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‘แหว่งกลาง-เปราะบาง’ ครอบครวัไม่มั�นคง..เด็กเคว้ง!
วันพุธ ที� 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.
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ป�ญหาเด็ก (https://www.naewna.com/tags/ป�ญหาเด็ก)

“ถ้าหากไปดูวา่ครอบครวัเปราะบางคืออะไร ซึ�งจะพบว่าส่วนใหญ่จะให้คํานิยามว่าเปราะบางที�มาจากสุขภาพรา่งกาย สุขภาพจิตใจ เปราะ
บางจากความยากจน การถูกตีตราจากสังคม และเปราะบางที�มาจากประวัติในอดีต ทว่า เรื�องของการย้ายถิ�นเป�นอีกเรื�องที�สําคัญ โดยอีกมุม
ทําให้มีประโยชน์กับเศรษฐกิจในครวัเรอืน แต่อีกมุมจะทํามาซึ�งความเปราะบางหรอืไม่ เพราะมีคนที�ถูกทอดทิ�งไว้ข้างหลัง และเรื�องการย้ายถิ�น
ยังส่งต่อรุน่ต่อรุน่ ซึ�งในครอบครวัแหว่งกลางรุน่ปู�ย่าอาจจะเป�นผู้ย้ายถิ�นมาก่อนและส่งต่อถึงรุน่ลูก จึงทําให้รุน่ปู�ย่าต้องเลี�ยงดูรุน่หลาน”
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ผศ.ดร.สรอ้ยมาศ รุง่มณี อาจารย์ประจําวิทยาลัยพัฒนศาสตรป์�วยอึ�งภากรณ ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กล่าวในวงเสวนา
(ออนไลน์) “คิด for คิดส์ Research Roundup 2022 : พลวัตของครอบครวัเปราะบางในสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19” เมื�อเรว็ๆ นี�
ถึง “ครอบครวัแหวง่กลาง” อันหมายถึงครอบครวัที�รุน่พ่อแม่หายไป และคนรุน่ลูกอาศัยกับปู�ย่าตายาย ซึ�งครอบครวัประเภทนี�เพิ�มขึ�น
มาในระยะหลังๆ ตามการสํารวจระหว่างป� 2530-2556

กล่าวคือ ในขณะที�ครอบครวัขยายเพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 26.5 เป�นรอ้ยละ 35.7 แต่ในกลุ่มครอบครวัขยายรอ้ยละ 2.1 เป�นครอบครวั
แหวง่กลาง หรอืคิดเป�นถึง 1.4 ล้านครวัเรอืน ขณะเดียวกัน ยังมีความเปราะบางที�มีการทับซ้อนด้วย ซึ�งใน 1 ครอบครวัอาจไม่ได้มี
ความเปราะบางประเภทใดประเภทหนึ�ง โดยจากการลงพื�นที�วจิัยในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดลําปาง ซึ�งเป�นจังหวัดที�มีผู้ย้ายถิ�น
จํานวนมากอันดับต้นๆ ของไทย นอกจากนี�ยังลงพื�นที�จังหัดพิษณุโลกที�เป�นชุมชนกึ�งเมืองกึ�งชนบท และยังลงพื�นที�ในจังหวัด
เชียงรายและจังหวดัตาก ที�มีกลุ่มแรงงานข้ามชาติอีกด้วย

พบ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ครอบครวัไทยมีความหลากหลาย-ซับซ้อน-ลื�นไหล เมื�อไปดูครวัเรอืนพื�นที�ย้ายถิ�นจึงคําถามวา่ “จะรกัษา
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างไร?” ซึ�งพบว่ามีความซับซ้อนและไม่ค่อยมีความสมบูรณ์ในครอบครวั ที�ไม่สามารถให้คําจํากัดความได้ และมี
การเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ไม่ได้เป�นครอบครวัแหว่งกลาง 
(ปู�ย่าตายายเลี�ยงลูกแทนพ่อแม่) ตลอดไปและไม่ได้เป�นครอบครวัเลี�ยงเดี�ยว (พ่อหรอืแม่คนใดคนหนึ�งเลี�ยงลูกเพียงลําพัง) ตลอดไป
ฉะนั�นความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงข้ามเวลาและข้ามพื�นที�ด้วย

2.ความแหวง่กลางในครอบครวัอาจจะไม่ได้ถูกเติมเต็ม เมื�อพูดถึงครอบครวัแหว่งกลางมักนึกถึงการแหว่งหรอืการแยกจาก แต่ว่าใน
สถานการณ์จรงิครอบครวัจํานวนมาก มีการย้ายถิ�นกลับมาอยู่รวมกัน โดยเฉพาะช่วงหลัง 
โควดิ-19 จะพบเจอกับแรงงานกลับบ้านเป�นภาพที�ดูเหมือนครอบครวัจะถูกเติมเต็มอยู่พรอ้มหน้าพรอ้มตากัน แต่จรงิๆ กลับยิ�งแหว่ง
กวา่เดิม

เช่น ผู้ที�ย้ายออกจากครวัเรอืนกลับไปแล้วมีป�ญหาสุขภาพกาย จิตใจ และติดยาเสพติด จะยิ�งทําให้แหว่งกว่าเดิม 
รวมไปถึงพ่อแม่ที�ไม่ได้เลี�ยงลูกมาและออกจากบ้านไปเป�นเวลานาน เวลากลับมาความสัมพันธ์ในครอบครวัจะไม่เหมือนเดิม
และ 3.ไม่รูว้า่จะนิยามครอบครวัแรงงานข้ามชาติว่าอย่างไร ครอบครวัดังกล่าวอยู่กับสังคมไทยมานานถึง 2-3 ทศวรรษ แต่ไม่ค่อยถูก
พูดถึงในแง่ของความเป�นครอบครวัมากนักเมื�อเทียบกับในมุมของความเป�นแรงงาน

“เนื�องจากบางครอบครวัอยู่ไทยมา 3 รุน่ ซึ�งรุน่ปู�ย่า รุน่พ่อแม่ และรุน่ลูก เกิดมาคนละที�กันและสถานภาพไม่เหมือนกัน โดยบางทีอยาก
กลับไปที�บ้านเกิดแล้วแต่กลับไม่ได้เพราะสถานการณ์ทางการเมือง ซึ�งเป�นเรื�องที�ไม่ได้ตัดสินใจง่ายๆ ว่าจะอยู่หรอืจะไป เพราะว่าการตัดสินใจ
ของครอบครวัแรงงานข้ามชาติขึ�นอยู่กับครอบครวัด้วย โดยทั�งหมดของงานวิจัยจะพบว่าผู้ย้ายถิ�นหรอืผู้ที�อยู่ในงานวิจัยเป�นการเคลื�อนไหว
ย้ายกันที�ทําเพื�อครอบครวั ไม่ได้ทําเพื�อตัวเอง ไม่ว่าจะเป�นครวัเรอืนไทยและครวัเรอืนแรงงานข้ามชาติ” ผศ.ดร.สรอ้ยมาศ ระบุ

ขณะที� บุศรนิทร ์เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายความประเด็นครอบครวัแหว่งกลางต่อไปอีกว่า “เมื�อ
พูดถึงป�ญหาของครอบครวัแหว่งกลางซึ�งพ่อแม่ไม่สามารถที�จะดูแลได้อย่างเต็มที� โดยทั�วไปมักเข้าใจว่าความแหว่งกลางคือพ่อแม่ไม่อยู่ ซึ�ง
เกิดจากการที�ไปหารายได้ต่างพื�นที�” ไม่ว่าจะเป�นต่างเมืองหรอืต่างประเทศ แต่จากการศึกษาพบว่า“ความแหว่งกลางซับซ้อนมากกว่า
นั�น” เช่น บางทีพ่อแม่ของเด็กไม่ได้ย้ายถิ�นไปไหน แต่มีป�ญหาเรื�องของคดีอาชญากรรมที�ต้องจําคุก ป�ญหาติดยาเสพติดเรื�อรงั ป�ญหา
ติดการพนัน

หรอืมีหนี�สินรุงรงัที�ไม่สามารถอยู่ดูแลเด็กได้ ยิ�งเมื�อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ�นมาจนป�จจุบัน จึงทําให้เป�นป�ญหาต่อเนื�องและ
ทับซ้อนขึ�นจากเดิม นอกจากนี�ประเด็นที�น่าสนใจคือ “การเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเด็กที�อยู่ในครอบครวัเปราะบางทับซ้อน” พบ
วา่ “ป�ญหาไม่ใช่การเข้าถึงการศึกษาไม่ได้แต่คือการเตรยีมพรอ้มในชีวิตประจําวันที�ผู้ปกครองไม่สามารถจัดการได ้ทําให้เด็กไม่สามารถเข้าถึง
การศึกษาที�มีคุณภาพและต่อเนื�อง” ซึ�งป�ญหาเหล่านี�ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก

“บางครอบครวัพ่อแม่ติดยาเสพติดหรอืปู�ย่าตายายมีป�ญหาเรื�องสุขภาพ ที�ไม่สามารถพาลูกหลานไปโรงเรยีนได้ทั�งที�โรงเรยีนและศูนย์เด็ก
เล็กอยู่ใกล้ที�พักมาก บางรายอาศัยในสภาพแวดล้อมที�ไม่เหมาะสม เช่น ถนนเข้า-ออกไม่สะดวก หรอืเวลาฝนตกนํ�าท่วมทําให้ไปโรงเรยีนไม่ได้
ฉะนั�นป�ญหาเป�นเรื�องของชีวิตประจําวัน พ่อแม่ที�เป�นแรงงานรบัจ้างต้องส่งลูกตอนเช้าแต่ตอนเย็นไปรบัไม่ได้ ทําให้ภาระตกอยู่ที�โรงเรยีน” บุ
ศรนิทร ์กล่าว

สอดคล้องกับ ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว วทิยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์บอกเล่าเรื�องราวที�พบจากการลงพื�นที�
อาทิ 1.ในพื�นที�บ้านครก ต.ท่าโพธิ� อ.เมือง จ.พิษณุโลก พบครอบครวัที�แม่ของเด็กมลีูก 3 คนมีอายุ 3 ขวบ 6 ขวบ และ 20 ป� โดยเป�นเด็ก
ที�มีพ่อคนละคน และลูกคนเล็กคลอดในขณะที�จําคุกเพราะเกี�ยวข้องกับยาเสพติด เพราะฉะนั�นเด็กจึงถูกส่งให้อยู่ในการดูแลของยาย
แต่ยายก็มีฐานะยากจนเช่นกันและมีป�ญหาสุขภาพด้วย ซึ�งต้องพึ�งพิงรายได้จากสามีใหม่ที�ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็ก

และแม้ในเวลาต่อมาแม่ของเด็กจะพ้นโทษออกมาแล้ว แต่ไม่สามารถที�จะดูแลลูกๆ ได้เนื�องจากยังมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด โดยสิ�ง
ที�เด็กเผชิญความเปราะบางคือสุขภาวะของเด็กตํ�ากวา่โภชนาการ ซึ�งมีป�ญหาเรื�องนํ�าหนักตัวและเด็กไม่สามารถไปโรงเรยีนได้ “ทั�งที�
องค์การบรหิารส่วนตําบล (อบต.) ในพื�นที�มีศูนย์เด็กเล็กที�ห่างจากบ้านเพียง 1 กิโลเมตร แต่ไม่มีคนที�จะพาเด็กไปที�ศูนย์เด็กเล็ก” อนึ�ง บาง
ครั�งแม่จะพาลูกออกไปข้างนอกด้วย ซึ�งสุ่มเสี�ยงเข้าไปเกี�ยวข้องกับยาเสพติด
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เมื�อดูถึงสวสัดิการที�เด็กได้รบัพบว่า สวสัดิการที�เด็กและผู้ปกครองได้รบั เป�นสวัสดิการพื�นฐานต่างๆ ของรฐั ไม่ว่าจะเป�นเงิน
อุดหนุนบุตร สิทธิบัตรสุขภาพถ้วนหน้า และบัตรสวสัดิการแห่งรฐั ซึ�งคนเหล่านี�เข้าถึงสิทธิการเรยีนฟรทีี� อบต. จัดให้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรยีน อย่างไรก็ตาม สําหรบัเด็กอายุ 6 ขวบในครอบครวันี� ทาง อบต. ได้ประสานงานทีมสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์
เข้าไปช่วยเหลือและป�จจุบันเด็กคนดังกล่าวอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครวัจังหวัดพิษณุโลก

2.ในพื�นที�บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านใหมพ่ัฒนา อ.เกาะคง จ.ลําปาง ครอบครวันี�เป�นเด็กที�อาศัยกับยายและพ่อแม่แยกทางกัน พ่อเด็กขาดการ
ติดต่อขณะที�แม่ย้ายถิ�นไปต่างจังหวดั ซึ�งแม่เด็กไม่สามารถสนับสนุนทางการเงินให้กับเด็กและยายได้ อีกทั�งเด็กมีป�ญหาด้าน
พัฒนาการและเป�นออทิสติกที�จําเป�นต้องการดูแลเป�นพิเศษ เมื�อดูสวัสดิการที�เด็กและครอบครวัได้รบั พบว่าเป�นสวัสดิการพื�นฐาน
ต่างๆ ของรฐั เช่น 
เบี�ยยังชีพคนพิการ เรยีนฟร ีและสิทธิบัตรสุขภาพถ้วนหน้า แต่สวสัดิการที�เข้าถึงไม่เพียงพอสําหรบัเด็กที�ต้องการดูแลเป�นพิเศษ

“เมื�อดูความเปราะบางทั�ง 2 กรณีดังกล่าว พบว่า ภาระในการดูแลเด็กถูกวางไว้บนบ่าครอบครวั ซึ�งปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครวัมีบทบาท
สําคัญในการดูแลเด็ก แต่วา่ภาระในดูแลเด็กไม่ควรจะอยู่ที�ครอบครวัโดยที�หน่วยงานอื�นๆ ไม่ได้ให้การช่วยเหลือ จากครอบครวัที�ศึกษาทั�งหมด
จะพบวา่ คนในรุน่พ่อแม่ของเด็กเกี�ยวข้องกับการย้ายถิ�น และหลายกรณีที�สายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ที�ย้ายถิ�นหายไป ซึ�งส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็ก

และคนรุน่พ่อแม่จํานวนหนึ�งไม่ได้ให้การสนับสนุนต่อการดูแลเด็กและคนรุน่ปู�ย่าตายาย ในส่วนของชุมชนพบว่ามีชุมชนในไทยที�มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการดูแลกลุ่มเปราะบางแต่ก็มีชุมชนไม่น้อยที�มีศักยภาพน้อยจนไม่สามารถดูแลกลุ่มเปราะบางได”้ ผศ.ดร.วาสนา
กล่าว

ผศ.ดร.วาสนากล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงเรยีนซึ�งส่วนใหญ่เด็กจะใช้เวลาที�โรงเรยีนค่อนข้างมาก ซึ�งโรงเรยีนสามารถมีส่วนในการ
พัฒนาเด็กและแก้ไขป�ญหาต่างๆ เช่น ป�ญหาทางพฤติกรรม เป�นต้น ซึ�งข้อค้นพบในงานวิจัยในพื�นที�พบว่า มีเด็กจํานวนหนึ�งที�ครู
สังเกตวา่มีป�ญหาทางพฤติกรรมและต้องการความช่วยเหลือ ครูจึงประสานงานกับผู้ปกครองและนักจิตวิทยาเพื�อหาทางแก้ไข ซึ�ง
ค่อนข้างจะช่วยเหลือเด็กได้ แต่ป�ญหาคือภาระที�ครูต้องทําขึ�นอยู่กับโรงเรยีน ฉะนั�นบางโรงเรยีนให้ความสําคัญมาก บางโรงเรยีนอาจ
จะไม่ได้ให้ความสําคัญกับป�ญหาดังกล่าว

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) ในป�จจุบันพบวา่มีบทบาทสําคัญเป�นอย่างมาก ในการจัดตั�งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที�
ช่วยดูแลเด็กในพื�นที� แต่บทบาทสําคัญยังไม่เพียงพอ ถึงแม้ อปท.มีความรูแ้ละข้อมูลเกี�ยวกับกลุ่มเปราะบางแต่อํานาจหน้าที�ในการ
ดูแลกลุ่มเปราะบางค่อนข้างน้อย ถ้าหาก อปท. สามารถเข้ามามีบทบาทเชิงรุกในการแก้ป�ญหาจะเป�นการแก้ป�ญหาค่อนข้างด

“จากป�ญหากลุ่มเปราะบางที�ได้ศึกษา ภาครฐัจําเป�นต้องเข้ามาดูแลในเรื�องการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็กซึ�งป�จจุบันอาจจะไม่มีกลไกใน
การดูแลเด็กที�ต้องการดูแลเป�นพิเศษที�ดีพอนอกจากนี�การดูแลเด็กไม่สามารถแยกออกได้จากความมั�นคงทางเศรษฐกิจของครอบครวั เพราะ
ฉะนั�นการส่งเสรมิให้พ่อแม่สามารถที�จะมีความมั�นคงทางเศรษฐกิจจึงเป�นเรื�องสําคัญ” ผศ.ดร.วาสนา ฝากทิ�งท้าย
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