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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการ
เด็กในชุมชนเมือง เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดา
ในชุมชนเมือง จ�ำนวน 4 ชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ได้แก่การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญทั้ง 4 ชุมชน คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก
รวมทัง้ หมด 26 คน ผลการศึกษาพบว่า บ้านรับเลีย้ งเด็กทีม่ คี า่ บริการสูงจะไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน รูปแบบบ้านร่วมพัฒนาเด็กมีพื้นที่คับแคบและไม่เป็น
สัดส่วน ไม่สามารถจดทะเบียนอย่างเป็นทางการได้ ท�ำให้หน่วยงานภายนอกทีต่ อ้ งการ
ให้ความช่วยเหลือเข้าถึงได้ยาก ส่วนรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่มีความเหมาะสม คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุมชน ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคีภายนอก มีอาคารสถานที่มั่นคงเป็นสัดส่วนและค่าบริการต�่ำ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [srihathai.wwr@gmail.com]
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การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมเนอร์สเซอรี่ชุมชน ที่ด�ำเนินงานภายใต้
คณะกรรมการชุมชน จัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองในชุมชน
มีค่าบริการไม่สูง อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุที่สมัครใจเลี้ยงดูเด็ก
เพื่อหารายได้เสริม
ค�ำส�ำคัญ : การเลี้ยงดู; เด็ก; สวัสดิการชุมชน

บทนำ�
ปัญหาการด�ำรงชีพในสังคมเมืองทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ การเลีย้ งดูบตุ ร เนือ่ งจาก
ครอบครัวล้วนมีความจ�ำเป็นในการท�ำงานหารายได้ให้เพียงพอต่อการเลีย้ งดูครอบครัว
ภายใต้สภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อต้องเลี้ยงดูบุตรจะมีค่าใช้จ่าย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก ท�ำให้ทงั้ บิดาและมารดามีความจ�ำเป็นในการท�ำงานหารายได้ทงั้ คู่ จึง
เกิดปัญหาในเรื่องของการไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร (อุ่นตา นพคุณ, 2532) คน

บทที่ 5

Abstract
The aims of this article were to study the problems on child rearing
and child welfare management in order to propose a child rearing solution
to parents in 4 urban communities. A qualitative method, in-depth interviews
of 26 key informants involved with child rearing in 4 communities was
used. The results showed that high expense nurseries were not able to
serve the communities’ needs. The nurseries with poorly organized and
restrictive area were also unqualified to officially register as there were
difficulties in providing assistance. The appropriate child rearing nurseries
were the low-price preschool child development centers operated in
a well-organized area under the supervision of community committees
and supported by other organizations. Suggestion from this study was
local nurseries should be operated under community committees’
control and provided low price services compatible with parents’
needs. Finally, willing elderly should be encouraged to take part in
child rearing so they could earn an extra money.
Keywords : Child rearing; Child; Community welfare
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เมืองจ�ำนวนหนึ่งมีการแก้ไขปัญหาด้วยการตัดสินใจไม่มีบุตรหรือมีบุตรช้า เพื่อสร้าง
ความพร้อมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับบุตร ส่งผลต่อโครงสร้างประชากร
ในภาพรวมอยู่ในภาวะการเกิดของประชากรที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
สังคมไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมีจ�ำนวนมากและยังคงเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะมีจ�ำนวนน้อยลง เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบนั (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และ
พัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.), 2558) สังคมจึงขาดความสมดุล ท�ำให้ครอบครัวต้องรับ
ภาระการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง อีกทั้งสังคมเมืองส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรูปแบบ
ครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ ทีม่ เี พียงบิดา มารดา และบุตร ไม่มญ
ี าติผใู้ หญ่หรือญาติพนี่ อ้ ง
คอยให้ความช่วยเหลือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านลดลง ความสัมพันธ์
เป็นไปอย่างฉาบฉวย เพราะในแต่ละครอบครัวมีความจ�ำเป็นในการหารายได้เลี้ยงดู
ครอบครัว ส่งผลให้ในหลายครอบครัวทีต่ อ้ งท�ำงานทัง้ บิดามารดาเกิดปัญหาการเลีย้ งดู
บุตร ท�ำให้เกิดความสนใจในการศึกษาเรือ่ งปัญหาการเลีย้ งดูเด็กและการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเมืองใหญ่
โดยการศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้ทำ� การเลือกพืน้ ทีช่ มุ ชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็งในระดับหนึง่ และมีการจัดสวัสดิการ เช่น กองทุนต่างๆ
ชมรมผูส้ งู อายุ และกลุม่ เด็กและเยาวชน อีกทัง้ พบว่าภายในชุมชนทัง้ 4 ชุมชน เป็นพืน้ ที่
ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยท์ มี่ กี ารจัดตัง้ ขึน้ เป็นชุมชนอย่างเป็นทางการ
และมีการสร้างการรวมกลุม่ ของสมาชิกภายในชุมชน ชุมชนทัง้ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
คลองพลับพลา ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นา และชุมชนทรัพย์สนิ เก่า ซึง่ จาก
การลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กเบื้องต้น พบว่า ทัง้ 4 ชุมชนทีผ่ วู้ จิ ยั เลือก
ศึกษาต่างมีรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่างกันออกไป เพื่อศึกษาให้เห็นถึงการเลี้ยง
ดูเด็กภายในบริบทชุมชนทีช่ มุ ชนมีการรวมกลุม่ กันว่าในแต่ละชุมชนมีทางออกในการ
เลี้ยงดูเด็กอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาปัญหาการเลีย้ งดูเด็กและการจัดสวัสดิการเด็กในชุมชนเมือง 4 ชุมชน
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลีย้ งดูเด็กของบิดามารดาในชุมชนเมือง
4 ชุมชน
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แนวคิดทฤษฎี
สวัสดิการชุมชนวางอยูบ่ นรากฐานของความเอือ้ เฟือ้ และการสร้างความร่วมมือ
ในชุมชน ที่มีมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ด้วยปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ทัง้ การเข้ามาของทุนนิยมสูช่ มุ ชน น�ำพาวิถชี วี ติ ให้เปลีย่ นแปลงไปสูบ่ ริโภคนิยม
และการเข้าสูส่ งั คมอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความเป็นชุมชนดัง้ เดิมเริม่ จางหายไป แต่มใิ ช่วา่
จะสูญหายไปเสียทั้งหมด ในทุกชุมชนยังคงสามารถแสวงหาการสร้างความร่วมมือ
ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยการฟื้นฟูชุมชนและพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้กับสังคม
ปัจจุบันก็จะสามารถสร้างความเป็นชุมชนให้กลับคืนมาได้ ป้องกันชุมชนและสังคม
ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมที่มากจนเกินไป (อภิญญา เวชยชัย และ ศิริพร
ยอดกมลศาสตร์, 2547: 69-70) การจัดสวัสดิการชุมชนในส่วนของฐานงานพัฒนา
ส่วนใหญ่แล้วมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมและการรวมตัวเพื่อสร้างเครือข่าย โดยให้สมาชิก
ภายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นความต้องการและปัญหาของชุมชนร่วมกัน
เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น อีกทั้งถือเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งภายในชุมชน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ การจัดสวัสดิการชุมชน
ส่วนใหญ่แล้วเป็นการกระท�ำอย่างไม่เป็นทางการ ไม่อยู่ในรูปแบบของระบบแบบแผน
ที่แน่นอน ส่งผลให้การด�ำเนินการส่งผ่านความรู้จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง
อาจเกิดปัญหาได้ โดยสมาชิกภายในชุมชนคงยังไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการจัด
สวัสดิการชุมชน (ส�ำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2549)
ในการจัดสวัสดิการชุมชนจะเกิดขึ้นได้จะเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย
ภาคส่วน ซึ่งจะต้องแสดงบทบาทให้ชุมชนเห็นในเชิงประจักษ์ในลักษณะของการ
สอดประสานกลมกลืนตามบริบทของชุมชนแต่ละแห่งทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน บางแห่ง
ที่ไม่เป็นทางการอาจจะแสดงบทบาทที่เด่นชัดในการจัดสวัสดิการของชุมชนเอง
โดยที่ภาครัฐเป็นเพียงองค์ประกอบ เท่านั้น ในขณะที่บางชุมชนยังขาดความเข้มแข็ง
ภาครัฐก็จ�ำเป็นต้องจัดการดูแลให้เกิดสวัสดิการในชุมชนให้สามารถจัดการดูแล
ตนเองได้ Midgley (1986 อ้างถึงใน พรรณวิภา สุวรรณชุมภู, 2557)
สวัสดิการเด็กเป็นรูปแบบของงานสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
บทบาททางสังคม โดยเฉพาะบทบาทภายในครอบครัว โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมาก
มักมีจดุ เริม่ ต้นมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร จึงต้องให้การสนับสนุน
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ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งเด็กที่มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เด็กที่
บิดามารดาไม่มีเวลาเลี้ยงดู เด็กในครอบครัวยากจน เด็กที่ครอบครัวแตกแยก เด็ก
ก�ำพร้า และเด็กพิการ เป็นต้น ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือใน 2 ระยะด้วยกัน 1. การ
ให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนหรือแบบเฉพาะหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาขั้นวิกฤตได้
อย่างทันทีทันใด 2. การให้ความช่วยเหลือแบบระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้
ระยะเวลายาวนานและมีกระบวนการที่ต่อเนื่องหวังผลให้ครอบครัวเกิดความมั่นคง
โดยการช่วยเหลือนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งการให้ความรู้ สิ่งของ เงิน และการให้บริการ
ด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการ สภาพปัญหา และความเหมาะสม (ศรีทับทิม พา
นิชพันธ์, 2536: 35-37)
ดังนั้นสวัสดิการเด็กเป็นเรื่องของการให้การสนับสนุนที่มีรูปแบบหลากหลาย
ซึ่งมาจากหน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งทุกภาค
ส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมให้ความส�ำคัญแก่เด็ก ทั้งการให้การสนับสนุนในสิ่งที่เป็น
ความรู้ การให้บริการ การให้สิ่งของ การให้เงินสนับสนุน การป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเด็ก โดยการให้เหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมอบให้แก่ บิดา มารดา
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อยังผลให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กมี
พัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อให้เด็กได้รับ
ความปลอดภัยตั้งแต่แรกเกิด มีโอกาสในการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่สมวัย
เพื่อเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
เด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็กตอนต้นมีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะพัฒนาการ
ในด้านต่างๆของช่วงวัยนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักและ
ตอบสนองความต้องการที่ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับวัย โดยในแต่ละครอบครัวอาจมีข้อจ�ำกัดในการเลี้ยงดูเด็ก (โครงสร้าง
ครอบครัว จ�ำนวนบุตร รายได้ การประกอบอาชีพ) ในบางครอบครัวมีการเลี้ยงดู
โดยบิดามารดา ปูย่ า่ ตายาย ญาติพนี่ อ้ ง รวมทัง้ การฝากเลีย้ งดูเด็กตามสถานรับเลีย้ งเด็ก
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในแต่ละรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กนั้นทุกภาคส่วนควร
ให้ความส�ำคัญ เข้ามามีสว่ นร่วม และคอยให้การสนับสนุนผ่านรูปแบบสวัสดิการต่างๆ
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อย่างเป็นองค์รวม โดยมองเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนเพื่อจัดสรรสวัสดิการ
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านภายในชุมชน เพราะเด็กที่เติบโต
ตามล�ำดับขั้นของพัฒนาการที่ดีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ดังปรากฏในกรอบแนวคิด
ข้างล่างนี้
เด็ก
- วัยทารก (แรกเกิด- 2 สัปดาห์)
- วัยทารกตอนปลาย (2 สัปดาห์-2 ปี)
- วัยเด็กตอนต้น (2 ปี-6 ปี)
ทางเลือกในการเลี้ยงดู
- บิดามารดา
- ญาติผู้ใหญ่
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (รัฐ)
- สถานรับเลี้ยงเด็ก (เอกชน)

ความสอดคล้องกับ
บริบทของครอบครัว
- โครงสร้างครอบครัว
- จ�ำนวนบุตร
- รายได้
- การประกอบอาชีพ

สวัสดิการเด็ก
- ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกาย
- พัฒนาทางด้านอารมณ์ที่เหมาะสม
ตามวัย
- การเรียนรู้และพัฒนาทางด้านภาษา
- พัฒนาทักษะและสติปญ
ั ญาในทุกด้าน
- คุม้ ครองสวัสดิภาพให้อยูร่ อดปลอดภัย
- บริการให้ความรูเ้ รือ่ งครอบครัวศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ โดยเตรียมแนวการสัมภาษณ์ล่วงหน้าไว้ในแต่ละประเด็น
เป็นค�ำถามวิจัยแบบปลายเปิด ซึ่งการสัมภาษณ์จะเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญทั้ง 4 ชุมชน คือ ประธานชุมชน ชุมชนละ 1 คน

บทที่ 5

การให้ความส�ำคัญ
มีส่วนร่วมและ
การสนับสนุน
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

บทที่ 5
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ผู้เลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว ชุมชนละ 2 คน ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้านรับเลี้ยงเด็ก 4 คน
ผู้เลี้ยงดูเด็กในบ้านร่วมพัฒนาเด็ก 5 คน ครูพี่เลี้ยง หรืออาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5 คน รวมทั้งหมด 26 คน ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชาวบ้าน การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ ท�ำให้สามารถค้นหาผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญ
จากการที่ผู้ปกครองพาเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน อีกทั้งการแนะน�ำผู้ให้ข้อมูลที่
ส�ำคัญจากประธานชุมชน รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีวิธีการน�ำ
เสนอด้วยการพรรณนาเกี่ยวกับประวัติชุมชน รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กและปัญหาการ
เลี้ยงดูเด็กในแต่ละชุมชน และน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกัน
ผลการวิจัย
กรณีที่ 1: ชุมชนคลองพลับพลา
ชุมชนคลองพลับพลา ตัง้ อยูท่ ซี่ อยรามค�ำแหง 21 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ไร่ ประกอบไปด้วยซอยเล็กๆ
จ�ำนวน 18 ซอย มีครัวเรือนทัง้ หมด 282 หลังคาเรือน ประกอบไปด้วยประชากรทัง้ หมด
1,010 คน จากการเก็บข้อมูล 128 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
ขนาดเล็ก และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จากผลการศึกษาพบว่า
มีเด็กในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี จ�ำนวน 37 คน
การเปลีย่ นแปลงของชุมชนได้เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2531 เป็นปีทกี่ ารทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยได้เกิดโครงการทางด่วนยกระดับอาจณรงค์-รามอินทรา และกรุงเทพมหานคร
ตัดถนนสายเอกมัย-รามอินทราผ่านพื้นที่ชุมชน ท�ำให้พื้นที่ชุมชนบางส่วนสูญเสียไป
ในฐานะที่ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของพื้นที่ ได้มีนโยบาย
การจัดระเบียบและพัฒนาชุมชนในรูปแบบของการแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing)
เป็นการเวรคืนที่ดินส่วนหนึ่ง เพื่อไปใช้ประโยชน์ และจัดสรรที่ดินอีกส่วนเพื่อเป็นที่
อยู่อาศัยในรูปแบบของบ้านมั่นคง มีการจัดระเบียบชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน
ที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนคลองพลับพลา มีทั้งหมด 3 รูปแบบ
แบบที่ 1: การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นปู่ย่า ตายาย ซึ่งมีข้อดี
คือ มีการเลีย้ งดูเป็นอย่างดีจากบุคคลภายในครอบครัว ท�ำให้เด็กได้รบั ความรักความ
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อบอุ่นอย่างเต็มที่ โดยบิดามารดาสามารถออกไปท�ำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการ
เลี้ยงดูเด็ก อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอื่น แต่มี
ข้อเสีย คือ บิดามารดาที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำงานทั้งคู่ และไม่มีญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้อง
มาช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวันได้ ซึ่งถ้าให้ผู้เป็นมารดาลาออกจากงาน
มาเพื่อเลี้ยงดูเด็กก็อาจส่งผลต่อครอบครัวที่มีรายได้น้อยขาดรายได้เข้าสู่ครอบครัว
ท�ำให้การด�ำรงชีวิตเป็นไปอย่างยากล�ำบากจึงต้องหาทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ฝากเลี้ยงดูเด็ก
แบบที่ 2: การเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านรับเลี้ยงเด็ก เป็นการฝากเลี้ยงดูเด็กกับเพื่อน
บ้าน อาจเป็นผู้สูงอายุหรือบุคคลว่างงานที่อยู่ภายในบ้าน ซึ่งมีข้อดีคือ เด็กจะได้รับ
การเลีย้ งดูอย่างทัว่ ถึง เพราะเป็นการรับฝากเลีย้ งเด็กจ�ำนวนไม่มาก อยูภ่ ายในบ้านทีม่ ี
รั้วรอบขอบชิด และเอื้อให้กับผู้ปกครองในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของเวลาการรับฝาก
เลีย้ งเด็ก สามารถเปิดรับเลีย้ งเด็กได้ตงั้ แต่เช้าตรู่ และเลีย้ งดูจนกว่าผูป้ กครองจะมารับ
ไม่วา่ เย็นแค่ไหน เรือ่ งของอายุของเด็กทีส่ ามารถน�ำมาฝากให้เลีย้ งดูจะรับตัง้ แต่ 3 เดือน
จนถึงเด็กเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลหรือแม้กระทั้งเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ยังจะรับเลี้ยง
ดูเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน เพื่อยืดหยุ่นให้แก่ผู้ปกครองที่มีความจ�ำเป็นใน
ด้านต่างๆ แต่มีข้อเสีย คือ มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของผู้ปกครองส่วนใหญ่คงไม่สามารถฝาก
เลี้ยงดูเด็กในรูปแบบนี้ได้ ซึ่งมีข้อมูลจากการลงพื้นที่ว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กในรูปแบบนี้
เริ่มทยอยปิดตัวลง
แบบที่ 3: การเลีย้ งดูเด็กโดยศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นศูนย์รบั เลีย้ งเด็ก
ของรัฐทีเ่ ชือ่ มโยงการบริหารจัดการกับคณะกรรมการภายในชุมชนหมูบ่ า้ นพลับพลา
ซึ่งมีข้อดี คือ การที่เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กของรัฐที่มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
จึงมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆรับทราบและเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องโครงการ
ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของอาสาผู้ดูแลเด็ก กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่ กิจกรรมวันส�ำคัญร่วมกับชุมชน และการบริจาคอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
ท�ำให้ทางศูนย์ฯสามารถเก็บค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูเด็กกับผูป้ กครองเด็กในราคาทีถ่ กู
รองรับต่อผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่สูงนัก สามารถน�ำเด็กมาฝากเลี้ยงดูในศูนย์ที่มีพื้นที่
เป็นสัดส่วนและมีมาตรฐานในระดับหนึง่ แต่มขี อ้ เสีย คือ ด้วยการทีศ่ นู ย์เก็บค่าใช้จา่ ย
ในการเลีย้ งดูเด็กในราคาทีถ่ กู ท�ำให้การด�ำเนินงานในเรือ่ งต่างๆอาจมีขอ้ จ�ำกัด งบประมาณ
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ทีจ่ ดั สรรเป็นเงินเดือนแก่อาสาฯ ก็ไม่มากนัก เมือ่ เทียบกับภาระการเลีย้ งดูเด็กจ�ำนวน
มาก ท�ำให้อาสาฯส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการท�ำงานและมีการลาออกอยูบ่ อ่ ยครัง้ อีกทัง้
อาสาฯยังไม่มีผู้ใดที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาโดยตรงจึงขาดผู้น�ำในเรื่องการ
ด�ำเนินงานการเลีย้ งดูเด็กอย่างถูกหลัก เช่น การจัดท�ำแผนการเรียนการสอน การเห็น
ประโยชน์ของการบันทึกพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย เป็นต้น
โดยการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 3 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่
ส่วนใหญ่ภายในชุมชนคลองพลับพลามีการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว อาจเป็นเพราะ
ภายในชุมชนมีผู้สูงอายุจ�ำนวนมาก แต่ละบ้านล้วนแต่เป็นเครือญาติกัน อีกทั้งบ้าน
ภายในชุมชนคลองพลับพลามีพนื้ ทีก่ ว้างและมีรวั้ รอบขอบชิดเหมาะแก่การเลีย้ งดูเด็ก
ท�ำให้หลายครอบครัวจึงตัดสินใจเลี้ยงดูลูกหลานด้วยคนในครอบครัว เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย และไว้วางใจได้มากกว่าการส่งลูกไปเลีย้ งดูเด็กภายในศูนย์ฯทีม่ เี ด็ก
จ�ำนวนมากอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง อีกทั้งเวลาในการฝากรับเลี้ยงเด็ก และการไม่เปิดรับ
เลี้ยงเด็กเล็ก จึงไม่สอดคล้องกับชีวิตการท�ำงานของผู้ปกครองในชุมชนเมือง และใน
บ้านรับเลี้ยงเด็กที่อาจมีการดูแลได้ทั่วถึงกว่าเพราะรับเลี้ยงเด็กจ�ำนวนน้อย มีความ
ยืดหยุน่ ให้กบั ผูป้ กครองในเรือ่ งเวลาการเปิดรับฝากเลีย้ งเด็ก และการเปิดรับเลีย้ งเด็กเล็ก
แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูที่สูง ท�ำให้ปัจจุบันเริ่มปิดตัวลงไปบ้างแล้ว
กรณีที่ 2: ชุมชนร่วมสามัคคี
ชุมชนร่วมสามัคคีตั้งอยู่ที่ถนนซอยรามค�ำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 4 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา ประกอบด้วย
บ้าน 126 หลังคาเรือน 131 ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 464 คน จากการเก็บ
ข้อมูล 59 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปและมีรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จากการศึกษาพบว่ามีเด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง 4 ปี จ�ำนวน 11 คน
การเปลีย่ นแปลงของชุมชนได้เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2532 ชาวบ้านได้มกี ารจัดสรรทีด่ นิ
อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อการอยู่อาศัย และในปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้านได้รับค�ำแนะน�ำ
จากส�ำนักงานเขตวังทองหลาง ในการบริหารจัดการและประสานงาน โดยการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนมาเป็นตัวแทนของชาวบ้านและได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ต่อมาชุมชนร่วมสามัคคีกไ็ ด้รบั เลือกเป็น
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1 ใน 10 โครงการบ้านมัน่ คงในรอบแรกทีส่ ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) คัดเลือก
เป็น “10 หมูบ่ า้ นต้นแบบ” การด�ำเนินโครงการบ้านมัน่ คงนี้ ได้รบั การสนับสนุนจากทาง
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน โดยให้ชาวบ้านเช่าทีด่ นิ
ในระยะยาว ราคาถูก และมีการถมทีด่ นิ ให้กลายเป็นพืน้ ทีส่ งู เท่ากับระดับของถนน มีระยะเวลา
การก่อสร้างบ้านในโครงการบ้านมัน่ คง เริม่ ขึน้ เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2547 และส�ำเร็จลุลว่ งในปี
พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 3 เฟส กับ 1 โครงการอาคารชุด ภายในระยะเวลา 5 ปี
การเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนร่วมสามัคคี มีทั้งหมด 2 รูปแบบ
แบบที่ 1 : การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นปู่ย่า ตายาย และ
ผูเ้ ป็นแม่ ซึง่ มีขอ้ ดีคอื ผูเ้ ป็นแม่สามารถให้นมบุตรเพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันแก่เด็กได้อย่าง
ครบถ้วน แต่ในบางครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งออกไปท�ำงานหารายได้ทงั้ คู่ ผูเ้ ลีย้ งดูเด็กใน
ตอนกลางวันก็จะเป็นปู่ย่า ตายาย ซึ่งมีข้อดี คือ พ่อแม่สามารถไว้วางใจว่าลูกจะได้
รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลในครอบครัวและไปท�ำงานได้อย่างไม่วิตกกังวล อีก
ทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอื่น แต่ข้อเสีย คือ ไม่ใช่
ทุกครอบครัวที่มีผู้สูงอายุคอยช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงดูเด็กได้ โดยเฉพาะในชุมชน
เมืองที่รูปแบบครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีเงื่อนไข
ที่แตกต่างกัน ทั้งการประกอบอาชีพ รายได้ และรูปแบบครอบครัว จึงต้องหาทาง
เลือกในการฝากเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละครอบครัว
แบบที่ 2: การเลี้ยงดูเด็กบ้านร่วมพัฒนาเด็ก เป็นเสมือนการฝากเลี้ยงดูเด็กกับ
เพื่อนบ้าน แต่เป็นการรับเลี้ยงดูเด็กจ�ำนวนมาก ซึ่งมีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่นให้กับ
ผู้ปกครองในหลายด้าน ทัง้ เวลาเปิดปิดในการรับฝากเลีย้ งดูเด็กทีเ่ อือ้ ต่อเวลาการท�ำงาน
ของผู้ปกครอง การเปิดรับฝากเด็กเล็กท�ำให้ผู้ปกครองไม่ต้องลาออกจากงานมาเพื่อ
เลี้ยงดูเด็ก เพราะสถานรับเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปิดรับเลี้ยงเด็กเล็ก อีกทั้ง
บ้านร่วมพัฒนาเด็กมีการรับเลีย้ งเด็กจ�ำนวนมาก ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูเด็กมีราคา
ถูกมากกว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กที่มีการรับเลี้ยงเด็กจ�ำนวนน้อย แต่มีข้อเสีย คือ การรับ
เลี้ยงเด็กอายุน้อยและจ�ำนวนมากนั้น ผู้รับเลี้ยงเด็กอาจดูแลเด็กให้เกิดความทั่วถึง
ได้ยาก อีกทั้งเป็นบ้านในชุมชนที่ยังไม่มีการจดทะเบียนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
อย่างถูกต้อง เพราะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของพื้นที่และความเป็นสัดส่วน ท�ำให้การเลี้ยง
ดูเด็กจ�ำนวนมากมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
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โดยการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่
ส่วนใหญ่ภายในชุมชนร่วมสามัคคีมกี ารเลีย้ งดูเด็กโดยคนในครอบครัว อาจเป็นเพราะ
มีผู้สูงอายุจ�ำนวนมาก สามารถเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวันได้ ช่วยให้แม่เด็กสามารถ
ออกไปท�ำงานหารายได้เข้าสู่ครอบครัว โดยไม่ต้องน�ำเด็กไปฝากเลี้ยงดูกับบุคคลอื่น
แต่บางครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือเครือญาติช่วยเลี้ยงดูเด็ก จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องฝากเลี้ยงดูเด็กตามบ้านร่วมพัฒนาเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นทางเลือกที่สามารถท�ำให้
ผู้ปกครองท�ำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องลาออกจากงานให้เสียรายได้ แต่ต้องยอมรับ
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้เพราะเด็กมีการรับเลีย้ งเด็กจ�ำนวนมากในพืน้ ทีบ่ า้ นภายใน
ชุมชนที่มีพื้นที่จ�ำกัด
กรณีที่ 3: ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
ชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นาตัง้ อยูท่ ถี่ นนซอยรามค�ำแหง 39 ซอยเทพลีลา เขตวังทองหลาง
โดยพืน้ ทีข่ องชุมชนเริม่ ตัง้ แต่ซอยเทพลีลาแยก 3 ถึงซอยเทพลีลาแยก 15 มีครัวเรือน
ทั้งหมด 420 หลังคาเรือน ประกอบไปด้วยประชากรทั้งหมด 1,500 คน จากการเก็บ
ข้อมูล 152 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทัว่ ไป และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จากผลการศึกษาพบว่า มีเด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 4 ปี จ�ำนวน 41 คน
การเปลี่ยนแปลงชุมชนได้เริ่มเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำจาก
ส�ำนักงานเขตวังทองหลาง ในการมีผู้น�ำร่วมบริหารงานและพัฒนาชุมชน ชุมชนจึง
ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นา
ได้ถูกประกาศให้เป็นชุมชนอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยการเป็นชุมชนแออัด ประชากร
อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นและบ้านเรือนทรุดโทรม ดังนั้นในปี พ.ศ. 2547 ทาง
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้มีนโยบายพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน ในความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ท�ำให้เกิดโครงการบ้านมั่นคงขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เริ่มก่อสร้างเฟสที่ 1
ในปี พ.ศ. 2552 สร้างแล้วเสร็จทั้ง 3 เฟส ในปี พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี
การเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีทั้งหมด 2 รูปแบบ
แบบที่ 1: การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว เป็นการที่เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดย
บิดามารดา ปูย่ า่ ตายาย จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มกี ารเลีย้ งดูเด็กโดยบิดามารดา
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ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้เป็นแม่สามารถให้นมแก่บุตรได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกให้ได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเต็มที่
และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูบุตรกับบุคคลอื่น แต่มีข้อเสีย คือ ผู้ปกครอง
ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก จากที่เคยมีรายได้ 2 ทาง ทั้งบิดาและมารดา มารดาต้อง
ลาออกจากงานมาเพือ่ เลีย้ งดูลกู ท�ำให้เหลือรายได้เข้าสูค่ รอบครัวเพียงทางเดียว อาจ
ส่งผลกระทบท�ำให้การด�ำเนินชีวิตมีความยากล�ำบากมากขึ้น
แบบที่ 2: การเลีย้ งดูเด็กโดยศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นการเลีย้ งดูเด็ก
ภายในศูนย์ฯ ของรัฐที่มีการด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการชุมชนรุ่งมณีพัฒนาใน
การบริหารจัดการ และให้การสนับสนุน ซึง่ มีขอ้ ดีคอื การด�ำเนินงานของศูนย์ฯ จะได้รบั
การสนับสนุนจากรัฐ และเลี้ยงดูเด็กจ�ำนวนมาก ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กมี
ราคาถูก มีอาคารสถานที่ที่เป็นสัดส่วน มีโครงการอบรมส�ำหรับอาสาผู้เลี้ยงดูเด็ก
งบประมาณการทัศนศึกษาของเด็ก และกิจกรรมส�ำหรับเด็กร่วมกับชุมชน ด้วยการ
ก่อตั้งเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กภายชุมชนจดทะเบียนขึ้นอย่างเป็นทางการ ท�ำให้มี
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างสม�ำ่ เสมอ แต่มขี อ้ เสียคือ ทาง
ศูนย์ฯ มีการรับเลีย้ งเด็กจ�ำนวนมาก อาจดูแลเด็กได้ไม่ทวั่ ถึง อีกทัง้ เรือ่ งของความยืดหยุน่
ในการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่รองรับต่อการท�ำงานของผู้ปกครอง ซึ่งต้องออกไป
ท�ำงานแต่เช้าตรู่กว่าจะเลิกงานก็เย็นค�่ำ และการรับเลี้ยงเด็กของศูนย์จะเริ่มที่ช่วงอายุ
2 ขวบครึ่งจนถึงวัยเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่
มากนัก อาจจะต้องลาออกจากงานมาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในช่วงที่ยังหาสถานที่รับเลี้ยงได้
ข้อเสียข้อสุดท้ายคือ ครูพี่เลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ยังไม่จบการศึกษาในหลักสูตรปฐมวัย
อาจส่งผลให้ขาดผูน้ ำ� การพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ และการเลีย้ งดูเด็ก
อย่างถูกวิธี ซึง่ ในทางกลับกันการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ครูพเี่ ลีย้ งเด็กพัฒนา
ตนเองนั้นก็ส�ำคัญ เช่น การขึ้นเงินเดือนและการให้ความส�ำคัญกับครูพี่เลี้ยงเด็ก
โดยการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่
ส่วนใหญ่ภายในชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการเลี้ยงดูเด็กโดยบิดามารดา อาจเป็นเพราะ
ผู้ปกครองให้ความส�ำคัญกับการเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
ตัง้ แต่ระยะแรกจนเขาเติบโต หรือในบางครอบครัวมีความจ�ำเป็น เพราะรูปแบบครอบครัว
เป็นครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่คอยช่วยเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวันได้ และอาจ
ไม่ไว้วางใจที่จะฝากเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอื่น
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กรณีที่ 4: ชุมชนทรัพย์สินเก่า
ชุมชนทรัพย์สนิ เก่า ตัง้ อยูท่ ซี่ อยรามค�ำแหง 39 ถนนรามค�ำแหง แขวงวังทองหลาง
มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 40 ไร่ โดยมีจำ� นวนครัวเรือนทัง้ หมด 550 หลังคาเรือน และมีประชากร
ทั้งหมด 3,000 คน จากการเก็บข้อมูล 170 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จากการศึกษา
พบว่า มีเด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี จ�ำนวน 45 คน
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของชุมชนเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2549 ทางส�ำนักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยไ์ ด้เล็งเห็นว่าชุมชนมีประชากรอยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่น
และเกิดปัญหาสังคมจ�ำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนโครงการบ้านมัน่ คง การด�ำเนินการอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่าน
ของการเริ่มสร้างบ้านมั่นคงในแต่ละโซน โดยมีคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือก
ตั้งในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นผู้ก�ำกับดูแล
การเลี้ยงดูเด็กในชุมชนทรัพย์สินเก่า มีทั้งหมด 2 รูปแบบ
แบบที่ 1: การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัว จากการลงพื้นที่เป็นการเลี้ยงดูเด็กโดย
บิดามารดามากทีส่ ดุ ซึง่ มีขอ้ ดีคอื การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างแม่ลกู เด็กจะได้รบั
การเลีย้ งดูอย่างอบอุน่ ทานนมแม่ได้เป็นระยะเวลานาน เพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันแก่เด็ก
อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กกับบุคคลอื่น แต่มีข้อเสียคือ ใน
บางครอบครัวที่ผู้เป็นแม่เคยท�ำงานก่อนการคลอดบุตร มีความจ�ำเป็นต้องลาออก
จากงานมาเพือ่ เลีย้ งดูลกู ท�ำให้ขาดรายได้เข้าสูค่ รอบครัว อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว
ที่มีรายได้ไม่มากนักต้องมีการด�ำเนินชีวิตที่ล�ำบากมากขึ้น
แบบที่ 2: การเลีย้ งดูเด็กโดยบ้านร่วมพัฒนาเด็ก เป็นเสมือนการฝากเลีย้ งดูเด็ก
กับเพื่อนบ้าน มีการเลี้ยงดูเด็กจ�ำนวนมากในพื้นที่บ้านภายในชุมชน ซึ่งมีข้อดีคือ
บิดามารดาของเด็กสามารถท�ำงานหารายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ดังเดิม ด้วยการที่เป็น
สถานรับเลีย้ งเด็กจ�ำนวนมาก ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูเด็กมีราคาถูก อีกทัง้ มีรปู แบบ
การเลี้ยงดูเด็กที่ยืดหยุ่นแก่ผู้ปกครอง คือ เปิดรับเลี้ยงเด็กแต่เช้าตรู่และส่งเด็กแก่
ผู้ปกครองถึงเย็นค�่ำได้ เปิดรับเลี้ยงเด็กเล็กซึ่งเป็นช่วงวัยที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่อื่นๆ
ไม่เปิดรับ ซึง่ มารองรับต่อผูป้ กครองทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องท�ำงานหารายได้หลังคลอดบุตร
เพราะมีญาติผใู้ หญ่ชว่ ยเหลือในการเลีย้ งดูบตุ ร แต่มขี อ้ เสียคือ การเลีย้ งดูเด็กจ�ำนวนมาก
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บทสรุป
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นที่นิยมอย่างมากทั้ง 4 ชุมชน คือ การเลี้ยงดูเด็ก
โดยคนในครอบครัว ทั้งบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้อง เพราะเป็นรูปแบบ
ทีเ่ ด็กจะได้รบั การเลีย้ งดูอย่างใกล้ชดิ จากบุคคลภายในครอบครัว แต่รปู แบบการเลีย้ งดู
เด็กรูปแบบนีม้ ขี อ้ จ�ำกัดส�ำหรับครอบครัวเดีย่ วในชุมชนเมือง อีกทัง้ ในอนาคตครอบครัว
เดีย่ วมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ความผูกพันในรูปแบบชนบทได้ลดบทบาทลงไป เนือ่ งจาก
ชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากภูมิภาคที่หลากหลาย ได้ตั้ง
รกรากเป็นเวลากว่า 30-40 ปี เริ่มมีการเปลี่ยงแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบครอบครัว
ให้เข้ากับการกลายเป็นเมือง ส่วนการส่งเด็กไปฝากเลี้ยงดูกับญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัด
ต่างมีขอ้ ดี คือ บิดามารดาท�ำงานหารายได้อย่างเต็มที่ ปราศจากความกังวล แต่ขอ้ เสีย
คือ ความผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตรอาจไม่แน่นแฟ้น อีกทั้งในบางครอบครัว
ที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเป็นระยะเวลานานจึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับญาติผู้ใหญ่
ในภูมิล�ำเนา ส่วนการให้มารดาลาออกจากการท�ำงานมาเลี้ยงดูบุตรไม่สามารถแก้ไข
ปัญหามารดาที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำงานหารายได้เข้าสู่ครอบครัว โดยเฉพาะชุมชน
เมืองทีม่ คี า่ ครองชีพทีส่ งู ส่วนรูปแบบบ้านรับเลีย้ งเด็กทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูเด็กทีส่ งู
เนือ่ งจากการรับเลีย้ งเด็กเล็กมีความเสีย่ งมากกว่าการเลีย้ งเด็กในวัยอืน่ ท�ำให้สามารถ
รับเลีย้ งดูได้ในจ�ำนวนน้อย ค่าใช้จา่ ยโดยเฉลีย่ ต่อจ�ำนวนเด็กจึงสูง จากข้อมูลเชิงส�ำรวจ
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ในสถานทีบ่ า้ นภายในชุมชน มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด และไม่เป็นสัดส่วน ใต้ถนุ บ้านมีแหล่งน�ำ้ คร�ำ
และทางสัญจรมักมีรถมอเตอร์ไซค์วงิ่ ผ่านบ่อยครัง้ ท�ำให้การดูแลเด็กอาจท�ำได้ไม่ทวั่ ถึง
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ
โดยการเลีย้ งดูเด็กทัง้ 2 รูปแบบ มีขอ้ ดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่สว่ นใหญ่
ภายในชุมชนทรัพย์สินเก่า มีการเลี้ยงดูเด็กโดยบิดามารดา อาจเป็นเพราะการให้
ความส�ำคัญเรือ่ งการเลีย้ งดูบตุ รหรือมีความจ�ำเป็นต้องลาออกจากงานมาเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
เนือ่ งจากรูปแบบครอบครัวเป็นครอบครัวเดีย่ ว ไม่สามารถฝากเด็กเลีย้ งดูกบั ญาติผใู้ หญ่
ในเวลากลางวันได้ อีกทั้งถ้าน�ำไปฝากบ้านร่วมพัฒนาเด็กผู้ปกครองอาจยังมีความ
วิตกกังวลเรือ่ งการเลีย้ งดูเด็กไม่ทวั่ ถึงเพราะมีเด็กจ�ำนวนมาก และเกิดค่าใช้จา่ ยในการ
ฝากเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้น
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พบว่าภายในชุมชนมีอัตราการเกิดที่ลดลง และในปัจจุบันการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบนี้
เริ่มทยอยปิดตัวลง ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กทั้งการเลี้ยงดูเด็กโดยคนในครอบครัว
และการเลี้ยงดูเด็กโดยบ้านรับเลี้ยงเด็ก มีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถเป็นรูปแบบหลักใน
การเลี้ยงดูเด็กส�ำหรับครอบครัวในชุมชนเมืองได้ แต่อาจมีบางส่วนที่ยังด�ำเนินการ
อยู่ในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นในการมองหาทางเลือกส�ำหรับการเลี้ยงดูที่มี
รูปแบบที่เหมาะสมส�ำหรับครอบครัวในชุมชนเมือง เพื่อรองรับความต้องการจ�ำเป็น
ของผู้ปกครองที่มีปัญหาการเลี้ยงดูบุตร และชุมชนที่มีเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดที่แตก
ต่างกันออกไป โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมใน
รูปแบบของเนอร์สเซอรีช่ มุ ชน มีการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
ชุมชน มีความยืดหยุ่นรองรับการเลี้ยงดูเด็กส�ำหรับครอบครัวในชุมชนเมือง ทั้งเรื่อง
เวลาการรับเลีย้ งเด็ก และการรับเลีย้ งเด็กเล็กทีส่ อดคล้องกับการท�ำงานของผูป้ กครอง
อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน ท�ำให้การด�ำเนินงาน
มีมาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กในราคาถูกรองรับผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่สูง
มากนัก ผูเ้ ลีย้ งดูเด็กทีเ่ ป็นบุคคลภายในชุมชน เช่น ผูส้ งู อายุในชุมชน สมาชิกในชุมชน
และอาสาสมัคร สามารถฝากเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยความไว้วางใจและเป็นการสร้างราย
ได้ให้แก่สมาชิกภายในชุมชน จัดได้ว่าเป็นรูปแบบสวัสดิการเด็กที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการศึกษาปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง:
ศึกษากรณี 4 ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาที่ส�ำคัญของ
การเลีย้ งดูเด็กของครอบครัวในชุมชนเมือง คือ รูปแบบการเลีย้ งดูเด็กทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละ
ชุมชน มีการด�ำเนินงานเป็นไปตามข้อจ�ำกัดและขีดความสามารถของแต่ละชุมชน
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐซึ่งมีความพร้อมในหลายๆ ด้านแต่ขาดผู้น�ำด้าน
การเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยในการบริหารจัดการ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างถูกหลัก
และการให้ความส�ำคัญในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นชุมชนในเมือง
ส่วนรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของภาคเอกชนล้วนมีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถด�ำเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กได้ ท�ำให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบเนอร์สเซอรี่ชุมชนที่ให้ความส�ำคัญกับการเข้า
มามีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสมาชิกภายในชุมชนผูท้ เี่ ข้าถึงปัญหาโดยตรง
ถือเป็นการสร้างสวัสดิการเด็กโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในแต่ละชุมชน เพื่อให้
เกิดการเสริมสร้างรูปแบบการเลีย้ งดูเด็กในชุมชนทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดการท�ำหน้าทีท่ สี่ มบูรณ์
ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยชุมชนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ฯมากขึ้น ทั้งในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชาวบ้าน และคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเข้าไปรับรู้ถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดยการด�ำเนินงานเพื่อสังคมล้วนแต่ต้องการก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน การปรับอัตราเงินเดือนและการมีสวัสดิการทีเ่ หมาะสมให้แก่อาสาผูเ้ ลีย้ ง
ดูเด็กหรือครูพี่เลี้ยงเด็กให้สูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันที่มี
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน สร้างศักดิ์ศรีและความ
ภาคภูมิใจในงาน
การให้การสนับสนุน โดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรให้การส่งเสริม นม อุปกรณ์
หรือสื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาทักษะส�ำหรับเด็กมากขึ้น อีกทั้งการ
สนับสนุนการรับสมัครผูเ้ ลีย้ งดูเด็กทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือจบปริญญาตรี
หรือจูงใจให้ ผู้เลี้ยงดูเด็กศึกษาต่อ เพื่อมาเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ
การติดตามการด�ำเนินงานและปรับให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยส่งเสริม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องเด็กเข้ามาก�ำกับดูแลติดตามคุณภาพการด�ำเนินงาน
และสนับสนุนผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐานให้มากที่สุด
ควรปรับระยะเวลารับส่งเด็กของศูนย์ฯควรขยายให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้
สอดคล้องกับการท�ำงานของผู้ปกครองในชุมชนเมือง
2. บ้านร่วมพัฒนาเด็ก
การติดตามการด�ำเนินงานและปรับให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยก�ำหนด
มาตรฐานการด�ำเนินงานของบ้านร่วมพัฒนาเด็ก โดยให้ชุมชน มูลนิธิและหน่วยงาน
ต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมดูแล และให้การสนับสนุนมากขึ้น
การให้การสนับสนุน โดยปรับปรุงสถานทีร่ บั เลีย้ งเด็กมีความมัน่ คงแข็งแรง สัดส่วน
ของห้องที่จ�ำเป็นต้องใช้สอยต่างๆ เช่น ห้องน�้ำ ห้องครัว และห้องเรียน ฯลฯ
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรให้ความสนใจ และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับหนึ่ง ถึงแม้จะมีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถจดทะเบียน
อย่างเป็นทางการได้ยิ่งควรได้รับการดูแลให้ไปถึงจุดที่มีมาตรฐาน มิฉะนั้นจะเป็นการ
สร้างความสุ่มเสี่ยง และปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เมื่อได้พัฒนาศักยภาพ
จนสามารถจดทะเบียนอย่างเป็นทางการได้กท็ ำ� การผลักดันให้เข้าสูร่ ะบบอย่างถูกต้อง
3. เนอร์สเซอรี่ชุมชน
ผู้สูงอายุล้วนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกวิธีให้กับผู้สูงอายุ และสมาชิกภายในชุมชนที่มีความสนใจ
ผู้ปกครองสามารถลาคลอดบุตรจากที่ท�ำงานเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือน และ
ต้องกลับไปท�ำงานต่อ ถ้ามีสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ผู้ปกครองสามารถท�ำงานหารายได้
เข้าสู่ครอบครัวได้ตามปกติ และการฝากเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนสามารถไปรับไปส่ง
ได้สะดวก และมีค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงดูเด็กในราคาถูก
สถานรับเลี้ยงเด็กควรได้มาตรฐานตามเอกสารประกอบค�ำขอใบอนุญาต กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่อาจ
ให้ความยืดหยุ่นส�ำหรับชุมชนที่มีข้อจ�ำกัด และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ควรเข้าไป
ให้การสนับสนุนเพื่อลดข้อจ�ำกัดเหล่านั้น
ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีเนอร์สเซอรี่ในชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้ ก่อให้เกิดการตระหนัก
ในคุณค่าและความภาคภูมิใจแก่ผู้สูงอายุ
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