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บทที่ 6
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยงดูทดแทน
(ข้อ 5, 9–11, 18 (1–2), 20, 25, และ 27(4)

6.1 การสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก (สภาพแวดล้อมทางครอบครัว -Family Environment)
(49) การโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศทาให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดน้อยลง และทาให้เด็กถูกทอดทิ้งเด็กไว้ใน
ชนบทกับปู่ย่าตายายซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กเป็นหลักโดยไม่มีการสนับสนุนหรือบริการเพียงพอ ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของบิดามารดา และพัฒนามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวล่มสลาย และเสริมสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่ง
(50) คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีคงความพยายามปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบิดามารดา และพัฒนา
มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวล่มสลาย และเสริมสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่ง คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีทบทวน
การสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก (support facilities) ให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแล และดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
เสริมสร้างสิ่งอานวยสะดวกดังกล่าวตามข้อบท 18 และ 27 ของอนุสัญญา คณะกรรรมการเสนอแนะรัฐภาคีพิจารณาให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญากรุงเฮกที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ อนุสัญญาฉบับที่ 34 ว่าด้วยอานาจศาล กฎหมายที่บังคับใช้ การยอมรับ
การบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบิดามารดา และมาตรการเพื่อการคุ้มครองเด็ก ( the
relevant Hague Conventions, namely, Convention No. 34 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition,
Enforcement and Cooperation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of
Children)

6.1.1 มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การยูนิเซฟได้ร่วมดาเนินการศึกษาวิจัยถึงสถานการณ์ ผลกระทบ และ
แนวทางส่งเสริมสวัสดิภาพคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยนวัตกรรมเสริมสร้าง
ความรักความผูกพันในครอบครัวเพื่อสังคมที่ปลอดภัย และการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษา
นโยบาย/มาตรการสาหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลาบาก : ครอบครัวผู้สูงอายุดูแลเด็กตามลาพัง
และครอบครัวผู้สูงอายุตามลาพัง: ครอบครัวแหว่งกลาง และการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว (สัมพันธภาพ
ของครอบครัว)
6.1.2ประเทศไทยได้ปฏิรูปกฎหมายความรับผิดชอบของบิดา มารดา และได้พัฒนามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้
ครอบครัวล่มสลายและเสริมสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่ง โดยบทบัญญัติมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้ผู้ปกครองเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู ในความปกครองดูแลของตนไม่
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น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและตองคุ มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู ในความปกครองดูแล
ของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าเกิดอันตรายต่อรางกายหรือจิตใจ มีการดาเนินโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ปู่ย่า ตา
ยาย เพื่อให้ความรู้แก่พ่อแม่และพ่อแม่คนที่สอง ในการดูแลเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม และปัจจุบันไทยกาลังยก
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพ่อแม่ในการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร
6.1.3ประเทศไทยได้ ก ารออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ
ควบคุมดูแลเด็ก คือ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแล
เด็ก พ.ศ. 2555 และระเบียบของผู้ประสานงานกลาง ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือตาม
กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2556
ประเทศไทยกาลังพิจ ารณาเกี่ยวกับ การเข้าร่ว มเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 34 ว่าด้วยอานาจศาล
กฎหมายที่ใช้บังคับ การยอมรับ การบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบิดามารดา
และมาตรการเพื่อการคุ้มครองเด็ก

6.2 การดูแลทางเลือก (เด็กที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว-Children deprived of family environment)
(51) คณะกรรมการรับทราบด้วยความชื่นชมรัฐภาคีที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ 3,000 ครอบครัว
ต่อปี และยกร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยครอบครัวทดแทนชั่วคราว อย่างไรตาม คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพา
การดูแลเด็กในเชิงสถาบันมากเกินไป (เด็ก 7,000 คน ในสถาบัน 29 แห่ง) และการขาดการตรวจสอบติดตามและการดูแล
สถาบันดังกล่าว คณะกรรมการกังวลต่อประเด็นการขาดกฎระเบียบควบคุมสถาบันและระบบการดูแลอุปถัมภ์ รวมถึงการดูแล
โดยเครือญาติ ตลอดจนการขาดการวางแผนการดูแลเด็กในทันที่เด็กเข้าไปอยู่ในบริบทการดูแลแบบทางเลือกนี้
(52) คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับก่อนว่ารัฐภาคี
(ก) ดาเนินการศึกษาแบบครอบคลุมเพื่อประเมิ นสถานการณ์เด็กที่อยู่ในสถาบันรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ แผนการดูแล
และบริการที่จัดให้
(ข) กาหนดมาตรฐานชัดเจนสาหรับสถาบันและระบบครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงกฎเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจตามข้อบท 9 ของอนุสัญญานี้ และสร้างหลั กประกันว่ามีการทบทวนการให้เด็กไปอยู่เป็นระยะ
ตามความในข้อบท 25 ของอนุสัญญานี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีจัดทายุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยครอบครัวทดแทน
ชั่วคราว และนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก
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(ค) ดาเนินการให้มีการตรวจสอบติดตามสถาบันที่ ให้การดูแลทางเลือกทุกแห่งอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมทั้งกลไกตรวจสอบ
ติดตามการร้องเรียนอิสระ และองค์กรพัฒนา โดยมุ่งสร้างหลักประกันว่ามีการคุ้มครองสิทธิเด็ก และให้เด็กสามารถใช้กลไก
เหล่านี้โดยสะดวก
(ง) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อให้เด็กในสถาบันเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวในทุกวาระที่เป็นไปได้ และใช้
วิธีให้เด็กไปอยู่ในสถาบันต่าง ๆ เป็นทางเลือกสุดท้าย และ
(จ) ดาเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวการสร้างเสริมครอบครัว และการรักษาสถาบัน
ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต้องไปอยู่สถาบันกันเป็นจานวนมาก
คณะกรรมการเสนอแนะให้ รั ฐ ภาคี น าแนวทางปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ยการดู แ ลเด็ ก แบบทางเลื อ ก ( the Guidelines for the
Alternative Care of Children) มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งแนบท้ายข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 64/42
(the Alternative Care of Children annexed to the United Nations General Assembly resolution 64/142)
ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

6.2.1ประเทศไทยได้ ด าเนิ น มาตรการป้ อ งกั นไม่ ใ ห้ เ ด็ก มาอยู่ ใ นสถาบั น มาตรการทางด้ า นคุ ณ ภาพหรือ
มาตรฐานของสถาบัน และมาตรการในการคืนเด็กสู่สังคมเพื่อลดจานวนเด็กที่อยู่ในสถาบัน
 มาตรการเชิงป้องกัน
o ประเมินสถานการณ์เด็กที่ถูกแยกจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัว มีการจัดการดูแลทางเลือก
สาหรับเด็ก มีการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กทางเลือกในรูปแบบของครอบครัวอุปถัมภ์ เครือญาติ
อุปถัมภ์ แทนการส่งเด็กเข้าสู่สถาบัน
o มีการจัดทายุทธศาสตร์ในการดูแลเด็กในครอบครัวทดแทน
o มีมาตรการป้องกันการส่งเสริมให้พ่อแม่มีความสามารถในการดูแลเด็ก อาทิ การมีเครือข่ายท้อง
ไม่พร้อม เอกชนและรัฐ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการ
ฝึกอบรมบุคลากร และการป้องกันการทิ้งเด็ก หรือกรณีเด็กพิการ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิการ และสนับสนุนให้มีความรู้ในการดูแล
o ดาเนินการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ภายใต้โครงการการส่งเสริมสถาบันครอบครัว คลินิก
ครอบครัวโครงการศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน กิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน กิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว กิจกรรม
ร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว / ครอบครัวทดแทน จัดตั้งขึ้นในปี 2554 โดย
ร่วมกับ องค์การ Care for children เป็นต้น
 มาตรการด้านคุณภาพของสถาบัน
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o มีการจัดทามาตรฐานการให้บริการสงเคราะห์ภาครัฐ ขึ้นมาแล้วนาไปปรับใช้ โดยปัจจุบันกาลัง
ดาเนินการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการสงเคราะห์ภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2560 และจามีการ
ประเมินอีกครั้งในปี พ.ศ. 2561
o มีการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ และดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ คือ โครงการเพชรน้าหนึ่ง รูปแบบ One Talent One
Model
o มีการดาเนินการมีการตรวจสอบ/ติดตามสถาบันที่เลี้ยงดูเด็ก อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ได้ดาเนินการตรวจสอบในสถานพินิจ และได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ และข้อมูลระยะเวลาการอยู่ในสถาบันของเด็ก สถานสงเคราะห์มีการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการดาเนินงาน
o ความท้าทายด้านมาตรฐานของสถาบันของเอกชนที่ยังไม่มีการสารวจข้อมูลที่แน่นอน และจาก
ข้อมูลการศึกษาวิจัยสถานสงเคราะห์เอกชน จานวน 137 แห่ง ปรากฏว่ายังไม่มีกระบวนการ
ติดตามการให้บริการของสถานสงเคราะห์เอกชน
 มาตรการคืนเด็กสู่สังคม
ดาเนินมาตรการนาเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว โดยจัดครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งครอบครัวโดยองค์กรเอกชน และ
องค์กรธุรกิจ พัฒนาครอบครัวอุปถัมภ์ทางเลือกโดยให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือด้าน
ครอบครัวอุปถัมภ์กับมูลนิธิ Care for Children ประเทศจีน (สถานสงเคราะห์เวียงพิงค์ /บ้านเด็กชายเชียงใหม่)
โดยให้เด็กออกจากสถานสงเคราะห์ โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก การเตรียมความพร้อมของ
เด็กก่อนออกจากสถาบันเพื่อให้สามารถอยู่กับครอบครัวได้ โดยนาร่องที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ประมาณ 20 ครอบครัว มีสถานสงเคราะห์เข้าร่วมโครงการแล้ว 20 แห่ง มีการนาเด็กในสถานสงเคราะห์ให้ชุมชน
ได้เลี้ยงดู

6.3 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(53) คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553 และรับทราบด้วยความยินดีว่ารัฐ
ภาคีให้ความสาคัญกับการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศมากกว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ และมีการตั้ง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศเนื่องจากมีเด็กจานวนมากที่อยู่ในสถานการณ์อ่อนแอล่อแหลมใน
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รัฐภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุพลภาพ เด็กยากจน เด็กเร่ร่อนในสถานการณ์ต่าง ๆ และเด็กไร้รัฐ รวมถึงสถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีประกันให้มีระบบตรวจสอบติดตามกระบวนรับบุตรบุญธรรมที่มีประสิทธิผล

6.3.1ไทยได้ ด าเนิ น การมาตรการหลายประการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ร ะบบการรั บ เด็ ก เป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรมมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 ปรับใช้มาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม พ.ศ. 2553 และแนวทางการปฏิบัติในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งได้กาหนดระบบและ
ขั้นตอนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมครอบครัว การ
ตรวจสอบคือการสัมภาษณ์เชิงลึก การทดลองเลี้ยงดู การอนุมัติรับจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม
 พัฒนาระบบติดตามการรับเด็กเป็นบุ ตรบุญธรรม โดยกาหนดมาตรการในการติดตามการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรมโดยการเชิญครอบครัวมาพูดคุย และการจัดส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินการเลี้ยงดูเด็ก และ
ดาเนินการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสังคมเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยจัดโครงการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ชาวไทยและ
ต่างชาติในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553
 สร้ างระบบและกลไกการติดตามกระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยกรณีรับบุตรบุญธรรมใน
ประเทศไทย การติดตามและรายงานการเลี้ยงดู กรณีการบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ มีกลไกการติดตาม
ผ่านเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ มีการรายงานการเลี้ยงดูจนถึงอายุ 18 ปี
6.4 การละเมิดและการละเลย (การทอดทิ้งเด็ก)
(54) คณะกรรมการต้อนรับงานการศึกษาระดับชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กที่รัฐภาคีได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2554
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลต่อเด็กจานวนมากถูกทอดทิ้งเนื่องจากบิดามารดาโยกย้ายถิ่นฐานไปเขตเมือง หรือบิดา
มารดาเสียชีวิตเพราะเหตุที่เชื่อมโยงกับโรคเอดส์
(55) คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทาให้ครอบครัวที่แยกจากกันด้วย
เหตุจากการโยกย้ายถิ่นฐานได้อยู่กันพร้อมหน้า รวมถึงความเป็นไปได้ที่ให้บิดามารดา นาบุตรไปอยู่ในเขตเมืองพร้อมตน
คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีสนใจกับเด็กกาพร้าและสร้างหลักประกันว่าเด็กกาพร้าจะมีครอบครัวอุปถัมภ์ทันกาลตาม
สมควร

6.4.1 ไทยดาเนินมาตรการให้เงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาทาง
สังคม มีการดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างหลักประกันการเลี้ยงดูเด็ก รวมไปถึงการมีครอบครัวอุปถัมป์
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แก่เด็กกาพร้า อาทิ โครงการ Global Fund Alternative Care โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เด็ก
ปฐมวัย (เด็กโยกย้ายถิ่น) เพื่อเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก โรงเรียนพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่คนที่สอง และผู้ดูแลเด็ก โครงการสนับสนุนนมสาหรับเด็กที่แม่ติดเชื่อ
HIV AIDS และใช้มาตรการตรวจสอบข้อมูลการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

