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                                                   ดร. นิภาพรรณ เจนสันติกุล*

บทคัดย่อ

  บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์

การจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับเด็กและเยาวชนและนำาเสนอแนวทางการจัด

สวัสดิการสังคม ท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำาในโอกาสและการเข้าถึง

สำาหรับเด็กและเยาวชน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ๑) การจัดสวัสดิการสังคม

สำาหรับเด็กและเยาวชนยังประสบปัญหาด้านกลไกการบริหารจัดการองค์กร 

และการจัดการกองทุนสำาหรับการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับเด็กและเยาวชน 

  *อาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม
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๒) แนวทางการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม คือ ควรมีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ีขององค์กร และควรกำาหนดสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการจัดสวัสดิการ

ของรัฐตามแนวคิดความเป็นธรรมท่ีให้ความสำาคัญกับสิทธิของพลเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

Abstract

  This academic article aims to analyze the situation of social welfare 

for children and youth, and to propose appropriate social welfare approaches to 

reduce disparities in opportunities and access for children and youth. The results 

of the analysis were as follows: 1) Social welfare for children and youth also faced 

organizational management problems and fund management problem. 2) Appropriate 

welfare guidelines should be amended to include relevant legislation on the role of     

the organization and determined the rights and opportunity to access public welfare follow 

the concept of fairness, which attaches importance to the rights of citizens and            

the participation of the people.
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บทนำา

  จากการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยท่ีผ่านมา พบว่า         

กระบวนการพัฒนาประเทศก่อให้เกิดผลกระทบและประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ดังน้ี                                                                                                                   

๑) ปัญหาเร่ืองการกระจายรายได้ท่ีไม่เท่าเทียมกันตลอดช่วงเวลาสามสิบปีท่ีผ่านมา 

๒) ความเหล่ือมล้ำาในการถือครองปัจจัยการผลิตท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับช่วงรายได้

ต่าง ๆ ของครัวเรือน และนโยบายสนับสนุนการลงทุนท่ีเน้นการใช้เคร่ืองจักรและปัจจัยทุน

จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้เป็นเจ้าของปัจจัยทุนมากกว่าแรงงาน และ ๓) นโยบาย

สวัสดิการสังคมแบบแรกของประเทศไทยท่ีให้บริการแบบถ้วนหน้า (universal coverage) 

(อารยะ ปรีชาเมตตา, ๒๕๕๘, น. ๕-๖) ส่งผลให้ประเทศมีความเหล่ือมล้ำาของการกระจาย

รายได้ตลอดระยะเวลา ๔ ทศวรรษ นับต้ังแต่การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ พบว่า รัฐบาลเร่ิมตระหนักในความสำาคัญของการกระจายรายได้ในช่วง                                      

ระยะเวลา ๒๕ ปี โดยท่ีผ่านมา รัฐได้กำาหนดเป้าหมายการกระจายรายได้       

การลดช่องว่างฐานะทางเศรษฐกิจ และมาตรการส่งเสริมการกระจายรายได้เป็นครั้งแรก

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ต่อมาในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๖ มีการกล่าวถึงเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา

การกระจายรายได้ตลอดจนเป้าหมายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและการพัฒนา

ชนบท (จิระ บุรีคำา, ม.ป.ป.)

  สำาหรับสถานการณ์ความเหล่ือมล้ำาของประเทศไทย เม่ือพิจารณาจาก            

ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๕๗ พบว่า 

ความเหล่ือมล้ำาทางรายได้ในภาพรวมท่ัวประเทศลดลงตลอดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

จาก ๐.๔๓๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เหลือเพียง ๐.๓๗๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม พบว่า

มีบางช่วงเวลาท่ีสถานการณ์ความเหล่ือมล้ำาแย่ลง เช่น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ 

ดัชนีดังกล่าวเพ่ิมข้ึนจาก ๐.๔๐๙ เป็น ๐.๔๒๕ ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบจากวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจทำาให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีมาตรฐานการครองชีพท่ีต่ำาลง (วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์, 

๒๕๖๐, น. ๓๒) และเม่ือทำาการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการลดความเหล่ือมล้ำาในการ
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จัดสวัสดิการสำาหรับเด็กและเยาวชน พบว่า ความเหล่ือมล้ำาของประเทศไทยยังคงเป็น         

ปัญหาสำาคัญท่ีแม้ว่ารัฐบาลจะดำาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำา 

แต่ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมายังพบว่า ความเหล่ือมล้ำาของประเทศไทยมีความรุนแรงกว่า

ประเทศ Asian NIEs อย่างชัดเจนแสดงว่าโครงสร้างอำานาจทางการเมืองของไทยมีการ  

กระจุกตัว นอกจากน้ีในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราเฉล่ียต่ำากว่าประเทศ NIEs 

มีสัดส่วนท่ีเป็น unproductive rents มากกว่า ซ่ึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ (inclusive growth) หย่อนกว่าประเทศ NIEs (สมชัย จิตสุชน, ๒๕๕๘) ในด้าน

การจัดสวัสดิการสำาหรับเด็กและเยาวชน พบว่า ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มีการจัดสรร

สวัสดิการให้กับเด็กแรกคลอดในครอบครัวท่ียากจนผ่านโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู         

เด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดท่ีอยู่ในครัวเรือนยากจน และครัวเรือน

ท่ีเส่ียงต่อความยากจน ต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี รายละ ๖๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

ท้ังน้ีได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วจำานวน ๒ คร้ัง คือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ช่วงเวลา

เด็กเกิดระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕๙ เปิดลงทะเบียนเม่ือวันท่ี                          

๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และคร้ังท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ช่วงเวลาเด็กเกิดระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เปิดลงทะเบียน

เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมียอดผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธิ                

ได้รับเงินสะสมถึงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำานวน ๒๒๑,๙๘๑ คน (สำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐, ๒-๔) อย่างไรก็ตาม                  

แม้จะมีการลงทะเบียนและดำาเนินการจัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกคลอดในครอบครัวท่ียากจน

แต่ลักษณะของการจัดสวัสดิการดังกล่าวเป็นการสงเคราะห์และยังไม่มีการติดตามผลการใช้

งบประมาณเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการดำาเนินโครงการ 

  นอกจากน้ี หากพิจารณาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐        

พบว่า มีบทบัญญัติการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนไว้หลายมาตรา อาทิ มาตรา ๒๗ 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน มาตรา ๕๔ กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคน

ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี            

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา ๗๑ รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี



103

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

รวมตลอดท้ังให้การบำาบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำาการดังกล่าว ในการจัดสรร        

งบประมาณ รัฐพึงคำานึงถึงความจำาเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และ

สภาพของบุคคล ซ่ึงแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนเข้าถึงสิทธิและมีระบบการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม ซ่ึงหลังจากการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา สถานการณ์การ “เข้าถึง” สิทธิ        

พ้ืนฐานสำาหรับเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ในกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยดีข้ึนมาก 

  บทความวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การจัดสวัสดิการสังคม                                                                                                            

สำาหรับเด็กและเยาวชน และนำาเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสม

เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำาในโอกาสและการเข้าถึงสำาหรับเด็กและเยาวชน  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน

  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติ             

การคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้หลายมาตรา ดังน้ี

   มาตรา ๒๗ ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

   มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา        

สิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

   มาตรา ๗๑ รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ                 

คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครอง

ป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอด

ท้ังให้การบำาบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำาการดังกล่าว ในการจัดสรรงบประมาณ                      

รัฐพึงคำานึงถึงความจำาเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล
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  ๒. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซ่ึงเป็น

กฎหมายระหว่างประเทศท่ีได้กำาหนดสิทธิพ้ืนฐานของเด็กไว้ ๔ ประการ คือ

   (๑) สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด เป็นสิทธิท่ีจะได้รับการเล้ียงดูท้ังทางร่างกาย จิตใจ 

ตลอดจนท่ีอยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัย และต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากบริการ

ทางการแพทย์

   (๒) สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนา เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิรับการศึกษาท่ีดี ได้รับ

โภชนาการท่ีเหมาะสม

   (๓) สิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง เป็นสิทธิท่ีเด็กทุกคนจะได้รับความคุ้มครอง

ให้รอดพ้นจากการทารุณทุกรูปแบบ เช่น การทำาร้าย การนำาไปขาย ใช้แรงงานเด็ก หรือ

แสวงหาประโยชน์มิชอบจากเด็ก

   (๔) สิทธิท่ีในการมีส่วนร่วม มีสิทธิท่ีจะแสดงออกและแสดงความคิดเห็น

ต่อสังคมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับเด็ก กฎหมายสิทธิเด็กดังกล่าวปัจจุบันหลายประเทศ       

ได้ยอมรับและนำามาอนุวัติบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นจำานวนมาก     

และประเทศไทยก็รับหลักการดังกล่าวมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในช่ือว่า พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ

และป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กไว้หลายประการ ครอบคลุมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ข้างต้น  โดยสรุปประเด็นสำาคัญดังน้ี

     คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กฎหมายกำาหนดให้มีคณะกรรมการ

ทำาหน้าท่ีดำาเนินการและให้คำาปรึกษาแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการสงเคราะห์

คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก เพ่ือดำาเนินการให้การคุ้มครองสิทธิเด็ก

เกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง

     การปกป้องคุ้มครองเด็ก กฎหมายได้กำาหนดหน้าท่ีของผู้ปกครองและ

บุคคลผู้เก่ียวข้องให้ต้องปฏิบัติต่อเด็กท่ีเหมาะสมไว้อย่างชัดเจน และผู้ฝ่าฝืนย่อมมีโทษ

ท้ังทางปกครองและทางอาญา เช่น ผู้ปกครอง กฎหมายกำาหนดหน้าท่ีต้องให้การอุปการะ

เล้ียงดู อบรมส่ังสอน และพัฒนาเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควร
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แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถ่ิน และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ

จิตใจ  (ณัฏฐ์  ตุ้มภู่,  ๒๕๕๓)

  ๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖

  ธนาชัย สุนทรอนันตชัย (๒๕๕๙, น. ๕๓-๕๕) ได้สรุปสาระสำาคัญของพระราช

บัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ว่าเป็นกฎหมาย

แม่บทในการจัดสวัสดิการสังคมท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย             

มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด

ประโยชน์ในการเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง เหมาะสม และเป็นธรรม

พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ให้นิยามความหมายของ “สวัสดิการสังคม” ว่าหมายถึง “ระบบ

การจัดบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริม

ความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจำาเป็นข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได้อย่างท่ัวถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน       

ท้ังทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การทำางานและการมีรายได้ นันทนาการ 

กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคำานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิท่ีประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ”

ภายใต้นิยามความหมายดังกล่าว มีแนวคิดพ้ืนฐานสำาคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลังนิยามการจัด

สวัสดิการสังคมข้างต้น  ๔  แนวคิด  ดังน้ี

   ๓.๑ แนวคิดความต้องการของมนุษย์ท่ีเน้นการตอบสนองความต้องการ

จำาเป็นข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ผ่านทางโครงการ/บริการ/รูปแบบการจัดสวัสดิการกับ                   

กลุ่มเป้าหมายทางสังคม มีการกำาหนดขอบเขตของบริการทางสังคมกับการจัดสวัสดิการ

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมุ่งสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะด้านปัจจัยส่ี ได้แก่ อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัยท่ีคำานึงถึงความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย 

เช่น  เด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  เป็นต้น 
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   ๓.๒ แนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นการพิจารณาสิทธิตามธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษย์

มาต้ังแต่กำาเนิด มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในฐานะความเป็นมนุษย์ หรือท่ีเรียกกันว่ามีศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ แม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันก็ตามแต่ทุกคนมีค่าเหมือนกัน สิทธิมนุษยชน

มีลักษณะท่ีเป็นสากล ไร้พรมแดน และไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ โดยต้องคำานึงถึง

ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของมนุษย์และการเป็น

ส่วนหน่ึงของสิทธิน้ัน ดังน้ันการนำาแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการจัดสวัสดิการสังคม

จึงเป็นการส่งเสริมให้การดำาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมน้ันต้องคำานึงและไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทุกกลุ่ม 

   ๓.๓ แนวคิดความเป็นธรรมในสังคมเป็นการพิจารณาความเท่าเทียมและ       

การจัดสรรสวัสดิการสังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ลดอคติ ท้ังน้ีควรมีการพิจารณาความเสมอภาค

และความเป็นธรรมในสังคมควบคู่กัน โดยความเสมอภาค คือ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

โดยมิได้คำานึงถึงข้อแตกต่างใด ๆ เช่น บุคคลทุกคนจะต้องเสียภาษีอย่างเท่าเทียมกันหมด

โดยมิต้องคำานึงถึงรายได้ของบุคคลน้ัน หรือว่าทุกคนจะต้องได้รับสิทธิเรียกร้องในการได้รับ

ความสงเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน และพิจารณาความเป็นธรรมในสังคม คือ การพิจารณา

ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลก่อน ซ่ึงถ้าหากบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันแล้ว 

การจัดสรรทรัพยากรหรือการได้รับความช่วยเหลือย่อมแตกต่างกันไปด้วย เพ่ือให้ทุกคน    

ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันอย่างท่ัวถึง  (ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย,  ๒๕๕๙)

   ๓.๔ แนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงได้นิยามความหมายความม่ันคง         

ของมนุษย์ไว้ ๒ มิติ ได้แก่ มิติแรก คือ ความปลอดภัยจากภาวะคุกคาม (Freedom from Fear) 

ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เช่น ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ และการกดข่ีปราบปราม 

และมิติท่ีสอง คือ การได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนต่อการดำารงชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน สถานท่ีทำางาน หรือในสังคม ท้ังน้ีองค์ประกอบของความม่ันคงของมนุษย์               

ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ด้านความม่ันคง

ทางด้านอาหาร ด้านความม่ันคงทางด้านสุขภาพ ด้านความม่ันคงทางด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านความม่ันคงส่วนบุคคล ด้านความม่ันคงของชุมชน และด้านความม่ันคงทางด้านการเมือง 

นอกจากน้ี โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP (United Nations Development 
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Programmed) ได้กำาหนดกรอบแนวคิดการพัฒนามนุษย์โดยกำาหนดดัชนี HDI (Human 

Development Index-HDI) เป็นดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนามนุษย์ในแต่ละประเทศซ่ึงพิจารณา    

องค์ประกอบใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ซ่ึงช้ีวัดจากความยืนยาวของการมีชีวิตอยู่

ของคนในประเทศด้วยจำานวนปีของอายุคาดเฉล่ีย (Life expectancy) ด้านศักยภาพ ช้ีวัด

จากจำานวนปีเฉล่ียและจำานวนปีคาดหมายของการได้รับการศึกษาของคนในประเทศ และ

ด้านคุณภาพชีวิต ช้ีวัดจากมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศ ช้ีวัดเฉพาะมิติทาง

เศรษฐกิจโดยดูจากระดับรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capital) จากแนวคิดพ้ืนฐาน

เก่ียวกับสวัสดิการสังคมท้ัง ๔ แนวคิด จะเห็นถึงลักษณะของการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมิได้

มุ่งแต่เพียงตอบสนองต่อความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์และความต้องการของกลุ่ม

เป้าหมายในสังคมเท่าน้ัน แต่ยังคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนท่ีสะท้อนถึงส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคน

ควรจะได้รับในฐานะท่ีเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกัน และก้าวไปสู่แนวคิดท่ีต้องสร้างสวัสดิการ

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนในสังคม โดยปราศจากอคติ การเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด

การพัฒนามนุษย์ท้ังในมิติด้านสุขภาพ ด้านศักยภาพ และด้านคุณภาพชีวิต

  ๔. เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูบุตร: การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย

  การคุ้มครองทางสังคม คือ การคุ้มครองผู้คนจากความเส่ียงของการท่ี             

ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มท่ี               

อาทิ ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ การอยู่ในช่วงท่ีต้องพ่ึงพิงเป็นพิเศษ เช่น วัยเด็กเล็ก 

วัยเรียน วัยชรา จึงจำาเป็นท่ีจะต้องมีระบบคุ้มครองทางสังคมเพ่ือทำาให้สามารถเข้าถึงโอกาส                                                                                                                    

ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างเท่าเทียม และใช้โอกาสเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ 

“การคุ้มครองเพ่ือการพัฒนา” ต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยพยายามท่ีจะสร้าง

ระบบสวัสดิการถ้วนหน้าสำาหรับทุกคนและทุกช่วงวัย เพราะสวัสดิการถ้วนหน้า หมายถึง      

“สิทธิ” ท่ีเท่าเทียมกันท่ีทุกคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองและพัฒนา นโยบายบางส่วน

ได้ช่วยเพ่ิมสวัสดิการให้กับแรงงานในระบบประกันสังคม ทำาให้เกิดสวัสดิการท่ีครอบคลุม

ทุกช่วงอายุอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันหลายนโยบายก็ขยายการคุ้มครองไปยังแรงงาน

นอกระบบประกันสังคมท่ียังไม่เคยได้รับความคุ้มครองมาก่อน แต่ยังเหลือช่องว่าง
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เพียงหน่ึงเดียวท่ีขาดหายไปของระบบสวัสดิการ น่ันคือ บุตรของแรงงานนอกระบบประกันสังคม 

ช่วงอายุ ๐-๖ ปี โดยมีจำานวนประมาณ ๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๗๖ ของเด็กวัยดังกล่าว                

ท่ียังไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังน้ัน เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูบุตร คือ สวัสดิการท่ีช่วยเติม

ช่องว่างท่ีขาดหายไปของระบบสวัสดิการถ้วนหน้าของไทย เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูบุตร 

คือ รูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐาน เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เด็กมีความเท่าเทียมในการเข้าถึง                    

โอกาสท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี โดยเงินอุดหนุนฯ จะเป็นเงิน

ท่ีรัฐจ่ายให้กับผู้เล้ียงดูเด็กอย่างสม่ำาเสมอ เช่น รายเดือน โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วท้ังหลายล้วนจัดให้มีเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูบุตร รวมถึง

ประเทศกำาลังพัฒนา อาทิ อินโดนีเซีย จีน มองโกเลีย ศรีลังกา บราซิล อาร์เจนติน่า เม็กซิโก 

ชิลี  แอฟริกาใต้  เคนยา  มาลาวี  สรุปดังตารางท่ี  ๑

ตารางท่ี ๑ รูปแบบสวัสดิการในประเทศไทย

ท่ีมา: ราณี หัสสรังสี, (๒๕๕๗).

  ประเทศไทย คือ ผู้นำาของประเทศกำาลังพัฒนาในการมีระบบสวัสดิการถ้วนหน้า              

เพ่ือคุ้มครองกลุ่มอายุและสภาวการณ์ท่ีมีความเส่ียง อาทิ รักษาฟรี (สำาหรับผู้ป่วย) 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ (สำาหรับผู้มีความพิการ) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (สำาหรับผู้สูงอายุ) และเรียนฟรี

ถ้วนหน้า (สำาหรับวัยเรียน) แต่สำาหรับเร่ืองเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูบุตรแล้ว ประเทศไทย

กลับล้าหลังประเทศกำาลังพัฒนาหลายประเทศ ซ่ึงรวมไปถึงประเทศท่ีมีระดับรายได้ต่ำา

อย่างประเทศในทวีปแอฟริกา ด้วยเหตุดังกล่าวเครือข่ายองค์การภาคประชาสังคม อาทิ 
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มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิดวงประทีป สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิ

เด็กอ่อนในสลัม มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ และองค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมกันศึกษาช่องว่างของระบบ

สวัสดิการไทยในช่วงอายุ ๐-๖ ปี และมีความเห็นร่วมกันท่ีจะผลักดันข้อเสนอ “เงินอุดหนุน

เพ่ือการเล้ียงดูบุตร” สำาหรับเด็กอายุ ๐-๖ ปี ปัจจุบันมีเด็กเล็กในช่วงอายุ ๐-๖ ปี เพียง 

๑.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๒๔.๓) ท่ีได้รับการคุ้มครองในรูปเงินสงเคราะห์บุตรจากระบบประกัน

สังคม ขณะท่ีเด็กในช่วงวัยเดียวกันอีกกว่า ๔ ล้านคน ไม่ได้รับการคุ้มครอง โดยเป็นบุตร

ของแรงงานท่ีไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซ่ึงมีสภาวะท่ีไม่ม่ันคงทางรายได้ อาทิ เกษตรกร 

แรงงานรับจ้างช่ัวคราว นอกจากน้ีในส่วนของภาคประชาสังคมหารือและเห็นร่วมกันว่า

เงินอุดหนุนฯ ควรเท่ากับอัตราการคุ้มครองล่าสุดท่ีมีการปรับใช้ น่ันคือ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ข้ันต่ำาท่ี ๖๐๐ บาท/คน/เดือน โดยมีการให้เงิน ๒ แนวทาง ๑. ให้ ๖๐๐ บาทแก่เด็ก ๐-๖ ปี                      

ท้ังหมด ท้ังบุตรของแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม ๒. ให้ ๖๐๐ บาท         

สำาหรับเด็ก ๐-๖ ปีท่ีเป็นบุตรของแรงงานนอกระบบประกันสังคม และให้ ๒๐๐ บาท 

สำาหรับบุตรของแรงงานในระบบประกันสังคมท่ีได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ ๔๐๐ บาท 

(ราณี  หัสสรังสี,  ๒๕๕๗)

บทวิเคราะห์

  จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับเด็ก

และเยาวชนยังประสบปัญหาด้านกลไกหรือองค์กรบริหารจัดการสิทธิของเด็กและกองทุน

สำาหรับการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับเด็กและเยาวชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

  ๑. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้ความหมายของ “เด็ก” 

หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุต่ำากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ         

ด้วยการสมรส ในขณะท่ีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี “เด็ก” หมายความว่า 

บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ และ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปี

บริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ซ่ึงจากการศึกษางานของสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (๒๕๕๑) 
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ได้กล่าวถึง การให้ความสำาคัญกับเด็กเร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นปีท่ีประเทศต่าง ๆ 

ท่ัวโลกเร่ิมจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กข้ึนในประเทศของตนตามมติขององค์การสหประชาชาติ

ท่ีนำาปัญหาเร่ืองเด็กมาอภิปรายและยกร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้ึน ทำาให้ประเทศ

ต่าง ๆ ท่ัวโลกต่ืนตัวให้ความสำาคัญกับเด็กและมีมติเห็นชอบตรงกันว่าต้องให้ความสำาคัญ

กับเด็กในประเทศของตนมากข้ึนกว่าเดิม ประเทศท่ีเป็นสมาชิกและประเทศอ่ืนจึงได้นำาไป  

ปฏิบัติอย่างกว้างขวางท่ัวโลก กว่า ๔๐ ประเทศได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในประเทศ

ของตนข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยในปีน้ันกำาหนดให้วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม

เป็นวันเด็กแห่งชาติ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศขณะน้ันมีรูปแบบคล้ายกัน           

โดยยึดหลักการให้ความสำาคัญแก่เด็กเป็นสำาคัญ อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลมีนโยบาย 

แผนและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าวมาแล้ว แต่ข้อควร

พิจารณาอีกประการหน่ึงจากงานวิจัย พบว่า โครงสร้างของเด็กไทยเร่ิมเปล่ียนไป คือ

จำานวนเด็กลดลงและมีแนวโน้มลดลงมากข้ึน เพราะอัตราการเพ่ิมของประชากรลดลง

โดยรวม คนอยู่เป็นโสดหรือแต่งงานแล้วไม่มีบุตรหรืออยู่กินกันโดยไม่แต่งงานจึงไม่มีบุตร

มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนในสังคมไทย ผู้ท่ีสมรสแล้วส่วนมากมีบุตรเพียง ๑-๒ คน เท่าน้ัน 

นอกจากน้ี กลุ่มเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มท่ีความเปราะบางและอาจถูกคุกคาม          

ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากสังคม โดยมีสาเหตุของความเปราะบางทางด้านจิตใจ เช่น ถูกทอดท้ิง        

พลัดพราก ขาดการเล้ียงดู ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ มีความรู้สึกโดดเด่ียว ถูกกักขัง

ใช้แรงงาน และเป็นเหย่ือความรุนแรงของครอบครัว เป็นต้น ซ่ึงอมรวิชช์ นาครทรรพ 

(๒๕๕๗) ได้จำาแนกเด็กด้อยโอกาสและมีความเปราะบางเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเปราะบาง        

ทางเศรษฐกิจ เช่น ประสบปัญหาครอบครัว ครอบครัวยากจน ต้องช่วยพ่อแม่ทำางาน 

กลุ่มเด็กท่ีเปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่มแม่วัยรุ่น กลุ่มเด็กท่ีติดยาเสพติด กลุ่มท่ีมีความ

พิเศษในการเรียนรู้ เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ และกลุ่มท่ีมีปัญหาเฉพาะตัว เช่น         

ไร้สัญชาติ และนอกจากปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาแล้ว ยังมีปัญหาความเส่ียงสูง                                                                                                                                   

ท่ีเด็กจะออกจากการศึกษากลางคัน ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบาง                         

และการขาดโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการท่ีจำาเป็นสำาหรับเด็กและเยาวชนท้ังในด้าน

สุขภาพ การดำารงชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
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  ๒. องค์กรบริหารจัดการยังไม่มีความเหมาะสม เน่ืองจากประธานคณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและมีเวลาอย่างเต็มท่ีในการแก้ไขปัญหา             

เก่ียวกับเด็ก สอดคล้องกับวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม (๒๕๕๙, น. ๙๐๖) ท่ีได้ทำาการวิจัย

เร่ือง การจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับเด็ก พบว่า การจัดสวัสดิการสำาหรับเด็กยังขาด

การมีส่วนร่วมของเด็กในองค์ประกอบขององค์กร ส่วนเร่ืองสิทธิของเด็กยังขาดบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีชัดเจนในการให้บริการเพ่ือให้เด็กเข้าถึงสิทธิ

ได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการจัดสรรเงินงบประมาณยังไม่เพียงพอสำาหรับเป็นค่าใช้จ่าย           

ในการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับเด็ก 

  ๓. สวัสดิการของไทยมีข้อจำากัดด้านบทบัญญัติเชิงบริหารจัดการ และ

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศใน ๙ ประเด็น ได้แก่ 

เจตนารมณ์ของกฎหมายสวัสดิการสังคม โครงสร้างคณะกรรมการสวัสดิการสังคมในระดับชาติ    

และระดับท้องถ่ิน อำานาจหน้าท่ีคณะกรรมการสวัสดิการสังคมในระดับชาติและระดับ

ท้องถ่ิน หน่วยงานและอำานาจหน้าท่ีด้านการปฏิบัติของรัฐ การกำาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

บริการ การบริหารกองทุนด้านสวัสดิการสังคม การตรวจสอบการทำางานของคณะกรรมการ

สวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายสวัสดิการสังคม ควรปรับปรุง

ท้ัง ๙ ประเด็น (มาดี ล่ิมสกุล, ๒๕๕๘, น. ๒๘)

 แนวทางการจัดการสวัสดิการสังคมสำาหรับเด็กท่ีเหมาะสมในอนาคต

  ๑. ควรมีการแก้ไของค์ประกอบและบทบาทของประธานกรรมการและคณะกรรมการ

ท่ีมีอำานาจหน้าท่ีดูแลบริหารจัดการโดยให้ความสำาคัญกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าว

อย่างชัดเจน เพ่ือให้เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิและใช้สิทธิได้อย่างแท้จริง โดยมีเงินงบประมาณ

อย่างเพียงพอสำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการด้วย เพ่ือให้เด็กได้รับการเล้ียงดูอย่างดี                                                                                                                      

เหมาะสม เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม มีสุขภาพอนามัย         

ท่ีแข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำาเนินชีวิตโดยพ่ึงพาตนเองได้ ไม่ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนต่อบุคคลอ่ืน เป็นพลังสำาคัญของประเทศจากการได้รับการปลูกฝังให้มี
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จิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับ

ประเทศและในประชาคมอาเซียน โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก หน่วยงาน หรือ

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

ซ่ึงมีหน้าท่ีโดยตรงในการให้บริการสาธารณะแก่เด็กและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็ก 

อันจะทำาให้รู้และเข้าใจปัญหาของเด็ก ซ่ึงจะทำาให้การบริหารจัดการและการดำาเนินการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับความจำาเป็นและ

ความต้องการของเด็กได้อย่างแท้จริง โดยจะส่งผลให้สามารถทำาให้มีการจัดสวัสดิการสังคม      

ด้วยการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เด็กได้รับการเล้ียงดูด้วยความรักและได้รับความอบอุ่น อันจะทำาให้เด็กมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยต่อไป  

(วิจิตรา  (ฟุ้งลัดดา)  วิเชียรชม,  ๒๕๕๙,  น.  ๙๐๖)

  ๒. ควรตรากฎหมายกลางว่าด้วยการบริหารสวัสดิการสังคมฉบับใหม่ท่ีกำาหนด

ให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมต้ังแต่ระดับชาติสู่ระดับท้องถ่ิน โดยจัดต้ังคณะกรรมการ

สวัสดิการสังคมแห่งชาติให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

แต่อยู่ในการกำากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และ      

ควรมีคณะกรรมการระดับท้องถ่ินเพ่ือกระจายอำานาจ และลดความซ้ำาซ้อนในการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังควรกำาหนดบทลงโทษสำาหรับการกระทำาท่ีไม่สุจริตในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ

สังคมด้วย  (มาดี  ล่ิมสกุล,  ๒๕๕๘,  น.  ๒๘)

  ๓. ควรกำาหนดสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการจัดสวัสดิการของรัฐตาม

แนวคิดความเป็นธรรมท่ีให้ความสำาคัญกับสิทธิพลเมือง (Civil Right) การได้รับสิทธิพ้ืนฐาน         

(Basic Rights) การคุ้มครอง (Protection) โอกาส (Opportunities) และสิทธิประโยชน์

ทางสังคม (Social Benefits) ควรหลีกเล่ียง ๓.๑) อคติ (Prejudice) คือ ความเช่ือหรือทัศนคติเชิงลบ        

ท่ีไม่ชอบต่อบุคคล หรือกลุ่มอันเป็นมายาคติ และทำาให้เกิดแนวคิดท่ีไม่ถูกต้องต่อเร่ืองใด        

เร่ืองหน่ึง ๓.๒) การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) คือ การกระทำาท่ีปฏิบัติต่อประชาชน

อย่างแตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากความเช่ือท่ีมีอคติต่อเร่ืองน้ัน ๆ หากการเลือกปฏิบัติ                   

มีการขยายวงกว้างและพัฒนาไปสู่ระบบการเลือกปฏิบัติจะนำาไปสู่ “การกดข่ี” 

๓.๓)  การกดข่ี  (Oppression)  คือ  การบีบบังคับและการใช้อำานาจโดยไม่มีเหตุผล
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บทสรุป

  จากสถานการณ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องข้างต้น พบว่า ประเทศไทยมีการจัด        

สวัสดิการสำาหรับเด็กและเยาวชนแบบแยกส่วนตามพ้ืนท่ี และลักษณะของสวัสดิการ      

โดยลักษณะของการจัดสวัสดิการสังคมท่ีดีมิควรมุ่งเพียงตอบสนองต่อความต้องการข้ันพ้ืนฐาน

ของมนุษย์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในสังคมเท่าน้ัน แต่ควรคำานึงถึงหลัก                                            

สิทธิมนุษยชนท่ีสะท้อนถึงส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนควรจะได้รับในฐานะท่ีเป็นมนุษย์เป็นไปตาม

แนวคิดท่ีต้องสร้างสวัสดิการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนในสังคม โดยปราศจากอคติ 

การเลือกปฏิบัติ และการกดข่ี ซ่ึงการดำาเนินการจัดสวัสดิการต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนของประเทศท้ังในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ในการร่วมกัน

ดำาเนินการแก้ไของค์ประกอบและบทบาทของประธานกรรมการและคณะกรรมการท่ีมี                                                                                                                           

อำานาจหน้าท่ีดูแลบริหารจัดการสวัสดิการ โดยให้ความสำาคัญกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ

สังคมดังกล่าวอย่างชัดเจน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงสิทธิ มีโอกาสใช้สิทธิ        

ได้อย่างแท้จริง โดยมีเงินงบประมาณอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง เหมาะสม เป็นธรรม และการจัด

สวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานท้ังทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย 

การทำางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป

โดยคำานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
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