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บทคัดย่อ
นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นพลวัต ท่ามกลางขนาดของปัญหาและความรุนแรงที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น บทความวิชาการนี้ซึ่งมาจากการทบทวนงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ
และประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้เขียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสะท้อนให้เ ห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงในมิติสังคมที่เกิดขึ้นและดารงอยู่ในสังคมไทยปั จจุบัน รวมถึงผลกระทบจาก
ความเป็น โลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ ยังนาเสนอถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานและ
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับของสังคมไทยและระดับสังคมโลกที่ควรมีต่อ
การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์สาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ซึ่งบทความได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่นักวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว และนัก
สังคมสงเคราะห์วิชาชีพพึงมี พึงตระหนัก และพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาองค์
ความรู้ ผ่ า นกระบวนการศึ ก ษาวิ จั ย การแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ การมีศักยภาพทางวัฒนธรรมที่จะสามารถปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการที่มีศาสนา
หรือความเชื่อที่แตกต่างไปจากผู้ให้บริการ นักสังคมสงเคราะห์ควรมุง่ มั่นในการสร้างความ
เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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คาสาคัญ : การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, นักสังคมสงเคราะห์, บทบาทในการพัฒนา
เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ABSTRACT
Social workers who work with children, youth and families under
dynamic social dynamics. Amidst the scale of the problem and the intensity
of the variety is more diverse. This scholarly article comes from a review of
the research, academic papers and the author's performance experience.
The aim is to reflect the changes in social dimensions that occur and exist
in Thai society today. It also introduces laws related to the performance and
role of social workers, both at the level of Thai society and at the global
level, to the development of social welfare. This article highlights the
potential that children and youth scholars and professional social workers
deserve and whether it is the development of knowledge through research.
National and international academic exchanges. The cultural potential to be
able to work with users of different religions or beliefs from the service
provider. Social workers should strive for equality and fairness to the users
under the changes in the 21st century.
Keywords : 21st Century Change, Social worker, Role in child development
Youth and family
บทนา
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมานับว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย และ
ประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่ งประชาคมอาเซียนได้มีแผนในการพัฒนาที่
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เด่นชัดใน 3 ด้านด้วยกัน หรือที่เรียกว่า 3 เสาหลัก ซึ่งเสาหลักที่ 1 ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
เสาหลั ก ที่ 2 ได้ แ ก่ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community:
AEC) และเสาหลักที่ 3 ได้แก่ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) (ไทยรั ฐ ออนไลน์ , 2558) ซึ่ งเสาหลั ก ทั้ ง 3 ได้ ค รอบคลุ ม ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในมิติต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในขณะที่ แผนงานของประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรมอาเซี ยน (ASCC Blueprint) ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานและการจ้างงาน ได้แก่ ลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สนับสนุนงานที่มีคุณค่า (promotion of decent work) และการเสริมสร้างทักษะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558) จากการเปลี่ยน
ผ่าน และการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม ประชากร และแรงงาน ภายในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน การดาเนินการพัฒนาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ภายใต้ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่ง ซึ่งสาระสาคัญของปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ได้มุ่งเน้นที่การยอมรับใน
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ตั้งแต่ถือกาเนิด และสิทธิแห่งเสรีภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม สิทธิใน
การได้รับพัฒนาการ การได้รับการศึกษา มีส่วนร่วมในวัฒนธรรม และมิติอื่นๆ (United
Nations, 1948) ซึ่ ง ประชาคมอาเซี ย นได้ ก าหนดให้ มี ป ฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของอาเซีย นที่มี
ความแตกต่างในด้านการเมือง สังคมเละวัฒนธรรม นอกจากนี้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนจะต้องรักษามาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม
เติมจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ,
2556)
การเปิดพรมแดนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน นอกจากมิติทางด้านประชากรที่เคลื่อนที่ในกลุ่ มประเทศประชาคมฯ
แล้ว เด็กและเยาวชนที่เกิดจากแรงงานที่เป็นประชากรในภูมิภาคที่มีการแลกเปลี่ยน
142

Journal of Social Work Vol. 26 No.2

ระหว่างกัน ก็นับว่าเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องมีมาตรการทางสวัสดิการสังคมรองรับ อาทิ
การศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวและเด็กที่เกิดจากครอบครัว
แรงงานต่างด้าว ผลการสารวจสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดในกลุ่มประเทศประชาคม
อาเซียน ปัญหาด้านโรคระบาด งานสาธารณสุข และสุขอนามัยเป็นอีกประเด็นที่พบได้
มากขึ้นในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2555) อย่างไรก็ดี
ผลกระทบและการตั้งรับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้ นจากการเปิดพรมแดนทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศสมาชิกต้องมี
แนวนโยบาย และมาตรการในการรองรับ และแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและตรงกับบริบททางสังคมของแต่ละประเทศสมาชิกต่อไป เพื่อให้แนวทางใน
การพัฒนาเติบโตขึ้นอย่ างมีศักยภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกัน
ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ภายหลั ง จากการเข้ า ร่ ว มประชาคมอาเซี ย น ประเทศไทยในฐานะหนึ่ งใน
ประเทศสมาชิกของประชาคมฯ ได้ร่วมดาเนินนโยบายตามทิศทางเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
ของประเทศสมาชิก ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาทิ กระทบต่อระบบ
สุ ข ภาพของไทยซึ่ งต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในหลายด้ า น โดยเฉพาะการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ระบบสุขภาพมี
ความมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาวะกายและสุขภาพจิตที่ดี ผ่านกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ยังส่งผล
กระทบต่อการป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันมีผู้รับบริการด้าน
สุขภาพที่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ป่วยต่างชาติในไทยมากขึ้น มีความหลากหลาย
ของเชื้อชาติ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ การแพร่กระจายของโรคติดต่อ
และโรคเรื้อรัง นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวยังมีผลโดยตรงกับความสามารถ
ในการรองรับของระบบบริการสุขภาพไทย อัตราการครองเตียงของแรงงานต่างด้าวจะ
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เพิ่ ม ขึ้ น ในโรงพยาบาลซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี แ รงงานต่ า งด้ า วจ านวนมาก ภาระค่ า
รักษาพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งปัญหาของการสื่อสารที่ต้องมีระบบล่ามหลายภาษาใน
โรงพยาบาลมากขึ้น สาหรับผลกระทบด้านลบจะเกิดปัญหาบุคลากรด้านสาธารณสุข ไม่
เพียงพอต่อการรับและดูแลผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการเกิดสมองไหล การ
เคลื่อนย้ายของทรัพยากรการแพทย์ของไทยมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าว
ส่ งผลในด้ า นบวกต่ อ ประเทศไทยเช่ น กั น ที่ จ ะกลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
(medical hub) การข้ามไปลงทุนบริการสุขภาพในประเทศเพื่อนบ้านจะเกิดมากขึ้น โดย
คาดว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับระบบสุขภาพไทยอย่างไม่หยุดยั้งต่อ ไป (จินตนา
อาจสันเที๊ยะ และสายสมร เฉลยกิตติ, 2559) นอกจากระบบสุขภาพและสาธารณสุขแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในด้านประชากรก็มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในระบบสังคมวัฒ นธรรม การ
ปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก และสตรี จึ ง เป็ น ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ป ระเทศในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย นให้
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นผู้ดาเนินนโยบายเพื่อตอบสนองแนวคิดของ
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้ วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN
Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children: ACWC) ที่มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลอยู่ภายใต้โครงสร้างของอาเซียน
และรายงานตรงต่อรัฐมนตรีสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Ministerial
Meeting On Social Welfare and Development: AMMSWD) มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็ก กาหนดนโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม ส่งเสริมให้สาธารณชนมีความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ
สตรีและเด็กในอาเซี ยน เป็นปากเป็นเสียงแทนสตรีและเด็ก (กองอาเซียน สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2557) ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ
ได้จัดทาแผนงานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) มุ่งเน้นให้ความสาคัญในการกาหนด
กิจกรรมสาหรับแผนงานฯ เริ่มจากการศึกษาเอกสารสาคัญต่างๆ ได้แ ก่ กฎหมายใน
ประเทศ แผนงานที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งหัวข้อที่
มุ่งเน้น ได้แก่ การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก การค้าสตรีและเด็ก สตรีและเด็กที่
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อาศั ย อยู่ ด้ ว ยและได้ รั บ ผลกระทบจาก HIV/AIDS ผลกระทบทางสั ง คมจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีต่อเด็กและสตรี การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และเด็กพิการ ระบบการคุ้มครองเด็ก การทางานแบบบูรณาการและครอบคลุมสาหรับ
เด็กที่ต้องการการคุ้มครองทางสังคม สิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งรวมถึงการ
ดู แ ลพั ฒ นาการและการศึก ษาตั้งแต่เ ยาว์ วั ย เป็ น ต้ น นอกจากปั ญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวที่เกิดต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งสตรีแล้ว ปัญหาการกระทาผิดของเด็กและ
เยาวชนไทย ซึ่ ง ถู ก ด าเนิ น คดี โ ดยสถานพิ นิ จ ฯนั้ น พบว่ า มี จ านวนมากขึ้ น ในทุ ก ปี
(สานักงานสถิติและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558)
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ พ บว่ าเป็ น ความผิดเกี่ ยวกั บยาเสพติ ดมากที่ สุด รองลงมาคื อคดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามลาดับ และข้อมูลที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งของเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดี พบว่าเป็นเด็กและเยาวชนที่ครอบครัว
แยกกันอยู่ กระทาความผิดมากกว่าเด็กและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งรัฐได้ออกกฎหมายที่มีเนื้อความเอาผิดพ่อแม่ผู้ดูแลบุตรหลานด้วย โดยมีวัตถุประสงค์
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงหน้าที่ และควรให้การอบรมสั่งสอนและให้ความเอาใจใส่
ให้เวลาอยู่กับบุตรหลาน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา มากกว่าให้เด็กและเยาวชนต้องคดีอยู่
ในสถานพินิจฯ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการศึกษาตามระบบ และขาด
โอกาสในการพัฒนาทางอารมณ์และพฤติกรรมในทิศทางที่เหมาะสม หากพิจารณาจาก
ข้อมูลและสถิติของเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดจะพบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การอบรมเลี้ยงดู การทาหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความสาคัญและส่งผลต่อพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนในครอบครัวอย่างมาก ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในประเด็น
ของเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดคือการทางานพัฒนาศักยภาพของครอบครัว การ
ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมแวดล้อม อาทิ โรงเรียน ชุมชน ให้มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา

145

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

สถานการณ์ ทั่ ว ไปของสั ง คมไทยและสั ง คมโลกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก เยาวชน และ
ครอบครัว
โครงสร้างประชากรในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” จากสถิติประชากร ปี พ.ศ.
2555 -2559 อัตราการเกิดในปี 2555 พบว่ามีเด็กแรกเกิดจานวน 12,930,438 ราย และ
ในปี 2559 พบอัตราการเกิดเป็น 12,228,461 ราย และจานวนประชากรผู้สูงอายุ จากปี
2559 พบว่ามีผู้สูงอายุจานวน 8,170,909 ราย ในปี 2559 พบสถิติจานวนประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 9,802,080 ราย (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559)
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็นร้อยละ
14.9 ในปี 2557 เป็นผู้สูงอายุชายคิดเป็นร้อยละ 45.1 และผู้สูงอายุหญิงร้อยละ 54.9
(สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) จากอัตรา
การเกิดที่ลดน้อยลงในปัจจุบัน ทาให้รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการมีบุตร โดยการจัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 (ไทยโพสต์, 2560) เพื่อ
ส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เน้นใน 3 เรื่องสาคัญ คือ (1) การเพิ่ม
จานวนการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปี เพื่อทดแทนจานวนประชากร (2) มีการวางแผนและ
ได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร และ (3) ทารกเกิดมาอย่างแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี โดยจะการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ก่อนมีบุตร ตั้งครรภ์ และหลัง
คลอด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยมีลูก ปรับปรุงแก้ไขสิทธิ์ลาคลอดเพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ดูบุตร มาตรการทางภาษีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาล
เล็งเห็นว่า ในปัจจุบันมีเด็กเล็กในช่วงอายุ 0–6 ปี เพียง 1.2 ล้านคนเท่านั้น ที่ได้รับการ
คุ้มครองด้วยเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม ขณะที่อีกกว่า 4 ล้านคน ไม่ได้เงิน
สนับสนุนจากรัฐ ถือเป็น ช่องว่างทางสังคมอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไข จึงได้ทุ่มเงิน
งบประมาณถึง 600 กว่าล้านบาท ให้กับโครงการนี้ โดยจะเมื่อจบโครงการคาดว่า ร้อยละ
95 ของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
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และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
2559) ทั้งนี้การลงทุนสาหรับเด็กในช่วงวัย 0–6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญที่สุด ถือ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างรากฐานที่สาคัญ ให้เด็ก
สามารถเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคตซึ่งจากสถิติดังกล่าวสะท้อนภาพสังคมไทยในอนาคตได้ว่าจานวน
ผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ ก้าวล้าน าสมั ย
ประกอบกับคุณภาพชีวิตของประชากรในภาพรวมดีขึ้นตามลาดับ ในขณะเดียวกันพบว่า
ประชากรในวัยทางานหรือวัยเจริญพันธุ์เลือกที่จะสมรส หรือมีครอบครัวน้อยลง ส่งผลให้
อัตราเด็กเกิดใหม่น้อยลงตามลาดับด้วย
นอกจากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดน้อยลงอย่างมากแล้ว โครงสร้าง
ของประชากรในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังพบว่ามีประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าวจานวน
มากที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศและกระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละภูมิภาค สามารถจาแนก
ตามลักษณะ การเข้าเมืองได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและกลุ่มที่
เข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมาย ปี 2550-2558 แรงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตท างานใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ เข้าเมืองถูกกฎหมายมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีแนวโน้มที่จะ
ลดลงตามนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าว โดยให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศ
ไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเคยขออนุญาตทางานหรือไม่ รวมทั้ง ครอบครัว ผู้ติดตามจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติในแต่ละปี เพื่อนาไปสู่กระบวนการทาให้ถูกกฎหมาย ปี
2558 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในประเทศไทย มีจานวน 1,445,575 ราย
โดยจาแนกเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย จานวน 1,416,513 ราย และ
กลุ่มแรงงานต่างด้ าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับอนุญาตทางานตามมติ ครม.
(มาตรา 13) เฉพาะชนกลุ่มน้อย จานวน 29,062 ราย (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) ซึ่งการหลั่งไหลของประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าว
นี้เอง ส่งผลกระทบในมิติทางสาธารณสุขและทางสั งคมต่อเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว
อาทิ ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น (ชัยรัตน์ เวชพานิช, 2555)
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากสถิ ติ ด้ า นประชากร และสถานการณ์ ก ารเคลื่ อ นไหวของ
ประชากรในระดับโลกแล้ว จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม การ
เลื่อนไหลของประชากรทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในสั งคมนั้ น ๆ การวางแผนพั ฒ นาประชากรจึ งมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งค านึ งถึ ง
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศรวมถึงประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าว การดูแลให้
การย้ายถิ่นทากินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการวางแผนแนวทางจัดสวัสดิการ
สังคมให้เหมาะสมทั้งประชากรหลักภายในประเทศและประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ประกอบอาชีพ ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีความต้องการแรงงานที่ไม่
ต้องการทักษะหรือความถนัดเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรใน
ประเทศไทยเข้าถึงการศึกษามากขึ้น และมีโอกาสในการเลือกอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ความต้องการแรงงานจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การจัดระบบสวัสดิการ
ที่มีความเหมาะสม และมีความทั่วถึงนับเป็นประเด็นที่สาคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมโลก
ด้วยเช่นกัน
ความเจริญทางวัตถุที่ผกผันกับสถานการณ์ทางสังคมในมิติความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี
สถิติการกระทารุนแรงต่อเด็กและบุคคลในครอบครัวพบว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก
ขึ้นในทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงต่อเด็ก คือความรุนแรงทุก
รูปแบบที่สามารถสร้างผลกระทบต่อเด็กๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ สถิติจากองค์กร
United Nations Children’s Fund หรื อ UNICEF (UNICEF, 2016) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ใน
ปัจจุบัน ยังพบปัญหาความรุนแรงต่อเด็กขึ้นในทั่วทุกมุมโลก ทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
ประชากรเด็กในประเทศด้อยพัฒนา และประเทศกาลังพัฒนา และยังหมายรวมถึงเด็กที่
เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว และผู้ลี้ภัยทางการเมือง ผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งตัวเลขที่พุ่ง
สูงขึ้นจากการรายงานนี้เอง ที่เป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละประเทศหันมาสนใจเรื่องการจัด
สวัสดิการแก่เด็กและเยาวชน และครอบครัว ประเทศไทยก็นับเป็นประเทศที่ยังคงเผชิญ
กั บ ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครัว และการกระท ารุ น แรงต่ อ เด็ ก (องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ
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ประเทศไทย, ม.ป.ป.) จากสถิติผู้รับบริการของศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ทุ ก แห่ ง จ านวน 829 แห่ ง (กระทรวงสาธารณสุข , 2558) ราย เป็ น เด็ก
108,933 ราย และสตรี 97,291 ราย โดยในกลุ่มเด็ก มีสาเหตุมาจากการปล่อยปละ
ละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นเหตุให้เด็ กถูกกระทารุนแรงทาง
เพศมากที่สุด ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวงทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายกัน และ
จากข้อมูลล่าสุดปี 2559 มีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์พึ่งได้ จานวน 22,850 ราย คิดเป็น 63
ราย/วัน หรือ 3 ราย/ชั่วโมง ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งจากสถิติ
และสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายขยายศู น ย์ พึ่ ง ได้ ไ ปยั ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.) จานวน 9,750 แห่ง ภายในปี 2560
พร้อมพัฒนาแนวทางปฏิบัติโครงการคุ้มครองเด็กและสตรี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะในการให้การปรึกษาเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
บริบทสังคมไทย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC
or UNCRC) นับเป็นหัวใจและเป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความ
เห็นชอบมากที่สุดในโลก ใน พ.ศ. 2535 โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับนี้
ซึ่ งระบุ ร ายละเอี ยดของสิ ท ธิขั้ น พื้ น ฐานต่า งๆ ไว้ ว่ า ทุ ก ประเทศต้อ งรั บประกั นเด็กใน
ประเทศของตนที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลในทุกมิติและทุกรูปแบบ (UNICEF,
1989) ในส่วนของประเทศไทยได้มีการพัฒนาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง
สิทธิต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการบาบัดฟื้นฟูเด็กและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ
สตรีมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตั้งแต่ก่อนการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน โดยในบทความนี้
จะขอกล่าวถึงกฎหมาย 4 ฉบับ อันได้แก่ (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (2)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซึ่งปัจจุบัน
กาลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว หาก
ร่างพระราชบัญญัติได้ผ่านการอนุมัติ (3) พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น
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ตั้งครรภ์ พ.ศ.2559 และ (4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2560 ซึ่งพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
ได้นิยามกาหนดความหมายของ “เด็ก” ว่าหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบ
แปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้ว ยการสมรส นอกจากนี้ยังได้จ าแนก
ประเภทของเด็กออกเป็น เด็กเร่ร่อน เด็กกาพร้า เด็กที่อยู่ในภาวะยากลาบาก เด็กพิการ
เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด นักศึกษาและนักเรียน กฎหมายนี้มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่
เด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และการ
พัฒนาและฟื้นฟู ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ เพื่อให้เด็กได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกกระทาทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสาคัญ
กั บ เด็ ก ในกลุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะกระท าความผิ ด ให้ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ
(พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ราชกิจจานุเบกษา, 2546)
(2) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550
สาระสาคัญของกฎหมาย มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยได้กาหนดนิยาม “ความรุนแรงในครอบครัว” ว่าหมายถึงการกระทาใดๆ
โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิ ตใจ หรือสุขภาพ หรือกระโดยเจตนาใน
ลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
หรือบังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทา
การ/ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการ
กระทาโดยประมาท ซึ่งบุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือ
เคยอยู่ กิ น ฉั น ท์ ส ามี ภ รรยาโดยมิ ได้ จ ดทะเบี ย นสมรส บุ ต ร บุ ต รบุ ญ ธรรม สมาชิ ก ใน
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ครอบครั ว รวมทั้ ง บุ ค คลใดๆที่ ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย และอยู่ ใ นครั ว เรื อ นเดี ย วกั น
(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ราชกิจจา
นุเบกษา, 2550)
(3) พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ พ.ศ.2559
สาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ มุ่งเน้นให้ “วัยรุ่นตั้งครรภ์มีสิทธิตัดสินใจด้วย
ตนเอง” นอกจากนั้นยังกาหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ
ดังนี้ (1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดหาและ
พัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา ให้คาปรึกษาช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาต่อเนื่องอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับบริการสวัสดิการสังคม (2) สถาน
บริการสาธารณสุขต้องให้ข้อมูล ความรู้ และจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งส่งต่อให้
ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม (3) สถานประกอบกิจการต้องให้ข้ อมูลความรู้ แ ละ
ส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ (4) ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ใ นวัยรุ่ น และ (5) ให้ ร าชการส่วนท้อ งถิ่ นมีอ านาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้ม ครองสิท ธิข องวัยรุ่น (พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ ไ ข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา, 2559)
(4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560
เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ปั จ จุ บั น
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มีบทบัญญัติบางประการ
ที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อ
เพิ่อประสิทธิภาพในการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไข
บทนิยามคาว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ และกาหนดฐานความผิดซึ่งได้กระทาต่อ
เด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ทางานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และมี
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ผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
(5) พระราชบัญญติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560
สาระสาคัญของกฎหมายฉบับ นี้ มุ่ งเน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาเด็ก และเยาวชน การ
คุ้มครองและให้โอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความ
ผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิในในความเป็นไทย มีสุขภาพแลพลานามัยแข็งแรง รู้จักการ
ป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม
และคุณธรรม รวมทั้งมีทักษะและเจตคติที่ดี ต่อการทางาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ
ในการทางานสุจริต โดยกาหนดให้มีการจัดตั้ งสภาเด็กและเยาวชนตาบล /เทศบาล/
อาเภอ จังหวัด เพื่อส่งเสริมการดาเนินการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และพัฒนา เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน ได้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น รวมทั้งสนั บสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่าง
สอดคล้ อ งกั บ ความรู้ ค วามสามารถที่ พั ฒ นาไปตามวั ย ของเด็ ก หรื อ เยาวชน
(พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ราช
กิจจานุเบกษา,2560)
รายละเอี ย ดของกฎหมายข้ างต้ น ผู้ เ ขี ย นได้ส รุป เพื่ อ เปรีย บเที ยบให้เ ห็นถึง
จุดเด่น ความเหมือน ความต่าง และการนาไปใช้ของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการปฏิบัติงาน
ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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งานสั ง คมสงเคราะห์ ด้า นเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ในบริ บ ทสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลง
(1) ระดับนโยบาย
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อยู่เป็นระยะ
ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือ คสช.ซึ่งกาหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ, 2558) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกรอบ
แนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ ในด้านที่ 3 ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ด้วยการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ ง
ประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ซึ่ง
แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่กาหนดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีความสอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ ง เป็ น
แผนพัฒนาฯฉบับแรกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้กาหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ในช่วง 0-3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน กาหนด
มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วย
ตนเอง พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทาง
สมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ รวมทั้งการสนับสนุนการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวั ย
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นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยการปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง สนับสนุน ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่
การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน ซึ่ งทิ ศ ทางงานสวั ส ดิ ก ารส าหรั บ เด็ก เยาวชน และครอบครั ว ในอนาคตภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาความสัมพันธ์
ในครอบครัว ความเป็นปึกแผ่น การทาหน้าที่ของครอบครัว ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่
สมรส หน้าที่ของสามี – ภรรยา การปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ดูแล เลี้ยงดูบุตร การส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ ตามวัย การสนับสนุน
ส่งเสริมความผูกพัน (attachment) ระหว่างเด็กและผู้ดูแล โดยเฉพาะในวัยทารกแรก
เกิ ด -5 ปี ซึ่ งเป็ น ช่ ว งวัย ที่มนุ ษ ย์มีพั ฒนาการทางสมองได้ม ากที่สุด เป็ น ช่ ว งวั ยที่เด็ก
สามารถสร้างความผูกพันและสร้างบุคลิกภาพในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การ
เข้าถึงระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาสติปัญญา และการพัฒนาวุฒิภาวะในด้านต่างๆ
ดังนั้น การทางานด้านสวัสดิการสังคมจึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทของครอบครัวซึ่ง
เป็นรากฐานสาคัญของชีวิตมนุษย์
นอกจากนี้ การศึกษาต่อยอดผลิตผลจากงานวิจัยในสังคมไทย นับเป็นอีกหนึ่ง
มิติหรือเป็นองค์ประกอบสาคัญของการปฏิบัติงานในระดับนโยบาย ซึ่งการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว จาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับ
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งการศึกษาวิจัยส่ วนใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นางานไปสู่ ก ารก าหนดนโยบาย ได้ แ ก่ งานวิ จั ย จากงานประจ า (Routine to
Research) (คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559) ที่เป็นการเก็บรวบรวมสถิติ
จากการปฏิบัติงานจริง การรวบรวมปัญหาอุปสรรค หรือข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการลงมือ
ปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น ประเด็ น หลั ก แห่ งการก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน
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มากขึ้น ซึ่ง R to R ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นการผลิตผลงานวิจัยในฐานะนักวิชาชีพที่มีความชานาญ
เฉพาะ นอกจากการผลิตงานวิจัยที่มาจากการปฏิบัติงานประจาแล้ว การค้นคว้าวิจัยใน
เชิ ง ลึ ก หรื อ ในประเด็น ที่ เ ป็ นปั ญ หาสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงทางสังคม
วิกฤติการณ์ทางสังคม นับว่าเป็นการผลิตผลงานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ ในบทบาทของ
นั ก วิ ชาการที่ ศึก ษาปรากฏการณ์ท างสังคมที่ จ าเป็น ต้อ งวิ เคราะห์ถึ งความสอดคล้อง
(method of agreement) (สุรพล ปธานวนิช, 2554) การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่ง
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของปรากฏการณ์หนึ่งๆ ไว้ว่า “ปัจจัยที่กรณีต่างๆ มี
อยู่ร่วมกันคือสาเหตุของปัญหา หรือ ที่มาของปรากฏการณ์นั้นๆ” เพื่อนาไปสู่คาตอบเพื่อ
กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมต่อไป
(2) ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานตรง
นั ก สั งคมสงเคราะห์ ใ นฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานกั บ เด็ ก และครอบครั ว เพื่ อ ให้ เ ด็ ก
เยาวชน และครอบครั ว เกิ ด การพั ฒ นาและเข้ า ถึ งสวั สดิ ก ารสั งคมในด้ า นต่า งๆ ที่ จ ะ
เกื้ อ หนุ น ให้ ส ามารถด ารงหน้า ที่ อ ยู่ ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ หากพิ จ ารณาตามวิ ธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Case Work)
สั งคมสงเคราะห์ก ลุ่มชน (group work) สั งคมสงเคราะห์ชุม ชน (community work)
และการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (social work research) โดยในปัจจุบันได้มีทฤษฎีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สมัยใหม่ในระดับนานาชาติ (Oxford University, 2016) ที่ได้
ผสมผสานศาสตร์และทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องมาเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ อาทิ ศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุดและครอบคลุมในทุกประเด็น
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในบริบทของการทางานกับเด็กและครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์จะต้อง
เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปของ
สังคม สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน อาทิ ปัญหาการกระทารุนแรงต่อเด็กและสตรีใน
ปัจจุบัน การดาเนินกระบวนการในการทางานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการและ
ครอบครัว ต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม เช่น ศาสนาและวัฒนธรรมเฉพาะ
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กลุ่ม มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ (พูนสุข
มาศรังสรรค์, 2559) ว่าการปฏิบัติตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามสถานภาพใน
ครอบครัว การบ่มเพาะความรัก ความเมตตาปรารถนาดี อ่อนโยน และเอื้อ ประโยชน์ต่อ
กัน รวมถึงการสื่อสารด้วยใจที่เปิดกว้าง การศึ กษาพื้นฐานทางธรรมชาติของกันและกัน
โดยเฉพาะในทางเพศเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ก็จะสามารถพัฒนาให้คนในครอบครัวมีความ
เป็นอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ สันติสุข ปราศจากการใช้กาลัง รุนแรง ดังเช่นในกรณีศึกษา
ที่ให้ความสาคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในครอบครัวที่มีความหลากหลายทาง
ความเชื่อและเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก เรื่อง Social Work in Thailand:
A Case of Domestic Abuse on Muslim Child (Poonpoksin, 2017) ที่ มี ข้ อ ค้ น พบ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยในปัจจุบัน
ในทางทฤษฎี จ ะจะด าเนิ น การภายใต้ น โยบายของรั ฐ และเคารพในความแตกต่ า ง
หลากหลาย แต่ในความเป็นจริงยังพบว่าการให้บริการยังเข้าไม่ถึงค่านิยม ความคิด และ
ความเชื่อของผู้ใช้บริการที่เป็นมุสลิม ซึ่งสวัสดิการของรัฐยังไม่สามารถตอบสนองหรือให้
ความช่วยเหลือได้เทียบเท่ากับสวัสดิการที่เกิดขึ้น จากชุมชนที่มีความต้องการเฉพาะ ซึ่ง
ผู้เขียนได้ค้นพบว่าหากมีการทางานสังคมสงเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่มีความต้อ งการเฉพาะในอนาคต แม้จะเป็นเพียงกลุ่มคนจานวนน้ อ ยใน
สังคมไทยก็นับเป็นเรื่องที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อมุสลิมในสังคมโลกด้วย ซึ่ง เป็นอีกหนึ่ง
ข้อท้าทายของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการวางระบบในการจัดการสวัสดิการ
การคุ้มครองเด็ก ที่มุ่งเน้นการให้การสนับสนุนสุขภาพจิตแก่เด็กและครอบครัวในระบบ
การสวัสดิการเพื่อเด็กมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี (Webb & Harden, 2003) ซึ่งเกิดจาก
การมีนโยบายที่ตอบสนองและให้การสนับสนุนแก่บริการทางสุขภาพจิต ทั้งแก่เด็กและ
ผู้ ดู แ ล เนื่ อ งจากตระหนั กว่ า การทางานคุ้ มครองเด็ก ไม่ใ ช่ เ พี ยงการแยกเด็ กออกจาก
ครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียว หรือไม่ใช่แค่เพี ยงหาที่พักพิงแห่งใหม่ที่มีความเหมาะสม
ให้แก่เด็กเท่านั้น หากแต่ต้องให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจทั้งต่อตัวเด็กและผู้ดูแลควบคู่
กันไปด้วย ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัวต่อไป
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อย่างไรก็ดี การป้องกันปัญหาการทาร้ายเด็กควรเริม่ ต้นจากครอบครัว การเฝ้าระวังปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง ได้มีการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมารดา ความรุนแรงในครอบครัว และกระบวนการคุ้มครองเด็ก โดย
Douglas and Walsh (2010) พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ที่ทางานกับมารดาที่ต้องรั บมือ
กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนให้ตระหนักถึง
กระบวนการคุ้มครองเด็ก ด้วยการชี้ให้เห็นถึงพลวัตและวงจรที่เป็นผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามารดาเหล่านั้นเกิดความตระหนักถึงปัญหาและ
มีแนวโน้มที่จะให้การป้องกั นบุตรของตน ซึ่งจากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการทางาน
คุ้มครองเด็กมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ผู้ดูแลเกิดความเข้าใจและตระหนักถึง
ปั ญ หาและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากวงจรการใช้ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ซึ่ ง จาก
สถานการณ์ก ารทางานด้า นเด็กและครอบครัว ในบริบ ทที่แ ตกต่ างกัน ทางสังคม และ
วัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวมา จะพบว่าการทางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการด้านเด็ก
เยาวชน และครอบครัว เป็นการทางานที่มีความละเอียดอ่อน และต้องอาศัยการประเมิน
ที่มีความละเอียดรอบคอบ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้ใช้บริการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บทบาทของนักวิชาการด้านเด็ก/นักสังคมสงเคราะห์ด้านเด็ก : ทิศทางที่ควรจะเป็น
เพื่อการพัฒนางานร่วมกัน
การปฏิ บั ติ งานด้ า นเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว จ าเป็ น ต้ อ งมี นั ก วิ ชาชี พ ที่
เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทั้งในส่วนของการป้องกัน ส่งเสริม และการฟื้นฟูสภาพ โดยในที่นี้ จะ
กล่ า วถึ ง บทบาทของนั ก วิ ช าการด้ า นเด็ ก ฯ โดยทั่ ว ไป รวมถึ ง นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง ดังนี้
นักวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
บทบาทของนักวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ที่ควรหรือจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ปัจ จุบั น ได้แก่ (1) การเรียบเรียงและการจัดการองค์
ความรู้ ด้ า นเด็ ก ให้ เ ป็ น ระบบรวมถึ ง การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ในทุ ก รู ป แบบ นั บ ว่ า มี
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ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะรู ป แบบการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ชาติ พั น ธุ์ ว รรณา
(Ethnography) (Haight & Kayama, 2013) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องอาศัยการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมวิจัย อย่างไรก็ดีการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ สามารถตอบโจทย์
การท างานกั บ เด็ ก และครอบครั ว ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามเปราะบางและเข้ า ถึ งได้ ย าก
การศึกษาในเชิงลึกนี้จึงมีความสาคัญและสะท้อนปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดนโยบายหรือการจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลซึ่งมีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้ได้ดีกว่าการวิจัยเชิงสารวจ หรือการวิจัยที่มุ่งเน้น
ปริมาณและการแสดงผลการวิจัยเป็นตัวเลข หากแต่การรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ปั ญ หา การแยกประเภทปั ญ หา รวมทั้ ง ความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย ก็ ยั ง คงมี
ความสาคัญเช่นกัน และต้องดาเนินควบคู่ไปกับงานวิจัยเชิงคุณภาพข้างต้น ซึ่งบทบาท
หน้าที่ของนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน นอกจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่แล้ว (2) การขับเคลื่อนองค์ความรู้ไปสู่นโยบายเพื่ อการพัฒนาแนวทางในการ
ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญเช่นกัน นอกจากนี้นักวิชาการยังมีบทบาทสาคัญ (3) ในการ
เผยแผ่และให้ความรู้ในรู ปแบบต่างๆ ทั้งต่อนักวิชาการทั่ว ไป ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเข้าร่ว มประชุม
วิ ช าการ การแสดงทั ศ นะในการก าหนดแนวทางนโยบายสวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมและควรจะเป็น
นักสังคมสงเคราะห์ด้านเด็กและเยาวชน
นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก นับเป็นส่ วนหนึ่งของนักวิชาการด้าน
เด็ก หรือหากจะพิจารณาในบางมุม ความชัดเจนที่อาจชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกันของ
สองกลุ่มนี้คือ การทางานในระดับภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงานโดยตรง และการปฏิบัติงาน
ในระดับนโยบาย การวิจัย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองวิชาชีพต่างปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับจุลภาค
จนถึงมหภาคเช่นเดียวกัน เพียงแต่มีจุดมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน
การปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน บทบาทที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องมีและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ คือ (1) มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ และวงจรชีวิตครอบครัว เป็น
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พื้นฐานที่สาคัญ (2) เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์และศาสตร์
อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงประยุกต์เป็นศิลป์แห่งวิชาชีพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
(3) การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน นับว่าเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการให้ความสาคัญ การจัดให้มีการฝึกอบรม
เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ที่ ห มายรวมถึ ง พั ฒ นาการทางด้ า นอารมณ์ และ
พฤติกรรม เพื่อให้เกิดความชานาญเฉพาะทางแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและครอบครัว ได้
ถูกกาหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาเมื่อทศวรรษก่อนในประเทศอังกฤษ (Sebuliba &
Vostanis, 2001) ที่มีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิมี
ความตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และมีความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประเมิน และการบริ หารจั ดการเกี่ ยวกั บ การให้ บริ ก ารแก่เ ด็กและ
ครอบครัว ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ที่ทางานด้านเด็กและครอบครัว ควรได้รับการฝึกอบรม
และได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและครอบครั ว ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านเด็กและครอบครัว
แล้ว (4) บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้จัดการรายกรณี (case manager) (Jii,
Meeks, MSSA, ACSW & LSW, 2001) ที่ต้องเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรทาง
สังคมและการติดต่อประสานงานระหว่างทีมสหวิ ชาชีพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ รวมไปถึง (5) นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ที่
สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางสังคมที่หลากหลาย อาทิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และ (6) การทางานในรูปแบบ
สหวิชาชีพ ที่นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินเด็กและครอบครัว (Child and
Family Assessment) ซึ่งควรกระทาโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพ ในประเทศอังกฤษ
ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในทีมสหวิชาชีพ การศึกษาวิจัย
มุ่งเน้นถึงวิธีการทางานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นศึกษาที่บทบาทของนักสังคม
สงเคราะห์และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพในบริบทรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สถานะและพลังอานาจ การ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการรักษาความลับ และความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพอื่น
ซึ่งพบว่าบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในบริบทดังกล่าวมีทั้งความท้าทาย ต้องเผชิญกับ
ความซับซ้อนและการจัดการกับปัญหา ในขณะเดียวกันนักสังคมสงเคราะห์ต้องเป็นผู้
ประสานงานระหว่างวิชาชีพ ซึ่งบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิ บัติงานเพื่อให้
เป็นที่ยอมรับในทีมสหวิชาชีพนั้นต้องอาศัยความชานาญและความเป็นมืออาชีพ (Frost,
Robinson & Anning, 2005) การปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ ต้ อ งบู ร ณาการการ
ปฏิบัติงานในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ทางานกับเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว การผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพจิต
และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการทางจิตเวช จะสามารถช่วยให้การประเมินและ
วิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ให้ ก ารวางแผนให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น (Hahn &
Scanlon, 2016) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 โดย National Association of Social Worker (Ramsay,
2003) ที่กล่าวว่าการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ยังคงต้องดาเนินตาม
องค์ประกอบหลักที่สาคัญได้แก่ คุณค่า เป้าหมาย การแทรกแซงเพื่อให้ความช่วยเหลือ
องค์ความรู้และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในอนาคต
ยังคงมุ่งเน้นที่คุณค่า ทฤษฎี และการปฏิบัติ
กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ทั้งบทบาทนักวิชาการ และบทบาทของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ล้วนเป็นบทบาทที่ มี
ความสอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต้องเป็น
ผู้ ใ ฝ่ ห าความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาวเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ในขณะที่
นักวิชาการมีบทบาทเป็นผู้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรวบรวมข้อมูลสถิติจากการปฏิบัติงาน
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ผลักดันไปสู่การสร้างนโยบายเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งสองภาคส่วนมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกันทั้งใน
ภาพรวม และในประเด็นเฉพาะ กล่าวได้ว่าบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ด้านเด็ก เยาวชน
และครอบครัว และนักวิชาการ เป็นเสมือ นฟันเฟืองที่สนับสนุนและเอื้อต่อการขับเคลื่อน
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และพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาการปฏิบัติงานในกลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ทั้งในระดับปฏิบัติการและนโยบาย
บทบาทที่ควรจะเป็นของนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนางานด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
ในส่วนของบทบาทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ง
ชี้ชัดไปที่การปฏิบัติงานที่ควรพัฒนาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ แต่เมื่อ
พิจารณาบทบาทที่ควรจะเป็น ในมุมมองของสังคมไทย และมุมมองที่ต้องก้าวให้ทันสังคม
โลก มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ในระดับสังคมไทย
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพด้านเด็กฯ กับบทบาทที่ควรจะเป็นท่ามกลางการ
ปฏิ บั ติ งานในสังคมไทยปั จจุบั น ที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อ ม โครงสร้างของ
ประชากร ขนาดของปัญหา รูปแบบความรุนแรง พื้นที่ความรุนแรงของเด็กในสถานศึกษา
และครอบครั ว ที่ มี ม ากขึ้ น ผู้ ก ระท าความรุ น แรงเป็ น บุ ค คลในครอบครั ว มากขึ้ น
ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในมิติสังคม
หรื อ การพั ฒ นาทางมิ ติ สั งคมมิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สิ่ งที่ นั ก สั งคม
สงเคราะห์ต้องปรับตัวและพัฒนาความสามารถให้ก้าวทันและอยู่เหนือปัญหาที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยรอบด้านเหล่านี้ คือ (1) การปฏิบัติงานบนฐานความเป็นวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
รวมทั้งการที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชี พที่เ กี่ยวข้อ ง อย่างมีความชัดเจนใน
บทบาทและพื้นที่ของตนเอง หลักการของความเป็นวิชาชีพที่สาคัญในแง่ของการปฏิบัติ
คือ เป็นความรู้ และทักษะเฉพาะที่วิชาชีพอื่นไม่สามารถทาแทนได้ หรือทาได้แต่ไม่มี
คุณภาพเท่ากับเจ้าของวิชาชีพดาเนินการเอง (2) การสร้างการยอมรับการปฏิบัติงานใน
ฐานะที่เป็นวิชาชีพหนึ่งในสังคมไทย การสร้างผลงานเชิงประจักษ์ทั้งในแง่ของการป้องกัน
และการฟื้นฟูสภาพของผู้ใช้บริการ รวมถึงการเปิดเผยบทบาทของตนเอง ของวิชาชีพที่
ถูกต้องสู่สาธารณะ บทบาทที่มิใช่เพียงการช่วยเหลือ การให้ การแจกจ่ายของแก่กลุ่ม
เปราะบางในสั งคมเท่ า นั้ น แต่ ยังรวมถึ งบทบาทอื่ น ๆ ตั้ งแต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติจ นถึงระดับ
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นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ทั้งนี้บทบาทในสองกรณีแรก มิใช่เพี ยง
บทบาทที่ควรทาต่อเด็ก เยาวชนเท่านั้น แต่รวมถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย (3) การปฏิบัติงานใน
เชิงของการป้องกัน การส่งเสริม โดยมีการปฏิบัติงานที่เป็นเชิงรุกให้มากขึ้น ทั้งในลักษณะ
ของงานเชิงรุกที่เป็นกิจกรรม โครงการการป้องกัน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในรูปแบบต่างๆ
ต่อกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน และเชิงรุกในรูปแบบของการปฏิบัติงานในชุมชน (4) การ
เฝ้ า ระวั ง การรณรงค์ ไม่ ส ร้ า งการตี ต ราซ้ า ความรุ น แรงซ้ าในรู ป แบบต่ า งๆ ต่ อ เด็ ก
เยาวชน และครอบครัว ซึ่งปัจจุบันเห็นได้ชัดจากสื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ที่มีการนาข้อมูล
ของเด็ก ครอบครัว มาเผยแพร่ เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยการส่งข้อมูลต่อๆ กัน โดยลืม
ตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าการนาเสนอหรื อ
เผยแพร่ข้ อ มูลนั้ นจะมีจุ ดหมายเพื่ อการต้อ งการความช่ ว ยเหลือ หรื อ ประชาสัมพันธ์
ผลงานของตนเองก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์ต้องพึงระวัง ทั้งในแง่ของการปฏิบัติตนเป็น
ต้นแบบที่ดี และการรณรงค์ แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้ทางานเกี่ยวข้องกับ
สื่อสารมวลชนได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน เช่น หากเห็นเด็กถูกกระทาความ
รุนแรง ควรประสานหรือติดต่อองค์กรใดเพื่อขอความช่วยเหลือในเบื้องต้น เป็นต้น (4)
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ทั้งในมิติของผู้ผลิตงานวิชาการ งานวิจัย และ
ผู้ บ ริ โ ภคข้ อ มู ล ข่ า วสาร งานวิ ชาการ งานวิ จั ย ทางด้ า นสั งคมสงเคราะห์ ใ นกลุ่ ม เด็ ก
เยาวชน และครอบครัว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้องาน ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
เพื่อนร่วมงาน วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสังคมไทย และ (5) การร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ของไทยในภาพรวม การปฏิบัติงานต่อทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
วิธีการ และกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นอาชีพหนึ่งที่มีใบประกอบวิชาชีพการ
ปฏิบัติงานรองรับ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
ในระดับนานาชาติ หรือในระดับสังคมโลก
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนาในระดับบุคคล สังคม เป็นส่วน
สาคัญยิ่งที่จะนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับนานาชาติ หรือสังคมโลก ไม่ว่าจะในมิติ
ของความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
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นักสังคมสงเคราะห์ควรมุ่งมั่นและมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง คือ (1) การมีความรู้ในข้อมูลข่าวสารที่มีความสาคัญต่ อ การปฏิบั ติ งาน
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น The
International Federation of Social Workers (IFSW), the International
Association of Schools of Social Work (IASSW), The National Association of
Social Workers (NASW) แ ล ะ Asian Pacific Association for Social Work
Education (APASWE) รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ทั้งนี้ รวมถึงการมีความรู้ ความเข้าใจในปฏิญญาสากล ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้มี
การลงนามระหว่างประเทศ และยังรวมไปถึงการติดตามอ่านและให้ความสนใจกับข้อมูล
ข่าวสารที่ปรากฎในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงทิศทาง
ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆ ของเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีอยู่ทั่วโลก (2)
การเสริมสร้าง “ศักยภาพทางวัฒนธรรม” (Cultural competence) ให้กับตนเองและ
วิชาชีพ ทั้งในมิติของความรู้ ทักษะ และการทัศนคติ ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา ความหลากหลายของผู้ใช้บริการมีมากขึ้น
ทั้งในมิติของเชื้ อชาติ ศาสนา ความเชื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห์ต้อง
เรียนรู้อย่างมีความเข้าใจ ไม่มีอคติ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ซึ่งศักยภาพ
ทางวั ฒ นธรรม อาจตี ค วามได้ ชัด ว่ า หมายถึ ง การปฏิ บั ติ แ ละเคารพในความเชื่ อ ของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มิ ใ ช่ ใ ช้ ค วามเชื่ อ วั ฒ นธรรมของตนเองไปปฏิ บั ติ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ความ
แตกต่างออกไป และ (3) การเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ การฟังจากบุคคลรอบกาย ทั้งใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อความเป็น International Social Worker ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาต่างๆ การร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ เพื่อ
โอกาสในการได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และสหวิชาชีพ
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาความรู้นั้นๆมาพัฒนางานของตนเองและวิชาชีพให้มีคุณภาพ
และมีการนาไปปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น
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บทสรุปและข้อท้าทาย
ความเป็นวิชาชีพมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับการ (ควร) มีความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะการปฏิบัติงานในด้านนั้นๆ เป็นความคาดหวังทั้งจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ผู้เกี่ยวข้อง
รอบข้าง รวมถึงผู้ใช้บริการ ในมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของนักสังคมสงเคราะห์ที่
ต้องมีและอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน ความไม่หยุดนิ่ง ความเป็นพลวัตรของกระแส
สังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่ซ้ารูปแบบกัน ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนและความ
เป็นจริงของความเป็นสังคมศาสตร์ ความทันสมัยทั้งในมิติบวกและลบของสังคมที่มีชีวิตที่
มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การปฏิบัติงานของนักวิชาชีพ
ด้านสังคมศาสตร์ รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ มีความแตกต่างไปจากผู้ปฏิบัติงานในด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้ใบประกอบโรคศิลป์อื่นๆ ในสายวิท ยาศาสตร์
สุขภาพ กล่าวคือ เมื่อปัจจัยรอบตัว บริบทสังคมเปลี่ยน นักวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ก็ต้อง
ปรั บ ตั ว ตามการเปลี่ ย นแปลงนั้ น ให้ ไ ด้ เพื่ อ การปฏิ บั ติ งานที่ ก้ า วทั น ปั ญ หา และการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกที่มีประสิทธิผลเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น
แม้การต้องปรับตัว ปรับวิธีการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นความยาก ความเหนื่อย
ในการต้องเผชิญ แต่ในอีกมิติ สิ่งนี้คือความท้าทายที่ทาให้พื้นที่การปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน การได้รับการยอมรับของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีมากขึ้นในทุกระดับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ มิใช่เพียงด้านการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆ ของวิชาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย เพราะเขาเหล่านี้ คือ “ผู้ใหญ่ในวันหน้า” “คือความหวังของสังคม” และ
“ครอบครัวเป็นสถาบันแรก สถาบันที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ ” ทั้งกลุ่มเป้าหมาย และ
สถาบันนี้ ต่างเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ถูกให้ความสาคัญตาม (ร่าง)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือหากไม่พาดพิงถึงแผนดังกล่าวหรือ
แผนอื่นๆ แล้ว กลุ่มนี้ก็มีความสาคัญในตัวของพวกเขาเองโดยธรรมชาติของสังคมอยู่แ ล้ว
ในวันนี้ สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น นักสังคมสงเคราะห์และวิชาชีพอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาจต้องย้อนกลับมามองและพิจารณาการปฏิบัติงาน
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ของตนเองอีกครั้งหรือไม่ เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนี้ในปัจจุบัน มีความรุนแรง มีความ
หลากหลาย เป็นปัญหาในตัวและสถาบันของมันเอง หมายถึง สถาบันครอบครัวกลับมี
ส่วนสาคัญในการสร้างปัญหา สร้างความรุนแรงให้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลมาก
ยิ่งขึ้น สิ่งนี้สะท้อนว่าเรากาลังปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อการป้องกัน ส่งเสริม บกพร่องหรือ
น้อยไปหรือไม่ แต่ถ้าหากคิดว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ เราได้ปฏิบัติงานเต็มที่แล้ว เรา
ไม่สามารถควบคุมทุกปัจจัยได้ ทางเลือกและทางออกที่ดีที่สุดของนักสังคมสงเคราะห์ใน
กรณี นี้ คื อ การปฏิ บั ติ งานในส่ว นที่ สามารถดาเนิ น การเพื่ อ กลุ่มบุ ค คลเหล่านี้ อ ย่างมี
คุณภาพ มีความเป็นวิชาชีพ ในขณะเดียวกันไม่ลืมที่จะใส่ใจกับการปฏิบัติงานในเชิ ง
ป้องกัน ส่งเสริมควบคู่ไปด้วย ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อกลุ่มเด็กเท่านั้น แต่รวมถึงคนทุกคนใน
สังคมไทยที่ต้องได้รับโอกาส ความเสมอภาคจากการปฏิบัติของนักวิชาชีพ ให้สอดคล้อง
กับข้อความที่ปรากฎในแผนฯ ฉบับที่ 12 และที่นักวิชาการมักจะพาดพิงถึงประโยคนี้ เพื่อ
สะท้อนถึงความเท่าเทียมและความยุติธรรม ที่ทุกสังคมต้องมี ว่าเราจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” อย่าให้ข้อความนี้เป็นเพียงกระแสที่กล่าวถึงต่อๆ
กันเพียงเพื่อการสร้างภาพพจน์ที่ดีของสั งคม แต่ไม่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อ กลุ่ ม
เปราะบางและคนทุกคนในสังคม ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ที่จะกาหนดวลีมาเพื่อ
สะท้อนการทางานที่ตรงกันข้ามของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นักสังคมสงเคราะห์ควรเริ่ม
และจุดประกายให้ประโยคนี้มีความเป็นจริงผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นต้นแบบในการสร้างสังคมเป็นสุข ในฐานะผู้ที่ (ควรต้อง) ชานาญการด้านสังคม
มากกว่าวิชาชีพอื่นๆ สิ่งนี้ต่างหากที่นับเป็นความท้าทายในการปฏิบัติงานภายใต้กระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลกในศตวรรษที่ 21
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