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๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง
๑. สถานการณการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง
๑.๑ ปจจัยเสี่ยงของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สภาพการณที่เด็ก เยาวชน และครอบครัวเผชิญอยูในปจจุบันมีความซับซอนและมีปจจัยเสี่ยงจำนวนไม
นอยที่คุกคามอยูอยางเห็นไดชัดมาโดยตลอด สงผลใหเด็กและเยาวชนไมสามารถมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ
สังคม และปญญาที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ ทำใหสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่แทจริงไมสามารถ
เกิดขึ้นได และเนื่องจากสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีผลอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อสรางการเติบโตในทุกดานใหทัน กั บ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก ดังนั้ น การพัฒ นากลไก
เพื่อสรางศักยภาพใหสังคมเพื่อคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจึงเปนเรื่องจำเปน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติไดเคยมีมติเกี่ย วกับ ปจ จั ยเสี่ ยงที่ คุกคามเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว หลายมติ
ไดแก สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๕๑ มติที่ ๙ ผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ
มติที่ ๑๐ สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ สวนครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๒ มติที่ ๑๐ เปนเรื่องการพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก
เยาวชน และครอบครัว นอกจากนี้ ยังปรากฏในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ ในป ๒๕๕๓ มติที่ ๘ การแก
ปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม และพบมติที่ ๙ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ ในป ๒๕๕๕ เกี่ยว
กับการจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในประเด็นเด็กและเยาวชน พบวามีการดำเนินการพัฒนามาตรการตามประเด็นของ
ปญหาตามที่สมัชชาสุขภาพแหงชาติและหนวยงานไดดำเนินการตามภารกิจที่ไดเสนอไว แตมีขอจำกัดที่ยังขาด
การบูรณาการกลไกที่ติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อใหกลไกทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นสามารถดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติได
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังดำเนินงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติรวมกันในระดับนานาชาติ ทั้งจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
มติองคการสหประชาชาติ (United Nations) เนื่องในโอกาสที่วันครอบครัวสากลครบรอบ ๒๐ ป ในป ค.ศ.
๒๐๑๔ นี้ โดยมีหัวขอหลัก ๓ หัวขอ คือ ๑) การเผชิญหนาของครอบครัวกับความยากจนและการถูกกีดกันทาง
สังคม ๒) การสรางความสมดุลในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว และ ๓) การพัฒนาการบูรณาการทางสังคม
และความสามัคคีของสมาชิกตางรุนวัยในครอบครัวและชุมชน ทั้งยังมี “แถลงการณบรูไนดารุสซาลามเพื่อสราง
ความสมดุลระหวางหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว” (Ensuring Work Family Balance) และสอดคลองกับ
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(ราง) แถลงการณเบอรลินในการประชุมสุดยอดครอบครัวโลก ครั้งที่ ๑๐ ที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ที่ยอม
รับผลการประชุม the Rio + ๒๐ รายงานของสหประชาชาติ (UN SG Report) เรื่อง “ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีของทุก
คน” และรายงานจากการประชุม SG High Level Panel of Eminent Persons เรื่องวาระการพัฒนาหลังป
ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งมีวิสัยทัศนและกรอบงานเพื่อการพัฒนาหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่เนนย้ำถึงการมีสวนเกี่ยวของของ
ประชาชน
อยางไรก็ตาม จากสภาพการณ ที่พบในประเทศไทย จะเห็ นไดว า ป จ จั ยเสี่ ยงที่ ส ำคัญและคุ กคามเด็ ก
เยาวชน และครอบครัวอยูอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ยังคงปรากฏใหเห็นหลายดาน อันไดแก
ดานการถูกกระทำความรุนแรง ซึ่งปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในทุก
ประเทศทั่วโลก โดยตัวเลขความรุนแรงที่ปรากฏสูสาธารณะมักจะเปนตัวเลขที่ต่ำกวาความเปนจริงอยูมาก เพราะ
ความรุนแรงสวนใหญเกิดที่บานและผูกระทำเปนสมาชิกในครอบครัว เมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้น สมาชิกใน
ครอบครัวมักชวยกันปกปดเพื่อไมใหเรื่องราวขยายใหญโตออกนอกครอบครัว
สำหรับประเทศไทย มีจำนวนครัวเรือนอยูที่ ๒๒.๘๓ ลานครัวเรือน โดยมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีชวง
อายุระหวางแรกเกิดถึง ๒๕ ป จำนวน ๒๑.๔๘ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๓ ของประชากรทั้งประเทศ ปรากฏวามี
การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในลำดับตน ๆ ของโลก โดยขอมูลจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (๒๕๕๗) ระบุวา ประเทศไทยมีการทำรายกันของคูสมรสอยูประมาณอันดับที่ ๓๐ โดยที่ผูชายทำรายผู
หญิงสูงเปนอันดับ ๗ ของโลก
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาวะทางเพศยังคงมีความสำคัญและเปนปญหาสังคมที่สั่งสมมานาน ปญหาดังกลาว
ประกอบดวยปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และโรคเอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จาก
สถิติพบวาจำนวนผูเขารับบริการสายดวน ๑๖๖๓ ในชวง ๑ กันยายน ๒๕๕๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีผูรับ
บริการที่โทรเขามาปรึกษาทั้งหมด ๒๒,๘๘๖ ราย สวนใหญโทรมาดวยประเด็นโรคเอดส จำนวน ๑๙,๔๔๗ ราย
คิดเปนรอยละ ๘๕ และประเด็นทองไมพรอม จำนวน ๓,๔๓๙ ราย คิดเปนรอยละ ๑๕ จากการสอบถามและลง
บันทึกขอมูลทั้งหมด ๑,๕๘๘ คน สวนใหญไมมีเงินเลี้ยงดู คิดเปนรอยละ ๓๖ รองลงมายังเรียนหนังสือ และการตั้ง
ครรภเปนอุปสรรคตออาชีพ คิดเปนรอยละ ๒๙ และ ๑๘ ตามลำดับ ปญหาเหลานี้มีแนวโนมขยายตัวอยางรุนแรง
และซับซอนมากขึ้นจนกลายเปนปญหาระดับประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสังคม โดย
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อทุกรูปแบบที่มีเนื้อหาผลิตซ้ำความรุนแรงทางเพศ เปนตน
ดังนั้น จึงพบวาการรับสื่อทุกรูปแบบที่ไมปลอดภัยและไมสรางสรรคเปนอีกปจจัยเสี่ยงหนึ่งที่คุกคามเด็ก
เยาวชน และครอบครัวมาอยางตอเนื่องและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น นักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ สาขาวิชา
จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน โรงพยาบาลศิริราช ใหขอมูลวา ปรากฏการณเด็กติดสื่อทั้งโทรทัศนและสื่ออินเทอรเน็ต
มีสาเหตุเพราะเขาถึงงาย มีใหเลือกชมหลากหลายชองทาง ถูกปลุกเราในเชิงลบ ยากตอการควบคุม สวนใหญเปน
เด็กที่ครอบครัวไมมีเวลา ดังนั้น เมื่อเด็กใชเวลาอยูกับสื่อเหลานี้มากเกินไปจะถูกชักจูงไดงาย โดยสิ่งที่นาหวงคือ
เกือบ ๑๐๐% ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศที่มาขอรับการรักษามีสาเหตุมาจากสื่อเปนปจจัยรวมแทบทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงดานการพนัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนปญหาสืบเนื่องจากการที่เด็กติดเกม และใชสื่อ
ทางอินเทอรเน็ตซึ่งทำใหเด็ กและเยาวชนเข า ถึ งการพนันออนไลนไ ดโ ดยงา ย เมื่ อ เดือ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) สำรวจพบวา เด็กไทยเลนพนันมากถึง ๒.๘ ลานคน
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๗๓๓

อายุนอยสุดที่เลนคือ ๗ ขวบ สวนรูปแบบการพนันที่เด็กเลนมากสุด คือ ไพ บิงโก หวยใตดิน หวยรัฐ และฟุตบอล
หากแนวโนมสถิตินี้ยังไมชะลอหรือลดลง เด็กซึ่งถือวาเปนทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจะเปน
เชนไร แมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ มีขอบั ญญั ติเรื่อ งการคุ มครองเด็กที่ เ กี่ ยวกั บ การพนันอยูบาง แตก็ยังไม
ครอบคลุมพอที่จะดูแลเด็กจากการพนันและผลกระทบตาง ๆ อันเนื่องจากการเลนพนัน
นอกจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังพบวามี
ปจจัยเสี่ยงดานอื่น ๆ อีกไมนอยที่ยังปรากฏเปนปญหาอยูในปจจุบัน ไดแก กรณีเกี่ยวของกับสารเสพติด กรณี
กำพรา กรณีเรรอน กรณีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม กรณีชาวเขา กรณียากจน กรณีชุมชนแออัด
กรณีคามนุษย กรณีแรงงานเด็ก เปนตน
ถึงแมวารัฐไดออกกฎหมาย กำหนดนโยบาย ตลอดจนจัดใหมหี นวยงาน องคกรจากภาคสวนตาง ๆ เขามา
มีสวนรวมเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดกลไกการทำงานและมีจุดแข็งบางประการในการดำเนินการในดานการปฏิบัติตอเด็ก
เยาวชน และครอบครัวไปแลว แตยังคงมีปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางตอเนื่องและ
ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยกลไกที่มีอยูประกอบดวยแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหลายฉบับ ตลอดจนเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ
และระดับทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑.๒ กลไกการคุมครองที่มีอยู
๑.๒.๑ กลไกระดับชาติ
กลไกระดับชาติประกอบดวยหลายสวน ดังตอไปนี้
๑) กฎหมายและกลไกที่ดำเนินการปองกันเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เปนฝายเลขานุการ
๑.๑) อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เปนสัญญาดานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันในป พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยอนุสัญญาฉบับนี้ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ ไววา ทุกประเทศตองรับประกันเด็กในประเทศของ
ตนใน ๔ ดาน ไดแก ๑) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ๒) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา ๓) สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง
๔) สิทธิในการมีสวนรวม โดยทุก ๆ ๕ ป แตละประเทศจะตองจัดทำรายงานความกาวหนาเสนอตอคณะกรรมการ
สิทธิเด็ก
๑.๒) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย คณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปนฝายเลขานุการ และมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยเปนองคกร
ที่เปนตัวแทนของเด็ก และเยาวชน ในการเสนอขอคิดเห็นในนโยบายของรัฐเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๑.๓) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีกลไกการบังคับใชกฎหมาย คือ คณะกรรมการ
คุมครองเด็กแหงชาติ และมีสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทำหนาที่เปน
ฝายเลขานุการ
๑.๔) พระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสำนักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนหนวยงานดำเนินงานตามกฎหมาย และมีคณะกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ซึ่งตั้งโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
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๑.๕) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ
มาตรการในการปองกันและปราบปราม รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย มีคณะกรรมการประสาน
และกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธาน มีหนาที่ในการกำกับการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและมาตรการ และกำหนดให
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการตามกฎหมาย
๒) กฎหมายและกลไกที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสนั บ สนุ น การดำเนิ น การขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่น
และการปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยง
๒.๑) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ
๒.๒) พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ดำเนินการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒.๓) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการโดย
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๔) พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหง
ชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนฝายเลขานุการ
๒.๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ
๓) แผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไดแก
๓.๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดเสนอแนวคิดใน
การพัฒนาทุนมนุษยใหมภี มู คิ มุ กันในการดำรงชีวติ และปรับตัวใหเทาทันกับการเปลีย่ นแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใหความสำคัญกับการเสริมสรางคุณลักษณะคนใหมีจิตสาธารณะ ๕
ประการ ประกอบดวย ๑) จิตแหงวิทยาการ ไดแก การเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทำเปน ๒) จิตแหงการสังเคราะห
คือ การสั่งสม ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู ๓) จิตแหงการสรางสรรค ที่เชื่อวา ความคิดสรางสรรคสามารถ
สรางไดดวยการหมั่นฝกฝน ๔) จิตแหงความเคารพ หมายถึง การเปดใจกวางพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น และ ๕)
จิตแหงคุณธรรม คือ มีความรูคูคุณธรรมนำการพัฒนา
๓.๒) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทำขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยมีเปาหมายหลักใหเด็กและเยาวชน
มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มี ค วามแข็ งแรงทางรา งกายและจิตใจ มี คุ ณธรรม จริยธรรม มี ส ำนึกความเปน
พลเมือง กลาคิดและแสดงออกอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข โดยมีคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติเปนผูร บั ผิดชอบประสานและติดตามและเกิดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว
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๗๓๕

๑.๒.๒ กลไกระดับทองถิ่น
กลไกระดับทองถิ่นประกอบดวยหลายสวน อาทิ
๑) กลไกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูประสานงานและเปนเลขานุการ ไดแก คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด
และคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด สภาเด็ก
และเยาวชนในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
เปนตน
๒) กลไกดานการปกครองส ว นทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตำบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
๓) กลไกดานการเยียวยา ใหคำปรึกษา โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ศูนยพงึ่ ไดในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล เปนตน
๔) กลไกประชาสังคมดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในพื้นที่
๒. ปญหาและอุปสรรคในการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง
๒.๑ ปญหาความไมชัดเจนของการรับผิดชอบงานและการบูรณาการการทำงาน
ในทางปฏิ บั ติ ไ ด เ กิ ด ป ญ หาความไม ชั ด เจนในการรั บ ผิ ด ชอบงานระหว า งหน ว ยงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติทเี่ กิดขึน้ ตามกฎหมายบางฉบับ และจากโครงสราง บทบาท
หนาที่และภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวายังขาดการบูรณาการในการทำงานดานการคุมครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวรวมกันทัง้ ในสวนกลางและระดับทองถิน่ มีการแบงงานออกในเชิงกลุม เปาหมาย เชน คนพิการ ผูส งู อายุ
สตรี ครอบครัว งานอาสาสมัครตาง ๆ ทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) อาสาสมัครเพื่อผูพิการ (อพก.) ฯลฯ ซึ่ง
อาจยังไมเหมาะสมในการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จะเห็นไดวาแนวการปฏิบัติงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อหาที่ควรมีการบูรณาการการดำเนิน
งานรวมกัน เพื่อใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากตองดำเนินการตอเด็กทุกกลุมที่จำตองไดรับการคุมครองเปน
พิเศษ และประการสำคัญคือ ยังขาดแผนยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการงานที่ครอบคลุมดานการคุมครองเด็ก
เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงที่กำลังคุกคามสังคมอยางหนักเปนการเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังพบวา การทำงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการ
คุมครองครอบครัวในระดับทองถิ่น ยังคงเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับหนวยงานมากมายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ไมนับรวมงานจากหนวยงานอื่น ๆ ที่สำคัญไดแก สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในยุทธศาสตรรั้วครอบครัว เปนตน แตสถานภาพของ ศพค. ยังมีความแตกตางและ
ขาดความเขมแข็งที่จะทำงานใหบรรลุภารกิจไดอยางแทจริง แตแบกรับความคาดหวังสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณ
สนับสนุนและกระบวนการหนุนเสริมที่มีไมมากนัก
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๒.๒ ปญหาการตีความกฎหมาย
จากการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดพบปญหาหลาย
ประการ เนื่องจากแมกฎหมายจะมีเพียง ๑๘ มาตรา แตแทบทุกมาตราตองมีการตีความ เชน คำนิยามของบุคคล
ในครอบครัววารวมถึงอดีตภรรยาหรืออดีตสามีหรือไม ตองขึ้นอยูกับความสัมพันธหรือผลกระทบที่อาจเกิดกับ
บุตรของคูกรณี นิยามของคำวา “ความรุนแรงในครอบครัว” ซึ่งหมายรวมถึงความรุนแรงดานจิตใจดวย หากแต
ความรุนแรงทางจิตใจเปนลักษณะอาการที่วัดไดยาก และตองมีบรรทัดฐานในการใหคำนิยามที่ชัดเจน วามีความ
หมายถึงขั้นสลบ หมดสติ หรือเสียจริตหรือไม
ทั้ ง ยั ง มี ป ญ หาในการตี ค วามและการปรั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับพนันออนไลน ซึง่ มีประเด็นในเรือ่ งความสับสนเกี่ยวกับ
ขอบเขตอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติเพื่อปองกันและปราบปรามการพนันออนไลน
๒.๓ ปญหาสาระสำคัญของกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณ
ปญหาเกี่ ย วกั บเนื้อหาของกฎหมายที่ ไ ม ทั นต อ เหตุการณ หรือ ลา สมั ย เชน พระราชบั ญญั ตกิ ารพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งมีเนื้อหาและบทลงโทษที่ไมสอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน เชน ปญหาการปรับใช
ฐานความผิดกับบทลงโทษที่เหมาะสมระหวางผูจัดใหเลนและผูเลน บทลงโทษที่ลาสมัย อัตราการลงโทษที่ต่ำมาก
ยอนหลังไปกวา ๘๐ ป จึงไมเหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบัน และไมมีบทบัญญัติที่คุมครองเด็กและเยาวชน
จากการเลนพนันที่เขมขนเปนการเฉพาะ
๒.๔ ปญหาความไมรูกฎหมาย และสิทธิ หนาที่ของประชาชน
ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ ยังไมรูและไมเขาใจสาระสำคัญที่บัญญัติไว
ในกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาทีข่ องตนเองเมือ่ ตองเผชิญกับปจจัยเสีย่ งในสังคม เชน หลายกรณีที่ผูเสียหาย
อาจยังไมทราบวามีกลไกที่มุงเนนการคุมครองสิทธิผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวในกฎหมาย จึงไมได
ใชประโยชนจากกฎหมายไดอยางเต็มที่
ดังนั้น จากสภาพการณของปญหาอันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกิด
ขึ้นอยางตอเนื่องและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทามกลางสถานการณที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู ไมวาจะเปนการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อันจะสงผลตอการเคลื่อนยายประชากรของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวนมาก
เขาสูชุมชนไทย การเปดเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
ตอวิถีการผลิตในชุมชนหลายพื้นที่ จึงเห็นสมควรใหมีการรวมบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จากปจจัยเสี่ยง เพื่อแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๓. ประเด็นเพื่อพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / รางมติ ๑ การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง
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