานการเงิน พี่เลี้ยงอีกคนที่รับหน้าที่ในการดูแลกลุ่มเด็กเล็กและเป็นแม่บ้านด้วยนั้น แต่ผู้ศึกษาเห็นว่าใน
กรณีนี้จ าเป็นต้องนับเฉพาะผู้จัดการรายกรณีเพราะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลของเด็กและดูภาพรวมเกี่ยวกับชีวิตเด็กซึ่งต้องใช้เวลาและการท างานเชิงรายละเอียดค่อนข้างมาก 
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ประการที่สามคือการมีกฎระเบียบและตารางกิจวัตรประจ าวันที่ชัดเจนซึ่งต่างจากการอยู่ในครอบครัวปกติ 
ประการสุดท้ายคือระยะเวลาการอยู่ของเด็กทั้งหมดในสถานพักพิงฯ ในขณะนี้เกินระยะเวลาสามเดือนแล้ว
แทบทั้งสิ้นและการดูแลส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลระยะยาวเพ่ือเตรียมความพร้อมครอบครัวหรือเพ่ือรอให้เด็ก
เรียนจบจนสามารถมีงานท าและช่วยเหลือตนเองได้ 

แต่ในทางเดียวกันทางสถานพักพิงฯ มีจุดแข็งที่เป็นธรรมชาติของสถานพักพิงฯ เองอยู่แล้วซึ่งมีสอง
ประการด้วยกันประกอบไปด้วย ประการแรกคือลักษณะของผู้ดูแลและการจัดตั้งองค์กรที่เกิดจากการ
ด าเนินการของครอบครัว กล่าวคือสถานพักพิงฯ อยู่ในพื้นท่ีบ้านของแม่ทัศนีย์ ประธานผู้บริหารขององค์กรคือ
แม่ทัศนีย์ โดยมีคณะกรรมการบริหารขององค์กรจ านวน 7 คน คณะกรรมการจ านวน 3 คนเป็นลูกแท้ ๆ ของ
แม่ทัศนีย์ และรองประธานกรรมการเป็นลูกเขยของแม่ทัศนีย์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคณะกรรมการบริหารของ
องค์กร 5 จาก 7 คนเป็นสมาชิกในครอบครัวของบ้านแม่ทัศนีย์ การเดียวกันนี้ในคณะกรรมการหรือลูกแม่
ทัศนีย์จ านวน 3 คนที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น มี 2 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้จัดการรายกรณีให้เด็กภายใน
สถานพักพิงฯ จึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะของเจ้าหน้าที่ในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์นั้นมีลักษณะสองประการคือ มี
เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นบุคคลภายนอกที่ผ่านกระบวนการรับสมัครที่ท างานแบบไปกลับ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกของแม่
ทัศนีย์ที่พักอาศัยภายในบริเวณสถานพักพิงฯ แบบ 24 ชั่วโมง ดังนั้นการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จะเกิดขึ้นน้อย
มากเพราะเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นลูกของแม่ทัศนีย์ และต่อให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกของแม่ทัศนีย์ลาออกไปท างาน
ที่อ่ืนเขาก็จะกลับมาที่สถานพักพิงฯ อยู่เสมอท าให้เด็กรู้สึกว่าที่นี่เป็น “บ้าน” และเขาสามารถเข้ามาที่นี่ได้
ตลอดเวลาแม้ว่าจะออกจากการดูแลของสถานพักพิงฯ แห่งนี้ไปแล้วอย่างที่เด็กที่ได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
คนหนึ่งกล่าวว่า 

“ที่นี่เป็นบ้านเพราะเราอยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าสถานสงเคราะห์ […] แม่กับน้องกับพ่ี เราไม่ได้
แบ่งกัน เราอยู่แบบครอบครัว อย่างแม่เป็นผู้บริหาร ก็ไม่ได้ท าตัวเป็นผู้บริหาร ก็ท าตัวเป็นแม่ของลูก 
ๆ ทุกคน อย่างพ่ีชมพ่ีพล [ลูกของแม่ทัศนีย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสถานพักพิงฯ] ก็ไม่ได้ท าตัวตามต าแหน่ง
เป็นองค์กร เหมือนเมื่อก่อนที่อยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ความรู้สึกเหมือนอยู่กันแบบอาจารย์ก็
อาจารย์ ภารโรงก็ภารโรง ผู้ดูแลก็ผู้ดูแล นักเรียนก็นักเรียน เขาไม่ได้อยู่เหมือนของเรา เรียนจบก็จบ” 

ประการที่สองคือ แม้ภายในสถานพักพิงฯ จะมีกฎระเบียบและกิจวัตรประจ าวันที่เด็กจ าเป็นต้ องท า
และปฏิบัติตามเป็นเวลาแต่เด็ก ๆ มีเวลาส่วนตัวในการเล่นอย่างเพียงพอ เด็กสามารถร่วมท ากิจกรรมกับ
โรงเรียนและชุมชนภายนอกได้อย่างปกติ เขาสามารถออกไปเที่ยวกับเพ่ือนได้แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ก่อนทุกครั้ง เด็กสามารถกลับบ้านช้ากว่าเวลารถไปรับได้แต่ต้องเดินกลับและต้องกลับภายในระยะเวลาที่
ก าหนด กล่าวคือเด็กยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระตามวัยภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ท่ีมีความยืดหยุ่น 

แต่ในทางเดียวกันนี้ถ้าพูดถึงการจัดบริการแบบเดิมของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ที่จัดบริการแค่การให้
ปัจจัยสี่ การให้เด็กเข้าถึงการศึกษา เข้าถึงบริการสาธารณสุข แค่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมโดยไม่ได้ท างาน
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กับครอบครัว หรือดูหลักความจ าเป็นว่าเด็กจ าเป็นต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือไม่ หรือสถานสงเคราะห์ควร
จะเป็นทางเลือกสุดท้ายส าหรับเด็กหรือไม่นั้น การจัดบริการแบบนั้นมีหลายลักษณะที่มีความเป็น “สถาบัน” 
ที่สูงมาก แต่ภายหลังสถานพักพิงฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องแล้วความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อบริการและคุณภาพการบริการภายในสถานพักพิงฯ ให้มีลักษณะเฉพาะรายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของเด็ก “รายบุคคล” มากขึ้น เช่นการจัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคลและผู้จัดการราย
กรณีส าหรับเด็กทุกคน และการท างานกับครอบครัวเพ่ือรักษาสัมพันธภาพเด็กและครอบครัวรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่บ้านของเด็กเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กและครอบครัวในการกลับไปอยู่ด้วยกันเมื่อสภาพ
ครอบครัวพร้อมหรือเมื่อเด็กเรียนจบระดับการศึกษาหรือโตมากพอที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือออกไป
ท างานเพ่ือสนับสนุนครอบครัวได้ สิ่งเหล่านี้ได้ท าให้กระบวนการท างานภายในสถานพักพิงฯ มีความเป็นมือ
อาชีพมากขึ้นผ่านการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานกับเด็กและครอบครัว การมีทัศนคติและทักษะที่
สอดคล้องส าคัญในการท างานกับเด็กและครอบครัว รวมถึงการเกิดข้ึนของนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งผลให้มีแนวทาง
ในการรับเด็ก มีแนวทางและข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกต่อเด็กซึ่งเป็นหลักประกันความ
ปลอดภัยให้กับเด็กในสถานพักพิงฯ รวมทั้งเป็นหลักประกันในการสร้างความเชื่อม่ันขององค์กรด้วย  

4.5 ความเป็นไปได้ในการยุติการด าเนินการแบบสถานสงเคราะห์ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

เป็นที่แน่ชัดว่าการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนน าร่องของสถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับการลดความเป็น “สถาบัน” 
ของสถานสงเคราะห์ในระดับที่ 1 คือการที่สถานพักพิงฯ ได้พัฒนาคุณภาพการบริการและมีการดูแลเด็กที่เน้น
ตอบสนองความต้องการเฉพาะรายบุคคลของเด็กมากขึ้นอย่างที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 และ 3 แต่ค าถาม
ส าคัญอีกอันหนึ่งคือการพัฒนาในรูปแบบนี้จะน าไปสู่การ “ยุติ” การด าเนินการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ของ
สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้หรือไม ่

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาขอน าเสนอว่าแท้ที่จริงแล้วการ “ยุติ” การด าเนินการของสถานสงเคราะห์ที่ไม่ได้จด
ทะเบียนตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 นั้นสามารถกระท าได้ทันทีเนื่องจากการด าเนินกิจการในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด โดยในมาตรา 82 ก าหนดความผิดของผู้ที่จัดตั้งหรือ
ด าเนินกิจการสถานสงเคราะห์โดยมิได้รับใบอนุญาตว่าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ดังนั้นในกรณีที่จะยุติการด าเนินกิจการของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์นั้นภาครัฐ
สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือยุติการด าเนินการได้ทันที แต่ประเด็นที่ส าคัญและเป็นที่รับรู้ร่วมกันคือ
การยุติการด าเนินงานของสถานพักพิงฯ โดยการใช้อ านาจทางกฎหมายจะส่งผลกระทบในหลายด้าน
โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและครอบครัว ดังนั้นค าถามส าคัญคือ สภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนี้ สถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์สามารถยุติการด าเนินงานแบบสถานสงเคราะห์โดยเด็กไม่ได้รับผลกระทบหรือถูกละเมิดสิทธิ
ด้านอ่ืนเช่น สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและพัฒนา และสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือไม่ จาก
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาผู้ศึกษาจึงขอเสนอว่า ในปัจจุบันการด าเนินการในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ยัง “มีความจ าเป็น” โดยมีเหตุผลจาก “สภาวะ” ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้ดังนี้ 

(1.)  ถ้าไม่มีสถานสงเคราะห์ในขณะนี้สิทธิด้านอ่ืน ๆ ของเด็กอาจไม่ได้รับการตอบสนอง 
ในแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กระบุชัดว่าปัจจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ ความขัดสนด้าน

วัตถุ หรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความยากจนย่อมไม่ใช่ข้ออ้างที่สมเหตุสมผลในการแยกเด็กออกมาจาก
ครอบครัวหรือการน าเด็กเข้ามาสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทน แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงบ้าน
ทัศนีย์นั้นผลปรากฎว่าเด็กส่วนใหญ่เข้ามาด้วยต้นเหตุจากความยากจนที่มีส่วนเกี่ยวพันกับปัญหาอ่ืน ๆ จนท า
ให้เด็กจ าเป็นต้องออกจากบ้านเพ่ือแสวงหาโอกาสทางการศึกษา และต้องได้รับการยืนยันในความม่ันคงในชีวิต
ว่าอย่างน้อยเขาจะมีอาหาร มีเสื้อผ้า มีที่นอน และคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  

จากการสอบถามเด็กกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน มีเด็กจ านวน 10 คนที่สามารถระบุเหตุผลในการเข้า
มาอยู่ที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้โดยเหตุผลหลักที่เด็กได้ระบุประกอบด้วย 1. มาเพ่ือโอกาสทางการศึกษา เช่น 
สถานที่ตั้งของบ้านไกลจากโรงเรียนมาก สภาวะที่ครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งเสียลูกเรียนได้ เป็นต้น 2. 
ความเสี่ยงจากสภาวะครอบครัว เช่น พ่อแม่ต้องไปท างานท าให้เด็กไม่มีผู้ดูแลหลัก พ่อแม่ไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง เป็นต้น สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้ระบุถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถคืน
เด็กท้ัง 31 คนที่อยู่ในการดูแลกลับไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนได้เนื่องจากเหตุผล 4 ประการด้วยกันคือ 1. เด็กไม่
มีพ่อแม่ หรือตามหาญาติพ่ีน้องไม่ได้ซึ่งมีอยู่จ านวน 14 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนเด็กทั้งหมด 2. 
สถานการณ์ในครอบครัวยังมีความเสี่ยงต่อเด็ก เช่นพ่อแม่ต้องย้ายที่ท างานไปเรื่อย ๆ หรือ พ่อแม่หย่าร้างและ
พ่อเลี้ยงติดเหล้าและมีความเสี่ยงต่อเด็ก และไม่มีสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวที่สามารถดูแลเด็กได้ หรือ 3. ที่ตั้ง
ของบ้านห่างไกลจากโรงเรียน ถ้าส่งเด็กกลับไปที่บ้านเด็กจะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือซึ่งขัดกับความประสงค์
ของเด็ก 4. มีความเสี่ยงในการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาของเด็กที่มาจากฝั่งประเทศ
เมียนมา ทั้งนี้ส าหรับเด็กหนึ่งคนอาจจะมีเหตุผลหรือปัจจัยที่ท าให้เด็กไม่สามารถกลับบ้านได้หลายปัจจัย
รวมกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับไปยังโครงสร้างระบบสวัสดิการของประเทศไทยที่ยังไม่ครอบคลุมและยังไม่
สามารถสร้างศักยภาพให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้ รวมถึงการสะท้อนความความเหลื่อมล้ าของระบบ
การศึกษา การพัฒนาที่ไม่กระจายไปยังภูมิภาคและกระจุกที่เมืองใหญ่ที่ท าให้เป็นทั้งปัจจัยผลักและปัจจัยดูด
คนวัยแรงงานที่เป็นพ่อแม่ของเด็กกลุ่มนี้ออกไปจากภูมิล าเนา มากไปกว่านั้นยังสะท้อนกลับไปยังความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาและสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาอีกด้วย  

จากเหตุผลที่ยกมาข้างต้นจะเห็นว่ามีความจ าเป็นและความต้องการที่เด็กจะต้องออกมาจากบ้านเพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางการศึกษาและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ซึ่งในบางกรณีก็ต้องออกมาด้วยเหตุผลของ
ความยากจนที่ส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาอ่ืน และการมีอยู่ของสถานสงเคราะห์อย่างสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้
ช่วยโอบอุ้มและตอบสนองความต้องการของเด็กและครอบครัว กล่าวคือถ้าไม่มีสถานพักพิงบ้านทัศนีย์เด็กอีก
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หลายคนก็จะถูกละเมิดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการได้รับการศึกษาและการพัฒนา ซึ่ง
การศึกษาก่อนหน้านี้ก็ได้ระบุว่าในสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจในบางแห่งที่ครอบครัวประสบความท้าทาย
และยากล าบาก การดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้สนับสนุนครอบครัวและให้โอกาสเด็กในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและสาธารณสุข (Morantz & Heymann, 2010) ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยล่าสุดที่ได้
สอบถามความเห็นของผู้ปฏิบัติงานและคนท างานในระดับนโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับความท้าทาย และ
โอกาสในการด าเนินการเพ่ือยุติการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเห็นว่าการมีอยู่ของการดูแล
แบบสถานสงเคราะห์คือการตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและครอบครัวในการให้ที่พักพิงและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กแทนที่การที่เด็กต้องอยู่บนถนนและเผชิญความเสี่ยงในการไม่มีผู้ดูแล โดยเหตุผลส่วนหนึ่ง
ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเห็นว่าการดูแลแบบสถานสงเคราะห์ยังมีความส าคัญเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าการดูแลที่มีขนาด
เล็กลงหรือการดูแลเด็กในสภาพแวดล้อมความเป็นครอบครัว (family-based care) นั้นเป็นสิ่งที่มีราคาแพง
และรัฐบาลไม่มีงบประมาณในการด าเนินการเนื่องจากทรัพยากรที่มีจ ากัด (Rogers and Karunan, 2020) แต่
อย่างไรก็ตามการที่ผู้ศึกษาพูดถึงความจ าเป็นของการมีสถานสงเคราะห์ในขณะนี้นั้นก็มิได้หมายความว่าผู้
ศึกษาสนับสนุนว่าจะต้องมีสถานสงเคราะห์ตลอดไป หรือไม่จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในสถาน
สงเคราะห์เพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่าง ๆ ที่มีการศึกษาวิจัยไปก่อนหน้านี้ หรือเราจะต้ องละเลย
ข้อเท็จจริงที่ว่าการเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ของเด็กท าให้เด็กเสี่ยงต่อการสูญเสียความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและเครือข่ายทางสังคมที่ชุมชนเดิม หรือไม่จ าเป็นต้องพัฒนาการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่
หลากหลายมากข้ึน  

ในทางตรงกันข้ามกันผู้ศึกษาขอเน้นย้ าผลการวิจัยที่พบว่าจริง ๆ แล้วการพัฒนาการดูแลเด็กโดยให้
เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของความเป็นครอบครัว (family-based care) นั้นถูกกว่าการดูแลแบบสถาน
สงเคราะห์ถึงสองเท่าและการดูแลแบบสถานสงเคราะห์ก็แพงกว่าการท างานเชิงป้องกันโดยการสนับสนุน
ครอบครัวที่เปราะบางถึงแปดเท่า (Carter, 2005) ดังนั้นประเด็นต่อไปที่ต้องพูดคุยคือในขณะที่ข้อเท็จจริง
ประจักษ์ชัดว่ายังมีกลุ่มเด็กที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองดูแลภายนอกครอบครัว (out-of-home 
care) อยู่และในขณะที่แนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กระบุให้ใช้สถานสงเคราะห์เป็นทางเลือก
สุดท้ายส าหรับเด็กแล้วนั้นในปัจจุบันมีการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบอื่นที่พร้อมรองรับส าหรับเด็กกลุ่มนี้หรือไม่ 

(2.)  ทางเลือกท่ีจ ากัดของการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบอ่ืน 
จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทยฯ (ธันยา และคณะ, 2563) 

พบว่าในประเทศไทยมีรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนที่ได้รับความนิยมและได้รับการท าสถิติไว้จ านวน 3 แบบคือ 
การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน (residential care) ครอบครัวเครือญาติอุปถัมป์ (kinship care) และ
ครอบครัวอุปถัมป์ (foster care) ซึ่งการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบันเป็นการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบหลักท่ี
กลไกคุ้มครองเด็กเลือกใช้ เนื่องจากยังไม่มีทางเลือกของการเลี้ยงดูทดแทนที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน เช่น 
ครอบครัวอุปถัมป์อย่างเพียงพอ จากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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จังหวัดตากระบุว่าครอบครัวอุปถัมป์ที่เป็นทางการในจังหวัดตากมีทั้งหมด 35 ครอบครัวเท่านั้น แต่ใน
ขณะเดียวกันจากการส ารวจจ านวนเด็กที่อยู่ในสถานรองรับเด็กเอกชนในปี 2560 โดยพัฒนาสังคมและความ
มั่นคของมนุษย์จังหวัดตาก ผลปรากฎว่ามีเด็กที่อยู่ในสถานรองรับทั้งที่ด าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน และบุคคลอยู่จ านวน 2,621 คน โดยมีสถานรองรับเด็กเอกชนที่ด าเนินการในจังหวัดตากจ านวน 
51 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองตากจ านวน 3 แห่ง อ าเภอแม่สอด 34 แห่ง อ าเภอพบพระ 5 แห่ง อ าเภออุ้ม
ผาง 3 แห่ง อ าเภอแม่ระมาด 4 แห่ง และอ าเภอท่าสองยางจ านวน 2 แห่ง จากข้อมูลตัวเลขที่ยกมาข้างต้นจะ
เห็นว่าจ านวนของครอบครัวอุปถัมป์ที่มีอยู่ในขณะนี้กับจ านวนเด็กที่มีอยู่ในสถานรองรับเท่าที่ส ารวจได้มานั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาและสร้างเครือข่ายครอบครัวอุปถัมป์ (foster care) ในสังคมไทย
นั้นก็ยังมีความท้าทายเนื่องจากอคติและความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรม (ธันยาและคณะ, 2563: Rogers and 
Karunan, 2020) 

ซึ่งสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานในค่ายผู้ลี้ภัยระบุว่าการ
ด าเนินงานในการหาหรือพัฒนาให้มีครอบครัวอุปถัมป์นั้นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลของจากความ
เชื่อทางวัฒนธรรม การมีเงินทุนสนับสนุนที่จ ากัด และปัญหาเรื่องสถานะของการเป็นผู้ลี้ภัย โดยเขาได้ระบุว่า 

“พยายามท าโครงการครอบครัวอุปถัมป์ แต่ไม่มีใครเอากับเราเลย ไม่มีใครอาสามาท าเลย แม้ได้
ค่าตอบแทน 2000 บาทเพราะคนอยากได้แค่เด็กเล็กที่น่ารัก อยากเลี้ยงระยะยาวจนถึงขั้นรับเป็นบุตร
บุญธรรม แต่ถ้าเข้ามาในระบบเรามันต้องรอการประเมินเขากลัวว่าไม่ผ่านแล้วจะรักและผูกพันไม่
อยากคืน บางครอบครัวมีลูกเยอะ หรือมีเด็กในบ้านกันเยอะแล้วเลยไม่ไหวที่จะรับเด็กเพ่ิม อีกอย่าง
คือองค์กรไม่สามารถจ่าย 2000 ได้ตลอดเพราะขอเงินได้มาแค่สามเดือน แล้วเด็กจะไปยังไงต่อ แล้ว
ถ้าเราสร้างครอบครัวข้างนอกที่พร้อมรับเด็กเงื่อนไขทางกฎหมายและสถานะผู้ลี้ภัยของเด็กเอง
สามารถน าเด็กออกมาข้างนอกได้มั้ย” 

จากประโยคในข้างต้นเราจะเห็นว่ายังมีข้อท้าทายอีกหลายประการที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือให้
การสร้างครอบครัวอุปถัมป์หรือการดูแลแบบครอบครัวในรูปแบบอ่ืนได้รับการพัฒนาและเป็นทางเลือกให้กับ
เด็กได้มากขึ้น ในทางเดียวกันก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุน
ให้เกิดครอบครัวเครือญาติอุปถัมป์ (kinship care) หรือครอบครัวอุปถัมป์ที่มิใช่เครือญาติ (foster care) 
ความท้าทายที่เกิดขึ้นเช่นเงินสนับสนุนที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็ก ระบบการเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐ
ที่ซับซ้อน ข้อจ ากัดทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการที่ยังไม่ดี  สิ่งเหล่านี้ท าให้การมีอยู่ของครอบครัวเครือ
ญาติอุปภัมป์ (kinship care) และครอบครัวอุปถัมป์ (foster care) แบบเป็นทางการก็ยังมีความเปราะบาง
และไม่เข้มแข็ง (ยูนิเซฟ, 2557) 
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(3.)  ปัจจัยของบริบทพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 
อย่างที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเด็กจ านวนหนึ่งในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์เป็นเด็กที่ข้ามฝั่งมาจาก

ประเทศเมียนมาเพ่ือเข้ารับการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง 12 คน พบเด็กจ านวน 2 คนที่ระบุว่าตนเองมาจาก
ประเทศเมียนมา โดยเหตุผลหลักในการข้ามมาหาโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยคือ เนื่องจากบ้านอยู่
ห่างไกลจากโรงเรียนมาก หรือต่อให้บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนทางครอบครัวก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้เรียน เด็กหนึ่งใน
สองคนนี้ระบุเหตุผลการเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ ด้วยแววตาที่คลอด้วยน้ าตาว่า “ผมอยากเรียนมมากเลย พ่อ
แม่เลยส่งมาเรียน” ซึ่งข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เด็กเข้ามาเพราะมีความเสี่ยงใน
การถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารถ้ายังอยู่ฝั่งประเทศเมียนมา 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีข้อสังเกตว่าในบริบทของพ้ืนที่ชายแดนที่เกี่ยวโยงใกล้ชิดกับสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศเพ่ือนบ้านนั้น แม้ประเทศไทยจะพัฒนาระบบสวัสดิการที่
ครอบคลุมและสามารถช่วยเหลือครอบครัวให้สามารถดูแลเด็กได้ ผ่านการแก้ไขปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ าในประเทศ และพัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่หลากหลายส าหรับเด็ก แต่สิ่งเหล่านี้อาจยังไม่
เพียงพอถ้าสถานการณ์ในประเทศเมียนมายังมีปัจจัยผลักที่ท าให้เด็กยังจ าเป็นต้องแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า 
ในทางเดียวกันถ้าประเทศไทยไม่พัฒนาระบบการคัดกรองและสร้างระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่เข้มแข็งก็จะเกิด
ปัญหาในการต้องรับเด็กจากประเทศเมียนมาเข้ามาอยู่ในระบบการเลี้ยงดูทนแทนของประเทศไทยในอนาคต 
ดังนั้นการท างานเพ่ือประสานความร่วมมือมือกับรัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศเมียนมาเพ่ือสร้างกลไกการ
คัดกรองและคุ้มครองเด็กจากฝั่งประเทศเมียนมาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

4.6 แนวทางการพัฒนาและก้าวต่อไปของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

ก้าวต่อไปของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์นั้นทางผู้บริการได้ให้ข้อมูลว่าจะมีการแยกการบริหารเป็นสอง
ส่วน คือส่วนขององค์กรสาธารณประโยชน์และส่วนของสถานสงเคราะห์  

ในส่วนขององค์กรสาธารณประโยชน์นั้นทางสถานพักพิงฯ จะด าเนินการช่วยเหลือชุมชนทั่วไปผ่าน
การให้ของอุปโภคบริโภครวมทั้งเด็กและครอบครัวที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว จะมีการ
พัฒนาการท าการเกษตรและการปศุสัตว์เพ่ือเลี้ยงชีพและหารายได้ในระยะยาวภายในสถานพักพิงฯ เพราะ
งบประมาณในการด าเนินการส่วนหนึ่งของสถานพักพิงฯ ได้มาจากผู้บริจาคจากต่างประเทศซึ่งในขณะนี้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 รวมทั้งมีแผนในการเขียนโครงการเพ่ือรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นผลประโยชน์จากการได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ซึ่ง
ทางสถานพักพิงฯ ระบุว่าอยากได้รับการพัฒนาในเรื่องการเขียนโครงการจากองค์กรภายนอกด้วย  

ในส่วนของสถานสงเคราะห์นั้นทางสถานพักพิงฯ จะด าเนินการเข้มงวดต่อไปเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้า
และวิธีการรับเด็ก จะมีการท างานกับครอบครัวมากขึ้น โดยสถานพักพิงฯ เองอยากพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
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ท างานกับครอบครัวและชุมชนได้ อยากมีความรู้ที่สามารถน าไปจัดอบรมให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับทักษะการ
ดูแลเด็กเพ่ือป้องกันเด็กเข้ามาอยู่ในสถานพักพิงฯ ซึ่งจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการเข้า
มาให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการท างานดังกล่าว หรือในขณะเดียวกันสถานพักพิงฯ อาจสามารถริเริ่มการ
เลี้ยงดูทดแทนทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ใช้ครอบครับเป็นฐานหรือให้เด็กที่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ในระดับ
หนึ่งได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม เช่น การสร้างครอบครัวอุปถัมป์ในชุมชน การริเริ่มรูปแบบการ
ดูแลแบบอิสระภายใต้การก ากบัดูแลส าหรับกลุ่มเด็กโต (independent living under supervision) เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงแนวทางและความต้องการในการพัฒนาที่ชัดเจนของสถานพักพิงฯ แต่
จากผลการศึกษาและผลการประเมินในบทที่ 2 นั้นพบว่าในส่วนที่สถานพักพิงฯ ได้คะแนนน้อย นั้นเหตุผล
หลักมักมาจากข้อท้าทายเกี่ยวกับการท างานกับครอบครัว และการท างานเชิงป้องกัน แม้ทางสถานพักพิงฯ จะ
พัฒนาบริการของตัวเองให้ครอบคลุมการท างานเชิงป้องกันมากขึ้น และจะมีแผนจะท างานกับครอบครัวมาก
ขึ้น แต่ปัจจัยส าคัญคือความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ ยกตัวอย่างข้อท้าทายหนึ่ง
ที่สถานพักพิงฯ ต้องเผชิญในการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพ่ือช่วยติดตามครอบครัวของเด็กใน
อีกจังหวัดผลปรากฎว่าหลังจากที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (พมจ.ตาก) ได้
ช่วยประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวในปัจจุบันในขณะที่เด็กได้กลับไปอยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่
ทางพมจ.ตาก และสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพบ้านและ
ครอบครัวของเด็กเลย สิ่งนี้สะท้อนถึงการขาดความเข้าใจและการให้ความส าคัญของหน่วยงานภาครัฐในการ
ท างานเพ่ือคืนเด็กสู่ครอบครัวซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส าคัญในการลดและยุติการด าเนินการของสถาน
สงเคราะห์  

ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเน้นย้ าคือการสร้างครอบครัวอุปภัมป์ที่ต้องใช้เงินสนับสนุน หรือการท างาน
เชิงป้องกันนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการด าเนินงานของสถานพักพิงฯ แต่เพียงฝ่ ายเดียว จากผลส าเร็จ
ของหลายประเทศ เช่น มอลโดวา จอร์เจีย และมาลาวี ปัจจัยส าคัญในความส าเร็จในการลดจ านวนเด็กใน
สถานสงเคราะห์และลดจ านวนสถานสงเคราะห์ลงคือการเข้ามามีส่วนร่วมและการมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของ
รัฐบาลที่ท าให้จ านวนของเด็กและสถานสงเคราะห์ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการท างานเชิงป้องกันที่
เข้มข้นข้ึน โดยการสนับสนุนสวัสดิการและเงินส าหรับครอบครัวที่ยากล าบาก  มีการขยายจ านวนและเครือข่าย
ของครอบครัวอุปถัมป์ไปทั่วประเทศโดยมีการให้เงินรายเดือน มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูในครอบครัว
ขนาดเล็ก มีสวัสดิการให้เด็กในโรงเรียน เช่นการแจกหนังสือเรียนฟรี มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีส าหรับเด็ก 
ท าให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาที่ท าให้เด็กต้องออกจากครอบครัวได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้าง
ทางเลือกของการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กก่อนที่จะยุติหรือ
ลดจ านวนสถานสงเคราะห์ลง (Cantwell et al., 2012) ซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานของยูนิเซฟ (2558) ที่ระบุ
ว่าการจัดการสาเหตุของการที่เด็กต้องแยกออกจากครอบครัวและเข้าสู่การดูแลแบบสถาบันนั้นจ าเป็นต้องใช้
ระบบความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการลดภาวะเปราะบางซ้ าซ้อนของครอบครัว โดยการท างาน
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ด้านนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือลดความไม่เท่าเทียม การย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาที่ท าให้เด็กต้องเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ 

ดังนั้นก้าวต่อไปในการท างานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์เพ่ือเข้าสู่การท างานเชิงป้องกันหรือการ
ท างานกับครอบครัวที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการน าไปสู่การยุติ
การให้บริการของสถานสงเคราะห์ เพราะส่วนนั้นต้องอาศัยกลไกและเครื่องมือระดับนโยบายของประเทศที่
ชัดเจนและทั่วถึง  

แต่ถ้าให้สรุปแนวทางการพัฒนาของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ที่มุ่ง เน้นการลดความเป็นสถาบันนั้น
แนวทางท่ีสถานพักพิงฯ ด าเนินงานมาและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเห็นว่าควรที่จะด าเนินต่อไปนั้นคือ
การเพิ่มความเป็น “วิชาชีพ” ในการท างาน เพิ่มความเป็น “องค์กร” ในการบริหารจัดการ เพื่อลดความ
เป็น “สถาบัน” ในการดูแลเด็ก  

สรุปการอภิปรายผลการศึกษาและข้อค้นพบจากการถอดบทเรียน  

จากผลการประเมินในบทที่ 2 ที่ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้คะแนนรวมร้อยละ 67.58 รวมทั้งผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้านที่ได้ส่งผลดีต่อเด็ก ครอบครัว เจ้าหน้าที่ และตัวสถานพักพิงฯ เองนั้นคง
เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ช่วย “ลด” ความเป็น
สถาบันของสถานพักพิงฯ ลงและช่วย “เพ่ิม”คุณภาพการบริการของสถานพักพิงฯ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ด้านการเลี้ยงดูทดแทนส าหรับเด็กและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของสถานสงเคราะห์ตามพ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ชัดเจนขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถานพักพิงนั้นสอดคล้อง
กับกระบวนการ De-institutionalization ในระดับที่ 1 ซึ่งแม้ว่าจะมีอีกหลายประเด็นที่สถานพักพิงฯ 
จ าเป็นต้องพัฒนาบริการภายในเพ่ิมเติมแต่ก็ถือว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาสถานพักพิงฯ ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมา
จากเดิมอย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะตัวผู้ศึกษาเองที่มีส่วนส าคัญในการท างานร่วมกับสถานพักพิงบ้านทัศนีย์มา
ตั้งช่วงต้นของกระบวนการพัฒนาของสถานพักพิงฯ คะแนนร้อยละ 67.58  จึงเป็นจุดส าคัญในการย้อนกลับไป
มองให้เห็นความส าเร็จที่ผ่านมาของคนท างาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการท างานร่วมกันของสถานพักพิง
บ้านทัศนีย์ องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีทรัพยากรและความรู้ทางเทคนิค และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นต้น  

เมื่อมองไปถึงการเข้าสู่กระบวนการท า De-institutionalization ในระดับที่ 2 ที่มุ่งเน้นการยุติการ
ด าเนินงานของสถานสงเคราะห์นั้น การด าเนินงานและการร่วมมือของระดับหน่วยงานที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ในด้านบนอาจไม่พอ เพราะต้องอาศัยการด าเนินงานระดับรัฐ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสวัสดิการ 
การสร้างเครือข่ายคุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศที่ต้องมียุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนอัน
เป็นที่รับรู้และเข้าใจในวงกว้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างเครือข่ายครอบครัวอุปถัมป์ การจัดสรรงบประมาณ
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ส าหรับแม่และเด็ก การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การควบคุมปริมาณและคุณภาพของสถาน
สงเคราะห์ทั่วประเทศ เป็นต้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุที่เด็กต้องเข้าสู่สถานสงเคราะห์และเพ่ือสร้าง
ทางเลือกของการเลี้ยงดูทดแทนที่หลากหลายจนสามารถให้สถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายส าหรับเด็ก
อย่างแท้จริง 

แต่อย่างไรก็ตามคะแนนที่ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้ไปนั้นเป็นคะแนนที่ถูกคิดผ่าน “กรอบ” 
มาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งอาจเป็นที่ถกเถียงได้เช่นกันว่าในบางเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัดที่ถูกหยิบมาใช้
นั้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่หรือไม่ หรือในบางตัวชี้วัดควรเป็นบทบาทหน้าที่ของ “สถาน
สงเคราะห์” ซ่ึงด าเนินการโดยภาคประชาสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ ในส่วนนี้ผู้ศึกษาเห็นว่าควรจะมี
การศึกษาเพ่ิมเติมว่าเกณฑ์หรือตัวชี้วัดในลักษณะไหนถึงจะมีความเหมาะสมในการน ามาปรับใช้กับบริบทของ
การประเมินและการท าความเข้าใจ “สถานสงเคราะห์” ในประเทศไทยที่มีบริบทในประเทศที่หลากหลายด้วย
เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่าคะแนนร้อยละ 67.58 รวมทั้งคะแนนที่ถูกประเมินผ่านกรอบการประเมิน
ทั้งสี่ประเด็น และรายละเอียดตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาได้ใช้เป็นตัวตั้งต้นในการศึกษาครั้งนี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพูดคุยและถกเถียงร่วมกันของเจ้าหน้าที่ภายในสถานพักพิง และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอกที่มีส่วน
ร่วมและเกี่ยวข้องในการก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษา ถึงความเหมาะสมในการใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาประเมิน
สถานสงเคราะห์ เพ่ือจะสามารถร่วมกันก าหนดทิศทางที่ชัดเจนของสถานพักพิงฯ ว่าจะวางรูปแบบการ
จัดบริการที่ครอบคลุมในระดับไหนบ้าง (ซึ่งหมายความว่าเราจะเลือกท าตามค าแนะน าไหน หรือเลือกที่จะไม่
ท าตามค าแนะน าไหนที่ถูกน ามาใช้เป็นตัวชี้วัด) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่ รวมทั้งงบประมาณ
และบุคลากรของสถานพักพิงฯ ด้วย 
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ภาคผนวก ที่ 1 สรุปผลคะแนนการประเมินตามกรอบการประเมินและถอดบทเรียน 

ภาคผนวกที่ 1.1 คะแนนการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 เกณฑ์การประเมิน 
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ภาคผนวกที่ 1.2 คะแนนการประเมินเกณฑท์ี่ 1 การมีมาตรการป้องกันสถานการณ์และเงื่อนไขที่ท าให้เด็กต้องเข้าสู่สถานสงเคราะห์ 
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ภาคผนวกที่ 1.3 คะแนนการประเมินเกณฑ์ที่ 2 การสร้างกลไกและเกณฑ์การรับเข้า และแนวทางการคืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคมที่เข้มแข็ง 
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ภาคผนวกที่ 1.4 คะแนนการประเมินเกณฑ์ที่ 3 มกีารด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายและมาตรการของรัฐ 
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ภาคผนวกที่ 1.4 คะแนนการประเมินเกณฑ์ที่ 4 การมีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน 
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ภาคผนวก ที่ 2 

 

ใบแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมสัมภาษณ์ในการถอดบทเรียน 
การท างานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

(ส าหรับเด็ก) 
บทเกริ่นน า 

สวัสดีครับ พ่ีชื่อ…. นะครับ พ่ีเป็นคนที่จะมารับฟังเสียงสะท้อนของเด็ก ๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ใน
บ้านแม่ทัศนีย์ ว่าเราคิดอย่างไร หรือเคยมีประสบการณ์แบบไหนในการอยู่ภายในบ้านแม่ทัศนีย์บ้าง 

การพูดคุยในครั้งนี้พ่ีจะน าเอาไปน าเสนอในฐานะความคิดเห็นของเด็ก ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสถาน
พักพิงบ้านทัศนีย์ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกับบ้านแม่ทัศนีย์ เช่น องค์การช่วยเหลือเด็ก 
(Save the Children) องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิ้วคอมมิตตี (IRC) และหน่วยงานราชการของพระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การท างานของบ้านนี้เป็นไปตามความต้องการของน้อง ๆ มาก
ขึ้น 

เวลาพ่ีน าเสนอข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้กับหน่วยงานดังกล่าว พ่ีจะไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคนตอบ พ่ีจะ
ไม่ลงรายละเอียดว่าน้องคนนี้พูดแบบนี้ แต่จะพูดเป็นภาพรวมแทนว่า เด็ก ๆ ในบ้านนี้มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้
ว่าอย่างไรดังนั้นน้องสามารถตัดสินใจได้เลยว่าอยากบอกหรือคุยกับพ่ีแค่ไหน 

การพูดคุยครั้งนี้ถือจะยึดเอาความสมัครใจของน้อง ๆ เป็นหลักในการพูดคุย การพูดคุยครั้งนี้อาจมี
บางค าถามที่ท าให้น้องรู้สึกไม่สบายใจ หรือล าบากใจที่จะตอบ ถ้าน้องรู้สึกแบบนั้นน้องสามารถเลือกที่จะไป
ตอบค าถามได้ หรือถ้าน้องรู้สึกไม่อยากพูดคุยแล้ว น้องสามารถบอกพ่ีได้ตลอดเวลาเลย 

และ 
เมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วน้อง......รู้สึกอย่างไร รู้สึกโอเคที่จะคุยกับพี่ต่อไหม 
ก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันน้อง......มีค าถามไหม 
ถ้าการพูดคุยคร้งนี้ท าให้น้องรู้สึกไม่สบายใจ หรือน้องอยากขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม น้องสามารถ

แจ้งและขอความช่วยเหลือได้ที่พ่ีชม หรือผู้ใหญ่ที่น้องไว้วางใจภายในบ้านหลังนี้ได้ 
ต่อไปพ่ีจะอ่านข้อตกลงแต่ละข้อ และจะให้น้องบอกว่าน้องยินยอมหรือตกลงให้ท าอย่างนั้นหรือไม่ 

น้องสามารถตกลงหรือไม่ตกลงได้ทุกข้อเลยนะ 

ข้อตกลง ใช่ ไม่ใช่ 
ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารฉบับนี้ หรือมีเจ้าหน้าที่อ่านให้ฟังจนเข้าใจเป็นอย่างดี   

ข้อมูลนี้จะถูกน าไปเผยแพร่ให้กับสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ องค์การช่วยเหลือเด็ก 
(Save the Children) องค์การอินเตอร์ เนชั่นเนล เรสคิ้วคอมมิตตี  (IRC) และ
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หน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริการภายในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ต่อไป 
ข้าพเจ้าเข้าใจในจุดประสงค์ของการพูดคุยกันในครั้งนี้และตกลงเข้าร่วมให้ข้อมูลใน
การถอดบทเรียน 

  

 

ชื่อ- นามสกุล 

ลายเซ็นต์ 

วันที่  
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ภาคผนวกที่ 3 

 

ใบแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมสัมภาษณ์ในการถอดบทเรียน 

การท างานของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 

(ส าหรับผู้ปกครอง) 
 

บทเกริน่น า 

สวสัดีครบั ผมชือ่… นะครบั ขณะน้ีผมก าลงัถอดบทเรียนการท างานของ

บ้านแม่ทศันีย์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท ัง้การดูแลเด็กในสถานดูแล การท างานกบั

ครอบครวั เพือ่รบัฟงัเสียงสะทอ้นของเด็ก ๆ เกีย่วกบัชีวติความเป็นอยูใ่นบ้าน

แมท่ศันีย์ วา่เขาคดิอยา่งไร หรือเคยมีประสบการณ์แบบไหนในการอยูภ่ายใน

บา้นแมท่ศันีย์บา้ง รวมท ัง้รบัฟงัผูป้กครองเกีย่วกบัประสบการณ์ในการส่งเด็ก

เขา้ไปดแูลทีบ่า้นแมท่ศันีย์ 

การพูดคุยในคร ัง้น้ีพผมจะน าเอาไปน าเสนอในฐานะความคดิเห็นของ

เด็ก ๆ และผลสะท้อนของผูป้กครอง ให้กบัเจ้าหน้าทีภ่ายในสถานพกัพิงบ้าน

ทศันีย์ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกบับ้านแม่ทศันีย์ เช่น 

องค์การชว่ยเหลือเด็ก (Save the Children) องค์การอนิเตอร์เนชั่นแนล เรส

คิว้คอมมติต ี(IRC) และหน่วยงานราชการของพระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ั่นคงของมนุษย์ให้การท างานของบ้านน้ีเป็นไปตามความตอ้งการของ

เด็กและครอบครวัมากขึน้ 

เวลาทีผ่มน าเสนอขอ้มูลทีเ่ราคุยกนัในวนัน้ีกบัหน่วยงานดงักล่าว ผมจะ

ไมเ่ปิดเผยวา่ใครเป็นคนตอบ ผมจะไมล่งรายละเอียดวา่ใครพูดอะไร แตจ่ะพูด

เป็นภาพรวมแทนวา่ เด็ก ๆ ในบา้นน้ีหรือผูป้กครองทีส่ง่เด็กเขา้มารบัการดูแล

ในบา้นน้ีมีความคดิเห็นตอ่เรือ่งน้ีวา่อยา่งไร ดงันัน้เด็กและผูป้กครองสามารถ

ตดัสนิใจไดเ้ลยวา่อยากบอกหรือคยุแคไ่หน 

การพูดคุยคร ัง้น้ีถือจะยึดเอาความสมคัรใจเป็นหลกัในการพูดคุย การ

พูดคยุคร ัง้น้ีอาจมีบางค าถามทีท่ าใหรู้ส้กึไมส่บายใจ หรือล าบากใจทีจ่ะตอบ ถา้

รูส้กึแบบนัน้ทา่นสามารถเลือกทีจ่ะไปตอบค าถามได ้หรือถา้ทา่นรูส้กึไมอ่ยาก

พูดคุยแล้วท่านสามารถแจ้งได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกนักบัการพูดคุยกบับุตร

หลานของทา่นและ 

เมือ่ไดฟ้งัแบบน้ีแลว้ทา่น......รูส้กึอยา่งไร รูส้กึโอเคทีจ่ะคยุตอ่ไหม 
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กอ่นทีเ่ราจะเริม่คยุทา่น......มีค าถามหรือไมไ่หม 

ถ้าการพูดคุยคร้งน้ีท าให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจ หรืออยากขอความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติม ท่านสามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือได้ที่พี่ชม หรือ

เจา้หน้าทีข่องบา้นแมท่ศันีย์ไดต้ลอดเวลา 

ตอ่ไปผมจะอา่นขอ้ตกลงแตล่ะขอ้ และจะให้ท่านบอกว่ายนิยอมหรือตก

ลงใหท้ าอยา่งนัน้หรือไม ่ทา่นสามารถตกลงหรือไมต่กลงไดทุ้กขอ้ 

 

ขอ้ตกลง ใช ่ ไมใ่ช ่

ขา้พเจา้ไดอ้า่นเอกสารฉบบัน้ี หรือมีเจา้หน้าทีอ่า่นใหฟ้งัจน

เขา้ใจเป็นอยา่งดี 

  

ขอ้มูลน้ีจะถูกน าไปเผยแพรใ่หก้บัสถานพกัพงิษ์บา้นทศันีย์ 

องค์การชว่ยเหลือเด็ก (Save the Children) องค์การ

อนิเตอร์เนชั่นเนล เรสคิว้คอมมติต ี(IRC) และหน่วยงาน

ภายใตก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของมนุษย์ 

เพือ่พฒันาคณุภาพการบรกิารภายในสถานพกัพงิบา้น

ทศันีย์ตอ่ไป 

  

ขา้พเจา้เขา้ใจในจุดประสงค์ของการพูดคุยกนัในคร ัง้น้ีและ

ตกลงเขา้รว่มใหข้อ้มูลในการถอดบทเรียน 

  

ขา้พเจา้ยนิยอมใหบุ้ตรในความปกครองของขา้พเจา้เขา้รว่ม
การใหข้อ้มูลในการถอดบทเรียนในคร ัง้น้ี 

  

 

ชือ่- นามสกุล 

ลายเซ็นต์ 

ผูป้กครองของ 

วนัที ่ 
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ภาคผนวกที่ 4 

 

แนวค าถามส าหรับเด็ก 
 
ประเด็นที่ 1 นโยบายคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding Policy) 

 น้องรู้หรือไม่ว่าที่บ้านของเรามีนโยบายที่ชื่อว่านโยบายคุ้มครองเด็ก (เป็นกฎ กติกา หรือข้อตกลง ที่จะ
ท าให้เด็กทุกคนภายในบ้านรู้สึกปลอดภัย) 

 ถ้าเด็กบอกว่ามี ถามว่า “แล้วนโยบายคุ้มครองเด็กคืออะไร ช่วยบอกพ่ีกอล์ฟหน่อยได้มั้ย” 

 ถ้าเด็กไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบให้ถามต่อว่า “แล้วถ้ามีเพ่ือนในบ้าน เจ้าหน้าที่ หรือคนข้างนอกมาท าให้
เราไม่สบายใจ หรือมาท าร้ายเรา โดยปกติเราจะท าอย่างไร เราจะไปฟ้องหรือขอความช่วยเหลือจาก
ใคร?” 

 เรารู้ได้อย่างไรว่าเราต้องไปหาคนนี้ หรือใช้วิธีนี้ 

 เราคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการขอความช่วยเหลือแบบนี้ มันสะดวกมั้ย เรารู้สึกไว้วางใจมั้ย  

 ถ้าไม่ เราคิดว่าวิธีขอความช่วยเหลือหรือบอกเรื่องราวที่เราไม่สบายใจ หรือถูกรังแกนั้นควรเป็นแบบ
ไหน 

 ถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา เราคิดว่าใครภายในบ้านที่เรารู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจที่สุดในการขอ
ความช่วยเหลือ หรือเล่าเรื่องร่วที่เราไม่สบายใจให้เขาฟัง 
 

ประเด็นที่ 2 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Care Plan) 

 เราทราบหรือไม่ว่าที่บ้านจะมีแฟ้มที่เอาไว้เก็บประวัติ และเอกสารที่เกี่ยวกับตัวเราอยู่ 

 เขาสามารถขอดูเอกสารพวกนี้ได้หรือไม่ ถ้าขอต้องขอใคร ต้องท าอะไรบ้าง 

 เราทราบหรือไม่ว่าเหตุผลที่เราเข้ามาอยู่ในบ้านแม่ทัศนีย์คืออะไร (เด็กไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล) หรือ
ตอนนั้นผู้ใหญ่บอกว่าเราต้องเข้ามาอยู่ในนี้เพราะอะไร? 

 ตอนเข้ามาอยู่ในสถานฯ ใครเป็นคนตัดสินใจว่าเขาต้องมาอยู่ที่นี่ มีผู้ใหญ่มาถามความคิดเห็นของเขา
บ้างมั้ย? เขาคิดว่าความคิดเห็นขงอเขาได้ถูกรัปฟังหรือไม่ เขาคิดว่าถ้าตอนนั้นเขาสามารถเปลี่ยนการ
ตัดสินใจได้ เขาจะเปลี่ยนมันอย่างไร 

 แล้วทางพ่ี ๆ ได้บอกม้ัยว่าว่าเราต้องอยู่ที่นี่ไปจนถึงเมื่อไหร่ 

 แล้วส าหรับเรานอกจากที่นี่แล้ว เราอยากอยู่ที่ไหนอีกบ้าง 

 ถ้าให้เปรียบเทียบแล้ว ในความคิดของเขา การอยู่ที่บ้าน กับการอยู่ที่ดีอะไรดีกว่ากัน ด้วยเหตุผลอะไร 



 
 

93 
 

 แล้วตอนนี้ในความคิดเห็นของเราเราคิดว่าเราสามารถกลับไปอยู่บ้านได้แล้วยัง ถ้ายังเพราะอะไร แล้ว
เราคิดว่าบ้านแม่ทัศนีย์สามารถทะอะไรบ้างที่ท าให้เราสามารถกับไปยู่บ้านได้ 

 ในกรณีที่เด็กมีครอบครัว ถามว่า แล้วเขาติดต่อกับครอบครัวบ้างหรือไม่ บ่อยขนาดไหน  

 ได้กลับบ้านบ้างหรือไม่ ได้กลับช่วงไหน กี่วัน กลับอย่างไร 

 เจ้าหน้าที่คนไหนที่ดูแลเขาเป็นหลัก (Case manager) 

 เด็กกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดของการคืนสู่ครอบครัวอย่างไรบ้าง (ย้อนกลับไปถามเจ้าหน้าที่) 
 

ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติต่อเด็ก  

 เวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเด็กเผชิญสถานการณ์อะไรบ้างที่ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด หรืออยากปฏิเสธที่
จะท าแต่ไม่กล้า 

 แล้วเด็กจัดการกับความรู้สึกนั้นหรือสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไร 

 ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นหรือไม่ อย่างไรบ้าง 

 เขาคิดว่าที่ไหน หรืออะไรบ้างที่เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว และเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่ให้พื้นที่และเคารพต่อพ้ืนที่
หรือสิ่งของส่วนตัวของเขาหรือไม่ 

 เวลาใดที่เขาคิดว่าเป็นเวลาส่วนตัวที่เขาอยากใช้เพ่ือท ากิจกรรมสันทนาการส่วนบุคคลตามความสนใจ 
และคิดว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่มอบให้เพียงพอหรือไม่ 

 ในส่วนของวัยรุ่น (ถามตั้งแต่อายุ 13) เขาคิดว่าเขาได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปหรือไม่ เช่นท ากิจกรรม
หลังเลิกเรียนกับเพ่ือน มีแฟน เป็นต้น 

 มีกิจกรรมไหนอีกบ้างที่เขาคิดว่าเป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นปกติได้ท า แต่เขาไม่ได้ท าเนื่องจากอยู่ภายใต้การ
ดูแลของสถานฯ 

 
ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของเด็ก 

 เด็กได้มีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการอยู่ในสถานฯ เข้าสามารถแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจเรื่อง
อะไรได้บ้าง 

 ช่องทางและวิธีการในการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น บอกข้อเสนอ แจ้งข้อกังวลมีอะไรบ้าง และท า
อย่างไร 

 เจ้าหน้าที่เข้ามาถามความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บ่อยแค่ไหน  

 เมื่อมีเรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่ 

 เมื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเขารู้สึกว่าข้อเสนอแนะนั้นถูกรับฟังอย่างจริงจังหรือไม่ 
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ประเด็นที่ 5 แนวทางการท างานของบ้านและแนวทางการคืนสู่สังคมของเด็ก (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) 
transitioning to adulthood 

 เราคิดว่าสิ่งที่เราได้จากการอยู่ที่บ้านแม่ทัศนีย์ กับสิ่งที่เราขาดโอกาสไปเพราะเข้ามาอยู่ในบ้านแม่
ทัศนีย์เมื่อเทียบกับเด็กคนอื่น ๆ มีอะไรบ้าง 

 ตอนนี้ถ้าต้องออกไปชีวิตด้วยตัวเอง เราคิดว่าเราพร้อมม้ัย?  

 มีอะไรที่เรายังกังวลอยู่บ้าง 

 ถ้าพร้อม อะไรของบ้านแม่ที่ให้เรามาแล้วท าให้เราพร้อม 

 ถ้ าไม่พร้อมหรือกังวล เราคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาที่อยู่ที่บ้านแม่ เราคิดว่าเราควรได้รับอะไรอีกบ้างที่จะ
ท าให้เราพร้อมในการออกไปใช้ชีวิตได้มากกว่านี้ 

 
ปิดท้าย 

 ขอขอบคุณน้อง..... ที่สละเวลามาคุยกับเรา 

 ชื่นชมในจุดแข็งที่เราเห็นจากการพูดคุยของเขา  

 เน้นย่ าว่าความคิดเห็นของเขาจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนางานในบ้านแม่ทัศีย์ต่อไป 
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ภาคผนวกที่ 5 

 

แนวค าถามส าหรับทีมผู้บริหาร และ Case management team 

ปัจจุบันบ้านของเรามีบริการอะไรบ้าง? 

มีการกระบวนการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้ (34d 34ข) 

 มีนโยบายและบริการอะไรบ้างของสถานฯ เองที่สนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้ 

 มีบริการสนับสนุนทางสังคมอะไรบ้างที่ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครองในชุมชนที่ประสบ
สภาวะยากล าบาก  

 มีกิจกรรมมอะไรบ้างที่เป็นการออกไปให้ความรู้เด็กในชุมชนเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการเข้ามาอยู่ใน
สถานฯ 

 มีการออกไปท ากิจกรรมกับครูและคนในชุมชนอย่างไรบ้างที่ให้เขาสามารถแจ้งเหตุและมองเห็นว่า
เมื่อไหร่ที่ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กร 

 มีการท างานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด หน่วยใดบ้าง และเหตุผลใน
การท างานกับแต่ละหน่วยเพื่ออะไร 

 มีการเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในการสนับสนุนให้ครอบครัวหรือชุมชน
สามารถดูแลเด็กได้ 

 
มาตรการที่รัฐก าหนด 

 คิดว่าการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ที่ท าอยู่นี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบทาง
ราชการอะไรบ้าง 

 แล้วในขณะนี้การด าเนินการของสถานสอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน ที่รัฐก าหนดหรือไม่ อย่างไร  

 เพราะอะไรถึงไม่สามาถท าได้  

 มีมุมมองต่อกฎระเบียบเหล่านั้นอย่างไร 
 
มีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อลดความเป็นสถาบันหรือการยุติการดูแลแบบสถาบัน 

 ถ้าให้เทียบอดีต กับปัจจุบัน หลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้ว เราคิดว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เริ่มจาก  

 บริการ (มีบริการของบ้านเราที่จัดให้ เด็ก ครอบครัว ชุมชน อะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง มีอะไรที่เราท า
เพ่ิมข้ึนมา มีอะไรที่เราท าลดลง หรือตัดสินใจไม่ท าแล้ว) 
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 เด็ก (เกิดอะไรขึ้นกับตัวเด็กบ้างหลังจากตัวเราเปลี่ยนไป เด็กได้รับอะไรเพิ่มข้ึน เด็กได้รับอะไร
จากเราน้อยลง) 

 หลังจากนั้นก็ลิงค์ไปว่า เหตุผลที่บริการและเด็กเปลี่ยนก็เพราะเจ้าหน้าที่เปลี่ยน ดังนั้นอยาหทุก
คน่วยกันคืดว่า ตั้งแต่เริ่ม project มาเราเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้าง 

 เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่มีอะไรเพ่ิมข้ึนบ้าง ความคิดอะไรบ้างของเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนไป ทั้งความคิด
ใหม่ที่เข้ามา และความคิดเก่าที่ถูกท าลายไป ทักษะอะไรที่เราได้ถูกพัฒนาเพ่ิมขึ้น ความรู้อะไรที่
เราได้เพ่ิมข้ึน) 

ต่อมาก็อยากให้เราช่วยคิดว่า เพราะอะไรที่ท าให้การท างานของเราเปลี่ยน ท าให้เราเปลี่ยน 

 ใครบ้างที่มีอิทธิพลกับเรา เขาเข้ามาท าอะไร และวีธีการที่เราคิดว่าเขาท าแล้วได้ผลคืออะไร เครื่องมือ
อะไรที่ช่วยเรา 

 ต่อไปเราจะคุยกันถึงแผนการท างานของเรา 

 มีการอบรมฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานเพ่ือพัฒนาครอบครัว หรือชมชนให้สามารถดูแลเด็ก
ได้หรือไม่ 

 นอกจากรูปแบบการดูแลแบบสถานสงเคราะห์แล้ว ยังมีการดูแลรูปแบบอ่ืนอีกหรือไม่ที่ทางสถานฯ 
สนับสนุนเด็กและครอบครัวอยู่ 

 ทางสถานฯ มีแนวทางในการพัฒนางานในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร เช่น คิดว่าจะต้องท าอะไรเพิ่ม เด็ก
ควรมีจ านวนกี่คนในอีก 5 ปี 

 มีแนวคิดในการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นรูปแบบอ่ืนหรือไม่ 
 
เกณฑ์และแนวทางในการรับเด็ก 

 มีเกณฑ์ในการรับเด็กหรือไม่  

 เกณฑ์ในการรับเด็กของบ้านคืออะไร  

 ขั้นตอนการรับเด็กโดยละเอียดในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

 ในฐานะคนที่เคยส่งเด็กเข้ามารับการดูแลภายในบ้าน หรือพยายามส่งเด็กที่เข้ามารับการดูแลภายใน
บ้าน ตอนนั้นทางบ้านมีวิธีการอย่างไรบ้าง 

 ทางบ้านมีเกณฑ์การรับเด็กอย่างไรบ้าง 

 ถ้าพ่อแม่ของเด็กติดต่อมาเพ่ือส่งมอบเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ทางบ้านจะท าอย่างไร และมีมาตรการ
ในการช่วยเหลือย่างไรบ้าง 
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ภาคผนวกที่ 6 
 

แนวค าถามส าหรับ Case Management team 

Care plan และการเตรียมความพร้อมในการตืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคม (39 40) 

 เด็กทุกคนมี Care plan หรือไม่ 

 Care plan ของเด็กประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาอย่างไรบ้าง 

 ส าหรับบริการของเด็กแต่ละคนนั้นเราจัดอย่างไร และเราทราบได้อยย่างไรว่าเด็กแต่ละคนมีความ
ต้องการในการพัฒนาแบบไหน 

 มีเด็กอายุ 0-3 ปี อยู่จ านวนกี่คน มีวิธีการดูแลเพ่ือตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มนี้อย่างไร 

 ในการประเมินความต้องการของเด็กและครอบครัวนั้น เราใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการประเมิน และ
เราใช้มันอย่างไร 

 ใน Care plan ได้ระบุเรื่องการคืนเด็กสู่ครอบครัว และได้ก าหนดกรอบระยะเวลาไว้หรือไม่ 

 ใน Care plan ได้ระบุถึงความถ่ีหรือการด าเนินการเพ่ือรักษาสัมพันธภาพของเด็กและครอบครัว
หรือไม่ และถ้ามีความถี่เหล่านั้นเป็นแบบไหน 

 มี Case manager กี่คน และแต่ละคนรับผิดชอบเด็กทั้งหมดกี่คน 

 ส าหรับเด็กบางคนที่เป็นเด็กก าพร้า เราได้มีวิธีการให้เขาได้เห็นภาพชีวิตของเขาอย่างไร เคยคิดเรื่องนี้
หรือไม่ 

 ถ้าเด็กอยากทราบความเป็นมาในชีวิตของเขา และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ เขาสามารถท า
ได้หรือไม่และเขาจะต้องท าอย่างไร 
 

การเตรียมความพร้อมของเด็กในการคืนสู่ครอบครัว 

 ทางบ้านมีแนวทางในการคืนเด็กสู่ครอบครัวอย่างไรบ้าง 

 วีธีการคืนเด็กสู่ครอบครัวที่ผ่านมาท าอย่างไร 

 ข้อท้าทายของการคืนเด็กสู่ครอบครัวคืออะไร อะไรที่เราท าไม่ได้ 

 มีเด็กกี่คนที่อยู่ในสถานฯ ความยากของการคืนเด็กเด็กเหล่านี้สู้ครอบครัวคืออะไรท าไมท าไม่ได้ 

 เอาข้อมูลเด็กที่เหลือทั้งหมดมาดู แล้วช่วยกันเขียนว่าเพราะอะไรท าไมเด็กเหล่านี้ถึงคืนสู่ครอบครัว
ไม่ได้ 
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การท างานกับครอบครัวเดิมของเด็กในระหว่างที่เด็กอยู่ในสถานดูแล 

 เหตุผลในการเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ของเด็กคืออะไรบ้าง 

 เมื่อเด็กเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์แล้ว เราท าอย่างไรกับครอบครัว 

 เจ้าหน้าที่คิดว่าตัวเองมีความรู้เพียงพอ หรือไม่ที่จะท างานกับครอบครัว 

 ถ้าจะท างานกับครอบครัว เราคิดว่าจะต้องรู้ หรือ ด าเนินการอะไรอีกบ้าง 

 องค์กรภายนอกสามารถช่วยเราได้อย่างไรบ้าง 
 

การติดตามเด็กและครอบครัวหลังการคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน (Aftercare support) 

 มีระยะเวลาการติดตามและสนับสนุนครอบครัวหลังคืนเด็กที่ครอบครัวอย่างชัดเจน 

 มีการสนับสนุนเด็กที่คืนสู่สังคมและติดตามในระยะแรก มีการประเมินเพ่ือปิดเคสหลังที่เด็กสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

 เมื่อเด็กออกไปจากสถานฯ แล้วทางสถานฯ ด าเนินการอย่างไรต่อบ้าง 

 ระยะเวลาในการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ นานแค่ไหน 
 

Best interest of the child (p.24) 

 เมื่อจ าเป็นต้องตัดสินใจในสถานการณ์ท่ียากล าบากเก่ียวกับตัวเด็ก เช่น ประเมินการรับเข้า ประเมิน
ส่งคืนครอบครัว หรือกรณีอ่ืน ๆ ทางสถานฯ มีวิธีการ และด าเนินการอย่างไรในการพิจารณาว่านี่คือ
ผลประโยชน์สูงสุงสุดของเด็กเป็น 

 ทางสถานทราบถึงแนวทางการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามประกาศกฎกระทรวงพม.
หรือไม่ และเคยได้ใช้มาเป็นแนวทางหรือไม่ 
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ภาคผนวกที่ 7 
 

เอกสารประกอบการน าเสนอผลการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสถานรองรับเด็กน าร่องนพื้นที่จังหวัดตาก 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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