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    เจตนารมณ์ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ 

    หลกัการสาํคญัตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็แห่งสหประชาชาติ 

 ในอารัมภบท ยอมรับวา่  เพ่ือใหเ้ดก็พฒันาบุคลิกภาพไดอ้ยา่งกลม   กลืนและ
เตม็ท่ี  เดก็ควรจะเติบโตในส่ิงแวดลอ้มของครอบครัว ในบรรยากาศแห่งความ
ผาสุก ความรักและความเขา้ใจ 

 ขอ้18 บิดามารดาผูป้กครองเป็นผูรั้บผิดชอบเบ้ืองตน้ในการอุปการะเล้ียงดูและ
พฒันาเดก็  โดยมีรัฐใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ 

  ขอ้19 รัฐภาคีจะรับผดิชอบคุม้ครองใหเ้ดก็ปลอดพน้จากการกระทาํรุนแรงหรือ

การกระทาํอนัมิชอบทั้งปวง ไม่วา่จะเจตนาหรือ  ละเลยระหวา่งการดูแลของ
ผูป้กครองหรือผูดู้แล 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวอนัเป็นองคป์ระกอบ
พ้ืนฐานท่ีสาํคญั ของสังคม  จดัใหป้ระชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัอยา่งเหมาะสม  ส่งเสริม
และพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให ้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแขง็แรงและมีจิตใจ
เขม้แขง็  รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพฒันาการกีฬาใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 รัฐพึงส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นพลเมืองท่ีดี  มีคุณภาพและ
ความสามารถสูงข้ึน  

 รัฐพึงใหค้วามช่วยเหลือเดก็  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอาย ุ คนพิการ  ผูย้ากไร้  และ
ผูด้อ้ยโอกาส   ใหส้ามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  และคุม้ครองป้องกนัมิให้
บุคคลดงักล่าวถูกใชค้วามรุนแรง หรือปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม  รวมตลอดทั้งให้
การบาํบดั  ฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูถู้กกระทาํการดงักล่าว ฯลฯ 
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  หวัใจของพรบ.คุม้ครองเดก็อยูท่ี่ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๓ 

     ผูป้กครองตอ้งใหก้ารอุปการะเล้ียงดู    อบรมสั่งสอนและพฒันาเดก็ท่ีอยูใ่น

ความปกครองดูแลของตน      ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

วฒันธรรมแห่งทอ้งถ่ิน   แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง   และตอ้งคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ท่ีอยูใ่นความปกครองดูแลของตนมิ

ใหต้กอยูใ่นภาวะอนัน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
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ผูป้กครองตามมาตรา ๔ วรรค ๑๐ 

 บิดามารดาของเดก็ไม่วา่จะสมรสกนัหรือไม่ (ม.๔ ว.๙) 

 ผูอ้นุบาล ผูรั้บบุตรบุญธรรม และผูป้กครองตามประมวลกม.แพง่ฯ 

 พอ่เล้ียง แม่เล้ียง ผูป้กครองสวสัดิภาพ นายจา้ง 

 บุคคลใดซ่ึงรับเดก็ไวใ้นความอุปการะเล้ียงดูหรือซ่ึงเดก็อาศยัอยูด่ว้ย 
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   ภาระหนา้ท่ีของผูป้กครองตามมาตรา ๒๓ 

 อุปการะเล้ียงดู  อบรมสั่งสอน  พฒันาเดก็ท่ีอยูใ่นความปกครองดูแล  ของตน ตาม

สมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วฒันธรรมแห่งทอ้งถ่ิน แต่ไม่ตํ่ากวา่

มาตรฐานขั้นตํ่าซ่ึงรวมไปถึง  การบาํบดัฟ้ืนฟู  เม่ือมีปัญหาสุขภาพ พฒันาการ และ

แกไ้ขเยยีวยาพฤติกรรมท่ีผิดปกติดว้ย 

 คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ท่ีอยูใ่นความปกครองดูแลของตน  มิใหต้กอยู ่ในภาวะอนั

น่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือ ดูแลใหเ้ดก็มีความปลอดภยั 
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การคุ้มครองไม่ให้เกดิอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

 ดูแลใหพ้น้จากบุคคลอนัตราย 

 ดูแลใหพ้น้จากสภาพแวดลอ้มท่ีอนัตรายทางธรรมชาติ อาคารสถานท่ี หรือวตัถุท่ีมี

อนัตราย 

 มีกฎเกณฑแ์ห่งความปลอดภยั      ในการอยูอ่าศยั การเดินทาง (การใชร้ถใชถ้นน

อยา่งปลอดภยั)  การกีฬา (เช่น กติกาในการใชส้ระวา่ยนํ้า) การศึกษา (การทาํ

กิจกรรมทางการศึกษาท่ีตอ้งไม่เส่ียงอนัตราย มีการประเมินความพร้อมดา้น

สุขภาพของเดก็ก่อนทาํกิจกรรม)  การนนัทนาการ (ตอ้งประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิด

อนัตรายจากของเล่น การฟังดนตรีท่ีไม่ควรฟังดนตรีเสียงดงัเกินกวา่ ๘๕ dB) การ

ร่วมกิจกรรมนนัทนาการในอาคารปิดหรือปรับอากาศตอ้งมีอากาศถ่ายเทไดดี้ กรณี

ป้องกนัโรคระบาดตอ้งสวมหนา้กากอนามยัไม่ควรอยูน่านเกินกวา่สองชัว่โมง

ติดต่อกนั  ฯลฯ รวมทั้งกาํหนดบริเวณปลอดภยัท่ีเหมาะสมแก่วยัของเดก็ 
โดย สรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ 7 



กาํหนดบริเวณปลอดภยัสําหรับเดก็ 

การไม่กาํหนดบริเวณปลอดภยัสาํหรับเดก็อาจเป็นการละเลยฯ  จึงตอ้งจดับริเวณท่ี
ปลอดภยัสาํหรับเดก็วยัต่างๆดงัน้ี 

 วยัแรกเกิด – ไม่เกินสามปี      จดัใหเ้ดก็อยูใ่นระยะท่ีมือเอ้ือมถึง 

 วยัสามปี – ไม่เกินหกปี      จดัใหเ้ดก็อยูใ่นระยะท่ีสายตามองเห็น 
 วยัหกปี – ไม่เกินเกา้ปี       จดัใหเ้ดก็อยูใ่นบริเวณท่ีกาํหนดและตรวจสอบเป็น

ระยะๆร่วมกบัการสังเกตจากเสียงของเดก็ 
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บริเวณทีป่ลอดภยัสําหรับเดก็ต่อ 

 วยัเกา้ปี -  ไม่เกินสิบสองปี จดัใหเ้ดก็อยูใ่นบริเวณท่ีกาํหนดร่วมกบัการ

สังเกตจากเสียงของเดก็   
 วยัสิบสองปี - ไม่เกินสิบหา้ปี     อนุญาตใหเ้ดินทางตามลาํพงัได ้  โดยกาํหนด

เส้นทางและสถานท่ีท่ีจะไป 
 วยัสิบหา้ปี – ไม่เกินสิบแปดปี   อนุญาตใหเ้ดินทางอยา่งอิสระในเวลากลางวนั  ใน

เขตเมืองหรือชุมชน 
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กฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัย (Safety Rule)  

 ถา้มีผูอ่ื้นมาชกัชวนไปทาํอะไรท่ีไหน  ลองถามตวัเองวา่รู้สึกดีหรือไม่ดี  หากรู้สึก

ไม่ดี  ตอ้งรู้จกัปฏิเสธ 
 ถา้ไปทาํอะไร ท่ีไหน ผูดู้แลหรือผูป้กครองจะรู้หรือไม่  วา่จะไปทาํอะไรกบัใคร ท่ี

ไหน อยา่งไร เม่ือไร  ถา้ผูดู้แลหรือผูป้กครองไม่รู้ ตอ้งปฏิเสธ 
 ถา้ผูดู้แลหรือผูป้กครองรู้  และไปตามคาํชกัชวน  หากเกิดปัญหา หรือเกิดอนัตราย

จะมีใครใหค้วามช่วยเหลือหรือปกป้องคุม้ครองใหพ้น้อนัตรายไดห้รือไม่  ถา้ไม่มี
ตอ้งปฏิเสธ 
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การฝึกทกัษะในการดูแลความปลอดภยัสําหรับเดก็ 

 ทกัษะในการประเมินอนัตรายหรือปัจจยัท่ีอาจก่อความเส่ียงอนัตราย เช่น การ
สัมผสัหรือส่ือสารแบบใด  ท่ีสามารถบ่งช้ีวา่ผูน้ั้นมีเจตนาร้าย หรือมีเจตนาจะ

ล่วงเกินทางเพศหรือไม่ 
 ทกัษะในการแกไ้ขสถานการณ์อนัตราย  หรือหลีกเล่ียงและทกัษะในการเอาตวัรอด 

เช่น การส่งเสียงดงั หรือการหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
 ทกัษะในการขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น  เม่ือเกิดสถานการณ์อนัตราย  หรือเม่ือ

ไดรั้บอนัตรายแลว้ ควรช้ีแนะใหเ้ดก็เห็นตวับุคคลท่ีสามารถคุม้ครองและช่วยเหลือ
เดก็ได ้ รวมถึงหมายเลขโทรศพัทท่ี์จะขอความช่วยเหลืออยา่งฉุกเฉินไดแ้ละอาจฝึก

ใหใ้ช ้Application ใน Smartphone เช่น SOS ของ จส.ร้อย เป็นตน้  
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 การสงเคราะห์เดก็ยดึหลกัการสาํคญัของอนุสญัญาฯ 

 มาตรา ๓๕ไดว้างหลกัการ  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีใหก้ารสงเคราะห์     โดยยดึหลกั
พยายามดาํเนินการ เพ่ือใหเ้ดก็สามารถกลบัไปอยูก่บัครอบครัวโดยเร็ว 

 มาตรา ๕๖ไดบ้ญัญติัยนืยนัหลกัการของอนุสัญญาฯในวรรคทา้ย ใหผู้ป้กครองสวสัดิ

ภาพของสถานแรกรับ     ตอ้งดาํเนินการใหเ้ดก็สามารถกลบัไปอยูก่บัผูป้กครองก่อน    
ส่วนการจดัใหเ้ดก็ไปอยูใ่นสถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ  หรือสถาน
พฒันาและฟ้ืนฟู  ใหด้าํเนินการเป็นวธีิสุดทา้ย 
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หลกัการใหเ้ดก็คืนสู่ครอบครัวมีขอ้ยกเวน้ 

 มาตรา ๒๒ การปฏิบติัต่อเดก็ไม่วา่กรณีใด ใหค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเดก็
เป็นสาํคญั และไม่ใหมี้การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 

 

 มาตรา ๓๕ไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ไวต้อนทา้ยวา่.....“แต่หากปรากฏวา่สภาพครอบครัว
หรือส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะท่ีจะใหเ้ดก็กลบัไปอยูก่บัครอบครัว และมีเหตุจาํเป็นท่ี
จะตอ้งใหก้ารคุม้ครองสวสัดิภาพแก่เดก็       พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะใชม้าตรการ
คุม้ครองสวสัดิภาพแก่เดก็ตามหมวด4 กไ็ด”้ 
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พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบและเขา้ถึงตวัเดก็ไดอ้ยา่งไร 

อาศยัความตามมาตรา ๒๙, ๓๔, ๔๑ และ ๒๔ อาจแบ่งลกัษณะของการไดรั้บ

ขอ้เทจ็จริงและช่องทางเขา้ถึงตวัเดก็พนกังานเจา้หนา้ท่ีดงัน้ี 

 พลเมืองดีหรืออาสาสมคัรแจง้ตามมาตรา ๒๙ วรรค ๑ และ ๔๑ วรรค ๑ พร้อมกบั

ใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่เดก็ 

 ผูป้ระกอบวชิาชีพและอาชีพเก่ียวขอ้ง   รายงานตามมาตรา ๒๙ วรรค ๒ และ ๔๑ 

วรรค ๑  หรือผูป้กครองหรือญาติของเดก็นาํตวัเดก็มาขอรับการสงเคราะห์ตาม ม. 

๓๔ 

 เจา้พนกังานตามมาตรา ๒๔ พบจากการปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ท่ี 
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เครือข่ายข่าวสารขอ้มูลมาจากมาตรา ๒๙ 

  ผูใ้ดพบเห็นเดก็ตกอยูใ่นสภาพจาํตอ้งรับการสงเคราะห์หรือคุม้ครอง 
สวสัดิภาพตามหมวด ๓ และ หมวด ๔ จะตอ้งใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้และ
แจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ หรือผูมี้หนา้ท่ี
คุม้ครอง สวสัดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔โดยมิชกัชา้ 

  แพทย ์พยาบาล นกัจิตวทิยา นกัสังคมสงเคราะห์ หรือเจา้หนา้ท่ี       
สาธารณสุข ท่ีรับตวัเดก็ไวรั้กษาพยาบาล ครูอาจารย ์หรือนายจา้ง ซ่ึงมีหนา้ท่ี
ดูแลเดก็ท่ีเป็นศิษยห์รือลูกจา้ง จะตอ้งรายงานใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีหรือผูมี้
หนา้ท่ีคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ ทราบโดยมิชกัชา้ หากเป็นท่ี
ปรากฏชดัหรือน่าสงสัยวา่เดก็ถูกทารุณกรรมหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการเล้ียงดู
โดยมิชอบ 

  การแจง้หรือการรายงานตามมาตราน้ี เม่ือไดก้ระทาํโดยสุจริตยอ่มไดรั้บ
ความคุม้ครองและไม่ก่อใหเ้กิดความรับผดิแก่ผูแ้จง้หรือผูร้ายงาน 
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แผนผังการใหบ้ริการเดก็และครอบครัว 

กลไกดูแลตดิตามสภาวะของเดก็และครอบครัว 

หน่วยงานทีใ่หบ้ริการด้านต่างๆแก่เดก็และครอบครัวในชีวิตประจาํวัน เช่น หน่วยงาน

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล อนามัยชุมชน สาธารณสุขชุมชน 

ศูนยบ์ริการด้านสุขภาพจิต ศูนยบ์ริการแนะแนวครอบครัว หน่วยงานพทิกัษสิ์ทธิเดก็  

         ใช้เคร่ืองมือ 4ชิน้ จาํแนกกลุ่มเดก็                                                                                    

1. มาตรฐานการเลีย้งดขูัน้ตํ่า (Minimum Standard of Parenting) ตามมาตรา ๒๓ เป็นกฎกระทรวง                                                                                 

2.ดชันีชีวั้ดปัจจยัเส่ียง (Risk Indicators) ตามมาตรา ๒๘ เป็นระเบยีบปฏิบตั ิ                                              

3.ข้อบง่ชีก้ารถูกกระทาํ (Signs of Abuse & Neglect) ตามมาตรา ๔๑ เป็นระเบยีบปฏิบตั ิ                                

4. ข้อบง่ชีส้ภาวะเส่ียงตอ่การกระทาํความผิดของเดก็ตามมาตรา ๔๔ เป็นกฎกระทรวงตามมาตรา ๔ วรรค๖  

เดก็ปกต ิ
เดก็ต้องการบริการ

เป็นพเิศษ 

เดก็เส่ียงทีจ่ะตก

อยู่ในอันตราย 
เดก็ถูกกระทาํ เดก็เส่ียงต่อ

การกระทาํผิด 

เดก็กระทาํ

ความผิด 

หน่วยงานสงเคราะห ์ดูแลสวัสดกิารพืน้ฐาน      

ด้านสุขภาพ พัฒนาการ พฤตกิรรม                   

ความปลอดภัย 

หน่วยงานคุ้มครองสวัสดภิาพเดก็สร้าง

หลักประกัน ไม่ให้ เดก็ตกอยู่ในอันตราย/               

ถูกกระทาํ/ตกอยู่ในสภาวะเส่ียงต่อการกระทาํผิด 
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การเลีย้งดูโดยมชิอบ 

 การปล่อยปละละเลยทอดท้ิงเดก็ มีความหมายเดียวกนักบัคาํวา่ “การเล้ียงดูโดยมิ

ชอบ” ท่ีมาตรา ๔ พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ใหห้มายความวา่ การ

ไม่ใหก้ารอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอนหรือพฒันาเดก็ตามมาตรฐานขั้นตํ่าท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 

 กาํหนดใหเ้ฉพาะผูมี้หนา้ท่ีตอ้งใหก้ารอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอนหรือพฒันาเดก็

เท่านั้นท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

 แมว้า่มาตรา ๒๕ จะกาํหนดวา่การเล้ียงดูโดยมิชอบจะถือเป็นการกระทาํความผิด 

แต่ไม่มีบทลงโทษ เพียงใหอ้าํนาจแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปใหก้ารสงเคราะห์

และคุม้ครองสวสัดิภาพตามมาตรา ๒๘ เท่านั้น 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

 สุขภาพกาย 

1.สุขอนามยัทีด่ขีองร่างกาย สุขภาพดี : แขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยบ่อย หรือเร้ือรัง ไม่มีความ
พิการ ไม่มีการเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ จากการถูกกระทาํ หรือละเลยทอดท้ิง 

 อาหาร  คุณค่าและปริมาณเหมาะสม 

 การนอนหลบั เพียงพอ 

 การเล่น   นนัทนาการมีเวลาและคุณภาพท่ีเหมาะสม  

 ความสะอาด ตวัเดก็ไดแ้ก่ ร่างกายและเส้ือผา้ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ท่ีนอนและท่ี
พกัอาศยั 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

สุขภาพกาย(ต่อ) 

 ไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม เม่ือเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ 

 ไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  

 ไดรั้บการดูแลจากสถานพยาบาลเม่ือจาํเป็น  

 ไดรั้บการดูแลทนัต่อสถานการณ์ 

 ถา้มีโรคประจาํตวั ไดรั้บการดูแลรักษาต่อเน่ือง 

 ไดรั้บการดูแลป้องกนัโรค 

 ตรวจสุขภาพ  

 รับวคัซีนตามวยั 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

2.การเจริญเตบิโตและพฒันาการ 

 การเจริญเตบิโตสมวยั  นํ้าหนกัตามเกณฑ ์ ส่วนสูงตามเกณฑ ์

 พฒันาการสมวยั  กลา้มเน้ือ ( มดัใหญ่ มดัเลก็)     ภาษา (การรับรู้  การ

ส่ือสาร)   สังคม และ   ครอบครัว 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

สุขภาพจิต (เอกลกัษณ์แห่งตน - Identity) 

 Sense of self การรับรู้เกีย่วกบัตนเอง  รู้รายละเอยีดเกีย่วกบัตวัเอง เช่น 

รู้จัก ช่ือ นามสกลุ เพศ อายุ เช้ือชาต ิความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน รูปลกัษณ์

เป็นต้น 

 Autonomyหรือ Self -esteem ความเช่ือมัน่หรือความเป็นตัวของ

ตวัเอง  พอใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่า (ในสายตาของผู้อ่ืน) 

ภูมใิจในส่ิงทีต่นเองทาํ 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

 การเรียนรู้ การเรียนรู้เกีย่วกบัตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อมตามวยั 

 ตนเองและครอบครัว 

 โรงเรียน 

 ชุมชน เพ่ือนบา้น 

 สมาคมกบัคนอ่ืน  เขา้กลุ่ม 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

การเรียนรู้ด้านจริยธรรม 

 •External control: การควบคุมจากภายนอก ดว้ยการสร้างบรรยากาศ
หรือเง่ือนไขและปัจจยัภายนอกต่างๆ โดยอาศยัหลกัจิตวทิยากลุ่มใหเ้ดก็ตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัในทางท่ีดี และงดเวน้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ี เอ้ือดา้น
คุณธรรมของเดก็  

 ผูป้กครองตอ้งเป็นRole Model หรือเป็นแบบอยา่งในปฏิบติัตน ควรพาเดก็
เขา้สังคมผา่นการเยีย่มเพ่ือนบา้น ญาติ ร่วมกิจกรรมชุมชน งานประเพณี เขา้วดั 
ฯลฯเพ่ือถ่ายทอดแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิตใหแ้ก่เดก็ ช่วยฝึกใหเ้ดก็รู้จกัการ
รอคอยใหเ้หมาะสมตามวยั สอนใหรู้้จกัปกป้องสิทธิส่วนตวัของตนและเคารพ
สิทธิส่วนตวัของผูอ่ื้น หรือ รู้จกักาํหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมระหวา่งตนเองและ
ผูอ่ื้น ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและสังคมปัจจยัเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีดีของเดก็ 
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การเรียนรู้ด้านจริยธรรม (ต่อ) 

 
 •Internal control: การควบคุมจากภายใน เช่น แกไ้ขเยยีวยาแทรกแซงการ

กระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม จนเดก็สามารถแยกแยะรู้ผิดชอบชัว่ดี ช่ืนชมเม่ือเดก็

กระทาํดีถูกตอ้งเหมาะสม พฒันาจริยธรรมคุณธรรมของเดก็ ดว้ยการกระตุน้ 

Cognitive Development  ใหเ้ดก็รู้จกัคิดใคร่ครวญวิเคราะห์วนิิจฉยั

จาํแนกผดิถูกชัว่ดี จนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองในทุกดา้นและ 

 ส่งเสริมใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมอาสาสมคัรบาํเพญ็ประโยชน์ สาํหรับการเป็น

อาสาสมคัรบาํเพญ็ประโยชน์จะช่วยใหเ้ดก็เกิดempathy กบัผูอ่ื้นรวมทั้งพอ่แม่ 

เกิดทกัษะสังคม ทกัษะการจดัการปัญหา สามารถพฒันาอารมณ์จิตใจเดก็ 

(Psychosocial Development) จนกระทัง่เดก็อยากทาํส่ิงท่ีดีดว้ยตนเอง 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

อารมณ์และพฤตกิรรม   

เดก็ไม่มปัีญหาทางอารมณ์ 

 ดูมีความสุข จดัการกบัอารมณ์ของตนได ้ ควบคุมอารมณ์ดว้ยตนเอง  หรือคน

อ่ืนช่วยเหลือ แสดงออกของอารมณ์อยา่งเหมาะสม 

เดก็ไม่มปัีญหาพฤตกิรรม 

          รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและกิจวตัรประจาํวนัตามวยั  ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา

รบกวนการพฒันาการของตน หรือ รบกวนส่ิงแวดลอ้ม มีพฤติกรรมท่ีดี ท่ี

จาํเป็นต่อการพฒันาการตามวยั  
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

 ทกัษะในการดูแลตนเอง 

 Physical : ทางร่างกาย  ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดต้ามวยั  ดูแลตนเองให้

ปลอดภยั 

 Psychological :ทางจิตใจ  มีทกัษะในการจดัการปัญหาและสามารถ

ควบคุมตนเอง 

 Social ทางสังคม: มีทกัษะในการร้องขอความช่วยเหลือ  เม่ือไม่สามารถ

แกปั้ญหาเอง  
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ความสัมพนัธ์ในครอบครัวและสังคม 

 มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัว มีความรักความผูกพนัต่อกนั (Secure 
attachment) และความไว้วางใจ (Trust) มคีวามตระหนักรู้ในอารมณ์

ความรู้สึกของผู้อ่ืน (Empathy) มกีารยอมรับในการเป็นสมาชิกของ

ครอบครัว แสดงความไว้ใจและผูกพนั มบีรรยากาศทีม่คีวามสุขช่วยเหลือเกือ้กูล

กนัในครอบครัว 

 มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสังคม ได้รับการยอมรับในการเป็นสมาชิก  มสัีมพนัธภาพ

ทีด่ ี และช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในสังคม 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

 การดูแลพืน้ฐานด้านสุขภาพกาย การดูแลด้านสุขอนามยั เช่น การกิน การนอน 

การเล่น ความเป็นอยู ่ส่ิงแวดลอ้ม    อาหาร  ดูแลใหไ้ดรั้บคุณค่าและปริมาณ

เหมาะสม  นอนหลบั  ดูแลใหเ้พียงพอและมีคุณภาพท่ีดี  นนัทนาการ ดูแลใหมี้เวลา

และคุณภาพท่ีเหมาะสม ความสะอาด ดูแลใหเ้ดก็มี ร่างกายและเส้ือผา้สะอาด    

ดูแลความสะอาดของส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ท่ีนอนและท่ีพกัอาศยั 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

 การดูแลด้านสุขภาพ และป้องกนัโรค 

 ดูแลเดก็ใหมี้สุขภาพดี  แขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยบ่อย หรือเจบ็ป่วยเร้ือรัง ไม่มีการ

เจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ จากการถูกกระทาํ หรือละเลยทอดท้ิง ดูแลเม่ือเจบ็ป่วย 

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ส่งเดก็ไปสถานพยาบาลเม่ือจาํเป็น ทนัต่อสถานการณ์ 

 การป้องกนัโรค พาเดก็ไปพบแพทยต์ามนดั ดูแลใหไ้ดรั้บวคัซีนตามเกณฑ ์  มี

การตรวจสุขภาพช่องปาก 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

การกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้  เก่ียวกบัตนเอง  สังคม และส่ิงแวดลอ้มตามวยั เช่น  ตนเอง  

โรงเรียน ชุมชน  เพ่ือนบา้น สมาคมกบัคนอ่ืน การเขา้กลุ่ม  

การกระตุ้นการเรียนรู้ด้านจริยธรรม 

 การควบคุมจากภายนอก สร้างบรรยากาศหรือแรงจูงใจใหเ้ดก็มีพฤติกรรมท่ีดี มี

วนิยัในตวั แทรกแซงยบัย ั้งพฤติกรรมท่ีไม่ดีของเดก็ดว้ยวธีิจูงใจและหวา่นลอ้ม 

การควบคุมจากภายใน   กระตุน้ใหเ้ดก็เกิดความสามารถจาํแนกแยกแยะผิดชอบ

ชัว่ดี      ยบัย ั้งควบคุมอารมณ์พฤติกรรมของตน   อยากทาํส่ิงท่ีดีดว้ยตนเอง มี

ความตระหนกัรู้ในอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่ื้น (Empathy) จนไม่อาจ

เบียดเบียนใคร 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

การตอบสนองทางอารมณ์ (Emotional Warmth) 

 ดูแลให้เดก็มคีวามสุข สร้างบรรยากาศท่ีมีความสุข สามารถเป็นท่ีพ่ึงทางใจ

ใหแ้ก่เดก็ ช่วยขจดัปัจจยัท่ีมีผลทาํใหเ้กิดความทุกข ์หรือความคบัขอ้งใจอยา่ง

มากของเดก็ 

 ดูแลในด้านการจัดการกบัอารมณ์  ใหรู้้จกัควบคุมตนเอง ใหเ้ดก็รู้จกัขอความ

ช่วยเหลือ  กระตุน้ใหเ้ดก็แสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสมตามวยั 

โดย สรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ 31 



มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

มคีวามสัมพนัธ์ทีด่กีบัครอบครัว   

 สร้างความรักความผกูพนัต่อกนั (Secure attachment) และความไวว้างใจ 

(Trust)ระหวา่งกนั สร้างความตระหนกัรู้ในอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่ื้น 

(Empathy) มีการยอมรับเดก็ในการเป็นสมาชิกของครอบครัว แสดงความ

ไวใ้จและผกูพนั มีบรรยากาศท่ีมีความสุขช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในครอบครัว 

มคีวามสัมพนัธ์ทีด่กีบัสังคม 

 ดูแลใหเ้ดก็ไดรั้บการยอมรับ ในการเป็นสมาชิกของสังคม มีสัมพนัธภาพท่ีดี

และช่วยเหลือเก้ือกลู  ระหวา่งกนัในสังคม 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

พฒันาเดก็ให้สามารถกาํหนดขอบเขตระหว่างตนเอง/ผู้อ่ืน 

 ขอบเขตทางร่างกาย ( Physical boundary ) 

 ขอบเขตทางจิตใจ ( Psychological boundary ) 

 ขอบเขตทางสังคม ( Social boundary ) 

 การเป็นแบบอย่าง ( Role Model ) 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

 ความปลอดภัย  

 สอนเดก็ใหร้ะวงัอนัตราย กาํหนดกฎแห่งความปลอดภยั 

 ปกป้องอนัตรายจากผูอ่ื้น 

 จดัสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

ศักยภาพและการปฏิบัตขิองผู้ดูแล 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกครอบครัวพิจารณาจาก 

 การแสดงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบระหวา่งบุคคลในครอบครัว 

 การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ 

 ความผกูพนัระหวา่งกนัของบุคคลในครอบครัว 

  ครอบครัวมีการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมของครอบครัวของผู้ดูแลเด็ก 

 บริการในชุมชน มีบริการท่ีจาํเป็นท่ีควรมี ในชุมชนและหรือมีบริการอยูใ่กล้ๆ  

ชุมชนไดแ้ก่ โรงพยาบาล /สถานีอนามยั ศูนยเ์ดก็เลก็ /โรงเรียน/สถานศึกษา สถานี

ตาํรวจ วดั/โบสถ/์มสัยดิ   ท่ีทาํการทะเบียนราษฎร์และปกครอง 

 หน่วยใหบ้ริการทางสังคมสงเคราะห์  

 ครอบครัวในชุมชนนั้นๆ  สามารถเขา้ถึงบริการในชุมชนไดส้ะดวก และไดรั้บ

บริการอยา่งเหมาะสม 

โดย สรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ 36 



มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมของครอบครัวของผู้ดูแลเด็ก 

การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

 มีการรวมตวัของคนในชุมชนเป็นกลุ่ม  

 มีกิจกรรมและมีการเก้ือกลูช่วยเหลือกนัทางสังคมระหวา่งครอบครัวและชุมชน  

ทีอ่ยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม 

 ครอบครัวมีแหล่งท่ีอยูถ่าวร 

 มีการจดัแบ่งสัดส่วนภายในท่ีพกัอาศยั 

 แหล่งท่ีพกัอาศยัมีความปลอดภยั 
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มาตรฐานขั้นตํา่ในการอุปการะเลีย้งดูเดก็ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมของครอบครัวของผู้ดูแลเด็ก 

เศรษฐกจิ การเงนิของครอบครัว 

 มีรายไดเ้พียงพอใชจ่้ายดาํเนินชีวติ ไม่มีพฤติกรรมใชจ่้ายเงินเกินตวั 

สภาวะวกิฤต ิไม่มีสภาวะวกิฤตของครอบครัว ท่ีกระทบต่อความเป็นปกติสุขของ

สมาชิกในครอบครัว 

การทาํหน้าทีข่องครอบครัวในการจัดการกบัปัญหา ครอบครัวมีทกัษะในการจดัการ

ปัญหาหรือการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ม. ๒๘ ให้อาํนาจสงเคราะห์/คุ้มครองสวสัดภิาพ 

พนักงานเจ้าหน้าทีส่ามารถสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวสัดภิาพเดก็ได้ 

 เม่ือผูป้กครองตกอยูใ่นสภาพ   ไม่อาจใหก้ารอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอนและ

พฒันาเดก็ไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด  

 เม่ือผูป้กครองกระทาํการใดอนัน่าจะเกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพหรือขดัขวางต่อ

ความเจริญเติบโตหรือพฒันาการของเดก็หรือใหก้ารเล้ียงดูโดยมิชอบ 

 เม่ือมีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด  เพ่ือ  การสงเคราะห์/คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ 

 เพ่ือป้องกนัมิใหเ้ดก็รับอนัตรายหรือถูกเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
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    การค้นหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้การสงเคราะห์ 

๑. เกณฑ์วดัทัว่ไป/มาตรฐานขั้นตํา่ตามนัยมาตรา ๓๓ (๑) และ มาตรา ๒๓ 

 สภาวะของเดก็ 

 สภาวะของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

 วธีิการปฏิบัตขิองบิดา มารดา ผู้ปกครองทีม่ต่ีอเด็ก 

 สภาพแวดล้อมทางสังคมของเดก็และครอบครัว 

 สถานภาพทางกฎหมายของเด็กและครอบครัว 

๒. เกณฑ์วดัเฉพาะกรณีเพ่ือกาํหนดกลุ่มเดก็พงึได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ 
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       การสงเคราะห์ประเภทต่างๆ 

 การสงเคราะห์เฉพาะหนา้ตามมาตรา ๓๐ 

 การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ 

 การสงเคราะห์เฉพาะหนา้ตามมาตรา ๓๕ 

 การใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครองและสร้างหลกัประกนัเก่ียวกบัการเล้ียงดู

เดก็ ตามมาตรา ๓๙ 
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การสงเคราะห์เฉพาะหน้าตามมาตรา ๓๐ 

 มอบตวัเดก็ใหแ้ก่ผูป้กครองพร้อมกบัแนะนาํหรือตกัเตือนผูป้กครองใหดู้แล และ

อุปการะเล้ียงดูเดก็ในทางท่ีถูกตอ้ง เพ่ือใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาในทางท่ีเหมาะสม 

 ระหวา่งเดก็ท่ีอยูใ่นความดูแลของพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งไดรั้บการอุปการะเล้ียง

ดูและไดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสม และหากเจบ็ป่วยจะตอ้งใหก้ารรักษาพยาบาล 

 ก่อนท่ีจะจดัใหเ้ดก็เขา้อยูใ่นสถานรับเล้ียงเดก็ สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห์ 

สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพฒันาและฟ้ืนฟู จะตอ้งปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ

ในสาขาวชิาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทยก่์อนเท่าท่ีสามารถกระทาํได ้

 ทาํรายงานเก่ียวกบัตวัเดก็เพ่ือมอบใหแ้ก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเดก็ไปยงั

สถานแรกรับหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีการร้องขอ  
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      การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ 

 ใหค้วามช่วยเหลือใดๆท่ีทาํใหผู้ป้กครองสามารถอุปการะเล้ียงดูเดก็ไดต้ามมาตรา 

๒๓  เช่นการใหค้าํแนะนาํปรึกษา การบาํบดัฟ้ืนฟู การฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการ

อุปการะเล้ียงดูเดก็ การฟ้ืนฟูครอบครัว  จดักลุ่มช่วยเหลือ ฯลฯ รวมทั้ง 

 ใหค้วามรู้และฝึกอบรมทกัษะใหพ้อ่แม่หรือใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆ 

 จดัสถานท่ีหรือกิจกรรมสาํหรับครอบครัว เช่นสวนหยอ่ม ป่าชุมชน ค่ายครอบครัว 

วนอุทยาน พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว ์ลานดนตรี ลานคนเมือง เป็นตน้ 

 พฒันาและจดัหาส่ือหรือส่ือมวลชนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมความเขา้ใจใน

ครอบครัว ใหค้วามรู้ตามอธัยาศยัแก่เดก็และครอบครัว 
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  การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (ต่อ) 

 มอบเดก็ใหอ้ยูใ่นความอุปการะของบุคคลท่ีเหมาะสมและยนิยอมรับเดก็ไว้

อุปการะเล้ียงดูไดไ้ม่เกินหน่ึงเดือน    เม่ือตอ้งการเง่ือนเวลาช่วยใหผู้ป้กครอง

สามารถอุปการะเล้ียงดูเดก็ไดต้ามมาตรา ๒๓  

 ส่งเดก็เขา้รับการอุปการะในครอบครัวอุปถมัภห์รือเขา้สถานดูแลเดก็ดา้นต่างๆตาม

หมวด ๖  เกินกวา่หน่ึงเดือน ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง 
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 การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (ต่อ) 

 ในกรณีท่ีผูป้กครองไม่ใหค้วามยนิยอมหรือไม่อาจใหค้วามยนิยอมได ้ให้

ปลดักระทรวง หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี    มีอาํนาจส่งเดก็เขา้รับการ

สงเคราะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได ้

 ปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั ตอ้งฟังรายงาน    และความเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์ และการแพทยก่์อนออกคาํสั่ง  

 ปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี มีอาํนาจยน่หรือขยาย

ระยะเวลาในการสงเคราะห์ไดห้ากมีเหตุปรากฏวา่ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเดิม 
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  การสงเคราะห์เฉพาะหน้าตามมาตรา ๓๕ 

  เม่ือพบเห็น  เดก็เร่ร่อนหรือเดก็กาํพร้า    เดก็ถูกทอดท้ิงหรือพลดัหลง     ถา้เดก็
เจบ็ป่วยหรือจาํตอ้งตรวจสุขภาพหรือเป็นเดก็พิการตอ้งรีบจดัใหมี้การตรวจรักษา
ทางร่างกายและจิตใจทนัทีและใหก้ารสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ 

 พยายามดาํเนินการเพ่ือใหเ้ดก็สามารถกลบัไปอยูก่บัครอบครัวโดยเร็ว  

 ถา้สภาพครอบครัวหรือส่ิงแวดลอ้ม   ไม่เหมาะท่ีจะใหเ้ดก็กลบัไปและอาจเกิด
อนัตรายแก่เดก็    หรือทาํใหเ้ดก็เส่ียงต่อการกระทาํผดิ  กมี็อาํนาจคุม้ครองสวสัดิ
ภาพเดก็ได ้
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      การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๙ 

 กรณีคืนเดก็ใหแ้ก่ผูป้กครองหลงัการสงเคราะห์และน่าเช่ือวา่จะปล่อยปละละเลย

ทอดท้ิงเดก็อีก  

 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครอง    ใหผู้ป้กครองสามารถอุปการะ

เล้ียงดูเดก็ไดต้ามมาตรา ๒๓ 

 หากผูป้กครองไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ   พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถยืน่คาํขอต่อ  

ปลดักระทรวง  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  นายอาํเภอ    หรือปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้

ประจาํก่ิงอาํเภอ     เรียกผูป้กครองมาทาํทณัฑบ์นและวางประกนัได ้ 
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     การคุ้มครองสวสัดภิาพ 

 คุม้ครองสวสัดิภาพ  กรณีมีเหตุจาํเป็น หรือป้องกนัมิใหเ้ดก็ไดรั้บอนัตรายหรือถูก
กระทาํทารุณกรรม หรือถูกเลือกปฏิบติั มาตรา ๒๘ 

 มีอาํนาจคน้และแยกตวัเดก็ คุม้ครองใหป้ลอดภยั  มาตรา ๔๑ 

 คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ระหวา่งการสืบเสาะพินิจ และคุม้ครองระยะยาว มาตรา 
๔๒ 

 คุม้ครองสวสัดิภาพดว้ยการขออาํนาจศาล  มาตรา ๔๓ 

 คุม้ครองสวสัดิภาพกรณีเดก็ท่ีเส่ียงต่อการกระทาํผิด มาตร ๔๔, ๔๕ 
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ความหมายของการกระทาํทารุณกรรม 

 การกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํ(โดยเจตนา) ดว้ยประการใดๆ  จนเป็นเหตุให้

เดก็เส่ือมเสียเสรีภาพหรือเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ  การกระทาํความผิด

ทางเพศต่อเดก็  การใชเ้ดก็ใหก้ระทาํหรือประพฤติในลกัษณะท่ีน่าจะเป็นอนัตราย

แก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขดัต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดี ทั้งน้ีไม่วา่เดก็จะ

ยนิยอมหรือไม่กต็าม (พรบ.คุม้ครองเดก็ 2546) 

 ผูก้ระทาํจะเป็นใครกไ็ด ้ กระทาํ หรือ (ผูมี้หนา้ท่ีตอ้งกระทาํการ)งดเวน้การกระทาํ 

จนเกิดความเสียหายหรืออนัตรายใดๆต่อเดก็ 
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       สรุปการคุ้มครองสวสัดภิาพ 

 คุม้ครองใหเ้ดก็ปลอดภยั         เม่ือผูป้กครองอาจมีส่วนก่ออนัตรายใหแ้ก่เดก็        
หรือไม่สามารถคุม้ครองใหเ้ดก็ปลอดภยั     โดยเขา้ไปสร้างหลกัประกนั เพ่ือให้
เดก็มีความปลอดภยั ไม่วา่เดก็จะอยูอ่าศยักบัผูป้กครองหรือไม่ 

 การคุม้ครองเดก็    ไม่ใหต้กอยูใ่นสภาวะเส่ียงต่อการกระทาํความผิด กรณี
ผูป้กครองไม่สามารถปกครองดูแล    ใหเ้ดก็พน้จากภาวะเส่ียงต่อการกระทาํ
ความผดิ     โดยการเขา้ไปกาํหนดวธีิเล้ียงดูเดก็เพ่ือใหเ้ดก็พน้จากภาวะเส่ียงต่อการ
กระทาํความผดิ  
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        คุ้มครองสวสัดภิาพตามมาตรา ๔๑ 

 พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือวา่  มีการกระทาํทารุณกรรมต่อเดก็  

 ไม่จาํเป็นจะตอ้งมีพยานหลกัฐานชดัเจนยนืยนัวา่ เดก็ถูกกระทาํทารุณกรรม  

หรือใครเป็นผูล้งมือกระทาํ 

  มีอาํนาจตรวจคน้ตามมาตรา๔๑ วรรค ๒ และมีอาํนาจแยกตวัเดก็จากครอบครัว

ของเดก็ 

 ใหเ้ขา้ถึงตวัเดก็และนาํตวัมาอารักขาทนัทีเพ่ือคุม้ครองใหป้ลอดภยั  และ

ตรวจสอบสืบคน้ขอ้เทจ็จริงโดยเร็ว วา่เกิดสถานการณ์ตามมาตรา ๒๘ ซ่ึงอาจ

ก่ออนัตรายใหแ้ก่เดก็หรือทาํใหเ้ดก็ตกอยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะกระทาํความผิด

หรือไม่ 
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         คุ้มครองสวสัดภิาพตามมาตรา ๔๑ 

 ขอ้เทจ็จริงตอ้งตรวจสอบวา่ความเสียหายดา้นร่างกายจิตใจของเดก็เกิดจากบุคคล
กระทาํ หรือเกิดจากอุบติัเหตุ  หรือเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีเกิดจากถูกบุคคลกระทาํ 

 ความเสียหายดา้นร่างกายจิตใจของเดก็เกิดจากอุบติัเหตุ แต่เป็นเร่ืองท่ีระมดัระวงั
ป้องกนัได ้หรือมีโรคภยัไขเ้จบ็ตามธรรมชาติท่ีเป็นผลจากการปล่อยปละละเลย
ทอดท้ิง 

 เกิดเหตุระหวา่งการดูแลของผูป้กครอง  โดยผูป้กครองไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
วา่ เหตุใดจึงไม่สามารถคุม้ครองดูแลใหเ้ดก็ปลอดภยัจากภยนัตรายขา้งตน้ 

 

โดย สรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ 52 



การคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ 

ตามมาตรา ๔๒ การคุม้ครองฉุกเฉิน   

 ตอ้งจดัใหเ้ดก็รับการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทนัที 

 อาจส่งตวัเดก็ไปสถานแรกรับ หรือไปรับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ 

 อาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  กรณีน้ีมีเง่ือนเวลาจาํกดัไม่เกิน ๗วนั หรือร้องขอ

ศาล เพ่ือขยายไดร้วมไม่เกิน ๓๐วนัเท่านั้น 

 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งสืบเสาะพินิจ  ใหป้ระจกัษว์า่เดก็ถูกกระทาํทารุณกรรม และ

เกิดระหวา่งท่ีผูป้กครองดูแล  โดยกาํหนดวธีิการคุ้มครองสวสัดภิาพทีเ่หมาะสมทนั

เง่ือนเวลา กคุ็ม้ครองเดก็ต่อไปได ้ 

 หากไม่ทนัเวลา หมดอาํนาจคุม้ครองเดก็  ตอ้งคืนเดก็ใหแ้ก่ผูป้กครอง 
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การคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ 

ตามมาตรา ๔๒ การคุม้ครองระยะยาว 

 พิจารณาความเส่ียงและดาํเนินการเพ่ือใหเ้ดก็ปลอดภยั บาํบดัฟ้ืนฟูเดก็ 

 ใหค้วามช่วยเหลือใดๆท่ีทาํใหผู้ป้กครองสามารถอุปการะเล้ียงดูเดก็ไดต้ามมาตรา 
๒๓  เช่นการใหค้าํแนะนาํปรึกษา การบาํบดัฟ้ืนฟู การฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการ
อุปการะเล้ียงดูเดก็ การฟ้ืนฟูครอบครัวและคืนเดก็สู่สังคม  

 กรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ผูป้กครองไม่สามารถดูแลหรือป้องกนัไม่ใหเ้ดก็ถูก
ทารุณกรรม หรือจะไม่เล้ียงดูเดก็โดยมิชอบอีก ใหม้อบตวัเดก็แก่ผูป้กครองอ่ืนหรือ
บุคคลท่ียนิยอมรับเดก็ไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเดก็ 
ตามมาตรา ๔๘ หรือไม่กไ็ด ้และ 

 อาจจะวางขอ้กาํหนดเพ่ือป้องกนัมิใหเ้ดก็ถูกทารุณกรรมหรือไดรั้บการเล้ียงดูโดยมิ
ชอบอีก โดยใหผู้ป้กครองหรือบุคคลท่ีรับเดก็ไปปกครองดูแลตอ้งปฏิบติัขอ้ใดขอ้
หน่ึง  หรือหลายขอ้ตามความเหมาะสม  
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กรณส่ีงเดก็เข้าสถานคุ้มครองสวสัดภิาพหรือให้การ

สงเคราะห์แก่เดก็ด้วยวธีิการแยกตวัเดก็จากครอบครัว 

 ใหใ้ชว้ธีิการตามขอ้กาํหนดเพ่ือป้องกนัมิใหเ้ดก็ถูกทารุณกรรมหรือไดรั้บการเล้ียง

ดูโดยมิชอบควบคู่ไปดว้ย เท่าท่ีสามารถจะกระทาํได ้

    เพ่ือดาํเนินการใหเ้ดก็สามารถกลบัไปอยูก่บัผูป้กครองไดอี้ก 

 เวน้แต่กรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือผูมี้หนา้ท่ีคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ตามมาตรา 

๒๔ และผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งเห็นวา่จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เดก็  หรือ

เดก็ไม่อาจกลบัไปอยูก่บัผูป้กครองได ้ ไม่จาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาท่ีตวัผูป้กครองอีก 
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คุ้มครองสวสัดภิาพด้วยการขออาํนาจศาล  มาตรา ๔๓ 

 กรณีท่ีมีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่จะมีการกระทาํทารุณกรรมแก่เดก็อีกระหวา่งฟ้อง

คดีอาญา  หรือโดยไม่มีการฟ้องคดีอาญา   พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถยืน่คาํขอให้

ศาลออกคาํสั่งมิใหบุ้คคลแวดลอ้มกระทาํทารุณกรรมแก่เดก็อีก       โดยศาลมี

อาํนาจกาํหนดมาตรการคุมความประพฤติ    หา้มเขา้เขตกาํหนดและเรียกประกนั

ดว้ยกไ็ด ้

 นอกจากนั้นหากศาลเห็นวา่มีเหตุจาํเป็น ศาลมีอาํนาจออกคาํสั่งใหต้าํรวจจบักมุตวั

บุคคลผูน้ั้น  มากกัขงัไวค้ร้ังละไม่เกินสามสิบวนัจนกวา่จะยอมปฏิบติัตามคาํสั่ง

ของศาล  ตามมาตรา ๔๓ วรรค ๓ 

 ทั้งน้ีจะตอ้งยืน่พยานหลกัฐานใหศ้าลเห็นในประเดน็ขา้งตน้ดว้ย 
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ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ ๕ ครอบครัว 

 เป็นกฎหมายทีจ่ัดความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภริยา 

 สิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดาและบุตร 

 มาตรา ๑๕๖๓ บุตรจาํตอ้งอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา 

 มาตรา ๑๕๖๔ บิดามารดาจาํตอ้งอุปการะเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาตามสมควรแก่
บุตรในระหวา่งท่ีเป็นผูเ้ยาว ์ บิดามารดาจาํตอ้งอุปการะเล้ียงดูบุตรซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลว้แต่เฉพาะผูทุ้พพลภาพและหาเล้ียงตนเองมิได ้
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ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ ๕ ครอบครัว 

 ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา ๑๕๖๗ 

(๑) กาํหนดท่ีอยูข่องบุตร 

(๒) ทาํโทษบุตรตามสมควรเพ่ือวา่กล่าวสั่งสอน 

(๓) ใหบุ้ตรทาํการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป 

(๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกกับุตรไวโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
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การทาํร้ายร่างกายในแง่กฎหมาย 

 

 กระทาํการใดๆ จะใชอ้าวธุหรือไม่กไ็ด ้จะสัมผสัร่างกายหรือไม่กไ็ด ้ แต่เกิด
อนัตรายแก่กายหรือจิตใจของเดก็ รวมทั้งพฒันาการ 

 มีกฎหมายยกเวน้ความผิดถา้ใหอ้าํนาจกระทาํ  

 ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองมีสิทธิ ทาํโทษบุตรตามสมควรเพ่ือวา่กล่าวสั่งสอน ตาม ปพพ.
ม. ๑๕๖๗ (๒) 

 การทาํโทษตอ้งมีเจตนา เพ่ือวา่กล่าวสั่งสอนเท่านั้น  

 วธีิทาํโทษตอ้งเหมาะสม  และกระทาํไดต้ามสมควรไม่ทาํใหเ้ดก็เส่ือมเสียเสรีภาพ
หรือเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ  
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การละเลยทอดทิง้เดก็ 

 การเล้ียงดูโดยมิชอบ หมายความวา่ การไม่ใหก้ารอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอน 

หรือพฒันาเดก็ตามมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอนัตราย

แก่ร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 

 ผูป้กครอง หมายความวา่ บิดามารดา ผูอ้นุบาล ผูรั้บบุตรบุญธรรม และผูป้กครอง

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และใหห้มายความรวมถึงพอ่เล้ียงแม่เล้ียง ผู ้

ปกครองสวสัดิภาพ นายจา้ง ตลอดจนบุคคลอ่ืนซ่ึงรับเดก็ไวใ้นความอุปการะเล้ียง

ดูหรือซ่ึงเดก็อาศยัอยูด่ว้ย 

 ผูก้ระทาํตอ้งเป็นผูป้กครอง   ตามนิยามของ     พรบ.คุม้ครองเดก็ ๒๕๔๖ เท่านั้น 

 ไดล้ะเวน้หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการอุปการะเล้ียงดูเดก็ ตามมาตรฐานขั้นตํ่า 

  จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 
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การละเลยทอดทิง้เดก็(ต่อ) 

ประเดน็ทางกฎหมาย 

 การทอดท้ิงเดก็อายยุงัไม่เกินเกา้ปีใหป้ราศจากผูดู้แล   ถือวา่มีความผดิตาม ปอ.ม. 
๓๐๖ 

 การทอดท้ิงผูซ่ึ้งพ่ึงตนเองมิได ้จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ชีวิต ถือวา่มีความผดิตาม 
ปอ.ม. ๓๐๗ 

 การทอดท้ิงขา้งตน้หากเป็นเหตุใหผู้น้ั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอนัตรายสาหสั ถือ
วา่มีความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยไม่เจตนาหรือประมาท หรือ  ทาํร้ายผูอ่ื้นจนไดรั้บ
อนัตรายสาหสั ถือวา่มีความผดิตาม ปอ.ม. ๓๐๘ 

 การละเลยทอดท้ิงเดก็ตาม พรบ.คุม้ครองเดก็ ๒๕๔๖ มาตรา ๒๕ และ ๒๖ ถือเป็น
การกระทาํความผิด      ทั้งน้ีไม่วา่เดก็จะยนิยอมหรือไม่กต็าม 
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รูปแบบการละเลยทอดทิง้เดก็ 

 ทอดท้ิงเดด็ขาด เช่นท้ิงไวท่ี้สถานท่ีต่างๆหรือท่ีสาธารณะ หรือบุคคลท่ีรับจา้งเล้ียง

เดก็ (ถา้ท้ิงในถงัขยะหรือท้ิงในแม่นํ้าลาํคลองถา้วา่มีเจตนาฆ่า) 

 ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลเดก็ ดา้นสุขภาพ  พฒันาการตามวยั พฤติกรรม 

และความปลอดภยั  

 การละเลยทอดท้ิงเดก็เป็นปัญหาพ้ืนฐานท่ีจะนาํไป สู่การทารุณกรรมต่อเดก็เพราะ

การคุม้ครองเดก็ตอ้งกระทาํโดยผูดู้แลหรือผูป้กครองก่อนเป็นลาํดบัแรก 

 อาจเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อเดก็ สูญหาย ตาย บาดเจบ็ พิการ เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ 

 เดก็อาจถูกนาํไปคา้ประเวณี ใชแ้รงงานผิดกฎหมาย ถูกนาํไปขายเป็นสินคา้ ติดยา

เสพติด มีปัญหาพฤติกรรม เร่ร่อน หรือหนีออกจากบา้น หรือ กระทาํความผดิ 
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           ประเภทของการละเลยทอดทิง้เดก็แง่สังคม 

 การละเลยอนัตรายจากวตัถุ อาคารสถานท่ี บุคคลอนัตราย ไม่ตั้งกฎเกณฑแ์ห่ง

ความปลอดภยั 

 การละเลยเก่ียวกบัการดูแลร่างกาย สุขอนามยั และการเจริญเติบโต 

 การละเลยเก่ียวกบัจิตใจ ไม่ทาํให ้ เดก็เห็นคุณค่าของตน  มีความมัน่คงทางจิตใจ 

สามารถควบคุมตนเอง และแสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสม และเดก็ไม่ไวว้างใจตวั

ผูป้กครอง 

 การละเลยเก่ียวกบัการถ่ายทอดทกัษะการจดัการปัญหา ทกัษะทางสังคม มี

พฤติกรรมท่ีดี รับผดิชอบต่อสังคม  
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การพสูิจน์ทราบว่าเดก็เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 “มาตรา ๖ ผูใ้ดกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี  

 (๑) เป็นธุระจดัหา  ซ้ือ  ขาย  จาํหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด  หน่วงเหน่ียว
กกัขงั  จดัใหอ้ยูอ่าศยั  หรือรับไวซ่ึ้งบุคคลใด  โดยข่มขู่  ใชก้าํลงับงัคบั  ลกัพาตวั  
ฉอ้ฉล  หลอกลวง  ใชอ้าํนาจโดยมิชอบ  ใชอ้าํนาจ ครอบงาํบุคคลดว้ยเหตุท่ีอยูใ่น
ภาวะอ่อนดอ้ยทางร่างกาย  จิตใจ  การศึกษา  หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ  ขู่เขญ็วา่จะ
ใชก้ระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ  หรือโดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน
แก่ผูป้กครอง หรือผูดู้แลบุคคลนั้นเพ่ือใหผู้ป้กครองหรือผูดู้แลใหค้วามยนิยอมแก่
ผูก้ระทาํความผดิในการแสวงหาประโยชน์ จากบุคคลท่ีตนดูแล  หรือ  

 (๒) เป็นธุระจดัหา  ซ้ือ  ขาย  จาํหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด  หน่วงเหน่ียว
กกัขงั   จดัใหอ้ยูอ่าศยั  หรือรับไวซ่ึ้งเดก็  
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พระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 ถา้การกระทาํนั้นไดก้ระทาํโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   ผูน้ั้น

กระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์  การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่  

การแสวงหาประโยชน์จาก การคา้ประเวณี  การผลิตหรือเผยแพร่วตัถุหรือส่ือลามก  การแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน   การเอาคนลงเป็นทาสหรือใหมี้ฐานะคลา้ยทาส  การนาํคนมา

ขอทาน  การตดัอวยัวะเพื่อการคา้  การบงัคบั ใชแ้รงงานหรือบริการ  หรือการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึง

กนัอนัเป็นการขดูรีดบุคคล  ไม่วา่บุคคลนั้นจะยนิยอม หรือไม่กต็าม 

 การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการตามวรรคสอง  หมายความวา่  การข่มขืนใจใหท้าํงานหรือ

ใหบ้ริการ โดยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี (๑) ทาํใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวติ  

ร่างกาย  เสรีภาพ  ช่ือเสียง  หรือทรัพยสิ์นของบุคคลนั้นเอง หรือของผูอ่ื้น (๒) ขู่เขญ็ดว้ยประการ

ใด ๆ  (๓) ใชก้าํลงัประทุษร้าย   (๔) ยดึเอกสารสาํคญัประจาํตวัของบุคคลนั้นไว ้ หรือนาํภาระ

หน้ีของบุคคลนั้นหรือของผูอ่ื้น มาเป็นส่ิงผกูมดัโดยมิชอบ   (๕) ทาํใหบุ้คคลนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่

สามารถขดัขืนได ้
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ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๓๐๙ ผูใ้ดข่มขืนใจผูอ่ื้นใหก้ระทาํการใด ไม่กระทาํการใด หรือจาํยอมต่อส่ิง

ใด  โดยทาํให้กลวัว่าจะเกดิอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือ

ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจน้ันเองหรือของผู้อ่ืน หรือโดยใชก้าํลงัประทุษร้ายจนผู ้

ถูกข่มขืนใจตอ้งกระทาํการนั้น ไม่กระทาํการ  นั้นหรือจาํยอมต่อส่ิงนั้น ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน   หกพนับาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 
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ความแตกต่างระหว่างผู้เสียหายกบัผู้กระทาํผดิ 

ความผดิฐานเข้าเมืองผดิกฎหมาย 

 รัฐเป็นผูเ้สียหาย 

 ผูก้ระทาํผดิรายเดียวและมีอิสระและเสรีภาพ 

 เจตนาเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ความผดิฐานลกัลอบพาคนเข้าเมืองผดิกฎหมาย 

 รัฐเป็นผูเ้สียหาย 

 ผูก้ระทาํผดิมีสองรายคือ ผูล้กัลอบพามา / ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย (มีอิสระและ
เสรีภาพ) 

 เจตนาพาคน / เขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
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ความแตกต่างระหว่างผู้เสียหายกบัผู้กระทาํผดิ(ต่อ) 

 รัฐเป็นผูเ้สียหาย บุคคลเป็นผูเ้สียหาย (ไม่มีอิสระและเสรีภาพโดยอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของผูก้ระทาํผดิ) 

 ผูก้ระทาํผดิมีหลายรายคือผูล้กัลอบพาบุคคลเขา้เมืองผดิกฎหมาย ผูใ้หท่ี้พกัอาศยั ผู ้
จดัหางาน ผูรั้บเดก็หรือหญิงไว ้ผูจ้ดัใหบุ้คคลกระทาํการหรือยอมรับการกระทาํใด
เพ่ือสนองความใคร่ของผูอ่ื้น เพ่ือการอนาจาร หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

 เจตนาเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผูเ้สียหาย 
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พรบป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    มาตรา ๔๑ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการ   กระทรวง
ยุตธิรรม  ห้ามมใิห้ดาํเนินคดกีบัผู้เสียหายในความผดิ   

 ฐานเขา้มา ออกไปหรืออยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่
ดว้ยคนเขา้เมือง  

 ฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนกังานฐานปลอมหรือใชซ่ึ้งหนงัสือเดินทางปลอม ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการติดต่อ ชกัชวน แนะนาํตวั ติดตาม  หรือรบเร้าบุคคลเพ่ือ
คา้ประเวณี และการเขา้ไปมัว่สุมในสถานการคา้ประเวณีเพ่ือคา้ประเวณี  

 ฐานเป็นคนต่างดา้วทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของ
คนต่างดา้ว 
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การคุ้มครองสวสัดภิาพเดก็ผู้เสียหาย 

 จดัสถานท่ีปลอดภยัใหพ้าํนกั หรือ สร้างหลกัประกนัความปลอดภยักรณีท่ีเดก็
ยงัคงอาศยัอยูก่บัครอบครัวควบคู่วธีิการเพ่ือความปลอดภยั 

 ใหค้วามช่วยเหลือ/บาํบดัฟ้ืนฟูเฉพาะหนา้ดูแลผูเ้สียหาย ดูแลความเป็นอยู ่กระตุน้
พฒันาการตามวยั 

 ขอใหผู้เ้สียหายเป็นแหล่งข่าวหรือพยานในคดีปราบปรามผูค้า้มนุษย/์องคก์ร
อาชญากรรม 

 เตรียมความพร้อมเดก็ผูเ้สียหาย   เพ่ือเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม  

 ช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ในการบอกเล่าขอ้เทจ็จริงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ช่วยใหเ้ขา้ใจ
และเห็นขั้นตอนการดาํเนินการของกฎหมาย  

 ช่วยลดแรงกดดนัจากกระบวนการยติุธรรม รวมทั้งช่วยบาํบดัฟ้ืนฟู  หรือลด
ผลกระทบจากการตอ้งไปใหก้ารของเดก็ 
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กระบวนการทางกฎหมาย 

 การถามปากคาํเดก็ผูเ้สียหาย กรณีฟ้องคดีอาญา ใหด้าํเนินการตาม    ป.วอิาญา 
มาตรา ๑๓๓ ทว ิ๑๓๓ ตรี ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นเดก็ไทยหรือเดก็ต่างดา้ว จดัใหมี้
นกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ เขา้ร่วมซกัถามกบัพนกังานสอบสวน  
พนกังานอยัการ จดัหาบุคคลท่ีเดก็ขอ ในชั้นพิจารณา ใชม้าตรา ๑๗๒ ตรี และ 
จตัวา 

 มาตรา ๓๕แห่ง พรบ. ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูเ้สียหาย
มีสิทธิและประสงคท่ี์จะ เรียกค่าสินไหมทดแทนอนัเน่ืองมาจากการกระทาํ
ความผดิฐานคา้มนุษย ์ใหพ้นกังานอยัการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผูเ้สียหาย  

 กรณีผูเ้สียหายเป็นคนต่างดา้ว  ติดต่อสถานทูตหรือหน่วยงานแห่งประเทศท่ีคาดวา่
จะมาจาก เพ่ือเร่ิมการส่งต่อความรับผดิชอบ  และอาํนวยความสะดวกในการ
ส่ือสารกบัเดก็และครอบครัว 
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กระบวนการทางกฎหมาย(ต่อ) 

 เตรียมความพร้อมผูเ้สียหาย   เพ่ือใหก้ารต่อพนกังานสอบสวน หรือ ต่อศาลไม่วา่
จะเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลอาญาหากจาํเป็น  

 เตรียมดาํเนินการสืบพยานไวก่้อน ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยพ์.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น
พนกังานอยัการโดยตนเอง หรือโดยไดรั้บคาํร้องขอจากพนกังานสอบสวน จะนาํ
ผูเ้สียหายหรือพยานบุคคลมายืน่คาํร้องต่อศาล โดยระบุการกระทาํทั้งหลายท่ีอา้งวา่
ไดมี้การกระทาํความผิดและเหตุแห่งความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการสืบพยานไวโ้ดย
พลนักไ็ด ้และตาม ป.วอิาญา มาตรา ๒๓๗ ทว ิ  

 ติดตามดูแลผลกระทบท่ีเกิดจากการใหก้าร    เฝ้าระวงัเร่ืองความปลอดภยั 
โดยเฉพาะการท่ีผูก้ระทาํความผิด  หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งจะเขา้ถึงตวัเดก็
ผูเ้สียหาย และพาตวัเดก็ผูเ้สียหายไปจากการอารักขา พยายามใหเ้ปล่ียนคาํใหก้าร 
หรือกระทาํเดก็ผูเ้สียหายซํ้ าอีก 
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กระบวนการทางกฎหมาย(ต่อ) 

 มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดตาม

พระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑  

 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งจดัใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาล การบาํบดัฟ้ืนฟู   ช่วยเหลือ

ในการเรียกร้องสิทธิของผูเ้สียหาย  

 พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจดาํเนินการใหมี้การผอ่นผนัใหผู้เ้สียหายนั้นอยูใ่น

ราชอาณาจกัรไดเ้ป็นการชัว่คราว และไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานเป็นการชัว่คราวตาม

กฎหมายได ้ ทั้งน้ี โดยใหค้าํนึงถึงเหตุผลทางดา้นมนุษยธรรมเป็นหลกั 
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การบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสียหายให้คืนสู่สภาพปกต ิ

 ตรวจสุขภาพกาย/จิต ตรวจวดัพฒันาการ ตรวจสอบปัญหาพฤติกรรม 

 ประเมินสภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม และพฒันาการ และมูลเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดสภาวะนั้นๆ  วนิิจฉยักาํหนดแนวทางการบาํบดัฟ้ืนฟู 

 จดัลาํดบัความสาํคญัประเดน็บาํบดัฟ้ืนฟู จดัทาํและดาํเนินแผนบาํบดัฟ้ืนฟูโดย
ทีมสหวชิาชีพ เป็นรายบุคคล  หรือเป็นกลุ่มแลว้แต่กรณี 

 ประเมินผลการบาํบดัฟ้ืนฟู หากไม่ประสบผลสาํเร็จวิเคราะห์หาสาเหตุแลว้
ปรับปรุงแกไ้ข 

 กรณีคนต่างชาติตอ้งเตรียมจดัส่งบนัทึกเก่ียวกบัการดาํเนินการ  และขอ้มูล
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีมี ใหห้น่วยงานในประเทศตน้ทางเพ่ือส่งต่อความ
รับผดิชอบ 
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การคืนผู้เสียหายสู่สังคม 

 ส่งต่อขอ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีมีการสืบคน้ การประเมินสภาวะ และ  การประเมินความ
ตอ้งการรับบริการดา้นต่างๆ โดยเฉพาะปัจจยัเส่ียงไปยงัหน่วยงานในทอ้งถ่ินท่ี
ผูเ้สียหายจะกลบัไปพาํนกั เพ่ือใหบ้ริการต่อเน่ือง 

 กรณีคนต่างดา้ว ประสานงานกบัสถานทูตหรือหน่วยงานของประเทศตน้ทางเพ่ือ
ส่งต่อความรับผดิชอบ 

 ขจดัหรือควบคุมปัจจยัเส่ียง โดยประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัระหวา่งประเทศ 
หรือหน่วยงานในประเทศอ่ืนแลว้แต่กรณี 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว โรงเรียนและชุมชนใหป้กป้องเดก็ 
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พระราชบัญญตัคุ้ิมครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 เจตนารมณ์คือตอ้งการปกป้องคุม้ครองผูท่ี้ถูกกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว

ใหป้ลอดภยั มีหลกัประกนัวา่จะไม่ถูกกระทาํซํ้ า (Guarantees of none-
repetition) โดยแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดควบคุมไม่ใหผู้ก้ระทาํสามารถกระทาํ

ซํ้ า  ผูเ้สียหายไดรั้บการบาํบดัฟ้ืนฟูเยยีวยา (Remedy) ท่ีตอ้งชดเชยเยยีวยาทั้ง

ดว้ยมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางการบริหารและมาตรทางสังคม 

(ใหบ้ริการทางสังคมท่ีเรียกวา่ social protection) ใหไ้ดรั้บ 

Compensation และ Restitution โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้สียหายตอ้งเกิด

ความยอมรับหรือพอใจ (Satisfaction) กรณีคู่สมรสสามารถใชเ้ป็นเหตุใน

การฟ้องหยา่wfh  
 มีบทลงโทษทางอาญาเพ่ือบงัคบัใหผู้ก้ระทาํตอ้งร่วมมือกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใน

การแกไ้ขป้องกนัไม่ใหเ้กิดความรุนแรงในครอบครัวในครอบครัวอีก 
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เจตนารมณ์ 

 ใหก้ารคุม้ครองสวสัดิภาพแก่ผูถู้กกระทาํโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํ (มาตรา ๖, ๗) 

 ยบัย ั้งการใชค้วามรุนแรงทนัทีท่ีทราบขอ้เทจ็จริงวา่มีการใชค้วามรุนแรง (มาตรา 

๑๐, ๑๑) 

 แกไ้ขปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงและบาํบดัฟ้ืนฟูคู่กรณี (มาตรา ๑๐, 

๑๑, ๑๒) 

 แกไ้ข/สร้างความสมานฉนัท/์ฟ้ืนฟูสภาพครอบครัว (มาตรา๑๕, ๑๖) กรณีคู่สมรส

ใชเ้ป็นเหตุในการฟ้องหยา่ได ้

 ติดตามสภาวะการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัว (ม. ๑๗) 
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“ความรุนแรงในครอบครัว”  

 การกระทาํใด ๆ โดยมุ่งประสงคใ์หเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ  

 กระทาํโดยเจตนาในลกัษณะท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกายจิตใจ หรือ

สุขภาพของบุคคลในครอบครัว  

 บงัคบัหรือใชอ้าํนาจครอบงาํผดิคลองธรรม  ใหบุ้คคลในครอบครัวตอ้งกระทาํการ 

ไม่กระทาํการ หรือยอมรับการกระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยมิชอบ 

 แต่ไม่รวมถึงการกระทาํโดยประมาท 
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“บุคคลในครอบครัว”  

 คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผูท่ี้อยูกิ่นหรือเคยอยูกิ่นฉนัสามีภริยา  โดยมิไดจ้ดทะเบียน

สมรส  

 บุตร บุตรบุญธรรม  

 สมาชิกในครอบครัว  

 รวมทั้งบุคคลใด ๆ ท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยัและอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั  
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บุคลากร 

เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทในกระบวนการยติุธรรม 
 “นกัจิตวทิยา” หมายความวา่     นกัจิตวทิยาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญา (ม.๓) (ม.๖ ว.๒) (ม.๘ ว.๓) 
 “นกัสังคมสงเคราะห์” หมายความวา่ นกัสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย

วธีิพิจารณาความอาญา (ม.๓) (ม.๖ ว.๒) (ม.๘ ว.๓) (ม.๑๖ ว.๑) 

 จิตแพทย ์(ม.๖ ว.๒) (ม.๘ ว.๓) 
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ผู้มีอาํนาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง 

 “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความวา่  

   ๑. ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  และ 

   ๒.ใหห้มายความรวมถึง  พนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจตามประมวลกฎหมาย

วธีิพิจารณาความอาญา 
 “พนักงานสอบสวน” หมายความวา่  

      ๑.พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรี  ใหเ้ป็นพนกังานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  

       ๒.ในทอ้งท่ีใดไม่มีพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรี ให้
พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา ความอาญาเป็นพนกังาน

สอบสวนตามพระราชบญัญติัน้ี” 
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การสืบสวนสอบสวน 

 ความผดิกรรมเดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหด้าํเนินคดีความผิดตามมาตรา 

๔ วรรคหน่ึงต่อศาล  รวมไปกบัความผดิตามกฎหมายอ่ืนนั้น (ม. ๘ ว.๒) 

 เวน้แต่ความผดิตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอตัราโทษสูงกวา่ใหด้าํเนินคดี  ต่อศาลท่ีมี

อาํนาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น (ม.๘ ว.๒)  

 โดยใหน้าํบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม    (ม.

๘ ว.๒) 
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เขตอาํนาจศาล 

 “ศาล” หมายความวา่   ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา่  ดว้ยการจดัตั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว (ม.๓) 

 ความผดิฐานกระทาํความรุนแรงในครอบครัว ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินหกพนับาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ (ม.๔ ว.๑) 

 ความผดิฐานทาํร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๒๙๕ อยูท่ี่ศาลแขวง (ม.๘ ว.๒) 

 

โดย สรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ 83 



การสืบค้นข้อเทจ็จริง 

การสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 สืบคน้วา่มีความผดิฐานกระทาํความรุนแรงในครอบครัว(ม.๔)หรือไม่ 

 เป็นความผดิอนัยอมความได ้  แต่ไม่ลบลา้งความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา

หรือกฎหมายอ่ืน (ม.๔ ว.๒) 

 หากการกระทาํความผดิเป็นความผิดฐานทาํร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๙๕ ดว้ย ใหค้วามผดิดงักล่าวเป็นความผดิอนัยอมความได ้(ม.๔ ว.๒) 
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การสืบค้นข้อเทจ็จริง (ต่อ) 

 เหตุการณ์หรือพฤติการณ์เก่ียวกบัผู้กระทาํความรุนแรงในครอบครัว หรือ

ผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ม.๑๐,๑๑ว๒,๑๒) 

 รวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสภาวการณ์ต่างๆ เก่ียวกบับุคคลในครอบครัวรวมทั้ง

มูลเหตุปัจจยัท่ีเอ้ือหรือก่อใหเ้กิดการกระทาํรุนแรงในครอบครัว เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ี

ก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงและบาํบดัฟ้ืนฟูคู่กรณี สร้างความสมาฉนัท/์ฟ้ืนฟู

สภาพครอบครัว (มาตรา ๑๕, ๑๖) 

 เสนอขอ้เทจ็จริงขา้งตน้ไปสู่ศาลถา้มีการฟ้องร้องดาํเนินคดี (มาตรา ๑๑) 
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การคุ้มครองสวสัดภิาพ ๑ 

 เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีรับแจง้เหตุการณ์การกระทาํรุนแรง มีอาํนาจเขา้ไปใน

สถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้ง (มาตรา ๖ วรรคสอง) 

 ใหค้วามคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยการจดัใหรั้บการตรวจรักษาจากแพทย ์และ

ขอรับคาํปรึกษาแนะนาํจากจิตแพทย ์นกัจิตวทิยา หรือนกัสังคมสงเคราะห์(มาตรา 

๖ วรรคสอง) 

 เม่ือมีการร้องทุกขแ์ลว้    พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรี มี

อาํนาจออกคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวธีิการเพ่ือบรรเทาทุกข ์ ใหแ้ก่บุคคล

ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชัว่คราว  ไม่วา่จะมีคาํร้องขอ

จากบุคคลดงักล่าวหรือไม่ (มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง) คาํสั่งมีผลเพียง ๔๘ชัว่โมง 
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คาํส่ังใด ๆ ได้เท่าทีจํ่าเป็นและสมควร (ม.๑๐ ว.๑) 

 รวมถึงการใหผู้ก้ระทาํความรุนแรงในครอบครัว     เขา้รับการตรวจรักษาจาก

แพทย ์ 

 การใหผู้ก้ระทาํความรุนแรงในครอบครัว  ชดใชเ้งินช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์

เบ้ืองตน้ตามสมควรแก่ฐานะ  

 การออกคาํสั่งหา้มผูก้ระทาํความรุนแรงในครอบครัว เขา้ไปในท่ีพาํนกัของ

ครอบครัวหรือเขา้ใกลต้วับุคคลใดในครอบครัว  

 ตลอดจนการกาํหนดวธีิการดูแลบุตร 

 

 

โดย สรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ 87 



ตวัอย่างคาํส่ังกาํหนดวธีิการดูแลบุตร 

 (๑) ไม่ปล่อยใหเ้ดก็อยูต่ามลาํพงัเป็นการเฉพาะตวักบัผูใ้หญ่หรือเดก็อ่ืนในลกัษณะ
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อเดก็ 

 (๒) ใหค้วามร่วมมือแก่โรงเรียน   ในการดูแลเดก็ใหมี้ความปลอดภยัหรือในการ
ปฏิบติักิจกรรมทางการศึกษา 

 (๓) หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อเดก็เขา้ใกลต้วัเดก็ 

 (๔) หา้มผูก้ระทาํทารุณกรรมแก่เดก็เขา้เขตกาํหนด หรือเขา้ใกลต้วัเดก็เพ่ือไม่ใหก่้อ
อนัตรายแก่เดก็ 

 (๕) กาํหนดใหผู้ป้กครองหรือนาํผูก้ระทาํทารุณกรรมแก่เดก็ไปรับการบาํบดัฟ้ืนฟู
จากแพทยก่์อน 
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ตวัอย่างคาํส่ังกาํหนดวธีิการดูแลบุตร 

 (๖) กาํหนดใหผู้ป้กครองร่วมกิจกรรมในการฟ้ืนฟูเดก็และครอบครัว 

 (๗) กาํหนดใหผู้ป้กครองรับการฝึกทกัษะในการเล้ียงดู ทกัษะในการจดัการปัญหา 
ทกัษะในการควบคุมตนเองจากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเหมาะสม 

 (๘) กาํหนดเง่ือนไขในการประกอบอาชีพท่ีเอ้ือต่อการดูแลเดก็ โดยพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี  ช่วยพฒันาอาชีพหรือรายไดเ้ป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูป้กครอง 

 (๙) กาํหนดใหผู้ป้กครองขอความเห็นจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการยา้ยถ่ินท่ีอยูเ่พ่ือ
สามารถติดตามดูแลสวสัดิภาพของเดก็ 
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เงนิช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ม.๓) 

 ค่าทดแทนความเสียหายเบ้ืองตน้สาํหรับเงินหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ท่ีผูถู้กกระทาํดว้ย

ความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทาํดว้ยความรุนแรงใน

ครอบครัว และ 

 ใหห้มายความรวมถึงรายไดท่ี้สูญเสียไป 

 ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

 ค่าใชจ่้ายในการหาท่ีอยูใ่หม่ และ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น 
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การคุ้มครองสวสัดภิาพ ๒ 

 หลงั๔๘ชัว่โมง ศาลมีอาํนาจเช่นเดียวกนักบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี  และอาจแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือสั่งเป็นอยา่งแลว้แต่ขอ้เทจ็จริง   หรือเม่ือสถานการณ์

เปล่ียนแปลงไป(มาตรา ๑๐ ว.๒ ว.๓) 

 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาล ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ(ม.๑๐ ว.๕) 

 ศาลมีอาํนาจสั่งเช่นเดียวกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี  หรือสั่งใดๆตามท่ีเห็นสมควร

ระหวา่งการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี (มาตรา ๑๑) 

 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งศาล ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ (ม,๑๑ว.๓) 
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การร้องทุกข์ 

 การร้องทุกขต์อ้งกระทาํ ภายในสามเดือนนบัแต่ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงใน

ครอบครัว  อยูใ่นวสัิยและมโีอกาสท่ีจะแจง้หรือร้องทุกขไ์ด ้(มาตรา ๗) 

 ถา้ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในวสัิยหรือมโีอกาสท่ีจะร้อง

ทุกขไ์ดด้ว้ยตนเอง  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูร้้องทุกขแ์ทนได ้(มาตรา ๖ วรรค

สอง) 

 ในการสอบปากคาํผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พนกังานสอบสวน

ตอ้งจดัใหมี้จิตแพทย์ นักจิตวทิยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลทีผู้่ถูกกระทาํ

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ  ร่วมอยูด่ว้ยในขณะสอบปากคาํเพ่ือให้

คาํปรึกษา (ม.๘ ว.๓)  
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การแก้ไขป้องกนัปัญหาโดยไม่ดาํเนินคด ี

 ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนคาํร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง  ในความผดิตาม

มาตรา ๔ ใหพ้นกังานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี จดัใหมี้การทาํบันทึก

ข้อตกลงเบ้ืองต้น ก่อนการยอมความ การถอนคาํร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้องนั้น 

(มาตรา ๑๒ว๒) 

 พนกังานเจา้หนา้ท่ี   อาจตั้งผูป้ระนีประนอมเพ่ือจดัการประชุมกลุ่มครอบครัว

จดัทาํขอ้ตกลง แลว้ยติุการดาํเนินคดี ก่อนฟ้อง(มาตรา ๑๖) 

 ศาลอาจตั้งผูป้ระนีประนอมเพ่ือจดัการประชุมกลุ่มครอบครัวจดัทาํขอ้ตกลง แลว้

ยติุการดาํเนินคดี หลงัศาลรับคาํฟ้อง  (มาตรา ๑๖) 
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ผู้ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคล 

 

 บิดามารดา ผูป้กครอง ญาติของคู่ความหรือ 

 บุคคล ( ผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํชุมชน ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน)ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือศาลเห็นสมควร 

 เพ่ือใหค้าํปรึกษา หรือช่วยเหลือในการไกล่เกล่ียใหคู้่ความไดย้อม ความกนั หรือ 

 อาจมอบหมายใหน้กัสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (องคก์รเอกชน 

องคก์รของรัฐ) หรือ 

 บุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกล่ียใหคู้่ความไดย้อมความกนักไ็ด ้
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การฟ้องร้องดาํเนินคด ี

 เม่ือไม่มีการยอมความใหพ้นกังานสอบสวน  ทาํการสอบสวนโดยเร็วและส่งตวั

ผูก้ระทาํความรุนแรงในครอบครัว    สาํนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยงั

พนกังานอยัการเพ่ือฟ้องคดีต่อศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแต่ได้ตวัผู้กระทาํ

ความรุนแรงในครอบครัว (ม.๘ ว.๑) 

 หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั   ตามบันทกึข้อตกลงเบื้องต้น ก่อน

การยอมความ การถอนคาํร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง ใหพ้นกังานสอบสวนหรือ

ศาลมีอาํนาจยกคดีข้ึนดาํเนินการต่อไป (ม.๑๒ ว.๒) 
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คาํพพิากษาตามมาตรา ๑๒ 

ในกรณีท่ีศาลพิพากษาวา่   ผูก้ระทาํความรุนแรงในครอบครัวมีความผดิ ศาลมอีาํนาจ

กาํหนด 

 ใหใ้ชว้ธีิการฟ้ืนฟู บาํบดัรักษา คุมความประพฤติผูก้ระทาํความผดิ 

 ใหผู้ก้ระทาํความผิดชดใชเ้งินช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์ทาํงานบริการสาธารณะ  

 ละเวน้การกระทาํอนัเป็นเหตุใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว หรือทาํทณัฑ์

บนไว ้ตามวธีิการและระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด 

 แทนการลงโทษผูก้ระทาํความผิดกไ็ด ้หากศาลเห็นวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

แก่ครอบครัว 
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คาํพพิากษาตามมาตรา ๑๒ และ ๑๕ 

 ศาลอาจกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้
ปรองดองกนั และปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเองและกบับุตร ( มาตรา๑๕
(๔) ) ได ้หากสมาชิกในครอบครัวตอ้งการอยูร่่วมกนัต่อไปอีก 

 ใหก้ารคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว  การสงวน และ
คุม้ครองสถานภาพของการสมรส       รวมทั้งการคุม้ครองและช่วยเหลือครอบครัว      
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขณะท่ีครอบครัวนั้นตอ้งรับผิดชอบ    ในการดูแลให้
การศึกษาแก่สมาชิกท่ีเป็นผูเ้ยาว ์  ( มาตรา๑๕(๑),(๒),(๓) ) 

 หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ้  กใ็หก้ารหยา่เป็นไปดว้ยความเป็น
ธรรมและเสียหายนอ้ยท่ีสุด  โดยคาํนึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นสาํคญั 
( มาตรา๑๕(๒) ) 
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              จบการนําเสนอ 

โดย สรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ 98 


	�พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่ควรรู้
	    เจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
	   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
	  หัวใจของพรบ.คุ้มครองเด็กอยู่ที่ มาตรา ๒๓
	ผู้ปกครองตามมาตรา ๔ วรรค ๑๐
	   ภาระหน้าที่ของผู้ปกครองตามมาตรา ๒๓
	การคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
	กำหนดบริเวณปลอดภัยสำหรับเด็ก
	บริเวณที่ปลอดภัยสำหรับเด็กต่อ
	กฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัย (Safety Rule) 
	การฝึกทักษะในการดูแลความปลอดภัยสำหรับเด็ก
	 การสงเคราะห์เด็กยึดหลักการสำคัญของอนุสัญญาฯ
	หลักการให้เด็กคืนสู่ครอบครัวมีข้อยกเว้น
	พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและเข้าถึงตัวเด็กได้อย่างไร
	เครือข่ายข่าวสารข้อมูลมาจากมาตรา ๒๙
	Slide Number 16
	การเลี้ยงดูโดยมิชอบ
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	การเรียนรู้ด้านจริยธรรม (ต่อ)�
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
	ม. ๒๘ ให้อำนาจสงเคราะห์/คุ้มครองสวัสดิภาพ
	    การค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสงเคราะห์
	       การสงเคราะห์ประเภทต่างๆ
	การสงเคราะห์เฉพาะหน้าตามมาตรา ๓๐
	      การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓
	  การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (ต่อ)
	 การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (ต่อ)
	  การสงเคราะห์เฉพาะหน้าตามมาตรา ๓๕
	      การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๙
	     การคุ้มครองสวัสดิภาพ
	ความหมายของการกระทำทารุณกรรม
	       สรุปการคุ้มครองสวัสดิภาพ
	        คุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา ๔๑
	         คุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา ๔๑
	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก�ตามมาตรา ๔๒ การคุ้มครองฉุกเฉิน  
	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก�ตามมาตรา ๔๒ การคุ้มครองระยะยาว
	กรณีส่งเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือให้การสงเคราะห์แก่เด็กด้วยวิธีการแยกตัวเด็กจากครอบครัว
	คุ้มครองสวัสดิภาพด้วยการขออำนาจศาล  มาตรา ๔๓
	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว
	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว
	การทำร้ายร่างกายในแง่กฎหมาย�
	การละเลยทอดทิ้งเด็ก
	การละเลยทอดทิ้งเด็ก(ต่อ)
	รูปแบบการละเลยทอดทิ้งเด็ก
	           ประเภทของการละเลยทอดทิ้งเด็กแง่สังคม
	การพิสูจน์ทราบว่าเด็กเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐
	ประมวลกฎหมายอาญา
	ความแตกต่างระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำผิด
	ความแตกต่างระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำผิด(ต่อ)
	พรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑
	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้เสียหาย
	กระบวนการทางกฎหมาย
	กระบวนการทางกฎหมาย(ต่อ)
	กระบวนการทางกฎหมาย(ต่อ)
	การบำบัดฟื้นฟูผู้เสียหายให้คืนสู่สภาพปกติ
	การคืนผู้เสียหายสู่สังคม
	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐�
	เจตนารมณ์
	“ความรุนแรงในครอบครัว” 
	“บุคคลในครอบครัว” 
	บุคลากร
	ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
	การสืบสวนสอบสวน
	เขตอำนาจศาล
	การสืบค้นข้อเท็จจริง
	การสืบค้นข้อเท็จจริง (ต่อ)
	การคุ้มครองสวัสดิภาพ ๑
	คำสั่งใด ๆ ได้เท่าที่จำเป็นและสมควร (ม.๑๐ ว.๑)
	ตัวอย่างคำสั่งกำหนดวิธีการดูแลบุตร
	ตัวอย่างคำสั่งกำหนดวิธีการดูแลบุตร
	เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ม.๓)
	การคุ้มครองสวัสดิภาพ ๒
	การร้องทุกข์
	การแก้ไขป้องกันปัญหาโดยไม่ดำเนินคดี
	ผู้ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคล�
	การฟ้องร้องดำเนินคดี
	คำพิพากษาตามมาตรา ๑๒
	คำพิพากษาตามมาตรา ๑๒ และ ๑๕
	Slide Number 98

