คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเครือขายคุมครองเด็กระดับอําเภอ
ของจังหวัดเชียงใหม
๑. นางมยุรี ยกตรี

ประธานคณะทํางาน

๒. ศาสตราจารยนายแพทยไพฑูรย ณรงคชัย

รองประธานคณะทํางาน

๓. พ.ต.อ. มนตรี สัมบุณณานนท

คณะทํางาน

๔. ผูชวยศาสตราจารยทัศนีย ปุวรัตน

คณะทํางาน

๕. นายชัยณรงค เหลืองวิลัย

คณะทํางาน

๖. นายธีระรัตน บริพันธกุล

คณะทํางาน

๗. พ.ต.ท. หญิง จรียวรรณ พุทธานุรักษ

คณะทํางาน

๘. นางรสสุคนธ ทาริยะ

คณะทํางานและเลขานุการ

๙. นางสาวศิรินดา สวนมาดี

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

๑๐. นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร

เจาหนาที่จัดทําคูมือ

คําขอบคุณ
คูมือการปฏิบัติงานคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตําบล หมูบานฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประจํ า ป ๒๕๕๔ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช เ ป น คู มื อ และแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในการสงเคราะห
การคุม ครองสวัสดิภาพ และการสงเสริมความประพฤติเด็ก ของคณะอนุกรรมการคุม ครองเด็กระดับอําเภอ
ตําบล หมูบาน จังหวัดเชียงใหม ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตําบล หมูบานในครั้งนี้ จะไมสามารถสําเร็จได
หากปราศจากการสนับสนุนของหลายทาน ดังตอไปนี้คือ
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นางนฤมล ปาลวัฒน รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ฝายสังคม คุณมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม และคณะอนุกรรมการระดับอําเภอที่มีสวนรวมในการทําคูมือ
ทุกทาน คณะทํางานจัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ านคุม ครองเด็กระดับอําเภอของจังหวัดเชียงใหม จึงขอขอบพระคุณ
เปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
นอกจากนี้ ใครขอขอบคุณในความรวมมือรวมใจของคณะทํางานจัดทําคูม อื คุม ครองเด็กระดับอําเภอ
ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการรางและพิจารณาคูมือจนกระทั่งสําเร็จลงดวยความเรียบรอย
คณะทํางานฯ หวังเปนอยางยิง่ วาคูม อื ฉบับนี้ จะกอใหเกิดประโยชนตอ การปฏิบตั งิ านดานการคุม ครอง
เด็ก และทําใหเด็กทุกคนไดรับการปกปองคุมครองอยางเทาเทียมและมีประสิทธิภาพตอไป

คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานคุมครองเด็ก
ระดับอําเภอของจังหวัดเชียงใหม
กันยายน ๒๕๕๔

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ที่มาของการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
๑.๒ กลไกการทํางานชวยเหลือเด็ก
๑) คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
๒) คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด
๓) คณะอนุกรรมการคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน

หนา
๑
๑
๒
๒
๕
๙

บทที่ ๒ ความรูและหลักการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก
๒.๑ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
๒.๒ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๓ การทารุณกรรมเด็ก

๑๑
๑๑
๑๕
๑๙

บทที่ ๓ การทํางานแบบทีมสหวิชาชีพ กระบวนการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก
และกรณีศึกษา
๓.๑ การทํางานแบบทีมสหวิชาชีพ
๓.๒ กระบวนการชวยเหลือเบื้องตน
ขั้นตอนที่ ๑ การรับแจงเหตุ (Identification)
ขั้นตอนที่ ๒ การสืบคนขอเท็จจริง (Fact-Finding)
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินและวิเคราะหปญหา (Assessment, Diagnosis)
ขั้นตอนที่ ๔ การวางแผนเพื่อแกไขปญหา (Planning)
ขั้นตอนที่ ๕ การชวยเหลือ/คุมครอง (Intervention and Treatment)
ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล (Follow up, Evaluation)
การปองกัน (Prevention) การละเมิดสิทธิเด็ก

๒๓
๒๓
๓๑
๓๒
๔๒
๕๑
๕๓
๕๔
๕๗
๕๘

สารบัญ (ตอ)
๓.๓ กรณีศึกษา
๑) เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห
๒) เด็กที่พึงไดรับการคุมครอง
๓) เด็กที่พึงไดรับการสงเสริมความประพฤติ

บทที่ ๔ บทบาทหนาที่และเทคนิคการทํางานของทีมสหวิชาชีพ
และรายชื่อหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็ก
๔.๑ บทบาทหนาที่และเทคนิคการทํางานของทีมสหวิชาชีพ
๔.๒ รายชื่อหนวยงานในจังหวัดเชียงใหมที่ใหความชวยเหลือเด็ก
๔.๓ รายชื่อหนวยงานสวนทองถิ่นในแตละอําเภอ

หนา
๖๐
๖๑
๖๓
๗๖

๘๐
๘๐
๘๖
๙๑

บทที่ ๕ สิ่งที่ควรรูในการทํางาน
๕.๑ กรณีเด็กเปนผูกระทําผิด
๕.๒ กรณีมีผูกระทําความผิดตอเด็กและเยาวชน
๕.๓ การคุมครองเด็กดานแรงงาน

๙๗
๙๗
๑๐๑
๑๐๕

ภาคผนวก: กรณีตัวอยางกระบวนการทํางานเพื่อใหความชวยเหลือเด็ก
๑. เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห
๒. เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
๓. เด็กที่พึงไดรับการสงเสริมความประพฤติ

๑๑๑
๑๑๑
๑๒๑
๑๒๘

บรรณานุกรม

๑๓๓

บทที่ ๑
บทนํา

๑

๒

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ที่มาของการจัดทําคูมือปฏิบตั ิงาน
คูมือการปฏิบัติงานคุมครองเด็กระดับอําเภอเลมนี้ จัดทําขึ้นภายใตแผนพัฒนาจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายคุมครองเด็กระดับอําเภอของจังหวัด
เชี ย งใหม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายคุ ม ครองเด็ ก ไปสู ร ะดั บ อํ า เภอตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติคมุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันไดแก
๑. การลดปญหาสังคม
๒. การปองกันการกระทําความผิดของเด็กและการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน
๓. การสรางระบบการแจงขาว
๔. การชวยเหลือดูแลเด็กใหมีประสิทธิภาพ
๕. การพัฒนาเครือขายคุมครองเด็กระดับอําเภอใหมีความเขมแข็งและสามารถปฏิบัติไดจริงใน
พื้นที่ระดับอําเภอ ทั้ง ๒๕ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ภายในคูมือเลมนี้ประกอบไปดวยความรู เทคนิคและทักษะการทํางาน ตลอดจนแนวทางตางๆ ที่
จะชวยใหผปู ฏิบัติงานชวยเหลือคุมครองเด็กทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓

๑.๒ กลไกการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก
กลไกการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กในประเทศไทย ประกอบดวยคณะกรรมการคุมครองเด็ก ซึ่ง
แบงเปน ๒ ระดับ ไดแก ๑. คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ และ ๒. คณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัด

๑. คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคมุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครอง
เด็กแหงชาติ ประกอบดวย กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณในการทํางานที่ทําในวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจาก
ภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในดาน
สวัสดิการเด็กมาไมนอยกวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และมีขาราชการในกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบาย
และกําหนดมาตรการในเรื่องการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ
และสงเสริมความประพฤติเด็ก

๔

กลไกการทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
เปนรองประธานกรรมการ

ผูแทนหนวยงานภาครัฐ
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ปลัดกระทรวงยุติธรรม
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• อัยการสูงสุด
• ผบ. สนง.ตํารวจแหงชาติ
• อธิบดีกรมการปกครอง
• อธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ
• อธิบดีกรมสุขภาพจิต
• อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน
ฯ

ผูทรงคุณวุฒิจากทุกวิชาชีพดาน
สังคมสงเคราะหวิชาชีพละ ๒ คน
โดยใหเปนผูแทนจากองคกร
เอกชนวิชาชีพละ ๑ คน
และตองเปนสตรีไมนอยกวา
๑ ใน ๓ ของจํานวนผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับการแตงตั้งทั้งหมด

ผูมีประสบการณประจักษ
ดานการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
มาไมนอยกวา ๗ ป จํานวน ๒ คน

มีรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ ที่ปลัดฯ มอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ

ที่มา: โครงสรางการทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖.

๕

อํานาจและบทบาทหนาที่คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
๑. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุมครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
๔. วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗
๕. วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
๖. ใหคําปรึกษา แนะนํา และประมานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา การ
สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบใน
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู
สถานพินิจหรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็กทั้งของรัฐและเอกชน
๗. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและเสนอแนะนําในการปองกันและแกไขปญหา
การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดั บ
จังหวัด
๘. ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก

๖

๒) คณะกรรมการคุม ครองเด็กจังหวัด
ตามมาตรา ๑๗ แหง พระราชบัญญัติคมุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมีคณะกรรมการ
คุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่ง
ไดรบั มอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด
แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ในกรณีจังหวัดทีไ่ มมีศาลเยาวชน
และครอบครัว ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง
แตงตั้งจากขาราชการในจังหวัดในกรณีทีจ่ ังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒซิ ึ่งผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณใน
การงานทีท่ ําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคน โดยจะตองมี
ผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีก
สองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึง่ ตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึง่ ในสาม คณะกรรมการการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการ
ในจังหวัดนั้นไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได

คณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบาย
การใหคําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดมาตรการในเรื่องการสงเคราะห
การคุมครองสวัสดิภาพ และการสงเสริมความประพฤติเด็กในจังหวัด

๗

อํานาจและบทบาทหนาที่คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด
๑. เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการ
สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖
๒. ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา
การสงเคราะห คุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ และส ง เสริ ม ความประพฤติ เ ด็ ก รวมทั้ ง มี อํ า นาจเข า ไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถาน
พัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และ
สงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตจังหวัด
๓. กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในเขตจังหวัด
๔. จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในเขตจังหวัด และ
รายงานผลการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด หาทุ น และการจั ด การทุ น ต อ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
๕. ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบ
๖. เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําขี้แจงจากผูที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการวินิจฉัยใน
การปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ติ ดตาม ประเมิ น ผลและตรวจสอบการดํา เนิ น งานเกี่ย วกับการสงเคราะห และส ง เสริ ม ความ
ประพฤติเด็กในระดับจังหวัด แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ
๘. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๘

โครงสรางการทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด

ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานกรรมการ
รองผูวาราชการฯ
ที่ผูวาฯ มอบหมายเปน
รองประธานกรรมการ

ผูแทนหนวยงานภาครัฐ

ผูทรงคุณวุฒิจากทุกวิชาชีพ

 อัยการจังหวัด
 พัฒนาการจังหวัด
 ผูอํานวยการเขตการศึกษาทุกเขต
 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
 ผูแทนศาลเยาวชนฯ จังหวัด
 ผูแทนสถานพินิจหรือ ก.ยุติธรรม
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ดานสังคมสงเคราะห
วิชาชีพละ ๒ คน
โดยเปนผูแทนจากองคกร
เอกชนวิชาชีพละ ๑ คน
และตองเปนสตรี
ไมนอยกวา ๑ ใน ๓

ผูมีประสบการณประจักษ
ดานการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
จํานวน ๒ คน

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดเปนเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ แตงตั้ง
ขาราชการในจังหวัดอีก ๒ คน
เปนผูชวยเลขาฯ

ที่มา: โครงสรางการทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖.

๙

กลไกการทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม

คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม

คณะอนุกรรมการคุมครองเด็ก

คณะอนุกรรมการคุมครองเด็ก

ระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

ฝายรับแจงเหตุและตรวจสอบ

ระดับอําเภอ

ฝายบําบัดรักษาและฟนฟู

ระดับตําบล

ฝายจัดหาทุน

ระดับหมูบ าน

ฝายรณรงคประชาสัมพันธ
ฝายวางแผนและประเมินผล
ฝายสงเสริมความประพฤติ

ที่มา: โครงสรางการทํางานของศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี จังหวัดเชียงใหม.

๑๐

๓) คณะอนุกรรมการคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน
จังหวัดเชียงใหมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานดานการชวยเหลือคุมครองเด็กใน
ระดับพื้นที่ใหไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดดําเนินการนํารองใหมี
คณะอนุกรรมการคุมครองเด็กระดับอําเภอขึ้นทั้ง ๒๕ อําเภอ
นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดตั้งเครือขายนํารองในระดับตําบลขึ้นใน ๖ อําเภอ ไดแก ตําบลสุเทพ
อํ า เภอเมื อ ง, ตํา บลสัน ทราย อํ าเภอพร าว, ตํา บลเมื อ งนะ อํา เภอเชี ย งดาว, ตํา บลลวงเหนื อ อํ า เภอ
ดอยสะเก็ด, อําเภอแมอายทุกตําบล และตําบลแมขา อําเภอฝาง ในปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินขยาย
เครือขายการทํางานไปในระดับตําบลใหครอบคลุมทุกตําบลในจังหวัดเชียงใหม

อํานาจ และ บทบาทหนาที่คณะอนุกรรมการคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน
๑. เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห
และคุมครองสวัสดิภาพเด็กและสงเสริมความประพฤติเด็กตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา
การสงเคราะห คุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ และส ง เสริ ม ความประพฤติ เ ด็ ก รวมทั้ ง มี อํ า นาจเข า ไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับเด็ก สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือ สถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ
และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในอําเภอแลวแตกรณี
๓. กําหนดแนวทางสงเคราะห คุมครอง สงเสริมฯ ภายในอําเภอของตน แลวแตกรณี
๔. จัดหาทุนเพื่อสงเคราะห คุมครอง สงเสริมฯ และรายงานใหคณะกรรมการฯ
๕. ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง กรณีทีป่ ฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบ
๖. เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการวินิจฉัยใน
การปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ติ ด ตามประเมิ น ผล และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การสงเคราะห แ ละส ง เสริ ม ความ
ประพฤติเด็กในอําเภอ แลวรายงานตอคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด
๘. ดําเนินการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการคุมครองเด็กมอบหมาย
๑๑

ตัวอยาง
กลไกการทํางานของคณะอนุกรรมการคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตําบล หมูบ าน*

นายอําเภอ

ประธาน

ปลัดอําเภอ/พอ./พช./
ผูประสานงานพัฒนาสังคมอําเภอ

เลขานุการ

ที่ปรึกษา

ฝายสงฆ

ฝายฆราวาส

เจาอาวาสวัด

ผูทรงคุณวุฒิ

นายก อบต./เทศบาล

ผอ. โรงเรียน

เยาวชน

ตํารวจ

โรงพยาบาล

ผูนําชุมชน

ศูนยยุติธรรมชุมชน

ประธานสภาเด็กเยาวชน
ประธานนักเรียน
* หมายเหตุ: เปนตัวอยางโครงสรางการทํางานของคณะอนุกรรมการคุมครองเด็กระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน ที่สามารถ
ปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสมของแตละอําเภอ.

๑๒

บทที่ ๒
ความรูและหลักการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก

๑๓

๑๔

บทที่ ๒
ความรูและหลักการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก
๒.๑ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คือ อะไร???
¾ ไดรับการรับรองโดยองคการสหประชาชาติเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดกําหนดสิทธิข้ันพื้นฐานของ
มนุษยที่เด็กทุกคนควรไดรับ
¾ ใหการคุมครองสิทธิโดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐบาลจะตองปฏิบัติตาม ในการใหบริการทาง
สาธารณสุข การศึกษา กฎหมาย และสังคมแกเด็กในประเทศของตน
¾ เปนสนธิสัญญาทางดานมนุษยชนที่ไดรับการรับรองอยางกวางขวางที่สุด โดยมีประเทศที่ลงนาม
เปนภาคีอนุสัญญาแลวทั้งสิ้น ๑๙๒ ประเทศ
หลักพื้นฐาน ๔ ประการของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีอะไรบาง???
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีตัวบทอยูท้งั หมด ๕๔ มาตรา ครอบคลุมสิทธิของเด็กใน ๔ ดานหลักๆ
คือ
๑. การมีชีวิตอยูรอด ( Survival Rights)
๒. การพัฒนา (Development Rights)
๓. การปกปองคุมครอง (Protection Rights )
๔. การมีสวนรวม (Participation Rights)
๑๕

๑. สิทธิการมีชีวิตอยูรอด
¾ สิทธิทีจ่ ะมีชีวิต ซึ่งเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
¾ หญิงตั้งครรภไดรบั วัคซีนปองกันบาดทะยัก (TT) อาหารพอใหทารกแรกเกิดมีน้าํ หนักมากกวา
๒,๕๐๐ กรัม
¾ สิทธิทีจ่ ะไดรบั วัคซีนปองกันโรควัณโรค (BCG), วัคซีนปองกันโรคคอตีบ (DPT), วัคซีนปองกันโรค
โปลิโอ (OPV) วัคซีนปองกันโรคหัด และตามโปรแกรมการไดรบั วัคซีนแหงชาติ
¾ สิทธิทีจ่ ะไดรบั อาหารพอทีจ่ ะพัฒนาตามวัย
¾ สิทธิทีจ่ ะไดรบั การปองกันจากโรค VITAMIN A ขาดสาร iodine และขาดธาตุเหล็ก (IDA)
¾ สิทธิทีจ่ ะไดอยูในสิง่ แวดลอมที่ดี
¾ สิทธิทีจ่ ะไดรบั การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
เด็กมีสิทธิที่จะไดรับอาหารอยางเพียงพอ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ
และอยูในสิง่ แวดลอมที่ดี
๒. สิทธิที่จะไดรบั การพัฒนา
¾
¾
¾
¾
¾

สิทธิทีจ่ ะไดรบั การพัฒนาดานสมอง
สิทธิทีจ่ ะไดรบั การดูแลในศูนยเด็ก
สิทธิทีจ่ ะไดเขาเรียนในโรงเรียนประถม
สิทธิทีจ่ ะไดเขาเรียนมัธยม
สิทธิทีจ่ ะไดรบั การศึกษาในวิทยาลัยและหรือมหาวิทยาลัย
เด็กพิการ
ควรไดรับความชวยเหลือดานการศึกษาและวิชาชีพเพื่อจะไดสามารถพึ่งตัวเองได

๑๖

๓. สิทธิดานการปกปอง เด็กตองไดรับการคุมครองคือ
¾ เด็กที่ถกู พรากไปจากครอบครัว
¾ เด็กที่พิการทางรางกายและจิตใจ
¾ แรงงานเด็ก
¾ เด็กที่ถกู แสวงหาประโยชนทางเพศ
¾ เด็กที่ถกู ลักพา
¾ เด็กที่ถกู กระทําทารุณกรรม ฯลฯ
มาตรา ๑๙ เด็กมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการถูกทําราย การถูกบังคับ โดยใชความรุนแรง
หรือการกระทําอันมิชอบ และผูใหญไมควรใชเด็กเปนเครื่องมือหาผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น
มาตรา ๑๑ เด็กๆ ไมควรจะถูกผูใหญนําไปตางประเทศแลวไมนํากลับมา เชน นําไปขายใหคนชาติ
อื่น ถึงแมพอแมจะยินยอมก็ตาม จะตองถูกลงโทษตามกฎหมาย
มาตรา ๓๒ ผูใหญไมควรรังแกเด็กในดานสุขภาพอนามัยหรือการพัฒนาทางดานรางกาย สมอง
และจิตใจ เชน แบกของหนักๆ ทํางานทั้งวันไมใหพักผอน เปนตน
มาตรา ๓๓ เด็กมีสิทธิไดรับการคุมครองใหหางไกลจากสิ่งเสพติด เด็กตองไดรับการปองกันจาก
การเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด ผูใหญตองไมใชเด็กไปซื้อไปขาย
มาตรา ๓๗ เด็กไมควรจะถูกลงโทษดวยความรุนแรงหรือถูกตําหนิใหไดรับความอับอายตอหนา
ผูอื่น และตองไมถูกกระทําในลักษณะที่โหดรายทารุณแมวาเด็กจะกระทําผิด ผูใหญตองใหความกรุณาและ
ปฏิบัติตอเขาอยางมีมนุษยธรรม

๑๗

๔. สิทธิที่จะมีสว นรวม
เด็กมีเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา ไดรับ หรือถายทอดขอมูล ขาวสาร
และความคิดทุกลักษณะโดยไมถูกจํากัดโดยเขตแดน ไมวาจะโดยวาจา ลายลักษณอักษร หรือ การตีพิมพ
ในรูปของศิลปหรือผานสื่ออื่นใดตามที่เด็กเลือก
¾ เด็กมีสิทธิที่จะไดรับและเผยแพรขอมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนอยางเสรี ตราบใดที่ไมเปน
การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
¾ สื่อมวลชนมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นของเขาอยางสรางสรรค
¾ เด็กมีสิทธิที่จะไดรับและเผยแพรขอมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนอยางเสรี ตราบใดที่ไมเปน
การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
¾ สื่อมวลชนมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นของเขาอยางสรางสรรค
มาตรา ๑๓ เด็กๆ มีสิทธิที่จะไดแสดงความคิดเห็นของตัวเอง และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่
เหมาะสม ใหเด็กไดคิดและแสดงออกอยางถูกตอง

๑๘

๒.๒ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เด็กหมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา
สิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่
บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส

หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ
การระดมทรัพยากรทุกภาคสวนเขามารวมดูแล ปกปอง คุมครองเด็กโดยอาศัยการดําเนินงาน
แบบสหวิชาชีพเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก
วางระบบการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และการสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา และสงเสริมหนาที่ความรับผิดชอบของครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการรวมมือกัน
คุมครองเด็ก โดยไมพึ่งทรัพยากรจากภาครัฐแตเพียงฝายเดียว
เด็กที่ควรไดรับการชวยเหลือคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มี ๓ กลุม
คือ

เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห

เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ

๑๙

เด็กที่พึงไดรับการสงเสริมความประพฤติ

สิทธิเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ
มาตรา ๒๓ ผูปกครองตองใหการอุ ปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพั ฒนาเด็กที่อยูในความ
ปกครองดูแลของตน ตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมแหงทองถิ่น แตท้ังนี้ตองไม
ต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูปกครองตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอัน
นาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
ผูปกครองตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก หมายถึงใครบาง ???
o บิดา มารดา ไมวาจะสมรสกันโดยชอบหรือไม
o พอเลี้ยง แมเลี้ยง
o ผูอนุบาล
o ผูรับบุตรบุญธรรม
o ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงฯ
o ผูปกครองสวัสดิภาพ
o นายจาง
o บุคคลใดที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กอาศัยอยูดวย

๒๐

หามกระทําตอเด็กดังตอไปนี้ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม
มาตรา ๒๖
ภายใตบทบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม หาม
มิใหผใู ดกระทําการ ดังตอนี้
๑. กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก
๒. จงใจหรือละเลยไมใหสิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแกเด็กทีอ่ ยูในความดูแลของ
ตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก
๓. บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควร หรือนาจะทําใหเด็กมีความ
ประพฤติเสีย่ งตอการกระทําผิด
๔. โฆษณาทางสือ่ มวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแกบุคคลอื่นทีม่ ิใชญาติ
ของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรบั อนุญาตจากทางราชการแลว
๕. บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไปเปนขอทาน เด็กเรรอน หรือ
ใชเด็กเปนเครือ่ งมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก
๖. ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจมีผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก
๗. บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือใหกระทําการใด เพื่อแสวงหา
ประโยชนทางการคาอันมีลกั ษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมี
ลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก
๘. ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลนการพนัน สถานคาประเวณี
หรือสถานทีท่ ีห่ ามมิใหเด็กเขา
๙. บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไมวาจะเปนไปเพือ่ ใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด
๑๐. จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก เวนแตการปฏิบตั ิทางการแพทย

๒๑

“พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖” กําหนดการปฏิบัตติ อเด็กอยางไรบาง ????
หามมิใหผูใดทารุณกรรม ละเลย บังคับขูเข็ญ
หาประโยชนโดยมิชอบ จางงานที่เปนอันตราย
ใชใหกระทําการอันมิควร
และจําหนายสุราหรือบุหรี่ใหเด็ก

ผูปกครองตองไมทอดทิ้ง
ละทิ้ง ละเลย ขัดขวาง
พัฒนาการและเลี้ยงดู
เด็กโดยมิชอบ

ผูปกครองตองใหการ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กในปกครอง
ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด

การปฏิบัตติ อเด็ก

ผูใดพบเด็กที่จําตองไดรับความชวยเหลือ
จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตน
และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ

คํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนสําคัญ
และไมใหเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม

ใหหัวหนาสวนราชการ
ฝายปกครองในพื้นที่
และผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่น
มีอํานาจเสมือนพนักงานเจาหนาที่

เปาหมายในการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก (Help them to help themselves)
๑. ชวยเหลือใหเด็กปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
๒. ชวยเหลือใหเด็กมีการปรับตัวที่ดีกับครอบครัวและสิ่งแวดลอมรอบตัว โรงเรียน เพื่อน หรือคนใน
ชุมชน สังคม
๓. ชวยเหลือใหเด็กทําหนาที่ของตนเองได ใหเด็กมีพัฒนาการที่เปนปรกติไปตามวัย ทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
๔. ชวยเหลือใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี เหมาะสม และมีครอบครัวที่อบอุน
ไดรับการดูแลเอาใจใส มีการศึกษาที่เหมาะสม มีงานที่ดีทํา และปลอดภัยจากภัยอันตรายตางๆ
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๒.๓ การทารุณกรรมเด็ก
การทารุณกรรมเด็ก หมายถึง การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ จนเปนเหตุให
เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก การใชเด็กให
กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรม
อันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม

ประเภทของการทารุณกรรม
การทารุณกรรมสามารถแบงออกไดเปน ๔ ประเภท ไดแก
๑. การลวงเกินทางเพศ (Sexual Abuse)
หมายถึง การลูบคลําบริเวณสวนตัวของเด็ก การแสดงพฤติกรรมทางเพศใหเด็กดูโดยเจตนา การ
อวดอวัยวะเพศ การใหเด็กดูสื่อตางๆ เชน หนังสือ รูปภาพ วีดีโอเทป ภาพยนตร ฯลฯ ที่แสดงถึง
เรื่องเพศ การบังคับใหเด็กเปลือยกายโดยไมไดจับตองรางกายเด็ก การใหเด็กถอดเสื้อผาเพื่อ
ถายรูป บันทึกวีดีโอเทป การแอบดูเด็กในหองน้ําหรือหองนอน การจับตอง กอด จูบ ลวง ควักหรือ
สอดใสดวยมือ หรืออวัยวะเพศบริเวณชองคลอด ทวารหนัก หรือปาก หรือการใหเด็กทําสิ่งตางๆ
ดังกลาวเพื่อตอบสนองความตองการทางเพศของผูกระทํา ตลอดจนถึงการลอลวง บังคับ ขมขู ให
เด็กขายบริการทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือผลประโยชนทางอื่น ฯลฯ
๒. การทํารายรางกาย (Physical Abuse)
หมายถึง การกระทําใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกายโดยเจตนา เชน การเฆี่ยนตีอยางรุนแรงเกิน
เหตุผล ชกตอย เตะ หยิก ตบดวยมือ หรืออวัยวะอื่น หรือโดยใชวัตถุตางๆ เปนเครื่องมือ การใชไฟ
จี้ น้ํารอนลวก จับโยนหรือเขยาแรงๆ รวมถึงการกักขังผูกมัด
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๓. การทํารายจิตใจ (Emotional Abuse)
หมายถึง การแสดงไมยอมรับ วิพากษวิจารณ เยาะเยย ดูถูก เหยียดหยาม เกลียดชัง แกลงบอกวา
เด็กไมใชลูกจริงๆ การเรียกรองหรือกดดันใหเด็กทําสิ่งตางๆ ที่เกินวัยและความสามารถที่วัยนั้นจะ
ทําได การบอกเด็กบอยๆ วาเปนคนไมดี ไมมีคา เปนตัวนําโชครายมาสูครอบครัว ตลอดจนถึงการ
จํากัดการควบคุมการใชชีวิตอยางเขมงวด เครงครัดเกินเหตุผล เชน จํากัด ควบคุมการคบเพื่อน
การทํางาน การไปโรงเรียน การขมเหงจิตใจ การทําลายของรัก การขมขู คุกคามความปลอดภัย
บังคับใหดูความรุนแรง การทําเชนนี้ติดตอกันนานๆ หรือ ซ้ําๆ การทารุณจิตใจเชนนี้มักพบวาเกิด
รวมกับการทารุณรางกายหรือทารุณทางเพศเสมอ
๔. การปลอยปละละเลย (Neglect)
หมายถึง การที่บิดา มารดา หรือผูดูแลเด็กละเลย ไมตอบสนองความตองการในปจจัยพื้นฐาน
สําหรับการมีชีวิตและสุขภาพของเด็ก เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ในกรณี
เด็กแรกเกิดอาจพบวา เด็กน้ําหนักขึ้นไมเร็วเทาที่ควร เพราะขาดปจจัยทางสังคมและจิตใจ เชน
การสรางความผูกพันกับบิดามารดา การใหนมใหอาหารไมเพียงพอ การขาดความรักความอบอุน
การเลี้ยงดูที่ขาดประสิทธิภาพ เปนตน การละเลยนี้อาจเปนการละเลย ทั้งการละเลยโดยเจตนา
และการละเลยโดยเผลอเรอ เนื่องจากการขนาดความรับผิดชอบ ขาดความรู หรือหมกมุนกับเรื่อง
อื่นๆ เชน การทํางานอาชีพ เลนการพนัน ใชยาเสพติด ก็ได

ดังนั้น ในการทํางานชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและเด็กที่ถกู ละเมิดสิทธิ
จะตองเขาใจปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับเด็ก วามีความแตกตางหลากหลาย
และจะตองมองปญหาเหลานั้นอยางเปนระบบ
มีกระบวนการวางแผนและชวยเหลืออยางเหมาะสม
และเกิดเครือขายการทํางานชวยเหลือกัน

๒๔

เราจะทราบไดอยางไรวาเด็กถูกทารุณกรรม?

ขอบงชี้ทางผูปกครอง ครอบครัวและ

ขอบงชี้ทางดานรางกาย

ผูดูแลเด็ก

รอยฟกซ้ํา ภาวการณขาดน้ํา รอยบาด รอย

มีการใชความรุนแรงในครอบครัว มี

ฉีกขาด ถลอก แผลน้ํารอนลวก แผลไหม

ความคาดหวังเกินจริง คุกคาม นากลัว

กระดูกหัก สุขอนามัยไมดี การบาดเจ็บที่ศีรษะ

กดขี่ ทอดทิ้งละเลย การเลีย้ งดูทไี่ ม

การไดรบั สารพิษ การบาดเจ็บภายในชองทอง

สม่ําเสมอ มีภาวะพึ่งพิง แยกตัวจาก

การบาดเจ็บที่อวัยวะเพศ โรคติดตอทาง

สังคม หนี มีการลอเลียน ปกปด

เพศสัมพันธ การตัง้ ครรภ ถูกรัดคอ อุดปาก

ความลับ ถูกปฏิเสธ

รางกายไมเจริญเติบโต ขาดสารอาหาร

ขอบงชี้ทางพฤติกรรมเด็ก

ขอบงชี้ทางพัฒนาการ

กาวราว ถดถอย แยกตัว กลัว

พัฒนาการชาทุกสวน

ซึมเศรา ใชสารเสพติด ตอตาน

พัฒนาการชาเฉพาะจุด

รับผิดชอบเกินวัย ย้ําคิดย้ําทํา มี

พัฒนาการผิดปกติ

พฤติกรรมทางเพศไมสมวัย

ขอควรพึงระวัง
o ขอบงชี้บางประการอาจเจาะจงวาเปนการทารุณกรรม เชน การตั้งครรภ บาดแผลที่อวัยวะเพศ การติดโรคทางเพศสัมพันธ
หรือการบาดเจ็บบางตําแหนง
o ขอบงชี้บางประการไมเฉพาะเจาะจงวามีเหตุจ ากการทารุณกรรมเทานั้น อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ได ดังนั้นขอบงชี้ทุก
ประการควรไดรับการตรวจสอบ ประกอบกับขอเท็จจริงแวดลอมอื่น ๆ

๒๕

เด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการถูกทารุณกรรม
ครอบครัวทีม่ ีประวัติการใชความรุนแรงมากอน
มีพอแมที่เฉยเมย ไมอดทน หรือกังวลเกีย่ วกับเด็กมากเกินไป
พอ แมแยกกันอยู หรือหยารางกัน
ครอบครัวมีปญ
 หาทางเศรษฐกิจ-สังคม เชน ตกงาน
พอแมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต หรือติดสุรา ติดยาเสพติด ปญญาออน
พอแมถูกทารุณมากอน
เด็กคลอดกอนกําหนด น้ําหนักนอย
เด็กถูกแยกจากแมมานานมากกวา ๒๔ ชั่วโมง ติดตอกันหลังคลอด
แมอายุนอยกวา ๒๑ ป ขณะคลอดลูก หรือทั้งพอและแมยังไมมีความเปนผูใหญพอ
มีพอเลี้ยง หรือ แมเลี้ยงอยูในบาน
เด็กคลอดหางกันไมเกิน ๑๘ เดือน (มีลกู ถี่เกินไป) หรือเปนเด็กฝาแฝด
เด็กพิการหรือปญญาออน

ลักษณะของการทารุณกรรมเด็กมีความแตกตางกัน
ดังนั้น ผูที่ทํางานคุมครองเด็กจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เด็กจะไดรับเพื่อทําการติดตามเฝาระวัง
รวมถึงการประสานการทํางานเพื่อใหเด็กไดรบั การคุมครองอยางทันทวงที
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บทที่ ๓
การทํางานแบบทีมสหวิชาชีพ กระบวนการ
ทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก และกรณีศึกษา

๒๗
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บทที่ ๓
การทํางานแบบทีมสหวิชาชีพ กระบวนการทํางาน
เพื่อชวยเหลือเด็ก และกรณีศึกษา
๓.๑ การทํางานแบบทีมสหวิชาชีพ
หมายถึง การปฏิบัติรวมกันของหลายสาขาวิชาชีพ ในกระบวนการชวยเหลือคุมครอง ปองกันแกไข
ปญหา ของกลุมเปาหมายเดียวกันเพื่อใหสามารถจัดการปญหาไดอยางรอบดาน มีประสิทธิภาพ และตรง
กับความตองการและถูกตองเหมาะสมกับสภาพปญหาสาเหตุ
ในทุกกระบวนการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กทีมสหวิชาชีพจะตองเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน สาขา
วิชาชีพที่เขามาเกี่ยวของในการทํางานแบบสหวิชาชีพ ไดแก
๑. บุคลากรดานการแพทย
ไดแก นิติพยาธิแพทย แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป กุมารแพทย สูตินารีแพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา
พยาบาล นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย
บทบาท
¾ เนนการดูแลบําบัดรักษา ฟนฟู ชวยเหลือทั้งดานสภาพจิตใจ/สังคม ครอบครัว
¾ รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เมื่อดําเนินการทางกฎหมายและเขาไปเปนพยานในชั้นศาล
๒. บุคลากรดานกฎหมาย
ไดแก ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา ทนาย
บทบาท: ทําหนาที่ดําเนินการตั้งแตการสอบสวน
¾ รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ
¾ ดําเนินการทางกระบวนการพิจารณาคดี
¾ การลงโทษผูกระทําผิด
๒๙

๓. บุคลากรดานการพิทักษสิทธิเด็ก (Child Protection Service)
ไดแก นักสงคมสงเคราะห พนักงานสวัสดิการเด็ก พนักงานเจาหนาที่สงเคราะหและคุมครอง
สวัสดิภาพเด็ก ครูนักการศึกษา องคกรเอกชน องคกรชุมชน
บทบาท
¾ ทํางานดานแทรกแซงชวยเหลือเด็กและครอบครัว
¾ ประสานงานกันกับหนวยงานตางๆ

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการปฏิบัติงานรวมกันของทีมสหวิชาชีพ
• ใหยึดหลักประโยชนสูงสุดของเด็ก ซึ่งอาจทําใหตองตัดสินใจเลือกวิธีการที่ขัดแยงกับความตองการ
ของพอแมและครอบครัวของเด็ก อยางไรก็ดี การคุมครองเด็กคือหนาที่หลักของการปฏิบัติงาน
• เด็กๆ ยอมเจริญเติบโตไดดีที่สุดเมื่อไดอยูกับครอบครัวที่ปลอดภัย ดังนั้นจึงตองทุมเทการทํางาน
ทั้ง หมดเพื่อ ให เ ด็ กๆ คงอยูค รอบครัวและชุ ม ชน สําหรับ การส ง เด็กเข ารั บ การเลี้ ย งดู ในสถาน
สงเคราะหน้นั ถือเปนทางเลือกสุดทายเทานั้น
• ควรรวมมือกันเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับกรณีของเด็กอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ
ประวิงเวลา การลังเล และการประนีประนอม ลวนแตจะทําใหทุกฝายสับสน อีกทั้งยังอาจทําให
เด็กประสบภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้น
• ปฏิบัติงานรวมกับเด็กและครอบครัวของเด็ก โดยปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อสรางความไววางใจและ
ความรวมตอกัน โดยปกติหากครอบครัวของเด็กเขาใจถึงเหตุผลของวิธีการและแผนชวยเหลือ
ระยะยาวที่ถูกนํามาใช พวกเขาก็มักจะใหความรวมมือเปนอยางดี
• การปฏิบัติงานดานคุมครองเด็กที่ดี จะตองประกอบดวยความเปนพันธมิตรระหวางหนวยงาน การ
ประสานงานอยางมีประสิทธิผล ความรับผิดชอบตอผลงาน และความนาเชื่อถือในการปฏิบัติ

๓๐

กระบวนการทํางานรูปแบบสหวิชาชีพในการใหความชวยเหลือเด็ก

เบอรรับแจงเหตุ
เวลาราชการ ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๔

- องคกรเอกชน (NGO)
- ตํารวจ ๑๙๑ สถาณีตํารวจตาง ๆ
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัด
- โรงพยาบาล
- หนวยงานอื่น ๆ

การรับแจงเหตุ

นอกเวลาราชการ ๐-๕๓๑๒-๑๑๖๔

เบอร ๒๔ ชั่วโมง ๑๓๐๐

ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง

การตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
-ตํารวจ
-องคกรเอกชนในพื้นที่
-นักสังคมสงเคราะห

การรักษาพยาบาล
ดานรางกายและ
จิตใจเบื้องตน

การตรวจสอบขอเท็จจริงโดยผูเชีย่ วชาญ
-จิตแพทย
-นักจิตวิทยา
-นักสังคมสงเคราะห

การประเมินปญหา ความตองการและ
แนวทางในการใหความชวยเหลือ
ดานการแพทย

ดานสังคม

ดานกฎหมาย

การติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือ

คืนเด็กสูสังคม
ที่มา : ศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี จังหวัดเชียงใหม
๒๕

๓๑

หลักการทํางานเบื้องตนของทีมสหวิชาชีพ
หลักการทํางานเบื้องตนเปนสิ่งที่จ ะผูปฏิบัติ งานใหความชวยเหลือเด็ก ตองยึ ดเอาหลักไวเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ไมมีปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และชวย
ใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคได
หลักการยอมรับ
หมายถึง การยอมรับในคุณคาและศักดิ์ศรีของคนทุกคน ไมมีการปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติ แบงแยกสถานะ เพราะ
การทํ า งานต อ งอาศั ย สั ม พั น ธภาพที่ ดี ความไว ว างใจในการทํ า งาน จึ ง จะเกิ ด ความร ว มมื อ ที่ นํ า ไปสู ผ ลสํ า เร็ จ และ
ผูปฏิบัติงานตองพยายามทําความเขาใจความคิด ความรูสึก และเหตุผลของเด็กที่ประสบปญหาใหมากที่สุด

หลักการตัดสินใจดวยตนเอง
หมายถึง การเคารพสิทธิในความเปนมนุษย เชื่อมั่นวาทุกคนมีความสามารถคิดและตัดสินใจไดดวยตนเอง และ
ใหโอกาสเด็กหรือผูประสบปญหามีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหาตาง ๆ หรือเลือกวิธีการแกไขปญหาไดดวยตนเอง
ไมใชกําหนดจากผูปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว ยกเวนบางกรณีที่ไมสามารถตัดสินใจเองได เชน ผูพิการทางสมอง

หลักการรักษาความลับ
ถือเปนหลักปฏิบัติสําคัญในการทํางาน การรักษาความลับของเด็กหรือผูประสบปญหาทําใหเกิดความไววางใจ
ตอกัน และเปนประโยชนตอกระบวนการชวยเหลือ เพราะจะทําใหไดขอเท็จจริงหรือขอมูลที่เปนประโยชนมากขึ้น ซึ่งอาจมี
การตกลงกันในบางเรื่องที่มีความจําเปนตองเลาใหทีมงานหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อการดําเนินการตอ หรือวิเคราะหปญหา

หลักความแตกตางระหวางบุคคล
ตองยึดหลักวาคนทุกคนมีภูมิหลัง บุคลิกภาพ ความเปนตัวของตัวเอง ลักษณะนิสัย กิริยาทาทาง ความคิด
ความเชื่อ ความสามารถ ประสบการณ แตกตางกัน ทําใหทุกคนไมเหมือนกัน แมวาประสบปญหาเชนเดียวกันแตความ
ตองการชวยเหลือหรือรับบริการแตกตางกันได การใหความชวยเหลือจึงตองเริ่มที่ความเขาใจสภาพที่เปนอยูของแตละคน

หลักการมีสวนรวม
คือ การทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติและผูรับบริการหรือผูประสบปญหา ญาติ ครอบครัว ชุมชน ตั้งแตการ
คนหาสาเหตุ การเผชิญปญหา ยอมรับ ตระหนักปญหา และวางแผนแกไขปญหารวมกัน ทําใหเกิดการยอมรับและภูมิใจ
ในความสามารถของตนเอง

๓๒

การประชุมทีมสหวิชาชีพ
หมายถึง การประชุมปรึกษาหารือของคณะทํางานทีมหนึ่ง (อาจจะเปนบุคลากรในองคกร หรือ
บุคลากรภายนอกองคกรก็ได) เพื่อรวมกันระดมสมอง วิเคราะหปญหาและหาหนทางในการแกไขปญหา
รวมกัน

วัตถุประสงคของการประชุมทีมสหวิชาชีพ
๑. การคนหาขอเท็จจริง
๒. การประเมินสภาวะดานกาย จิต และสังคมของเด็ก และครอบครัว
๓. ประเมินความตองการจําเปนที่จะรับบริการของเด็กและครอบครัว
๔. จัดลําดับความสําคัญของการใหบริการ
๕. จัดทํากระบวนการใหบริการ
๖. วางแผนการใหบริการและแบงงานรับผิดชอบ
๗. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน
๘. การประเมินความสําเร็จและความลมเหลวในการใหบริการ
๙. ประเมินสภาวะดานกาย จิต และสังคมของเด็กและครอบครัว เพื่อยุติการใหบริการ หรือสงตอ
ความรับผิดชอบ

๓๓

ลักษณะของการประชุมรายกรณี (Case Conference)
๑. การนําทีมงานมาระดมสมองรวมกัน ทั้งทีมงานในองคกร หรือนอกองคกร เพื่อทําใหสามารถ
มองปญหาที่มีท้งั ดานรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบปญหาไดอยางรอบดาน
๒. มีการนัดหมาย ขอตกลง วัน เวลาประชุม
๓. ออกหนังสือเชิญประชุม/ มีวาระการประชุม มีการรายงานการประชุม
๔. มีการกําหนดตําแหนงผูรวมประชุม เชน ประธาน เลขานุการ คณะกรรมการรวมประชุม
๕. มีการกําหนดหลักการและวัตถุประสงคการประชุมรายกรณี แตละครั้ง
๖. ขอมูลที่เลือกนํามาประชุมจะตองนาเชื่อถือ มีการกลั่นกรองสามารถตรวจสอบได
๗. ความรวมมือรวมใจ ประสานงาน ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสําคัญมากที่สุด
ในการทําประชุมรายกรณี
๘. ควรยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของเด็ก ขอมูลจะเปนความลับและ
ไมนินทาเด็กและครอบครัว
๙. ทีมงานจะตองอดทน อดกลั้น ใจกวาง ใจเย็น บางครั้งอาจขัดแยงคิดเห็นไมตรงกัน
๑๐. การประชุมรายกรณีมีประโยชนสูงสุดอยูที่เด็ก มิใชทีมงาน
การจัดเตรียมเอกสาร
๑. วาระการประชุม
๒. ประวัติของเด็ก
๓. ประวัติครอบครัว และผังครอบครัว (family tree)
๔. สภาพปญหาปจจุบันของเด็ก
๕. การดําเนินการชวยเหลือทีผ่ านมา
๖. ปญหา อุปสรรค
๗. ความตองการแกไขปญหาจากทีป่ ระชุม/ผูรับผิดชอบ
๘. ดําเนินการประชุม/สรุปการประชุม

๓๔

ตัวอยางระเบียบวาระการประชุมรายกรณี

ระเบียบวาระการประชุมรายกรณี (Case Conference) ครั้งที่ .............
วันที่..........................................
เวลา..........................................
ณ หองประชุม..................................
ระเบียบวาระที่ ๑

ชี้แจงวัตถุประสงคการ Conference (ประเมินสภาวะของเด็กดานตางๆ เพื่อหาแนวทางดาน
การคุมครอง บําบัดฟนฟู และคืนสูสังคม)

ระเบียบวาระที่ ๒

นําเสนอขอมูล (สืบคนขอเท็จจริงและประเมินสภาวะของเด็ก)
๑. สภาวะทางรางกาย
๒. สภาวะทางจิตใจ
๓. สภาวะทางสังคม
(๑) ครอบครัว
(๒) เศรษฐกิจ
(๓) กฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 3

การวางแผน/แนวทางชวยเหลือ (จัดลําดับความสําคัญของการใหบริการ
๑. ระยะเรงดวน
๒. ระยะสั้น
๓. ระยะยาว
๔. ผูมีหนาที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ติดตามผลและประเมินผลดําเนินการ
๑. หนวยงานหรือบุคคลที่รับมติไปดําเนินการ
๒. รายงานผลการดําเนินการ
๓. พิจารณาดําเนินการวาเปนไปตามมติหรือไม
๔. หากไมเปนไปตามมติ คนหาสาเหตุ
๕. หากเปนไปตามมติ ประเมินความสําเร็จที่ดําเนินการ
๖. หากไมบรรลุเปาหมาย ทบทวนกระบวนการทํางานของทีมทุกขั้นตอน

๓๕

แนวทางในการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ
• จะตองมีการกําหนดบทบาทหนาทีร่ ับผิดชอบของตนเอง มีการยอมรับใหชัดเจน
• บุคลากรในทีมตองใหเกียรติซึ่งกันและกัน
• จะตองยอมรับฟงความคิดเห็นของแตละฝายเมื่อมีขอถกเถียง
• ควรมีการเขียนแนวทางการประสานงานของทีมใหชัดเจน
ปจจัยที่สําคัญของการทํางานแบบสหวิชาชีพ
• การคนหาและระบุขอบเขตปญหา
• ระบุทรัพยากรทีท่ ีมมีอยูหรือที่ประสานงานหาได
• จัดใหมีแนวทาง (Guideline) ของการประสานงานของแตละคนในทีมในการติดตอกับเด็กและ
ครอบครัว
• มีการกําหนดบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการทํางานของทีมใหชัดเจน
• มีการวางแผนแนวทางการชวยเหลือประสานงานอยางเปนระบบ
ขอควรพิจารณาในการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ
• ควรมีความรูความเขาใจในปญหาเด็กรวมกัน (อบรม,ชํานาญ)
• ควรไดรับการสนับสนุนจากองคกรดานนโยบายการทํางานเปนทีม
• การใชภาษาทีเ่ ขาใจรวมกัน ในการทํางาน เชน ศัพทวิชาการ Referral, Counseling, Diagnosis ฯลฯ
• การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เชน ขอมูลไมชัดเจน ขาดการประสานงาน เด็กและ
ครอบครัวไมใหความรวมมือ
ปญหาและทางออกในการทํางานแบบสหวิชาชีพ
• ควรจัดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ
• สรางความเขาใจวาทุกคนในทีมเทาเทียมกัน
• กําหนดขั้นตอนแนวทางการทํางานใหชัดเจน
• ทําคูมือและขอตกลง (Protocols) ในการทํางาน
• จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงาน
๓๖

๓.๒ กระบวนการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก

กระบวนการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กมี ๖ ขั้นตอน ไดแก
การรับแจงเหตุ (Identification)

การประเมินและวิเคราะหปญหา (Assessment, Diagnosis)

การวางแผนเพื่อแกไขปญหา (Planning)

การดําเนินการตามแผน (Intervention)

การติดตามและประเมินผล (Follow up, Evaluation)

๓๗

การปองกัน (Prevention) การละเมิดสิทธิเด็ก

การสืบคนขอเท็จจริง (Fact-Finding)

ขั้นตอนที่ ๑ การรับแจงเหตุ (Identification)
การรับแจงเหตุเปนกระบวนการขั้นแรกของการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็ก ซึ่งมีการละเมิด ละเลย
ทอดทิ้ง แสวงประโยชน และใชความรุนแรงตอเด็กเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทั้งในบาน ชุมชน โรงเรียน และ
สถานที่ทํางาน บางกรณีเปนการละเมิดที่เห็นไดชัด แตบางกรณี เด็กๆ อาจตองทนทุกขอยางเงียบๆ ใน
สภาวะการถูกละเมิดอันโหดรายและซอนเรนจากโลกภายนอก จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองทําใหการละเมิดทุก
กรณีรับรู และยิ่งกวานั้น คือ ตองมีการใหความชวยเหลือโดยผูมีหนาที่คมุ ครองเด็ก
การประสบเหตุและการไดรับแจงเหตุ
การประสบเหตุ
หมายถึ ง การที่บุ ค คลหนึ่ ง ได พ บเห็ น หรื อ สงสัย ว า เด็ กอยูใ นภาวะเสี่ย งต อ การละเมิ ด ละเลย
ทอดทิ้ง หรือแสวงประโยชน
การไดรับแจงเหตุ
หมายถึง การที่เด็กคนหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งบอกกับคนอื่นวา เขารูหรือสงสัยวาเด็กคนหนึ่งกําลัง
อยูในภาวะเสี่ยงหรือกําลังถูกละเมิด ละเลยทอดทิ้ง หรือแสวงประโยชน หรือการที่เด็กเปดเผยเหตุละเมิดที่
เกิดขึ้นกับตนเองตอบุคคลอืน่

การแจง หรือรายงานเมื่อพบเห็นพฤติการณเด็กถูกทารุณกรรม
ไมตองรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง หากไดกระทําไปโดยสุจริต (มาตรา ๔๑)

๓๘

การประสบหรือไดรับแจงเหตุที่ชัดเจนวาเปนกรณีละเมิด ละเลยทอดทิ้ง หรือแสวงประโยชน
มีหลายกรณีที่เขาขายตองรายงานหรือแจงเหตุอยางชัดเจน ตัวอยางเชน
๑. เจาหนาทีใ่ นหนวยงานเปนผูประสบเหตุน้นั ดวยตนเอง
๒. มีเด็กมาแจงหรือบอกเลาถึงเหตุละเมิดแกเจาหนาที่ในหนวยงาน ไมวาจะเปนเหตุที่เกิดกับตนเอง
หรือเกิดกับเด็กคนอื่นๆ
๓. มีบุคคลที่สาม (ทั้งที่ระบุตัวไดและไมได) มาแจงเหตุของการละเมิดหรือละเลยทอดทิ้งซึ่งเกิดขึ้น
จริง
อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่ไมมีการแจงเหตุอยางเปนทางการ แตมีกรณีแวดลอมซึ่งบงชัดวาเด็ก
คนนั้นอยูในภาวะเสี่ยงหรือไดตกเปนเหยื่อของการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง หรือแสวงประโยชน ตัวอยางเชน
๑. เด็กมีรอยช้ําผิดปกติตามรางกาย มีกระดูกหัก หรือมีอาการแรกเริม่ ของโรคติดตอทางเพศ
๒. เด็กมีรางกายออนแอและมีสภาพขาดสารอาหาร แตกลับไมไดรบั การตรวจรักษาทางการแพทย
๓. เด็กใชชีวติ อยูตามถนน หรือทํางานในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย ซึ่งรวมถึงงานบริการทางเพศ
การประสบหรือไดรับแจงเหตุที่ไมชัดเจนวาเปนกรณีละเมิด ละเลยทอดทิ้ง หรือแสวงประโยชน
ในบางกรณีอาจไมชัดเจนวาเด็กกําลังถูกละเมิด ละเลยทอดทิ้ง หรือแสวงประโยชน โดยทั่วไปมัก
ไดรบั ขอมูลลักษณะนี้ โดย
๑. บุคคลที่สามบอกเลาถึงความหวงใยเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่ง โดยปราศจากหลักฐานหรือพยานรูเห็น
๒. มีขาวลือในชุมชนหรือโรงเรียน ถึงสภาพปญหาของเด็กคนหนึ่ง
หรืออาจมีสิ่งบอกเหตุวาเด็กคนนั้นกําลังประสบภาวะยากลําบาก เชน
๑. เด็ ก คนนั้น แสดงอาการปลี ก ตั วจากสั ง คม หรื อ แสดงกริ ย ารุ น แรงและก า วร า ว เด็ก อาจแสดง
พฤติกรรมทางเพศซึ่งไมเหมาะสมสอดคลองกับอายุ
๒. เด็กคนนั้นออกจากโรงเรียน หรือแยกตัวจากกิจกรรมทางสังคมโดยฉับพลัน
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของเด็กคนนั้นอาจเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไปจนสังเกตเห็นไดยาก อาจ
ไมมีเหตุการณเพียงเหตุการณเดียวที่จะเปนตัวบอกเหตุ แตเปนการคอยๆ สะสมเพิ่มพูนจากหลายเหตุ
ปจจัย ในกรณีเชนนี้สิ่งที่สําคัญยิ่ง ก็คือ บุคคล ครอบครัว และชุมชนที่เกี่ยวของจะตองสังเกตเห็นสัญญาณ
เหลานี้ และรับรูถึงอาหารและพฤติกรรมตางๆ ของเด็กที่อยูในภาวะถูกละเมิดหรือละเลยทอดทิ้ง
๓๙

การประเมินความเสี่ยงเบื้องตน
ในการรับแจงเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหผูใดสงสัยหรือรูวาเด็ก
กําลังตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการถูกละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงประโยชน และถูกใชความรุนแรง จะตองมี
หนาที่ตามกฎหมายในการใหความชวยเหลือ และแจงเหตุโดยไมชักชา โดยจะตองทําการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตนที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นๆ
ระดับของภาวะเสี่ยง
ระดับของภาวะเสี่ยงแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
๑. ภาวะเสี่ยงต่ํา
๒. ภาวะเสี่ยงสูง
๓. ภาวะเสี่ยงฉุกเฉิน
ใครเปนผูประเมินความเสี่ยงเบื้องตน???
๑. การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
- เจาพนักงานตํารวจ
- องคกรเอกชนในพื้นที่
- นักสังคมสงเคราะห
๒. การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบขอเท็จจริงโดยผูเชี่ยวชาญ
- กุมารแพทย นิติแพทย แพทยทั่วไป
- นักจิตวิทยา จิตแพทย พยาบาล
- นักสังคมสงเคราะห

๔๐

๑. ภาวะเสี่ยงต่ํา
นิยาม
เด็กไมไดกําลังเผชิญกับภัยของการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง หรือแสวงประโยชนในขณะนั้น
ตัวอยาง
มีครอบครัวทีป่ ระสบปญหาดานการเงินเนื่องจากการตกงานหรือครอบครัวแตกแยก สงผลใหเด็ก
ไมไดรบั การดูแลเอาใจใสโดยไมเจตนา อีกทั้งยังมีความตึงเครียดในครอบครัวมากขึ้น รวมถึงการใชวาจา
ทาทายขมขูกนั การใชกําลัง หรือการใชสารเสพติด
ในกรณีเชนนี้ เด็กยอมตกอยูในภาวะเสี่ยงหากสถานการณลุกลามมากขึ้น ดังนั้น ครอบครัวนี้จึง
ตองไดรับการสนับสนุนและสงเคราะหใหสามารถผอนผันภาวะยากลําบากนัน้ ไปได
วิธีปฏิบัติ
ภาวะเสีย่ งต่ําไมใชภาวะที่ “ไมตองดําเนินการใดใด” ทั้งนี้การที่ผปู ระเมินไดระบุวา มีความเปนไปได
ที่เด็กจะเสี่ยงกับการถูกละเมิดหรือแสวงประโยชน ก็บงชัดวาเด็กคนนั้นอยูในภาวะที่นาหวงใย การปฏิบัติ
สําหรับความเสี่ยงต่ําจะตองสอดคลองกับ ลักษณะของปญหา และใหพิจารณาถึ งความเชื่อมโยงและ
รูปแบบของเหตุการณตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นมากอนอยางถี่ถวน
ผูพบเหตุจะตองทําการจดบันทึกเพื่อติดตามสถานการณของเด็กมีความกาวหนาหรือถดถอย
อยางไร และเพื่อใหทําการประเมินภาวะเสี่ยงในอนาคตไดโดยไมมีอคติ
ใหดําเนินการภายใน ๗ วัน

๔๑

๒. ภาวะเสี่ยงสูง
นิยาม
มีเด็กอยูในภาวะเสี่ยง หรือเปนเหยื่อ การละเมิด ละเลยทอดทิ้ง และแสวงประโยชน ซึ่งนาจะสง
ผลกระทบรุนแรงตอความเปนอยูที่ดี และพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็กคนนั้น
ตัวอยาง
๑. เด็กที่อยูในภาวะถูกทํารายทางเพศโดยสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน
๒. เด็กที่อยูในภาวะถูกผูใหญชกตอย เตะ หรือใชไฟจี้
๓. เด็กทีไ่ มไดรับการดูแลดานรางกาย จนตองดูแลตนเองในดานนี้กอนถึงวัยอันควร
๔. เด็กที่อยูในภาวะตองขอทานตามถนน หนีออกจากบาน หรือขาดผูเลี้ยงดู
๕. เด็กทีม่ ีแนวโนมจะถูกคามนุษย หรือขายใหทํางานบริการทางเพศ
๖. เด็กที่ถูกบังคับใหทํางานในสถานที่อันตรายและกดขี่แรงงาน
๗. เด็กที่ถูกเลี้ยงดูอยางโหดราย ขูตะคอก กักขังโดดเดี่ยว และเปนทุกขใจเนื่องจากขาดความรัก
ความเขาใจ
๘. เด็กที่ครอบครัวไดรบั ผลกระทบอยางรายแรงจากปญหาการใชสิ่งเสพติดและสุรา
วิธีปฏิบัติ
เด็กที่ประสบ (หรือถู กระบุวาประสบ) กับภาวะใดภาวะหนึ่งยอมเขาขายประสบภาวะเสี่ยงสูง
นั่นคือ เสี่ยงกับการบาดเจ็บอยางรายแรง หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต
ใหผูรับแจงเหตุ พนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะหดําเนินการใหความชวยเหลือภายใน ๒๔
ชั่วโมง

๔๒

๓. ภาวะเสี่ยงฉุกเฉิน
นิยาม
เด็กอยูในภาวะเสี่ยงที่รายแรงและฉับพลันมากจนตองใหการชวยเหลือทันที เพราะหากลาชาเด็ก
จะมีอันตรายและอาจเปนภัยตอความอยูรอดของเด็ก หรือถาไมใหการชวยเหลือทันทีก็อาจตามหาตัวเด็ก
ไมพบเด็ก
ตัวอยาง
๑. เด็กตกอยูในสภาพแวดลอมที่กําลังมีการใชความรุนแรง
๒. กําลังมีการเตรียมการเพื่อขาย/คาเด็กไปเปนแรงงานหรือขอทาน
๓. มีเด็กเสียชีวิตดวยสาเหตุที่นาสงสัย โดยในบานนั้นมีเด็กคนอื่นอาศัยอยูดวย หรือมีเด็กบาดเจ็บ
อยางรุนแรงดวยสาเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุ
๔. มีเด็กถูกทํารายทางเพศอยางรายแรง ซึ่งรวมถึงการถูกขมขืนหรือบังคับใหคาประเวณี
๕. มีเด็กที่ไมอาจดูแลใหตนเองปลอดภัยไดเนื่องจากความออนวัย ขาดประสบการณ หรือการใช
สารเสพติด โดยเฉพาะเด็กเรรอน หรือเด็กที่ขาดผูเลี้ยงดู
วิธีปฏิบัติ
การแกปญหาฉุกเฉินมักจะตองไดรับการสนับสนุนจากตํารวจ โดยอาจตองแยกตัวเด็กออกจาก
สภาพแวดลอมปจจุบัน และนําไปไวในสถานที่ปลอดภัย
ใหดําเนินการชวยเหลือเด็กทันทีตามความจําเปน

๔๓

กระบวนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน
ประสบหรือไดรับแจงเหตุ
ทําการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน

ไดรับขอมูลประเมินความเสี่ยงเบื้องตน

ภาวะเสี่ยง
ฉุกเฉิน

ภาวะเสี่ยง
สูง

ภาวะเสี่ยง
ต่ํา

ติดตอ พมจ. เพื่อตรวจสอบ
กับแฟมขอมูลเดิม

สงตัวเด็กไปรับการสงเคราะห
แจงเรื่องแก พมจ.

สงโทรสารขอมูลไปให พมจ.
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

สงผลการประเมินความเสี่ยง
เบื้องตนให พมจ.
ภายใน ๗ วัน

ทําการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตนของเด็ก
อื่นๆ ทุกคนที่อาศัยใน

แจงตํารวจ
โดยทันที
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เพื่อชวยใหเด็กปลอดภัย
สงตัวเด็กไปรับบริการ
คุมครอง (ศูนยพึ่งได)
สงโทรสารผลการประเมิน
ความเสี่ยงเบื้องตนไปให
พมจ.

๑. สงตัวเด็กไปรับบริการ
คุมครอง
๒. พิจารณาใชอํานาจทาง
กฎหมายเพื่อคุมครองเด็ก

พมจ. ประสานงานในกระบวนการกําหนดตัวผูจดั บริการทางสังคม
รายกรณีสําหรับเด็กและครอบครัวนั้น
หากผูจัดบริการทางสังคมรายกรณีเปนพนักงานเจาหนาที่
ใหยึดตามกระบวนการชวยเหลือเด็ก

๔๔

ตัวอยาง รายงานการรับแจงเหตุเบื้องตน
รายงานการรับแจงเหตุเบื้องตน
เลขที่................/................
วันที่รับแจง......................................
กรณี

ลวงเกิน
ทารุณฯ
โสเภณี
แรงงาน
หาย-ลักพา
ทอดทิ้ง/ละเลย
ขอทาน
เด็กกระทําความผิด ปญหาครอบครัว แยงอํานาจปกครอง อื่น ๆ ระบุ............................................
ชื่อผูแจง................................................................อาชีพ.....................................ความสัมพันธกับเด็ก.............................
ที่อยูผูแจง..................................................................................................................โทรศัพท.........................................
ชื่อผูรับแจง..........................................................................ตําแหนง...............................................................................
รับแจงโดย มาดวยตนเอง โทรศัพท
จดหมาย นสพ. อื่น ๆ ระบุ......................................
ชื่อ-นามสกุลผูเสียหาย.....................................................................ชื่อเลน..........................เพศ..............อายุ..............ป
วันเดือนปเกิด................................หรือปเกิดโดยประมาณ.......................เชื้อชาติ.........................สัญชาติ.......................
ศาสนา..................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
.......................................................................................................
การศึกษา

ในระบบ
กําลังศึกษาอยูชั้น...................................
จบการศึกษาชั้น......................................
นอกระบบ ระบุ...............................................
วัยยังไมถึงเกณฑการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ชื่อโรงเรียน............................................................................ที่ตั้งโรงเรียน......................................................................
............................................................................................โทรศัพท..............................................................................
ครูประจําชั้นปจจุบันชื่อ....................................................................................................................................................
บิดาชื่อ.....................................................................อายุ........ป อาชีพ............................................การศึกษา.................
มารดาชื่อ.................................................................อายุ........ป อาชีพ............................................การศึกษา.................
สถานภาพ
อยูดวยกัน (จดทะเบียนสมรส/ไมไดจด)
หยาราง

๔๕

บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
ที่อยู..........................................................................................................................โทรศัพท.........................................
บิดาเลี้ยงชื่อ.....................................................อายุ........ป อาชีพ.........................................การศึกษา............................
มารดาเลี้ยงชื่อ.................................................อายุ........ป อาชีพ.........................................การศึกษา............................
ที่อยู..........................................................................................................................โทรศัพท.........................................
ผูปกครองชื่อ...................................................อายุ........ป อาชีพ.........................................การศึกษา.............................
ที่อยู..........................................................................................................................โทรศัพท.........................................
เด็กอาศัยอยูกับใคร ระบุชื่อ-สกุล.....................................................................ความสัมพันธกับเด็ก................................
ที่อยูปจจุบัน..............................................................................................................โทรศัพท.........................................
สถานที่ใกลเคียง..............................................................................................................................................................
ลักษณะชุมชมและสภาพแวดลอม....................................................................................................................................
ความสัมพันธของครอบครัวกับเพื่อนบาน.........................................................................................................................
..........................................................................................................ที่อยู......................................................................
บุคคลที่เด็กสนิทมากที่สุดชื่อ-สกุล.....................................................ที่อยู......................................................................
............................................................................................................ความสัมพันธกับเด็ก............................................
ชื่อ-สกุลผูกระทํา...........................................................................................เพศ........อายุ...........ป วันเดือนปเกิด/ปเกิด
โดยประมาณ..................................อาชีพ...........................................เชื้อชาติ..............สัญชาติ..............ศาสนา..............
ความสัมพันธกับเด็ก บิดา มารดา บิดาเลี้ยง มารดาเลี้ยง ปู ยา ตา
ยาย
ลุง
ปา
นา
อา
พี่
นอง
ลูกพี่ลูกนอง
ผูอุปการะ
คูนอน/แฟนของพอหรือแม
คนแปลกหนา (ไมเคยเห็นมากอน)
ระบุ.................................................................................................................
คนรูจัก ระบุ...........................................
ครู ระบุ....................................
เปนบุคคลที่สนิท/มีอิทธิพลตอคนในครอบครัว ระบุ...........................................
สภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
วันเดือนปที่เกิดเหตุ....................................เวลา......................ลักษณะสถานที่เกิดเหตุ....................................................

๔๖

ที่อยูท่เี กิดเหตุ..................................................................................................................................................................
แจงความที่............................................................ขอหา.................................................................................................
เจาของคดีชื่อ...........................................................ที่อยู/โทรศัพท..................................................................................
ความตองการใหชวยเหลือ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
บุคคลที่เกี่ยวของ/ใหขอมูลเพิม่ เติม
1. ชื่อ-สกุล..............................................................ที่อยู/โทรศัพท........................................................................
2. ชื่อ-สกุล.............................................................ที่อยู/โทรศัพท........................................................................
แผนที่ท่อี ยูเด็กและครอบครัว

ลักษณะภายในบาน.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลักษณะภายนอกบาน.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลักษณะชุมชน/สิ่งแวดลอม...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
สิ่งที่สังเกตเห็นไดชัด.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

๔๗

ขั้นตอนที่ ๒ การสืบคนขอเท็จจริง (Fact-finding)
การสืบคนขอเท็จจริง คือ การเก็บรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ โดยใชวิธีการ
สัมภาษณ การสังเกต การเยี่ยมบาน เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของ กระบวนการนี้ถือวาสําคัญในการคนหาวา
ใครคื อ บุ ค คลที่ เ ดื อ ดร อ น/ต อ งการความช ว ยเหลื อ มี ป ญ หาอะไร สาเหตุ เ กิ ด จากอะไร และต อ งการ
ความชวยเหลืออะไรบาง
การสั ม ภาษณ ค วรจะต อ งสั ม ภาษณ บุ ค คล ดั ง ต อ ไปนี้
๑. ตั ว เด็ ก (Client)
๒. ครอบครั ว ของเด็ ก (Client-system)
๓. บุ ค คลแวดล อ มอื่ น ๆ (Sub-system) เช น โรงพยาบาล โรงเรี ย น ชุ ม ชนและเครื อ ญาติ

หัวขอในการสัมภาษณ แบงออกเปนประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ คือ
๑. ประวัติเด็ก
¾ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ประวัติการคลอด โรคประจําตัว
¾ การเลี้ยงดู ผูดูแล อุปการะ
¾ ประวัติการศึกษา ผลการเรียน
¾ ความสัมพันธในครอบครัว
¾ ทัศนคติตอเรือ่ งที่เกิดขึ้น

๔๘

๒. ประวัติบิดามารดา เชนเดียวกับขอ ๑.
๓. สภาพครอบครัวและแผนผังครอบครัวเด็ก (family tree)
๔. ขอมูลผูกระทําผิด ความสัมพันธกบั เด็ก
๕. ลักษณะของการละเมิดเด็ก สภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
๖. อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็ก
๗. การดําเนินการในเรื่องกฎหมาย หลักฐานทางคดี
๘. การดําเนินการทางการแพทย ผลการตรวจรางกายเด็ก
๙. การดําเนินการขั้นตอไป ปญหาอุปสรรค
เทคนิคที่ใชในการสืบคนขอเท็จจริง
๑) เทคนิคการสัมภาษณ (Interview)
เทคนิคการสัมภาษณ เปนเทคนิคที่มีความสําคัญอยางมาก ผูสัมภาษณตองมีการเตรียมตัวกอน
การสัมภาษณ มีการสรางความคุนเคยกับเด็ก การซักถามรายละเอียดสําคัญตางๆ การประเมินความ
นาเชื่อถือไดของสิ่งที่เด็กเลาใหฟง ตลอดจนการยุติการสัมภาษณ ดังนี้
๑. การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ
ควรสัมภาษณผูแจงเหตุกอน แบบตัวตอตัว ไมใชการพูดทางโทรศัพท ซึ่งการพบกันจะทําใหได
ขอมูลมากกวา และเปนการทําความรูจักกับผูแจงเหตุไดดีกวา ควรสัมภาษณใหเร็วที่สุดหลังจากที่ทราบวา
มีเหตุการณเกิดขึ้น โดยมีทักษะที่จําเปน คือ
¾ เลือกสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณใหมีความเปนสวนตัว มีการรบกวนนอยที่สุด ไมมีความ
กดดันจากพอแม
¾ พิจารณาวาควรอัดเทป หรือถายวีดีโอ หรือเพียงจดบันทึก
¾ สัมภาษณเด็กโดยไมมีบุคคลอื่นอยูในหองดวย (ถาทําได)

๔๙

¾ หากจําเปนตองสัมภาษณมากกวาหนึ่งครั้ง (อาจตองทําถึงสองหรือสามครั้ง) ควรทําโดยผู

สัมภาษณคนเดิมหรือทีมเดิม
¾ กรณี ที่ ผู สัม ภาษณ เ ป นเจ า หน า ที่ ตํ า รวจ ควรพยายามไม แ ต ง เครื่ อ งแบบในขณะสั ม ภาษณ
เพราะผูกระทํามักจะหลอกเด็กวาถาไปฟองใคร เด็กจะถูกตํารวจจับ ทําใหเด็กไมกลาพูดกับคนที่แตง
เครื่องแบบ
¾ ไมสัมภาษณเด็กตรงกับเวลาที่เด็กตองนอนกลางวัน
๒.การสรางความคุนเคย
¾ แนะนําตัวเอง นั่งในระดับสายตาเด็ก (เชน นั่งบนพื้น) พูดคุยเรื่องโรงเรียน เลนเกม ระบายสี
โดยไมตองกลัววาเสื้อผาเด็กจะเปอน เลาใหเด็กฟงวาผูสัมภาษณเปนใคร ทํางานอะไร ตองทําอะไรบาง
¾ ถามเด็กวา “รูหรือเปลาวาผูสัมภาษณมาทําอะไรในสถานที่ที่ใชสัมภาษณ?” พยายามใหเวลา
เด็กมากๆ ที่จะเปดเผยเรื่อง ถาเด็กยังไมพูดใหบอกวา “มีบางคนเขาเปนหวงหนูนะ” หรืออางคําพูดที่เด็กใช
บอกผูแจงเหตุ บางครั้งการพูดโดยสมมุติวาพูดผานโทรศัพทของเลน ก็อาจจะชวยใหเด็กโตตอบไดงายขึ้น
¾ ควรบอกกับเด็กวา ผูสัมภาษณพบเด็กมามากและเหตุการณแบบนี้ไมไดเกิดขึ้นกับเด็กเพียงคน
เดียว
¾ พยายามใชคําพูดที่เด็กใช เชน ถาเด็กบอกวามีปญหาที่บานก็ใหถามตอวา “มีปญหาที่บาน
หรือ? เปนปญหาแบบไหนละ?” หรือแมแตเด็กใชคําผิดๆ ก็ควรใชตาม ไมควรไปแกไข เชน “หนูบอกวาเขา
จับกะปง (อวัยวะเพศ) เหรอ?” (แตควรตรวจสอบใหแนใจวา คําพูดที่เด็กใชน้ันหมายถึงอะไร เชน ใหชี้
บางสวนของภาพเปลือยกาย หรือตุกตา)
¾ พยายามหาโอกาสบอกเด็กใหรูวา ผูสัมภาษณเขาใจวาเด็กอาจจะกลัวหรือไมสบายใจที่ตอง
มาอยูที่ที่ใชสัมภาษณ ควรพยายามใหความมั่นใจกับเด็ก เชน พูดวา “ลุงเขาใจวาหนูคงจะลําบากใจ แตลุง
ยินดีที่จะรับฟงและชวยเหลือนะ”
¾ พยายามพูดถึงตอนที่เกิดเหตุการณขึ้นครั้งแรกกอน เพราะการถามเชนนี้จะดูนากลัวนอยกวา
หรือทําใหเด็กลําบากใจที่จะพูดนอยกวาการพูดถึงเหตุการณครั้งหลังสุด และยังจะชวยใหเห็นลําดับของ
เหตุการณไดดีกวาดวย

๕๐

¾ อยาใชคําถามนํา เชน “แลวเขาดึงกางเกงหนูลงหรือเปลา?” เพราะเด็กจะตอบคําถามวาใช
หรือไมใชเทานั้น แตควรถามเด็กดวยคําถามปลายเปด เชน “แลวเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น?” เพราะจะทําให
ไดขอมูลมากกวา
¾ การวางแผนผังหรือสถานที่เกิดเหตุอาจจะชวยใหเด็กอธิบายไดงายขึ้น หรือถามีการใชตุกตา
ประกอบในการอธิบาย ก็อาจใหเด็กใชหองทั้งหมดเปนฉากจําลองเหตุการณได
¾ หากตองการทราบวา ผูกระทําพยายามบอกใหเด็กรักษาเรื่องที่เกิดขึ้นใหเปนความลับหรือไม
แมวาเด็กจะบอกวาไมไดบอกใครเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรถามเด็กวา “คุณแมของหนูวายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้
บาง?” “คุณครูละ?” เด็กอาจจะบอกวา “หนูไมเคยบอกใครเลยเพราะตองการรักษาความลับ” ซึ่งจะทําให
รูวาผูกระทําใชวิธีใดในการหลอกลวงเด็ก
¾ อยาสัมผัสแตะตองตัวเด็ก นอกเสียจากวาเด็กจะสัมผัสผูสัมภาษณกอน และการสัมผัสนั้น
ตองเปนไปอยางเหมาะสมเทานั้น
๓. การซักถามรายละเอียด
¾ พยายามอยาแสดงปฏิกิริยาแบบตกใจหรือหวั่นไหวเกินควร เพียงบอกรับ “ครับ” “คะ” หรือ
ผงกศีรษะก็เพียงพอแลว
¾ อยาติดสินบนหรือใหของรางวัลเด็กเพื่อใหพูด เชน ใหขนมหรือลูกอม
¾ หากสงสัยวาเด็กอาจจะโกหก อยากลาวโทษเด็ก เพียงแตพูดวา “ลองบอกปาใหมอีกครั้งสิ
คราวนี้เอาเฉพาะสวนที่เกิดขึ้นจริงๆ นะ”
¾ ใชการพูดทบทวนประโยคของเด็กซ้ําหรือสะทอนอารมณใหเด็กเห็นวา ขณะนั้นผูสัมภาษณ
กําลังตั้งใจฟงและเขาใจสิ่งที่เด็กเลา
๔. การประเมินความนาเชื่อถือไดของสิ่งที่เด็กเลาใหฟง
¾ พอแมมักแมจะเปนผูยืนยันความนาเชื่อถือของเด็กไมได นอกจากวาเขาจะสารภาพเองวา เขา
เปนผูกระทํา หรือเปนผูรเู ห็นเหตุการณ หรือยืนยันวาเด็กเคยเปดเผยเรื่องนี้กับเขามากอน
¾ การประเมินวามีการกระทําทารุณกรรมซ้ําๆ หรือไม ใหถามเด็กวา ผูกระทํามีโอกาสอยูกับ
เด็กตามลําพังระยะเวลาหนึ่งหรือไม ถามีโอกาส ก็มีความเปนไปไดสูงวาเด็กอาจถูกละเมิดหลายครั้ง
ติดตอกัน
๕๑

¾ ลําดับความรุนแรงของการลวงละเมิดทางเพศ มักเริ่มดวยการสัมผัสอยางผิวเผินแลวคอยๆ
ใกลชิดมากขึ้นเรื่อยๆ หรือไม
¾ เด็กควรจะสามารถบอกรายละเอียดของพฤติกรรมทางเพศของผูกระทําได
¾ เด็กควรจะสามารถบอกรายละเอียดไดวา ขณะเกิดเหตุการณน้ัน สถานการณแวดลอมเปน
อยางไร เชน “มันเปนงานวันเกิดของนาสมศรี” “ตุดตูไดลูกหมาตัวใหม” “ปองแวะมาเที่ยววันนั้น”
¾ ผูสัมภาษณมักจะสังเกตไดวา เด็กไดรับการซอมมาใหพูดหรือไม โดยพิจารณาไดจากการที่
เด็กจะพูดประโยคเดิมซ้ําๆ หรือการใชศัพทยากเกินวัยของเด็ก หรือหากการทารุณกรรมทางเพศเกิดขึ้น
อยางฉับพลันและมีการใชความรุนแรง เด็กอาจจะจํารายละเอียดของพฤติกรรมทางเพศของผูกระทําและ
สถานการณแวดลอมไมได
๕. การยุติสัมภาษณ
¾ ควรยกยองชมเชยเด็กที่สามารถเลาเหตุการณได ย้ําใหเด็กเขาใจอีกครั้งวา ความผิดอยูที่
ผูกระทําไมใชอยูที่เด็ก
¾ อธิบายขั้นตอไปวาจะเกิดอะไรขึ้น แตไมควรอธิบายไปไกลๆ เชน ๖ เดือนหลังจากนี้จะเปน
อยางไร นอกเสียจากวาเด็กจะถาม
¾ ทบทวนบันทึกที่จดไวขณะสัมภาษณ โดยพูดใหเด็กฟงและชวยตรวจวามีอะไรผิดพลาดหรือไม
๒) เทคนิคการสังเกต (Observation)
กิริยาอาการ พฤติกรรม บุคลิกภาพ ความเสียหายและโรคภัยไขเจ็บทีม่ องเห็นไดดวยตา ไดแก
¾ สุขภาพกาย เชน ไมเคยรับวัคซีน เปนหวัดเรื้อรัง ขาดสารอาหาร
¾ ความเสียหายที่เกิดจากการถูกกระทํา เชน กระดูกหัก กระดูกราว บาดแผลตามรางกาย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภ
¾ สุขอนามัย เชน ฟนผุ กลิ่นตัว เปนเหา มีขี้ไคล
¾ พัฒนาการดานรางกายชาหรือผิดปกติ
¾ พัฒนาการดานสติปญ
 ญาผิดปกติไมสมวัย
¾ ความเสียหายดานจิตใจ
¾ พฤติกรรมที่ผิดปกติ เชน เหมอลอย กาวราว ชา รองกวนโยเย
๕๒

¾ ปญหาสุขภาพจิตที่ผิดปกติ เชน หวาดระแวง เครียด ซึมเศรา อารมณแปรปรวน
¾ พัฒนาการอารมณจิตใจที่ผิดปกติ เชน ปญหาการควบคุมตนเอง
๓) เทคนิคการเยี่ยมบาน (Home Visit)
การเยี่ยมบานเปนทักษะมีความสําคัญมากสําหรั บการคนหาขอเท็จจริงในขั้นตอนแรก และมี
ความสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน

เปาหมายของการเยี่ยมบาน คือ
¾ รูจักและเขาใจเด็กและครอบครัวในสภาวะแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอการเติบโตและมี
พัฒนาการรอบดานอยางเหมาะสมกับวัย (คนหาขอเท็จจริง )
¾ สร า งและพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพ ระหว า งผู ป ฏิ บั ติ ง านกั บ เด็ ก และผู ป กครองบนพื้ น ฐาน
บรรยากาศอยางไมเปนทางการ และเปนมิตร
¾ จัดโปรแกรมฟนฟู แกไข พัฒนาและสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางเหมาะสม
¾ ติดตามประเมินผลของโปรแกรมที่จัด ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

๕๓

ทักษะที่จําเปนในการเยี่ยมบาน
¾ การเปนผูสนทนาที่ดี เชน ถาม โตตอบ และฟงอยางตั้งใจ สรางบรรยากาศเปนกันเองใน
กรณียังไมคนุ เคย
¾ การสรางสัมพันธภาพ เชน ยิ้ม ทักทาย จริงใจและเขาใจวัฒนธรรมความเชื่อของแตละคน
¾ ความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรง และสัมภาษณตามประเด็นที่ตองการตาม
วัตถุประสงคของการเยีย่ มบาน
¾ การระดมทรัพยากร เชน
(๑) การสํ า รวจ ค น หา (หน ว ยงาน บุคลากร)ในพื้ น ที่ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการสงเคราะห แ ละ
คุมครองเด็ก
(๒) สรางสัมพันธภาพและทําความรูจกั หนวยงานและบริการของหนวยงานอยางตอเนื ่อง
(๓) มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่เปนเครือขาย
(๔) กระตุนและชักจูงบุคคลหรือหนวยงานที่ไมเปนทางการเขาสูกระบวนการสงเคราะหและ
คุมครองเด็ก
¾ การประสานงานและรวมมือการทํางานแบบภาคีในรูปทีมสหวิชาชีพ
เครือขายที่เกี่ยวของในการสงเคราะหและคุมครองเด็กในชุมชน
(๑) เจาหนาที่ดานสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง อาสาสมัครสาธารณสุข ผดุงครรภ และพยาบาล
ประจําชุมชน
(๒) เจาหนาที่ตํารวจชุมชน
(๓) ครูท้งั ในและนอกระบบโรงเรียน
(๔) เจาหนาที่ฝายสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) องคกรชุมชน องคกรดานศาสนา และองคกรพัฒนาเอกชน
(๖) ชุมชนสัญชาติอื่น และกลุมผูอพยพ
(๗) กลุมสตรี ชมรมผูสูงอายุ และชมรมอื่นๆ ในชุมชน
(๘) ผูนําชุมชนทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ
(๙) ผูนําทางศาสนาในชุมชน
(๑๐) อาสาสมัครสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๕๔

หลังการเยี่ยมบานจะตองจดบันทึกทันที ขอมูลทีค่ วรบันทึก ไดแก
¾ สภาพภายนอก
(๑) ขอมูลสภาพที่พักอาศัย เชน ลักษณะตัวบาน จํานวนหอง ความสะอาดรอบทั้ง
ภายในและภายนอกตัวบาน
(๒) ที่ต้งั ในชุมชน ความสัมพันธกับเพื่อนบาน เครือญาติ
(๓) การยายถิ่น ความสะดวกในการคมนาคม
(๔) สถาบันตาง ๆ ในชุมชน
¾ สภาพภายในครอบครัว
(๑) สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เชน ฐานะดี-ยากจน รายไดของครอบครัว
(๒) ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
(๓) สุขภาพอนามัยของสมาชิกในครัวเรือน
(๔) ขอสังเกต ขอมูลอื่นๆ ที่คิดวาเปนประโยชน
๔) เทคนิ ค การจดบั น ทึ ก
ผู สั ม ภาษณ จํา เป น ต อ งจดบั น ทึ ก ซึ่ ง จะนํา มาใช จั ด ทํา รายงาน ในตอนเริ่ ม ต น สั ม ภาษณ
ควรอธิ บ ายให เ ด็ ก /ครอบครั ว ทราบว า จํา เป น ต อ งจดบั น ทึ ก ไปด ว ย
แม ว า การจดบั น ทึ ก จะมี ค วามจํา เป น แต ก็ อ าจจะส ง ผลลบต อ การสื่ อ สาร เพราะการจด
บั น ทึ ก มากเกิ น ไปทํา ให ผู สั ม ภาษณ ข าดความสนใจในการสั ง เกตและการรั บ ฟ ง เด็ ก อาจจะรู สึ ก
ว า ถู ก ทอดทิ้ ง เนื่ อ งจากผู สั ม ภาษณ ไ ม ไ ด ใ ส ใ จอย า งเต็ ม ที่ ใ นขณะที่ จ ดบั น ทึ ก ในทางตรงข า ม ถ า
หากจดบั น ทึ ก น อ ยเกิ น ไป เด็ ก อาจจะรู สึ ก ว า ผู สั ม ภาษณ ใ ห ค วามสํา คั ญ กั บ คํา ตอบบางอย า ง
มากกว า คํา ตอบอื่ น ๆ บางครั้ ง เด็ ก มั ก จะคาดหวั ง ว า ผู สั ม ภาษณ จ ะจดบั น ทึ ก และจะรู สึ ก สั บ สน
หากไม ทํา
บางครั้ ง บั น ทึ ก ที่ ไ ด จ ดไว อ าจจะถู ก ใช โ ดยผู ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ เด็ ก จากหน ว ยงานอื่ น จึ ง
เป น สิ่ ง สํา คั ญ ที่ จ ะต อ งเขี ย นให อ า นออกได ง า ย และไม ใ ช คํา ย อ มากเกิ น ไป ซึ่ ง จะทํา ให ค นอื่ น ไม
สามารถทํา ความเข า ใจได และบางครั้ ง ถ า ผู สั ม ภาษณ เ ลื อ กใช เ ครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งเป น สิ่ ง ที่ ต อ ง
ระวั ง เพราะจะทํา ให เ ด็ ก เกิ ด ความรู สึ ก ไม ส ะดวกใจที่ จ ะพู ด
๕๕

๕) เอกสารสําคัญ (Documents)
ขอมูลของเด็กสามารถคนหาจากเอกสารสําคัญตางๆ ไดแก
¾
¾
¾
¾
¾

ใบสูติบัตร
ทะเบียนบาน
บัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานการศึกษา
ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ

เอกสารตางๆ เหลานี้สามารถใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว และผูกระทําผิดได ซึ่งจะ
ชวยใหผูปฏิบัติงานใหความชวยเหลือเด็ก ไมตองสอบถามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร และควรเก็บ
รวบรวมไวเพื่อเปนหลักฐาน และจัดทําขอมูลประวัติของเด็ก

ขอมูลตางๆ ของเด็กและครอบครัว
ตองเก็บรักษาเปนความลับ
แตสามารถเปดเผยในทีมสหวิชาชีพ
เพื่อใหความชวยเหลือเด็ก
ตามความจําเปนไดครับ

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินและวิเคราะหปญหา (Assessment, Diagnosis)
การประเมินเพื่อการชวยเหลือเปนการประเมินสภาพทางรางกาย จิตใจ สังคม ของเด็กเพื่อการ
ชวยเหลือทั้งทางสังคม ทางการแพทยและทางกฎหมาย และเพื่อการบําบัดฟนฟูและสงเด็กคืนสูสังคมใน
ที่สุด ทั้งนี้ตองไมใชการประเมินโดยอาศัยความคิดเห็นสวนตัวหรือความคิดเห็นของวิชาชีพเดียว แตตอง
เปนการประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ
การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อประเมินและวิเคราะหปญหา มีประเด็นตอไปนี้ คือ
๑. การประเมินตัวเด็ก
๑) ดานรางกาย
¾ การประเมินตัวเด็กจะตองประเมินดานสุขภาพกายของเด็ก โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
พัฒนาการทั้ง ๕ ดานของเด็กตามอายุ เชน สมอง ตา หู คอ ชองปาก ฟน กลามเนื้อมัดใหญ
กลามเนื้อมัดเล็ก ผม เล็บ ผิวหนัง กระดูก ฯลฯ
¾ ใหพิจารณาอาการบาดเจ็บทางกายที่เด็กไดรับ หรือรองรอยการถูกละเมิดทางเพศ โดยดูจาก
ผลการตรวจของแพทยกุมารเวช หรือแพทยสูตินารีเวช วามีความรุนแรงเพียงใด อยางไร เพื่อ
การรักษาบําบัดทางรางกาย โดยเฉพาะโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
¾ กรณีที่เด็กถูกละเมิดทางเพศมาตองใหแพทยตรวจรักษาชันสูตรใหดวยในขั้นตอนที่นักสังคม
สงเคราะหหรือผูรับแจงเหตุสงเด็กมาตรวจรางกายในครั้งแรก เพื่อมิใหเด็กตองถูกตรวจซ้ํา
หลายครั้ง
¾ ควรสอบประวัติการมีโรคประตําตัวของเด็กเพื่อการประเมินและการบําบัดรักษาดวย
๒) ดานสุขภาพจิตของเด็ก ใหประเมินโดยฝายจิตเวช เชน
¾ ผลการตรวจประเมินความสามารถทางสติปญญา (IQ)
¾ ผลการตรวจประเมินความสามารถทางอารมณ (EQ) และความเครียดของเด็ก
¾ ผลการจัดกิจกรรมจิตบําบัด (ถามี) ทั้งเฉพาะรายหรือกลุม
¾ สรุปผลดานบุคลิกภาพของเด็ก

¾
¾
¾
¾

๓) ดานสังคม ใหประเมินประเด็นตางๆ เชน
ความสัมพันธของเด็กกับครอบครัว ประวัติเด็กและครอบครัว ประวัติบิดามารดา
ผลการเรียนของเด็ก พฤติกรรมของเด็กในโรงเรียน การคบเพื่อน ความเห็นของครูประจําชั้น
ประเมินสภาวะครอบครัว ความสัมพันธระหวางบิดามารดา ทั้งดานบวกและดานลบ
ประเมินระบบการเกื้อหนุนทางสังคม (Supporting Systems) เชน เครือญาติ

๒. การประเมินครอบครัว มีประเด็นที่ตองพิจารณา ไดแก
¾ ทักษะการเปนพอแม หรือผูดูแล การจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
¾ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวเปนไปตามบทบาทที่ควรจะเปนหรือไม
ไมควรยึดบรรทัดฐานของสังคม
¾ การเปนแบบอยางที่ดีของคนในครอบครัว และของพอแม
¾ การสื่อสารของครอบครัว วามีปฏิสัมพันธกันหรือมีความใกลชิดกันมากนอยเพียงใด
¾ ความผูกพันที่เกิดขึ้นในครอบครัว
¾ เศรษฐกิจ รายไดของครอบครัวเปนอยางไร มีความพรอมเพียงใด
¾ จํานวนสมาชิกในครอบครัว (ถามีสมาชิกมาก อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ)
๓.
¾
¾
¾

การสนับสนุนทางสังคม
ขอมูลจากการเยี่ยมบาน เพื่อประเมินวาเครือญาติมีสวนชวยเหลือเด็กหรือไม
องคกรทองถิ่น ชุมชน มีสวนรวมมากนอยเพียงใด
บริ ก ารทางสวัส ดิ ก ารสัง คมโดยรวมที่มี ต อเด็ ก มากน อ ยเพี ย งใด และคนในชุ ม ชนรับ รู ต อ
สวัสดิการสังคมที่มีเหลานั้นมากนอยเพียงใด

๕๖

ขั้นตอนที่ ๔ การวางแผนเพื่อแกไขปญหา (Planning)
การวางแผนชวยเหลือเด็กเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางบุคคลและหนวยงานตางๆ เพื่อ
วางแผนทั้งระยะวิกฤติ ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหหลักประกันวาเด็กจะปลอดภัยและไดรับการคุมครอง
กระบวนการนี้เปนการคิดคนอยางสรางสรรคเพื่อหาวิธีแกปญหาอยางยั่งยืน โดยอาจจัดทํารางแผนการขึ้น
กอน เพื่อแกไขปรับปรุงในขั้นการประชุมรายกรณี (Case conference) หรืออาจจัดทําแผนขึ้นจากผลสรุป
ของการประชุมรายกรณีก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเรงดวนของกรณีน้นั ๆ
การวางแผนเพื่อแกไขปญหาควรจะตองใหเด็กและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมกับ
ผูเชี่ยวชาญในทีมสหวิชาชีพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม โดยจะตองมีการวางแผนดานวิธีการ
ทรัพยากรที่จะใช ผูมีสวนเกี่ยวของกับการชวยเหลือ รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ
เพื่อใหความชวยเหลือเด็ก
การวางแผนการชวยเหลือ ระยะวิกฤติ ระยะสั้น ระยะยาว ในประเด็นดังตอไปนี้
๑. ดานการคุมครอง
๒. การบําบัดฟนฟู
- ดานรางกาย
- ดานจิตใจ
- ดานสังคม
๓. การคืนสูสังคม
๔. การปองกัน
ตัวอยาง: การวางแผนเพื่อชวยเหลือเด็กถูกกระทําชําเรา
- ระยะเรงดวน : รีบสงไปรักษายังโรงพยาบาล ดําเนินการเก็บหลักฐานทางคดีความ
- ระยะสั้น : ชวยใหคําปรึกษาบําบัดทางดานจิตใจ
- ระยะยาว : ฟนฟูสภาพจิตใจ และการปรับตัวใหเขากับสังคม ครอบครัว การเรียน

๕๗

ขั้นตอนที่ ๕ การดําเนินการตามแผน (Interyemtion)
๑. การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
หลั ก การสํ า คั ญ ที่ ต อ งคํ า นึ ง ในการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ครองเด็ ก คื อ การแยกเด็ ก อาจส ง ผล
กระทบกระเทือนจิตใจของเด็กไดมาก จึงควรใชเมื่อไมมีวิธีอื่นใหเลือกแลวเทานั้น
อยางไรก็ตาม เด็กอาจรูสึกพอใจที่ไดรับการนําตัวออกจากสถานที่ที่เปนอันตรายตอเด็ก เชน กรณี
เด็กถูกละเมิดจากบุคคลในครอบครัว แตในขณะเดียวกัน เด็กก็อาจรูขัดแยงและตอตานอยางรุนแรงตอ
การแยกตัวเด็กออกจากครอบครัว
ดังนั้นในการใหความชวยเหลือเด็กจะตองคํานึงถึงหลักการที่จะชวยลดผลกระทบตอความรูส กึ ของ
เด็ก คือ
¾ การแยกตัวเด็กจะตองมุงสรางความปลอดภัยใหแกเด็กเปนระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น จึงควร
จัดหาผูเลี้ยงดูเด็กในลักษณะชั่วคราวเทานั้น
¾ หากเด็กยังอาศัยอยูที่บานของตนเอง ใหหาวิธีทําใหบานเปนสถานที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
แทนการแยกตัวเด็กออกมาทันที เชน ใหพิจารณาวาจะแยกตัวผูละเมิดออกมาแทนตัวเด็ก
ไดหรือไม
¾ ใหพยายามขอความเห็นชอบจากพอแมหรือผูปกครองของเด็กกอนจะดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อ
ลดความรูสึกโกรธและสับสนของครอบครัว
¾ ใหแจงเตือนลวงหนาแกหนวยงานที ่ใหความชวยเหลือเด็กเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหมีความ
พรอม และใหสงขอมูลที่จําเปนไปใหหนวยงานนั้นเพื่อจะไดไมตองสอบถามเด็กซ้ําอีก
¾ หากเด็กถูกแยกตัวออกจากครอบครัวแลว ใหดําเนินการเพื่อใหเด็กคงมีการติดตอใกลชิด
กับครอบครัว เพื่อนๆ และโรงเรียนเทาที่จะเปนไปได

๕๘

การคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยการแยกเด็กมี ๔ ลักษณะ คือ
(๑) การแยกเด็กชั่วคราว
เปนการคุมครองเด็กโดยแยกเด็กจากครอบครัวที่มีความเสี่ยงตอการละเมิดเด็ก หรืออยูระหวางการสืบคนและ
พิสูจนทราบวาผูกระทําเปนใคร เด็กถูกกระทําดวยวิธีใด และผลกระทบที่มีตอเด็กมีอยางไร จึงตองมีการแยกเด็กไวในที่
ปลอดภัยชั่วคราว มิใหถูกละเมิดซ้ํา โดยเฉพาะผูกระทําเปนผูมีอิทธิพล ตองรีบใหความคุมครองแกเด็กเพื่อมิใหถูกขมขู
คุกคาม หรือติดสินบนเพื่อใหเด็กเปลี่ยนคําใหการหรือเพื่อสืบคนขอเท็จจริงจากตัวเด็ก และเพื่อการประเมินสภาพทาง
รางกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เด็กอาจตองถูกนํามาอยูในบานพักฉุกเฉินเพื่อเขารับการประเมินและคุมครองเปนเวลา
ไมเกิน ๑ เดือน หรืออยูในความดูแลของครอบครัวทดแทน เปนการชั่วคราว

(๒) การแยกเด็กจากผูกระทํา
เปนการแยกผูกระทําเพื่อมิใหกระทําตอเด็กซ้ํา โดยใชกระบวนการทางกฎหมาย การแจงความรองทุกข เพื่อให
ตํารวจดําเนินการสืบสวนสอบสวน และจับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินการตามกฎหมาย และเตรียมการสอบปากคําเด็กและ
รวบรวมหลักฐาน เพื่อสงสํานวนอัยการ ในกรณีนี้ เด็กอาจจะไมตองแยกจากครอบครัวหรือที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม
เดิม แตผูคุมครองเด็กจะตองทํางานกับผูปกครองเด็ก โรงเรียน ชุมชน เพื่อใหมีการดูแลเด็กอยางถูกตอง เหมาะสม และมี
การจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่มีตอตัวเด็ก

(๓) การแยกเด็กระยะยาว
เปนการคุมครองเด็กในระยะยาว เนื่องจากพิสูจนทราบแลววาครอบครัวไมสามารถดูแลเด็ก และมีการทารุณ
กรรมเด็กอยางรุนแรงเปนอันตรายตอสุขภาพและจิตของเด็ก และไมมีความสามารถที่จะดูแลเด็กตอไปได เชน ถูกคุมขัง
ทุพพลภาพ หรือมีโรคจิตเวช จึงควรใหเด็กไดรับการดูแลอยางเหมาะสม เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลอยางตอเนื่องและไดรับ
การพัฒนาที่ สมควรแกวัย เชน การศึกษา การสาธารณสุข และอาชีพ ซึ่งอาจเปนการแยกเด็กเขาดูแลในครอบครัว
อุป ถั ม ภ การรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม และการให เ ด็ ก อยู ใ นความปกครองดูแ ลของญาติที่ มี ค วามสามารถและมี คุณ สมบั ติ
เหมาะสมที่จะดูแลได

(๔) การสงเด็กเขาสถานสงเคราะห
เปนกรณีที่เด็กมีการเจ็บปวยทางรางกายและจิตใจ มีปญหาทางพฤติกรรม ตองเขารับการรักษาบําบัดตอเนื่อง
และครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ของตนเองได ทั้งยังไมสามารถจัดสิ่งแวดลอมทางสังคม ชุมชนใหกับเด็กอยางเหมาะสม
ได จึงตองแยกเด็กเขาไวในสถานสงเคราะหที่เปนลักษณะสถานบําบัดในระยะยาว

๕๙

บันทึกขอตกลง
เขียนที่..............................................................
วันที่..................................................................
เรียน

พนักงานเจาหนาทีต่ าม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

ขาพเจา.............................................................อายุ................ป สัญชาติ...................................................................................
ภูมิลําเนา........................................................................................................................................................................................................
เปนผูปกครองของ เด็กชาย/ เด็กหญิง...............................................................................เกี่ยวของเปน...........................................................
ไดเขาพบพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่..............................................................................................................
เพื่อรับคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมและการเลี้ยงดูเด็ก และรวมหารือแนวทางการคุมครองสวัสดิภาพเด็กในปกครองของ
ขาพเจา ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดวางขอตกลง ดังตอไปนี้
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
โดยขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดที่ไดรวมหารือกับพนักงานเจาหนาที่อยางเครงครัด ถาละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ
พนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พนักงานเจาหนาที่ฯ มีอํานาจรับเด็กไปดูแลยังสถานที่ที่เหมาะสมตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................................ผูปกครอง
(..........................................................)
ลงชื่อ......................................................พนักงานเจาหนาที่
(.........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.........................................................)

๖๐

๒. การคืนเด็กสูสังคม (Social Re-Integration)
การคืนเด็กสูสังคม คือ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางสังคมของเด็ก เชน ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน เพื่อสามารถรองรับเด็กใหอยูรวมกับสังคมอยางปกติ มีข้นั ตอน คือ
¾ การเตรียมครอบครัวเด็ก
การสงเด็กคืนสูครอบครัวตองมีการเตรียมความพรอมใหกับครอบครัวในการดูแลรักษา
การปฏิบัติตอเด็กทางกาย จิตใจ สังคม ในกรณีที่ผูปกครองละเมิดตอเด็กตองมีการทํา
กิจกรรม เชน คายเด็กและครอบครัว การใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัว การปรั บ
สิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอเด็ก รวมทั้งเตรียมใหระบบเครือญาติมาสนับสนุนดูแลเด็ก
อยางตอเนื่อง
¾ การเตรียมชุมชน
การใหชุมชนมีสวนรวมในการบําบัดฟนฟูเด็ก ไมซ้ําเติมเด็กหรือตอกย้ํา นอกจากนี้ยังเปน
การสรางสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรตอเด็ก ขจัดมุม หรือสถานที่ที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิเด็ก
หรื อ การสนั บ สนุ น ทางด า นทุ น อาชี พ ต อ เด็ กและครอบครัว โดยดูปจ จั ย เสี่ ย งต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับเด็ก เชน
o การจัดสภาพแวดลอมทางวัตถุที่เปนอันตรายตอเด็ก
o การจัดสภาพแวดลอมทางบุคคลอันตราย มิใหบุคคลที่เปนอันตรายเขาถึงตัวเด็ก
o การทําใหชุมชน โรงเรียนเปนมิตรกับเด็ก มีการเฝาระวังและปองกันอยางเปน
ระบบและมีแผนการงบประมาณรองรับ

ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล (Follow up, Evaluation)
การติดตามและประเมินผล คือ การรวบรวมขอมูลดานผลลัพธและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานตามแผนที่วางไววาประสบผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใด รวมทั้งตรวจสอบวาเด็กหรือ
ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองหรือใชชีวิตอยางปกติสุขหรือไม และประเมินการทํางานของทีมสหวิชาชีพ
วามีขอผิดพลาดอยางไร ยังมีปญหาหรือผลกระทบอื่นอีกหรือไม เพื่อใชสําหรับการดําเนินงานตอไป
๖๑

การปองกัน (Prevention) การละเมิดสิทธิเด็ก
การทํางานเพื่อชวยเหลือคุมครองเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากการใหความสําคัญตอ
การปองกันการละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเฝาระวังในชุมชนที่เปนสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก เพื่อ
มิใหมีปญหาความรุนแรงตางๆ เกิดขึ้นกับเด็กทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม
เราจะสามารถปองกันการละเมิดสิทธิเด็กไดอยางไร ????
¾

¾

¾

¾
¾
¾

¾

สงเสริมใหพอแม ผูปกครองใหมีความรูเรื่องการเลี้ยงลูกใหไดตามมาตรฐานขัน้ ต่ําในการเลี้ยง
ดูเด็ก
ทําใหคนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอเด็ก เขาใจสิทธิเด็ก หนาที่พอ แม หนาที่ประชาชน / ชุมชนที่
มีตอเด็ก / เยาวชน
ใหความรูแกคนในชุมชนวา การละเมิดสิทธิเด็กคืออะไร ประชาชนชวยเหลือเด็กที่ถกู ละเมิด
สิทธิไดอยางไร จะแจงเหตุตอใครไดบาง
ประชาสัมพันธใหทุกคนในทองถิน่ ใหรบั รูปญหาเด็กทีต่ องแกไข
จัดอาสาสมัครชุมชนเฝาระวัง คอยเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก / เยาวชน
ใชวิทยุชมุ ชน / หอกระจายขาว / ศาลากลางบานใหเปนแหลงเผยแพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ
เด็ก / เยาวชน
ฯลฯ

๖๒

ผู ป ฏิ บั ติ ง านควรส ง เสริ ม ให ภ ายในชุ ม ชนมี กิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ ทํ า ให ชุ ม ชนที่ เ ด็ ก อาศั ย อยู มี
สภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมต อ การพั ฒ นาทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ และอารมณ ข องเด็ ก โดยให
ความสําคัญทั้งจากตัวเด็กเอง พอแม ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
เด็ก
¾ จัดเวทีใหเด็กและเยาวชนไดพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแสดงออก
¾ จัดพื้นทีก
่ ีฬา ดนตรี ศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน
¾ จัดใหมีสถานรับเลี้ยงเด็ก
¾ จัดใหมีหองสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน
¾ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม
¾ จัดอบรมเด็กในการปองกันตนเองจากการถูกละเมิดทางเพศ
พอ แม ผูปกครอง
¾ เสริมสรางคานิยมที่ถก
ู ตองในการดําเนินชีวิต
¾ ใหความรูและใหคําปรึกษาที่ถูกตองแกเด็ก รูจักการปฏิเสธ การคบเพื่อน
¾ สงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน เลนกีฬา ดนตรี
¾ ใหเวลากับเด็กเพื่อรวมทํากิจกรรมธรรมชาติของครอบครัว
¾ ตองกาวทันเหตุการณและกระแสนิยมเพื่อลดชองวางระหวางวัย
ชุมชน
¾ รวมกันสอดสองดูแล ใหความชวยเหลือ และหาทางปองกันปญหาในชุมชนทองถิน
่ ของตัวเอง
ความรับผิดชอบตอสังคม
¾ ตระหนักถึงความเหมาะสมและคุณประโยชนในการใชสื่อโดยลดภาพขาวที่เปนลักษณะของการ
ยั่วยุการสรางสรรคสังคม
¾ สถานประกอบการ รานคา ตองใหความรวมมือในการงดจําหนายบุหรี่/เหลาใหกบ
ั เด็ก งดการ
ใชแรงงานเด็ก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
¾ รณรงคสรางความรูความเขาใจใหแกพอแม ผูปกครอง สถานบริการตางๆ ใหความรวมมือกัน
ปกปองดูแล และเฝาระวัง

๖๓

๓.๓ กรณีศึกษา:
เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพ และการสงเสริม
ความประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ แบงวิธีการชวยเหลือคุมครองเด็กออกเปน ๓ วิธีการ
ตามกลุมเด็ก คือ
๑. เด็กที่พึงไดรบั การสงเคราะห
๒. เด็กที่พึงไดรบั การคุมครองสวัสดิภาพ
๓. เด็กทีพ่ ึงไดรบั การสงเสริมความประพฤติ

๖๔

๑. เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห
ประเภทของเด็กที่พึงไดรบั การสงเคราะห
๑. เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา เด็กเรรอน คือ เด็กที่ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแตไม
เลี้ยงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใชชีวิต
เรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตนเอง สวนเด็กกําพรา คือ เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
เด็กที่ไมปรากฏบิดามารดาหรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได
๒. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
๓. เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใดๆ เชน ถูกจําคุก กักขัง พิการ ทุกพล
ภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยาจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิต หรือโรคประสาท
๔. เด็กที่ผปู กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผลกระทบตอพัฒนาการ
ทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
๕. เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือเสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ
๖. เด็กพิการ หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญาหรือจิตใจ ไมวาความ
บกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
๗. เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก หมายถึง เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหยาราง
ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัย
หรือกําลังความสามารถและสติปญญาหรือเด็กที่ไมสามรถชวยเหลือตัวเองได
๘. เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง คือ เด็กซึ่งกระทํา
ผิ ด หรื อ ต อ งว า กระทํ า ผิ ด หรื อ เด็ ก ซึ่ ง ได รั บ ความเสี ย หายจากการกระทํ า ความผิ ด ทางอาญา ที่ ศ าล
พนั ก งานอั ย การ หรื อ พนั ก งานสอบสวนเห็ น ว า ตามพฤติ ก ารณ ห รื อ สภาพแวดล อ มจํ า ต อ งได รั บ การ
สงเคราะห๑

๑

กฎกระทรวง กําหนดเด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะห พ.ศ.๒๕๔๙

๖๕

แผนผังการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห
- พนักงานเจาหนาที่ตาม ม.๖
- ผูมหี นาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม ม.๒๔
การเขาตรวจคน/การนําเด็กไปที่ทําการ กักตัวเด็กไมเกิน ๑๒ ชม./การสอบถามขอมูล
/การสืบเสาะและพินิจ/การประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว/การดูแลรักษาพยาบาล

ครอบครัวบุญธรรม

การชวยเหลือและสงเคราะหเด็ก
และครอบครัว

การมอบเด็กใหอยูในความ
อุปการะของบุคคลที่เหมาะสมไม
เกิน ๑ เดือน

สภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดลอม
ไมเหมาะสมและมีเหตุจําเปน
การใชมาตรการคุม ครองสวัสดิภาพ

การคืนเด็กใหผปู กครอง
อาจวางขอกําหนดปองกันไมใหเด็กไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

การใหเด็กเขารับการสงเคราะห

ผูปกครองใหความยินยอม

ผูปกครองไมใหความยินยอมหรือ
ไมอาจใหความยินยอมได

ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด

ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคม
สงเคราะหและการแพทย

ตองฟงรายงานและความเห็นของผูเชี่ยวชาญสาขา
วิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทย

สั่งใหเขารับการสงเคราะหและกําหนดระยะเวลา

สั่งใหเขารับการสงเคราะหและกําหนดระยะเวลา

เลี ้ยงดูเด็กโดยมิชอบ

วากลาวตักเตือนทําทัณฑบน
และวางเงินประกัน

ผูปกครองโตแยงคําสัง่ ใหเขารับการสงเคราะห/การกําหนดระยะเวลาตอศาลเยาวชนและครอบครัว

สถานรับเลี้ยงเด็ก/ครอบครัว

ปรากฏวาเปนเด็กที่เสี่ยงตอการกระทํา
ผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ

สถานแรกรับ

สถานสงเคราะห

สถานพัฒนาและฟนฟู/สถานที่ทางศาสนา

ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด
ปฏิเสธคํารองขอรับเด็กของผูปกครอง

ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด
สั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพ

ผูปกครองโตแยงคําสัง่ คําปฏิเสธฯ
ตอศาลเยาวชนและครอบครัว

ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหเด็กพนจากการ
ผูปกครอง/ครอบครัวทดแทน

๖๒

๖๖

๒. เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
เด็กที่พึงไดรบั การคุมครองสวัสดิภาพ ไดแก
๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม คือ เด็กที่ถูกกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ จนเปนเหตุ
ใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก
การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือขัด
ตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม
๒) เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด หมายถึง เด็กที่ประพฤติตนไมสมควรเด็กที่ประกอบอาชีพหรือ
คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายและขัดตอศีลธรรมอันดีหรือ
อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย
๓) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ คือ
(๑) เด็กที่ตองหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตอายุยังไมถึงเกณฑตอง
รับโทษทางอาญา (อายุไมเกิน ๑๐ ป)
(๒) เด็ ก ที่ ศ าลหรื อ ผู อํ า นวยการสถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนส ง มารั บ การ
คุมครองสวัสดิภาพ และไมมีผูปกครองหรือผูใหการอุปการะเลี้ยงดู หรือมีแตไมอยูใน
สภาพที่จะใหการดูแลเอาใจใสตอเด็กได
(๓) เด็กที่ประกอบอาชีพที่นาจะเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ หรือประกอบอาชีพใน
บริเวณที่เสี่ยงอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
(๔) เด็ ก ที่ อ าศั ย อยู กั บ บุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก ารณ ที่ น า สงสั ย ว า ประกอบอาชี พ ไม สุ จ ริ ต หรื อ
หลอกลวงประชาชน

๖๗

แผนผังการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
- พนักงานเจาหนาที่ตาม ม.๖
- ผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม ม.๒๔
- พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

การเขาตรวจคน/แยกตัวเด็ก/การตรวจรักษาทางกายหรือจิตใจ

กรณีผูปกครองหรือญาติกระทํา
ทารุณกรรมตอเด็ก

พนักงานเจาหนาที่

การสงเคราะหตาม ม.๓๓

สืบเสาะและพินิจระยะเวลา
ไมเกิน ๗ วัน

สถานแรกรับ
สถานพัฒนาและฟนฟู

- พนักงานเจาหนาที่
- พนักงานอัยการ

มอบตัวเด็กใหผูปกครองหรือ
บุคคลที่ยินยอมรับตัวเด็ก
- อาจแตงตัง้ ผูคมุ ครอง
สวัสดิภาพเด็กตาม ม. ๔๘
- อาจวางขอกําหนดปองกันมิให
เด็กถูกทารุณกรรม

ขยายเวลาไมเกิน ๒๓ วัน ตอ
ศาลเยาวชนและครอบครัว

คืนเด็กใหผูปกครอง

ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทย

สั่งใหเด็กเขารับการคุมครองสวัสดิภาพ
สถานคุมครองสวัสดิภาพ/สถานพัฒนาและฟนฟู/สถานสงเคราะห/
การมอบใหผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับตัวเด็ก
โดยอาจแตงตัง้ ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กและวางขอกําหนด

ผูปกครองโตแยงคําสัง่ สงเด็กเขารับ
การคุมครองสวัสดิภาพตอ
ศาลเยาวชนและครอบครัว

- ประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว
- รายงานการขจัดหรือควบคุมปจจัยเสี่ยง
ยุติการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก

กรณีมีการฟองคดีอาญา: มีเหตุจะกระทําทารุณกรรมอีก

กรณียังไมมีการฟองคดีอาญา/ไมฟองคดีอาญา: มีเหตุจะกระทําทารุณกรรมอีก

ศาลเยาวชนและครอบครัว: มีอํานาจกําหนด/ออกคําสั่ง
หามเขา
ใกลตัวเด็ก

หามเขา
เขต
มาตรการ
ควบคมความ

พนักงานเจาหนาที่/พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ/
ผูมีหนาทีค่ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม ม. ๒๔/พนักงานอัยการ

ทํา
ทัณฑบน

ยื่นคํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัว
เพื่อออกคําสั่งมิใหกระทําทารณกรรม

คําสั่งกักขังครั้ง
ละไมเกิน ๓๐

คําสั่งกักขังครั้ง
ละไมเกิน ๓๐

มาตรการ
ควบคมความ

อาจเรียกประกัน

๖๔

๖๘

การคุมครองเด็กที่พึงไดรบั การคุมครองสวัสดิภาพ
มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีอํานาจและหนาที่ดูแลและตรวจสอบ
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู และ
สถานพินิจที่ต้ังอยูในเขตอํานาจ แลวรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครอง
เด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบ และใหมีอํานาจและ
หนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคมุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการคุมครองเด็กอําเภอ ตําบล หมูบาน มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล
(๒) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่
อยูในการกํากับดูแล
(๓) จัดทํ ารายงานและความเห็น เกี่ยวกั บสภาพความเปนอยูของเด็ กและของผูป กครอง เสนอต อ
ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนั กงานเจ าหน าที่ ผูปกครองสวั สดิ ภาพ คณะกรรมการ
คุมครองเด็กจังหวัด เพื่อดําเนินการตอไป

๖๙

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื ่อ
ตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก มีการกักขัง หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ แตในกรณี
มีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันที เด็กอาจไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่
อื่นซึ่งยากแกการติดตามชวยเหลือ ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาหลังพระอาทิตยตกได
(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุสงสัยอันควรวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ ในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจนําตัวเด็กไปยังที่ทําการของพนักงาน
เจาหนาที่ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยมิ
ชักชา แตไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกินกวาสิบสองชั่วโมงไมได เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตาม (๖)
ระหวางที่เด็กอยูในความดูแลจะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล
(๓) มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความ
ประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก
(๔) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูปกครองเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ที่
เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือผูครอบครอง หรือผูดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลัง
ศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา
การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให
(๕) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจางของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก
หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื ่อสอบถามบุคคลที่อยู
ในที่น้ันๆ และรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู
อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก
(๖) มอบตัวเด็กใหแกผปู กครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูปกครองใหดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทาง
ที่ถูกตอง เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
(๗) ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ ตั ว เด็ ก เพื่ อ มอบให แ ก ส ถานแรกรั บ ในกรณี มี ก ารส ง เด็ ก ไปยั ง สถานแรกรั บ หรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการรองขอ

๗๐

การคุมครองเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดมักมีพฤติกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑) เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร
ไดแก เด็กที่มีพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
๑. ประพฤติตนเกเรหรือขมเหงรังแกผูอื่น
๒. มั่วสุมในลักษณะที่กอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
๓. เลนการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
๔. เสพสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติดใหโทษหรือของมึนเมาอยางอื่น เขาไปในสถานที่เฉพาะเพื่อ
การจําหนายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
๕. เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
๖. ซื้อหรือขายบริการทางเพศ เขาไปในสถานการคาประเวณีหรือเกี่ยวของกับการคาประเวณี
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
๗. ประพฤติตนไปในทางชูสาว หรือสอไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ
๘. ตอตานหรือทาทายคําสั่งสอนของผูปกครองจนผูปกครองไมอาจอบรมสั่งสอนได
๙. ไมเขาเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ
๒) เด็กที่ประกอบอาชีพที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี
ไดแก เด็กที่ประกอบอาชีพ
๑. ขอทานหรือกระทําการสงไปในทางขอทาน โดยลําพังหรือโดยมีผูบังคับ ชักนํา ยุยง หรือ
สงเสริม
๒. ประกอบอาชีพหรือกระทําการใดอันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือขัด
ตอศีลธรรมอันดี

๗๑

๓) เด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอ
ศีลธรรมอันดี
ไดแกเด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคล ดังตอไปนี้
๑. บุคคลหรือกลุมคนที่รวมตัวกันมั่วสุม เพื่อกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นหรือกระทําการอัน
ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
๒. บุคคลที่ประกอบอาชีพที่ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
๔) เด็กที่อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย
ไดแก เด็กที่อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่ดังตอไปนี้
๑. เด็กที่อาศัยอยูกับบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษหรือใหบริการทางเพศ
๒. เด็กที่เรรอนไปตามสถานที่ตางๆ โดยไมมีที่พักอาศัยเปนหลักแหลงที่แนนอน
๓. ถูกทอดทิ้งหรือถูกปลอยปละละเลยใหอยูในสภาพแวดลอมอันอาจชักนําไปในทางเสียหาย

๗๒

แผนผังการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กที่เสี่ยงตอการกระทํา
พนักงานเจาหนาที่ ตาม ม.๖
ผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม ม.๒๔
สอบถามเด็กและหาขอเท็จจริง

เด็กตองไดรับการสงเคราะหตาม ม.๓๓ แตยังไมตองสงสถาน

เด็กตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ สงเขา
สถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟนฟู

แรกรับ,สถานสงเคราะห,สถานคุมครองหรือ
สถานพัฒนาและฟนฟู
มอบเด็กใหผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมดูแลอาจแตงตั้ง
ผูคุมครองสวัสดิภาพตาม ม.๔๘ หรือไมก็ได

ใหรายงานประวัติและความเห็นไปยัง
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด

วางขอกําหนดซึ่งผูปกครองตองดูแล

ใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม
ผูปกครองฝาฝน

พนักงานเจาหนาที่หรือผูคุมครองสวัสดิภาพรับ
เด็กกลับไปดูแลรับเด็กกลับไปดูแล

๗๓

แนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อตรวจพบเด็กในสถานที่เสี่ยง
การดําเนินการ
พบครั้งที่ ๑
พบเด็กเสี่ยงตอการกระทําผิด

พบครั้งที่ ๒
พบเด็กฝาฝนหรือกระทําผิด

พบครั้งที่ ๓ หรือมากกวา
พบเด็กฝาฝนหรือกระทําผิดอีก

แนวทางปฏิบัติ

เอกสารที่เกี่ยวของ

๑. พาเด็ ก ไปยั ง สถานี ตํ า รวจในพื้ น ที่ เพื่ อ
สอบประวัติเด็กและขอหลักฐานประจําตัว
เด็ก
๒. วากลาวตักเตือนเด็กและผูปกครอง(ตาม
ม. ๔๕ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖)
๓. ทําหนังสือเรียกผูปกครอง
๔. บั น ทึ ก เป น หลั ก ฐานตามแบบบั น ทึ ก
ขอเท็จจริง
๑. พาเด็ ก ไปยั ง สถานี ตํ า รวจในพื้ น ที่ เพื่ อ
สอบประวัติเด็กและขอหลักฐานประจําตัว
เด็ก
๒. เรียกผูปกครองมาประชุมหารือพรอมกับ
เด็ก
๓. เด็ ก ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลง เกี่ ย วกั บ การ
ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมและทํ า งานตาม
ขอตกลง ผูปกครองทําบันทึกขอตกลง
การวางข อกํา หนดเพื่ อปองกัน ไม ใ หเ ด็ ก
กระทําผิดอีก
๔. ผูปกครองวางเงินประกัน
๑. ทําตามขั้นตอนเหมือนครั้งที่ ๒ เพิ่มเวลา
การทํางานบริการสังคมของเด็กมากขึ้น
๒. ริ บ เงิ น ประกั น ของผู ป กครองส ง เข า
กองทุนคุมครองเด็กคุมครองเด็ก
๓. ทีมสหวิชาชีพประชุมหารือเปนรายกรณี
เพื่อประเมินและหาแนวทางดําเนินการ

๑. แบบสอบประวัติ
๒. แบบบันทึกเปนหลักฐาน
๓. แบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสถาน
บริการจังหวัดเชียงใหม
๔. แบบเรี ย กผู ป กครองของพนั ก งานเจ า หน า ที่
ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. แบบบันทึกขอตกลงสําหรับเด็ก
๒. แบบบันทึกขอตกลงสําหรับผูปกครอง

๑. แบบบันทึกการทํางานบริการสังคม

การบันทึกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อตรวจพบเด็กในสถานที่เสี่ยงและการตรวจสถาน
บริการทุกชุดนั้น ควรจะมีพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมดวยทุกครั้งเพื่อลง
นามในแบบรายงานและบันทึกความเห็นแนวทางที่จะดําเนินการที่เหมาะสมหรือการสงตอ

๗๔

(สําหรับเด็ก ครั้งที่๑)

แบบบันทึกขอมูลเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
๑. ประวัติบุคคล
๑.๑ ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.).................................................นามสกุล.................................................................อายุ.....................ป
เลขที่บัตรประชาชน.......................................................วัน/เดือน/ป เกิด.............................เชื้อชาติ................สัญชาติ.........................
ศาสนา..........................................
๑.๒ ที่อยู
- ตามทะเบียนบาน บานเลขที่..................หมูที่..................ซอย.....................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย........................เบอรโทรศัพท...........................................
- ปจจุบัน บานเลขที่...................หมูท่.ี ......................ซอย......................ถนน.................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.........................เบอรโทรศัพท..........................................
๑.๓ บิดาชื่อ นาย..................................................................................................อายุ..................ป เบอรโทรศัพท....................................
มารดาชื่อ นางสาว/นาง..................................................................................อายุ..................ป เบอรโทรศัพท....................................
ผูปกครอง ชื่อ...................................................อายุ..............ป บานเลขที่...................หมูท่.ี ........... ซอย.............................................
ถนน...........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพท........................................
๑.๔ การศึกษา/อาชีพ
จบการศึกษา ระดับ.........................................../กําลังเรียน ชั้น....................................................
โรงเรียน/วิทยาลัย/.............................................................................../อาชีพ.........................................รายได........................บาท/เดือน
๒. มีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิด ตามกฎกระทรวง (การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) วาดวยการกําหนดเด็กที่เสี่ยงตอ
การกระทําความผิด พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................ผูสอบขอเท็จจริง
(................................................)

(ลงชื่อ)................................................เด็ก
(................................................)

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..................สถานที่.............................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูส อบขอเท็จจริง................................................ตําแหนง......................................โทรศัพท..............................................
หนวยงาน..............................................................................................................................................................................................

๗๕

(สําหรับผูป กครอง ครั้งที่ ๑ )

แบบบันทึกขอเท็จจริง
เขียนที่....................................................
วันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ..........
เมื่อวันที่................................................. เวลา.................................น. สถานที่............................................................................
พนักงานเจาหนาทีต่ าม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ชื่อ................................................ นามสกุล.........................................................
ไดพบ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ).................................................... นามสกุล.................................................................... อายุ..................ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................................... อยูบานเลขที่........... หมูที่.......... ถนน..................................................
ตรอก/ซอย....................................... แขวง/ตําบล.............................................. จังหวัด.............................. โทรศัพท..................................
ซึ่งเปน............................. ของ (นาย/น.ส./นาง ).................................................... นามสกุล................................................... อายุ...........ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน................................................. อยูบานเลขที่................ หมูท่.ี ............. ถนน................ ตรอก/ซอย...............
แขวง/ตําบล................................ จังหวัด........................................... โทรศัพท................................... ไดมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทํา
ความผิด ดังตอไปนี้
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
พนักงานเจาหนาทีจ่ ึงไดเรียกตัว ( นาย/น.ส./นาง ).................................................. นามสกุล..........................................................
ซึ่งเปนผูปกครองของ ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ).................................................................... นามสกุล..........................................................
มารับทราบพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และไดรวมกันหาแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กหรือผูที่อยูในความปกครองดูแลเพื่อมิใหประพฤติตนที่เสี่ยงตอการ
กระทําความผิดซ้าํ พรอมนี้จึงบันทึกไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ............................................ผูปกครอง
(..............................................)
ลงชื่อ............................................เด็ก
(..............................................)
ลงชื่อ............................................พนักงานเจาหนาที่
(.............................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(.............................................)

๗๖

(สําหรับเด็ก ครั้งที่ ๒)

บันทึกขอตกลง
เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ...................
เรียน พนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ขาพเจา ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว )................................................... นามสกุล.............................................................................
เกิดวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ............ อายุ...............ป อยูบานเลขที่............ หมูท่.ี ..........ถนน............................................
ตรอก/ซอย..............................................แขวง/ตําบล...................................................จังหวัด.......................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน......................................................... โทรศัพท..........................................
ตามที่ขาพเจามีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิด ตามกฎกระทรวง (การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) วาดวยการ
กํ า หนดเด็ ก ที่ เ สี่ ย งต อ การกระทํ า ความผิ ด พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ . ............เดื อ น..............................พ.ศ. ....................สถานที่
................................................................................................................ขอทําบันทึกขอตกลงตอพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๙ ......................................................) ดังตอไปนี้
(๑) จะไมมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิดฯ อีก
(๒) หากมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิด และพนักงานเจาหนาที่ฯ ไปพบอีก
ขาพเจายินยอมที่จะทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณะประโยชน ตามที่พนักงานเจาหนาที่ฯ จะกําหนดตอไป
ลงชื่อ.................................................ผูใหสัญญา
(..................................................)
ลงชื่อ................................................พนักงานเจาหนาที่
(....................................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(...................................................)

๗๗

(สําหรับผูป กครอง ครั้งที่ ๒ )
บันทึกขอตกลง
เขียนที่................................................................
วันที่.......... เดือน .................... พ.ศ. ..................
เรียน พนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ (...............................................................................)
ขาพเจา....................................................................................เชื้อชาติ..............สัญชาติ............อาชีพ...........................................
เกิดวันที่................เดือน..................................พ.ศ. ...............อายุ........ ป อยูบานเลขที่...................หมูที่...........ถนน....................................
ตรอก/ซอย..................................แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด................................................
โทรศัพท..................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน............................................................. ซึ่งเกี่ยวของเปน...................................
ของ (ด.ช./ ด.ญ./นาย/นางสาว) ................................................................ นามสกุล........................................................ อายุ.....................ป
ขอทําบันทึกขอตกลงกับพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้
๑. วางเงินประกัน จํานวน...............................บาท (......................................................) เพื่อเปนหลักประกัน
๒. จะปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดรวมกันกําหนด ดังนี้
( ) ระมัดระวังมิใหเด็กประพฤติตนเกเรหรือขมเหงรังแกผูอ ื่น
( ) ระมัดระวังมิใหเด็กมั่วสุมในลักษณะที่กอความเดือดรอนรําคาญแกผอู ื่น
( ) ระมัดระวังมิใหเด็กเลนการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
( ) ระมัดระวังมิใหเด็กเสพสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติดใหโทษหรือของมึนเมาอยางอื่น หรือเขาไปในสถานที่
เฉพาะเพื่อการจําหนายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
( ) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
( ) ระมั ด ระวั ง มิ ใ ห เ ด็ ก ซื้ อ หรื อ ขายบริ ก ารทางเพศ เข า ไปในสถานค า ประเวณี ห รื อ เกี่ ย วข อ งกั บ การ
คาประเวณีตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
( ) ระมัดระวังมิใหเด็กประพฤติตนไปในทางชูสาว หรือสอไปในทางลามกอนาจารในที่ สาธารณะ
๓. หากเด็กยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและพนักงานเจาหนาทีฯ่ ไปพบอีก ขาพเจายินยอมใหริบเงินประกัน
ดังกลาว และใหเด็กทํางานบริการสังคมและสาธารณะประโยชนตามขอตกลงรวมกันระหวางพนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองและเด็ก
ตอไป
ลงชื่อ.................................................ผูปกครอง
(.....................................................)
ลงชื่อ.................................................พนักงานเจาหนาที่
(.....................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน
(
)

๗๘

สัญญาทําทัณฑบน (ตาม มาตรา ๓๙) แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เขียนที่.......................................................................
วันที่........ เดือน...............................พ.ศ. .................
ขาพเจา...........................................................................เชื้อชาติ..................สัญชาติ...................อาชีพ.......................................
เกิดวันที่.............. เดือน...............................พ.ศ. .................อายุ.........ป อยูบานเลขที่.............หมูท่.ี ......ถนน............................................
ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท...................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................เกี่ยวของเปน...................ของเด็ก
ขอทําสัญญาประกันทัณฑบนไวตอ.......................................................................................................................มีขอความที่จะ
กลาวตอไปนี้
ขาพเจา ขอสัญญาวาจะใหการอุปการะเด็กที่อยูใ นความปกครอง คือ.............................................................................................
เปนอยางดี โดยจะไมเด็กในความปกครองทําการใดอันเปนการประพฤติตนไมสมควรตามกฎกระทรวงกําหนดเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
ถาขาพเจาผิดสัญญาทําทัณฑบน ขาพเจายินยอมใหดําเนินการดังนี้
๑. ขาพเจายินยอมใหปรับเงินจํานวน....................................บาท(.........................................................)
๒. ขาพเจายินยอมใหเด็กในความปกครองคือ...................................................................................................ที่ฝาฝนทัณฑบน
ไปทํางานบริการสังคมและสาธารณประโยชนที่เหมาะสมตอไป
ลงชื่อ......................................................ผูใหสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................พนักงานเจาหนาที่
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.......................................................)

๗๙

๓. เด็กที่พึงไดรับการสงเสริมความประพฤติ
แผนผังการทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กที่พึงไดรับการสงเสริมความประพฤติ
พนักงานเจาหนาทีต่ าม ม.๖
- สอบถามเด็ก
- มีหนังสือเรียกผูปกครอง
- รวมประชุมปรึกษาหารือพรอมเด็ก
วากลาวตักเตือนเด็กและผูปกครอง

เมื่อเด็กฝาฝน
พนักงานเจาหนาที่
เรียกผูปกครองมาประชุมปรึกษาหารือพรอมเด็ก
เพื่อมีขอตกลงรวมกัน

ผูปกครองโตแยงคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ตอ
ศาลเยาวชนและครอบครัว

ทําทัณฑบน

ผูปกครองฝาฝน

ขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการสังคม
หรือทํางานสาธารณประโยชน

เรียกผูปกครองมาทําทัณฑบน
วางเงินประกัน

การวางขอกําหนดเพื่อปองกัน
ไมใหเด็กกระทําผิดอีก

๘๐

บทบาทของสถานศึกษาในการสงเสริมความประพฤติเด็ก
๑. โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษาและ
ฝกอบรมแกนัก เรีย น นัก ศึ ก ษา และผูป กครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความ
รับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒. นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที ่กําหนด
ในกฎกระทรวง
บทบาทของครู/อาจารยในการสงเสริมความประพฤติเด็ก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ใหการศึกษาเด็ก
จัดสิ่งแวดลอมดานสังคมรอบ ๆ ตัวเด็ก
รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน
การดูแลสุขภาพเด็กขณะอยูโรงเรียน
การใหพอแมผปู กครองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
มีสวนรวมในการดูแลเด็กของผูปกครอง

๘๑

คณะกรรมการคุม ครองเด็กมีอํานาจดําเนินการ
เพื่อสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) สอบถามครู อาจารย หรื อ หั ว หน า สถานศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ ความประพฤติ การศึ ก ษา นิ สั ย และ

สติปญญา ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไมประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
และตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกําลังศึกษาอยู
มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป
(๓) ใหคําแนะนําแกผป
ู กครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียนหรือนักศึกษา
ไมประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที ่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหลงที่ชักจูง
นักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่
อื่นเพื่อดําเนินการ

๘๒

การลงโทษเด็กตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในกรณีที่จําเปนที่จะตองใชวิธีการลงโทษเด็กที่กระทําฝาฝนระเบียบ วินัย ขอบังคับใหใชวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) วากลาวตักเตือน อบรมสั่งสอนเด็กใหกลับประพฤติตวั เปนคนดี
(๒) ตัดรางวัลหรือถอนสิทธิบางอยาง เชน งดการเลน การบันเทิงพักผอนหยอนใจในทางตาง ๆ
หามชมการแสดงหรือออกเที่ยวนอกบริเวณ ทั้งนี้ ตองใหเด็กไดมีการงานอยางใดอยางหนึง่ ทํา
หรือแยกเด็กใหอยูตางหากจากเด็กอืน่ แตหามแยกเด็กที่มีอายุต่ํากวาสิบสองป
(๓) ใหเด็กทํากิจกรรม โดยจัดใหเด็กกระทําการใดๆ เพื่อบําเพ็ญประโยชนตอตนเอง สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู ครอบครัวและสังคม
(๔) หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทํารายรางกายหรือจิตใจ
กักขังทอดทิ้งเด็กหรือลงโทษเด็กโดยวิธีรุนแรง
(๕) ใหผูปกครองสวัสดิภาพจัดทําสมุดรายงานการลงโทษเด็กขึ้นไวที่สํานักงานหรือสถานที่จะ
ตรวจดูไดทุกโอกาส ตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กําหนด
(๖) การพิจารณาลงโทษเด็กจะดวยความผิดประการใดก็ตาม ใหคํานึงถึงโทษตามความจําเปน
ความเหมาะสม และตองพอสมควรแกวัยของเด็ก แตท้ังนี้ จะลงโทษเด็กในการเลี้ยงดูของ
สถานรับเลี้ยงเด็กมิได
(๗) การลงโทษเด็กเพราะเหตุที่ลุแกโทสะจริต หรือดวยมูลเหตุจูงใจประการอื่นหรือการลงโทษที่
เกินสมควรแกเหตุ นอกจากการอบรมสั่งสอน ใหถือวาเปนการฝาฝนระเบียบนี้

๘๓

๘๔

บทที่ ๔
บทบาทหนาที่และเทคนิคการทํางานของทีมสหวิชาชีพ
และรายชื่อหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็ก

๘๕

๘๖

บทที่ ๔
บทบาทหนาที่และเทคนิคการทํางานของทีมสหวิชาชีพ
และรายชื่อหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็ก
๔.๑ บทบาทหนาที่และเทคนิคการทํางานของทีมสหวิชาชีพ
๑) บุคคลากรทางการแพทย
แพทย
หมายถึง แพทยทมี่ ีสวนรวมในการชวยเหลือคุมครองเด็ก ไดแก แพทยทวั่ ไป แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา
ตางๆ ไดแก นิติแพทย สูตินารีแพทย กุมารแพทย ศัลยแพทย รังสีแพทย ศัลยแพทยกระดูก

บทบาทหนาที่
แพทยมีบทบาทในการชวยเหลือคุมครองเด็กในฐานะผูต รวจรักษาพยาบาล ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
เพื่อใหความเห็นตามหลักวิชาการ โดยมีหนาที่ คือ
๑. ประเมินสภาพความเจ็บปวยของเด็กและสืบคนความเสี่ยงตอการเกิดการทารุณกรรมเด็ก ทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ
๒. บําบัดรักษาเด็กทีถ่ ูกทารุณกรรม
๓. จัดหาสถานที่ท่แี ยกเฉพาะสวน เพื่อการดูแลรักษาอยางใกลชิดและปองกันการกระทําทารุณกรรม
๔. ติดตามดูแลรักษาอยางตอเนื่อง
๕. ประเมินความเสี่ยงและปองกันการเกิดเหตุซ้ําซอนและภาวะแทรกซอน

พยาบาล/เจาหนาที่สาธารณสุข
บทบาทหนาที่
๑. คัดกรองดานรางกาย ใหการพยาบาลตามสภาพปญหาของเด็ก
๒. ประเมินสภาพผูปวยวามีภาวะวิกฤติดานจิตใจหรือไม และใหการดูแลชวยเหลือตามสภาพจิตใจ สงปรึกษา
จิตแพทยในรายทีม่ ีปญหารุนแรง
๓. ประเมินความเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงซ้ํา และใหการดูแลปองกัน
๔. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและทีมสหวิชาชีพภายในและภายนอกโรงพยาบาลในการใหความ
ชวยเหลือเด็ก แจงศูนยประสานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรีใหรับทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง (ในรายทีม่ ีปญหาซับซอน)
๕. เฝาระวังและปองกันปญหาในชุมชน

๘๗

เทคนิคการทํางานของแพทย/พยาบาล/เจาหนาที่สาธารณสุข
๑. ตองมีจิตใจในการดูแลรักษาเด็กที่ถกู ทารุณกรรมอยางเต็มใจ
๒. ดําเนินการอยางทันทีที่ไดรับการปรึกษา ทุกวันและเวลา
๓. แพทยผูเชี่ยวชาญทุกสาขา พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข พรอมปฏิบัติงานทันที ณ หองตรวจที่จัดทําขึน้
โดยเฉพาะสวน
๔. รับตัวเด็กเขาดูแลรักษาในโรงพยาบาลในทุกกรณี
๕. มีการบันทึกขอมูลการตรวจรักษา เพื่อการรักษาและเปนหลักฐานในทางคดี
๖. ใหความชวยเหลือดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล เชน การจัดตัง้ กองทุน
๗. ใหการฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
๘. เตรียมเด็กเพื่อกลับคืนสูสังคม
๙. ปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

ในโรงพยาบาลที่ไมมีนักสังคมสงเคราะห
ใหพยาบาลวิชาชีพทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือเด็กแทน

๘๘

จิตแพทย
บทบาทหนาที่
๑. ตรวจประเมินสภาพความเสียหายทางดานจิตใจ
๒. บําบัดรักษาและฟน ฟูทางจิตใจใหกับเด็กและครอบครัว

นักจิตวิทยา
บทบาทหนาที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ตรวจทางดานจิตวิทยา ไดแก สติปญญา บุคลิกภาพ และปญหาทางอารมณจิตใจ
ใหการชวยเหลือทางดานจิตวิทยาเพือ่ ฟนฟูทางดานอารมณจิตใจ และบุคลิกภาพ
ประเมินสภาพผูปวยวามีภาวะวิกฤติดานจิตใจหรือไม และใหการดูแลชวยเหลือตามสภาพจิตใจ
ใหคําปรึกษา (Counseling) เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกลุมเสี่ยง หรือกรณีที่เด็กหรือ
ครอบครัวมีปญหาทางดานอารมณและจิตใจ
๕. ประเมินความเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงซ้ํา และใหการดูแลปองกัน
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและทีมสหวิชาชีพภายในและภายนอกโรงพยาบาลในการให
ความชวยเหลือ
๗. แจงคณะกรรมการศูนยชวยเหลือเด็กที่ถูกกระทํารุนแรง

เทคนิคการบําบัดฟนฟูดานจิตใจ
๑. สรางสัมพันธภาพกับเด็กและครอบครัวเพื่อใหเด็กไววางใจและเชื่อมั่นวาจะไดรับการปกปองคุมครอง
๒. สํารวจและทําความเขาใจปญหา สํารวจความรุนแรงและผลกระทบดานจิตใจที่เ กิดกั บเด็กและ
ครอบครัว
๓. แกไขปญหาและพิจารณาทางเลือก และเลือกเทคนิคการบําบัดฟนฟูทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับ
ปญหาดานจิตใจหรืออาการของเด็ก เพื่อใหเด็กกลับสูภาวะปกติใหเร็วที่สุด เด็กบางรายที่มีอาการ
รุนแรง จิตแพทยจะพิจารณาการใหยาทางจิตเวชรวมกับการทําจิตบําบัดเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจ
๔. ชวยใหเด็กลงมือปฏิบัติเพื่อฟนฟูจิตใจตนเอง การสนทนาพูดคุยกับเด็กเพียงอยางเดียวอาจไมเพียง
พอที่จะชวยใหเด็กมีอาการดีขึ้น แตหากเด็กและครอบครัวนําขอเสนอแนะจากผูรักษาไปปฏิบัติก็จะ
ชวยใหการบําบัดฟนฟูไดผลเร็วขึ้น เชน เด็กที่ซึมเศราและหมกมุนกับปญหาของตนเอง หากไดทํา
กิจ กรรมกับสมาชิก ในครอบครัว ก็ จะชวยใหเ ด็ กลดความคิดหมกมุนและมีความสุ ขจากการรวม
กิจกรรม
๕. ติดตามผลการบําบัดฟนฟูเด็กมักทําหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่มีพื้นฐานดานจิตใจที่ออนแอและถูก
ทารุณกรรมรุนแรงอยางตอเนื่อง จึงควรติดตามเด็กอยางตอเนื่อง

๘๙

๒) บุคลากรทางสังคมสงเคราะห
นักสังคมสงเคราะห
บทบาทหนาที่
๑. รวบรวมขอเท็จจริงจากการสัมภาษณ สังเกต และจากเอกสารหลักฐานตางๆ เกี่ยวกับการถูก
กระทํา ประวัติเด็ก บุคคล สภาพแวดลอมทางครอบครัวและสังคมที่เกี่ยวของกับเด็ก
๒. นําขอมูลที่ไดมาประเมินสภาวะและความตองการของเด็กและครอบครัว
๓. ประสานงานหรือรวมประชุมกับหนวยงาน หรืผูประกอบวิชาชีพอื่น ทั้งภายในและภายนอกสถาน
สงเคราะห เพื่อรวมคนหาขอเท็จจริง ประเมิน บําบัดฟนฟู สงตอความรับผิดชอบพรอมขอมูล
สงคืนเด็กสูสังคม ปองกันและตรวจสอบ ติดตามเด็กอื่นที่เกี่ยวของกับเด็กที่อยูในความปกครอง
ดูแล
๔. ใหการสงเคราะหแกครอบครัว เพื่อใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรฐานขั้นต่ํา
๕. ประสานงานกับองคกรที่มีนักกฎหมายใหบริการเพื่อดําเนินการทางกฎหมายใหแกเด็กทั้งการ
ปกปอง คุมครอง และการดําเนินคดีตอผูกระทํา
๖. จัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะทางสังคมทั้งรายบุคคลและกลุม เพื่อการบําบัดฟนฟูเบื้องตนใหแก
เด็กในความปกครองดูแล
๗. บันทึกขอมูล รวมทั้งสรุปรวบรวมผลการดําเนินกิจกรรมที่ไดทําใหกับเด็ก และครอบครัว
๘. จัดหาสถานที่ หรือบุคคลที่เหมาะสมที่จะใหความชวยเหลือหลังจากที่เด็กพนจากความปกครอง
ดูแล
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ผูปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย

เทคนิคการทํางาน
๑. เปนผูมีความรูกวางขวาง และมีวิสัยทัศนกวางไกล โดยเฉพาะทัศนคติที่เกี่ยวกับปญหาตางๆ เชน
การละเมิดสิทธิเด็ก
๒. ตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี และรักงานงานสังคมสงเคราะหอยางแทจริง
๓. ควรเปนผูมีประสบการณในการทํางานมากพอสมควร และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจและสังคม
๔. มีความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ไดแก คานิยม หลักการ
วิธีการ และทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห รวมทั้งทักษะที่สําคัญ เชน ทักษะการสัมภาษณ ทักษะ
การชวยเหลือ ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เปนตน และควรผานการอบรมการชวยเหลือในภาวะ
วิกฤต (Crisis Intervention) และการสัมภาษณในลักษณะ Helping interview
๕. มีความอดทน และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

๙๐

องคกรเอกชน ครู หรือผูนําชุมชน
บทบาทหนาที่
๑. ติดตอกับตัวเด็ก สรางความไววางใจเพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดตอเด็ก
เพิ่มขึ้น
๒. ติดตอกับผูท่ีคาดวาจะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการชวยเหลือเด็ก เชน ผูปกครอง ญาติ
ผูนําชุมชน ครู หรือเพื่อนของเด็ก ตามความเหมาะสม
๓. ประสานงานไปยั ง สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารจั ง หวั ด /อํ า เภอ หรื อ งานสั ง คม
สงเคราะห โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

บานพักเด็กและครอบครัว
บทบาทหนาที่
๑. สืบคนประวัติเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยการเยี่ยมบาน สัมภาษณใชวิธีการทางสังคม
สงเคราะหในการทํางาน หากไปดูขอเท็จจริงแลวเห็นวา ถาสงเด็กกลับไปอยูกับครอบครัว
แลวเด็กไมปลอดภัย เนื่องจากพอแมเปนผูกระทําหรือระบบสังคมไมพรอมที่จะดูแลเด็ก หรือ
เด็กไมสามารถภูมิใจในตัวเองได ดังนั้น จะตองชะลอการสงเด็กกลับคืนสูบาน
๒. ใหคําปรึกษาแกเด็ก
๓. จัดกิจกรรมในบาน เชน การสันทนาการ การพัฒนาทางดานอารมณ จิตใจ การจัดระบบใน
บานพัก เชน เครื่องใชในบานพักที่เหมาะสมตองไมเปนอาวุธเพื่อเปนเครื่องมือทํารายกันเอง
หรือทํารายตนเองของเด็ก
๔. จัดกลุม เชน ศิลปะบําบัด การสงเสริมอาชีพ
๕. จัดการประชุมรายกรณีของทีมสหชาชีพ เฉพาะกรณีเด็กที่มีปญหาในบานพัก เพื่อประเมิน
เด็กรวมกันถึงสาเหตุของการกระทํา และวางแผนในการบําบัดฟนฟูเด็กตอไป
๖. แลกเปลี่ยนการทํางานระหวางบานพักดวยกัน นําประเด็นของแตละบานพักมาหารือและหา
ขอสรุปรวมกัน
๗. จัดหองสัมภาษณ การสืบพยานเด็กที่เหมาะสม เป นสัดสวน และมีอุปกรณที่เอื้อตอการ
ทํางาน
๘. คืนเด็กสูสังคม โดยกอนคืนตองประเมินครองครัวเด็ก หรือครอบครัวอุปถัมภ การรับบุตร
บุญธรรม

๙๑

๓) บุคลากรทางกฎหมาย
ตํารวจ
บทบาทหนาที่
๑. รวบรวมพยานบุคคล พยานวัตถุ เชน เสื้อผาของเด็กที่สวมใสในขณะถูกกระทํา คราบเลือด
คราบอสุจิ เสนผม เสนขนภายใน ๒๔ ชั่วโมง หรือโดยเร็วที่สุด หลังจากทราบเหตุการณ
หากทําได ควรถายภาพ รองรอยการถูกทําราย บาดแผล ไวเปนหลักฐาน
๒. ชี้ แ จงให ผู ป กครองเข า ใจเบื้ อ งต น ก อ นที่ จ ะมี ก ารพาเด็ ก ไปตรวจร า งกาย เพื่ อ ประกอบ
พิจารณาคดีท่ีโรงพยาบาล และแนะนําวาไมควรชําระลางรางกายของเด็กกอนตรวจ เพราะ
จะเปนการทําลายหลักฐาน
๓. ในอําเภออื่นนอกจากอําเภอเมือง ถาสามารถนําสงที่โรงพยาบาลจังหวัดไดก็ใหนําสง แตถา
ไม ส ามารถนําสงไดใ หสงเด็กไปตรวจ ณ โรงพยาบาลประจํ า อํ า เภอ
หรื อ ในกรณี ที่
โรงพยาบาลอําเภอไมสามารถทําการตรวจได ใหพนักงานสอบสวนหรือรอยเวรขอความ
รวมมือกับโรงพยาบาลใหเก็บสิ่งสงตรวจ เพื่อสงไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โดยประสานงานกับงานสังคมสงเคราะหผูปวยนอกของโรงพยาบาลหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
๔. ประสานงานไปยังศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหมเปนการดวน

เทคนิคการทํางาน
๑. เจาหนาที่ตํารวจ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนควรคํานึงถึงสภาพจิตใจของเด็กเปนสําคัญ
และควรปฏิบัติตอเด็กและผูปกครองอยางนุมนวลทั้งทาทีและวาจา มีความสงบและมั่นคงๆ
ไมแสดงทาทีตําหนิและวิจารณ หรือตัดสินวาใครผิดใครถูก
๒. ในการสอบปากคําเด็ก ควรมีสถานที่เฉพาะซึ่งมีความเปนสวนตัว เพื่อเปนการรักษาความลับ
ของเด็ก และมีบรรยากาศที่ อบอุน ปลอดภัย นาไววางใจ ไมใ หเป น การทารุ ณจิตใจเด็ ก
ซ้ํ า ซ อ น ถ า เป น ไปได ควรประสานงานให นั ก สั ง คมสงเคราะห ห รื อ นั ก จิ ต วิ ท ยามาร ว ม
สอบปากคําเด็กดวย

ทนายความ/อัยการ
บทบาทหนาที่
ใหความเห็นหรือดําเนินการชวยเหลือทางกฎหมายทั้งในศาลหรือนอกศาลตอประเด็น
ขอพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการชวยเหลือคุมครองเด็ก และหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๙๒

การสงเคราะห ประสานงานชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม จิตใจ และ
ทุนการศึกษา

๑. สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม
๒. ศูนยประสานงานเพื่อ
พิทักษสิทธิเด็กและสตรี
จังหวัดเชียงใหม

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐

ที่อยู

๙๓

x ประสานงานระหวางภาครัฐแลภาคเอกชนเพื่อรั บ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๕
แจงเหตุชวยเหลือ คุมครอง บําบัด ฟนฟู การคืนสู ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
สั ง คมให กั บ เด็ ก และสตรี หรื อ เหยื่ อ การกระทํ า จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
รุ น แรงและเหยื่ อ การค า มนุ ษ ย ประสานงานเพื่ อ
บังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดกับเด็กและ
สตรี
x เปน ศู น ย ก ลางการทํา งานร ว มแบบสหวิช าชี พ เพื่ อ
ประเมินสภาวะและหาแนวทางและมาตรฐานในการ
แกปญหาเด็กและสตรี ศูนยขอมูล ประเมินผล การ
รายงานเกี่ยวกับการคุมครองชวยเหลือบําบัด พื้นฟู
เด็กและสตรี และคืนสูสังคม
๓. บานพักเด็กและครอบครัว x บานพักชั่วคราวสําหรับเด็กและครอบครัวที่ประสบ เลขที่ ๖๓/๔ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
(บานพิงใจ)
ปญหาเดือดรอน
x ศูนยแจงขาวสาร ใหคําแนะนําปรึกษาปญหาแกเด็ก
และครอบครัวในกรณีเรงดวน
x เปนศูนยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการชวยเหลือเด็กและครอบครัว

ขอบขายงาน

ชื่อหนวยงาน

เบอรติดตอ

โทรศัพท ๐ ๕๓๒๑ ๖๔๕๙

โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๔๓-๔

โทรศัพท ๐ ๕๓๓๕ ๗๐๘๘
๐ ๕๓๒๑ ๖๑๗๑

๔.๒ รายชื่อหนวยงานในจังหวัดเชียงใหมที่ใหความชวยเหลือเด็ก

๙๔

สงเสริมความรู พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดาน เลขที่ ๒๐๐/๓ ถนนราษฎรบํารุง ตําบลวัด โทรศัพท ๐ ๕๓๒๔ ๙๔๐๖
อนามัยเจริญพันธุ
เกต อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
๐ ๕๓๒๔ ๖๓๔๗
๕๐๐๐๐

๘. สมาคมวางแผนครอบครัว
แหงประเทศไทย

โทรศัพท ๐ ๕๓๑๔ ๐๐๑๐
โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๗๑๘๐

โทรศัพท ๐ ๕๓๒๒ ๑๐๑๘
๐ ๕๓๒๑ ๑๓๙๘

x รับแจงเหตุการณกระทําทารุณกรรมเด็ก บังคับใช สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๕
ถนนมหิดล ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
กฎหมายกับผูกระทําผิดกับเด็กและสตรี
x ใหความคุมครองทางสังคมแกเด็ก เยาวชนและสตรี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
โดยการสืบสวนจับกุมผูกระผิด สอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานดําเนินคดีกับผูกระทําผิด ตลอดจน
ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และคําแนะนําใน
การปองกันตนเองจากการกระทําผิดทุกรูปแบบที่
อาจเกิดขึ้น

สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐

๗. สํานักงานตํารวจภูธร
ภาค ๕

๖. สํานักงานเพื่อคุมครองสิทธิ ใหคําปรึกษาดานกฎหมายเพื่อชวยเหลือเด็กและสตรี
ดานกฎหมายแกประชาชน
(สคช.)สํานักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๓๙๔ ๕๖๖๙

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๐๐

ประสานงานเพื่อรับแจงเหตุชวยเหลือใหคําปรึกษา
คุมครองบําบัดฟนฟูใหกับเด็กและสตรีที่ถูกทารุณ
กรรม

๕. งานสังคมสงเคราะห
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม

เบอรติดตอ

ตํ า บลดอนแก ว อํ า เภอแม ริ ม จั ง หวั ด โทรศัพท ๐ ๕๓๘๙ ๐๒๓๘-๔๐
เชียงใหม ๕๐๑๘๐

ที่อยู

ประเมินพัฒนาการ และสภาวะดานรางกายและจิตใจ
หาแนวทางและมาตรฐานในการแกปญ
 หาในการ
ชวยเหลือบําบัด ฟน ฟูเด็ก

ขอบขายงาน

๔. สถาบันราชนครินทร
ภาคเหนือ

ชื่อหนวยงาน

สงเสริมความรู พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ขอบขายงาน

๑๔. สภาทนายความจั ง หวั ด
เชียงใหม

๑๓. มูลนิธิเกื้อดรุณ

๑๒. มูลนิธิรักษไทย เชียงใหม

x สงเสริมความรู พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดาน
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ สิทธิเด็ก
x รับ แจ งเหตุ ให คํ า ปรึ ก ษา คุ ม ครองให กั บ เด็ ก และ
สตรีที่ถูกทารุณกรรม โดยประสานสงตอเครือขายที่
เกี่ยวของ
x จัดกิจกรรมใหกับเด็กเพื่อลดกระทบของปญหา
x สร า งเครื อ ขา ย กลไกการทํา งานในชุ มชน พัฒ นา
ศั ก ยภาพองค ก รเครื อ ข า ยความรู เทคนิ ค ทาง
วิชาการที่เกี่ยวของในกระบวนการคุมครองเด็กใน
ชุมชน
ประสานงานเพื่อรับแจงเหตุชวยเหลือเด็ก บานพักเด็ก
ชั่วคราว

๑๐. สถานสงเคราะหเด็กบาน สถานสงเคราะห บานพักสําหรับเด็กดอยโอกาส
เวียงพิงค
๑๑. สถานสงเคราะห บ า น สถานสงเคราะหเด็กชาย
เด็กชายเชียงใหม

๙. สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ
เชียงใหม

ชื่อหนวยงาน

เบอรติดตอ

โทรศัพท ๐ ๕๓๒๑ ๑๘๗๗
๐ ๕๓๒๒ ๐๘๐๒

๙๕

เลขที่ ๑๘๑/๒๐๘ หมูที่ ๓ หมูบานโชตนา โทรศัพท ๐ ๕๓๒๖ ๓๐๖๕
นิเวศน ๒ ซอย ๖ ตําบลชางเผือก อําเภอ
๐ ๕๓๔๐ ๘๔๒๔
เมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐

เลขที่ ๑๑๓/๙ หมู ๔ ตํ า บลท า ศาลา โทรศัพท ๐ ๕๓๓๐ ๘๑๖๙
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
๐ ๕๓๒๔ ๖๗๘๒ ตอ ๐
(โครงการดานสุขภาพ)

เลขที่ ๖๓/๔ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐

เลขที่ ๑๑ ถนนเสริ ม สุ ข ตํ า บลเม็ ง ราย โทรศัพท ๐ ๕๓๒๑ ๑๘๑๙-๒๐
รั ศ มี อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
๐ ๕๓๒๑ ๕๒๕๓
๕๐๐๐๐
เลขที่ ๖๓/๔ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม โทรศัพท ๐ ๕๓๒๑ ๑๘๗๗
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
๐ ๕๓๒๒ ๐๘๐๒

ที่อยู

๑๘. มูลนิธิดรุณาทร

๑๗. มูลนิธิศุภนิมิต

๙๖

x เรี ย กร อ งและปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ของสั ง คมโดยเฉพาะ เลขที่ ๕๗/๗ ถนนทุงโฮเต็ล ซอย ๓
คริสตจักร ใหตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก และ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๐๐๐
การเอาใจใสดูแลเด็กดอยโอกาส
x เชิญชวนและเปดโอกาสใหคริสตจักรและชุมชนเขา
มามีบทบาทในการชวยเหลือเด็กมากขึ้น
x สรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ
x ใหความรูแกเจาหนาที่ในเรื่องการเปนปากเปนเสียง
แกเด็ก

โทรศัพท ๐ ๕๓๒๖ ๖๔๒๖-๙
โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๐๔๔๒

สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องสิทธิเด็ก การปกปอง เลขที่ ๓๐/๑ ถนนราชพฤกษ ตํ า บล โทรศัพท ๐ ๕๓๔๐ ๔๕๘๒
คุมครองเด็ก การคามนุษยผานสื่อละคร
ชา งเผื อ ก อํ า เภอเมื อ ง จังหวั ด เชี ย งใหม
๕๐๐๐๐
จัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหความชวยเหลือ เลขที่ ๓๑๐ หมู ๗ บานตําหนักใหม ถนน โทรศัพท ๐ ๕๓๘๐ ๕๑๓๐
ผูยากไร ดอยโอกาสในสังคม และผูที่ดําเนินชีวิตใน เชียงใหม-หางดง อําเภอเมือง
โทรสาร ๐ ๕๓๘๐ ๕๑๓๐ ตอ ๑๕
ภาวะยากลําบาก โดยมุงเนนการพัฒนาเด็ก ครอบครัว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
ชุมชน และผูประสบภัยพิบัติตางๆ

โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๔๒-๔

เบอรติดตอ

๑๖. ละครชุมชน

ที่อยู

x ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนให ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๕
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
เกิดการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
x การช ว ยเหลื อ ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย ใ นการ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
สงเคราะหดานกฎหมาย
x พัฒนาศั ก ยภาพองค ก รเครื อข า ย ความรู เทคนิ ค
ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งในกระบวนการช ว ยเหลื อ
ผูเสียหายจากการคามนุษย

ขอบขายงาน

๑๕. TRAFFCORD

ชื่อหนวยงาน

๙๗

โทรศัพท ๐ ๕๓๓๑ ๗๖๒๒
โทรสาร ๐ ๕๓๓๑ ๗๖๒๓

x ทํางานเพื่อชวยเหลือเด็กกําพรา เด็กเรรอน เด็กที่ถูก ตู ปณ. ๒๔ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
ทําราย เด็กที่ไมมีผูปกครอง เด็กที่เสี่ยงหรือตกอยูใน เชียงใหม ๕๐๒๒๐
ภาวะการคามนุษย
x ลงพื้นที่และเยี่ยมเยียนเด็กและครอบครัว

๒๐. มูลนิธิโชเออินเตอรเนชั่น
เนล (ZOE)

เบอรติดตอ
โทรศัพท ๐ ๕๓๓๙ ๖๖๖๗

ที่อยู

x ทํ า งานด า นการค า มนุ ษ ย แ ละช ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ ถู ก ตู ปณ. ๑๑๒ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๐๐๐
ละเมิดทางเพศ
x ใหความชวยเหลือคนไรสถานะใหไดรับสถานะ
x ใหความรูดานสิทธิ และคนไรสถานะ

ขอบขายงาน

๑๙. องคการยุติธรรม
นานาชาติ (IJM)

ชื่อหนวยงาน

๔.๓ รายชื่อหนวยงานสวนทองถิ่นในแตละอําเภอ
๑. หนวยงานฝายปกครอง
อําเภอ

ที่อยู

เมืองเชียงใหม

ที่วาการอําเภอเมืองเชียงใหม ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐๕
ที่วาการอําเภอสารภี ๕๒/๒ ถนนเชียงใหม-ลําพูน หมู ๓ ตําบล
ยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
๕ หมู ๕ ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๒๑๐
ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด ๑๓๐ หมู ๓ ถนนดอยสะเก็ด-บอ
สราง ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๐๐
ที่วาการอําเภอสันกําแพง ๒๕ หมู ๖ ตําบลสันกําแพง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
ที่วาการอําเภอแมริม ๙๗ หมู ๑ ถนนเชียงใหม-ฝาง อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
ที่วาการอําเภอแมแตง ถนนเชียงใหม-ฝาง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
ที่วาการอําเภอสะเมิง ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๒๕๐
ที่วาการอําเภอพราว ถนนรอบเวียงดานใต หมู ๔ ตําบลเวียง
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐
ที่วาการอําเภอเชียงดาว หมู ๖ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๗๐
ที่วาการอําเภอฝาง ๒๙๐ หมู ๕ ตําบลเวียง อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๑๐
ที่วาการอําเภอแมอาย ๕๕ หมู ๔ ถนนฝาง-ทาตอน ตําบลแม
อาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๘๐
ที่วาการอําเภอหางดง ๑๘๑ หมู ๓ ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบล
หางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐

สารภี
สันทราย
ดอยสะเก็ด

สันกําแพง
แมริม
แมแตง
สะเมิง
พราว
เชียงดาว
ฝาง
แมอาย
หางดง

โโทรศััพท
โทรศ

๙๘

โ
โทรสาร

๐-๕๓๒๒-๑๐๑๖
๐-๕๓๒๑-๗๖๖๓
๐-๕๓๓๒-๓๔๕๖

๐-๕๓๒๒-๑๐๑๖ ตอ
๔
๐-๕๓๓๒-๑๒๕๓

๐-๕๓๔๙-๒๐๐๖
๐-๕๓๔๙-๒๐๐๙
๐-๕๓๔๙-๕๗๘๑

๐-๕๓๔๙-๒๐๐๖
๐-๕๓๔๙-๒๐๐๙
๐-๕๓๔๙-๕๗๘๓

๐-๕๓๓๙-๔๒๑๗
๐-๕๓๒๙-๗๒๐๑

๐-๕๓๓๓-๒๔๑๒ ตอ
๑๑๑๗
๐-๕๓๒๙-๗๒๐๑

๐-๕๓๔๗-๑๓๑๑

๐-๕๓๔๗-๑๓๒๒

๐-๕๓๔๘-๗๑๑๕

๐-๕๓๔๘-๗๑๑๕

๐-๕๓๔๗-๕๓๐๑

๐-๕๓๔๗-๕๓๐๑

๐-๕๓๔๕-๕๑๗๖

๐-๕๓๔๕-๕๑๗๖

๐-๕๓๔๕-๒๐๑๕ ตอ
๒๑
๐-๕๓๘๕-๖๓๖๘
๐-๕๓๔๕-๙๐๑๒
๐-๕๓๔๔-๑๙๗๕
๐-๕๓๔๔-๑๙๗๖

๐-๕๓๔๕-๒๐๑๕ ตอ
๒๑
๐-๕๓๘๕-๖๓๖๘
๐-๕๓๔๕-๙๐๑๒
๐-๕๓๔๔-๑๙๗๕
๐-๕๓๔๔-๑๙๗๖

อําเภอ

ที่อยู

สันปาตอง

ที่วาการอําเภอสันปาตอง ๔๒๘ หมู ๑๐ ถนนเชียงใหม-ฮอด
ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๒๐
ที่วาการอําเภอจอมทอง ถนนเชียงใหม-ฮอด อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
ที่วาการอําเภอฮอด หมู ๙ ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๔๐
ที่วาการอําเภอแมแจม ๕๔ หมู ๔ ถนนสุดสนิท ตําบลชางเคิ่ง
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐
ที่วาการอําเภออมกอย ๙๐๐ หมู ๑ ถนนเจริญทัศนา ตําบลอม
กอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๑๐
ที่วาการอําเภอดอยเตา ถนนแมตื่น-ฮอด อําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๖๐
ที่วาการอําเภอเวียงแหง ๓๓๓ หมู ๓ ถนนเมืองงาย-เปยง
หลวง ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๕๐
ที่วาการอําเภอไชยปราการ ๗๑๗ หมู ๒ ถนนโชตนา อําเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๒๐
ที่วาการอําเภอแมวาง ๑๘๕ หมู ๑ ถนนสันปาตอง-แมวิน
ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
ที่ทําการปกครองอําเภอแมออน ๑๓๕ หมู ๙ ตําบลออนกลาง
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
ที่วาการอําเภอดอยหลอ ถนนเชียงใหม-ฮอด อําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
ที่วาการอําเภอกัลยาณิวัฒนา ถนนบานจันทร-ปาย อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ๕๘๑๓๐

จอมทอง
ฮอด
แมแจม
อมกอย
ดอยเตา
เวียงแหง

ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
กัลยาณิวัฒนา

โโทรศัพ
โทรศ
ั ท

๙๙

๐-๕๓๓๑-๑๒๕๘

โ
โทรสาร

๐-๕๓๔๖-๖๑๑๑

๐-๕๓๓๑-๑๒๕๘ ตอ
๑๑
๐-๕๓๓๔-๑๑๗๗ ตอ
๑๑
๐-๕๓๔๖-๖๑๑๑

๐-๕๓๔๘-๕๑๑๑

๐-๕๓๔๘-๕๑๑๑

๐-๕๓๔๖-๗๐๖๐

๐-๕๓๔๖-๗๐๖๐

๐-๕๓๔๖-๙๐๖๖

๐-๕๓๔๖-๙๐๖๖

๐-๕๓๔๗-๗๐๖๑

๐-๕๓๔๗-๗๐๖๑

๐-๕๓๔๕-๗๐๒๙

๐-๕๓๔๕-๗๐๒๙

๐-๕๓๓๖-๓๑๗๖
๐-๕๓๘๕-๙๔๕๑

๐-๕๓๓๖-๓๑๗๖
ตอ ๑๖
๐-๕๓๘๕-๙๔๕๑

๐-๕๓๓๖-๙๕๗๓

๐-๕๓๓๖-๙๕๗๓

๐-๕๓๓๑-๗๖๑๓

๐-๕๓๓๑-๗๖๑๓

๐-๕๓๓๔-๑๑๗๗

๒. หนวยงานดานกฎหมาย
หนวยงาน

ที่อยู

โโทรศััพท
โทรศ

โ
โทรสาร

สภ.เมืองเชียงใหม

๑๖๙ ถนนราชดําเนิน ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๒๐๐

๐-๕๓๒๗-๗๔๕๔
๐-๕๓๘๑-๔๓๑๓-๔

๐-๕๓๒๗-๗๑๙๑

สภ.สารภี

๔๖ หมู ๓ ตําบลยางเนิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
๕๐๑๔๐
หมู ๓ ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
๔๒๒ หมู ๑๐ ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๑๒๐
สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมริม ตําบลริมใต อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
สถานีตํารวจภูธร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๑๐
๑๗๘ หมู ๑ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๒๒๐
๒๘/๒ หมู ๖ ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๑๓๐
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
๑๑๐ หมู ๔ ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
๕๕๑ หมู ๓ ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๑๑๐
๑๙๓ หมู ๔ ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๘๐๕
๑๐๐ หมู ๖ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๑๗๐
ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
หมู ๒ ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๒๐
๒๖ หมู ๙ ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๔๐

๐-๕๓๓๒-๒๙๙๕-๖

๐-๕๓๓๒-๑๑๙๐

๐-๕๓๔๔-๑๘๐๐-๓

๐-๕๓๔๔-๑๘๐๒

๐-๕๓๑๑-๑๑๒๒

๐-๕๓๑๑-๑๑๒๓

๐-๕๓๒๙-๘๒๐๗

๐-๕๓๒๙-๗๐๔๐

๐-๕๓๔๙-๑๘๖๖

๐-๕๓๔๙-๑๙๔๙

๐-๕๓๘๖-๕๗๒๔

๐-๕๓๔๙-๕๔๙๑

๐-๕๓๓๓-๑๘๙๖

๐-๕๓๓๓-๒๔๕๒

๐-๕๓๔๗-๑๓๑๙
๐-๕๓๔๗-๕๓๐๙
๐-๕๓๔๕-๒๐๐๑

๐-๕๓๔๗-๑๓๑๗
๐-๕๓๔๗-๕๓๑๒
๐-๕๓๔๕-๑๑๔๘

๐-๕๓๔๕-๙๐๓๑

๐-๕๓๔๕-๙๐๓๒

๐-๕๓๔๕-๕๐๘๐
๐-๕๓๔๕-๕๐๘๒-๓
๐-๕๓๔๗-๗๐๖๖
๐-๕๓๔๕-๗๐๑๑

๐-๕๓๔๕-๕๐๘๑
๐-๕๓๔๗-๗๐๖๖
๐-๕๓๔๕-๗๑๒๐

๐-๕๓๔๖-๑๑๐๔

๐-๕๓๔๖-๑๑๐๑

สภ.หางดง
สภ.สันปาตอง
สภ.แมริม
สภ.สันทราย
สภ.ดอยสะเก็ด
สภ.สันกําแพง
สภ.แมแตง
สภ.พราว
สภ.ฝาง
สภ.แมอาย
สภ.เชียงดาว
สภ.เวียงแหง
สภ.ไชยปราการ
สภ.ฮอด

๑๐๐

หนวยงาน
สภ.แมแจม
สภ.จอมทอง
สภ.ดอยเตา
สภ.อมกอย
สภ.สะเมิง
สภ.แมวาง
สภ.ดอยหลอ
สภ.แมออน
สภ.แมปง
(อําเภอเมือง)
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน
(อําเภอเมือง)
สภ.ชางเผือก
(อําเภอเมือง)
สภ.โหลงขอด
(อําเภอพราว)
สภ.แมแฝก
(อําเภอสันทราย)
สภ.ปาแป
(อําเภอแมแตง)
สภ.หนองตอง
(อําเภอหางดง)
สภ.นาหวาย
(อําเภอเชียงดาว)

ที่อยู

โโทรศััพท
โทรศ

๕๕ หมู ๔ ตําบลชางเคิ่ม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๗๐
๑๖๔ หมู ๔ ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลบานหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
๑๔๖ หมู ๓ ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๖๐
๒๔๓ หมู ๑ ถนนเจริญทัศนา อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๓๑๐
สถานีตํารวจภูธรอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
๑๘๔ หมู ๑ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๖๐
๒๐๐ หมู ๕ ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๑๖๐
๑๓๖ หมู ๙ ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๑๓๐
๑๙๑ หมู ๓ ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๐๐๐
๑๙๓ ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๓๐๐
๑๙๙ หมู ๒ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๐๐
๙๓ หมู ๔ ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
๕๐๑๙๐
๑๔๓ หมู ๑๔ ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๒๑๐
๑๓๘ หมู ๔ ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๑๘๐
๒๔๒ หมู ๒ ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๓๔๐
๑๗๑ หมู ๓ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๑๗๐

๑๐๑

โ
โทรสาร

๐-๕๓๔๘-๕๑๒๖

๐-๕๓๔๘-๕๑๑๐

๐-๕๓๔๑-๑๑๙๕

๐-๕๓๔๑-๑๑๙๔

๐-๕๓๔๖-๙๐๕๘

๐-๕๓๔๖-๙๑๑๓

๐-๕๓๔๖-๗๑๑๗

๐-๕๓๔๖-๗๑๑๖

๐-๕๓๔๓-๑๕๕๓
๐-๕๓๙๒-๘๐๒๘-๓๐

๐-๕๓๔๘-๗๐๙๐
๐-๕๓๙๒-๘๐๓๐

๐-๕๓๓๖-๙๕๖๗

๐-๕๓๓๖-๙๕๖๖

๐-๕๓๘๕-๙๔๕๒-๓

๐-๕๓๘๕-๙๔๕๒

๐-๕๓๑๔-๐๒๒๕-๖

๐-๕๓๑๔-๐๒๒๓

๐-๕๓๒๑-๙๒๒๖-๓๐

๐-๕๓๒๑-๙๒๓๐

๐-๕๓๒๑-๗๙๙๕

๐-๕๓๒๑-๘๔๔๓

๐-๕๓๒๒-๙๗๓๒

๐-๕๓๒๕-๗๓๔๓

๐-๕๓๘๔-๘๖๐๔-๕

๐-๕๓๘๔-๘๖๐๕

๐-๕๓๓๑-๗๔๕๖

๐-๕๓๓๑-๗๔๕๖

๐-๕๓๔๖-๔๒๕๕

๐-๕๓๔๖-๔๒๑๔

๐-๕๓๒๑-๐๕๕๕

๐-๕๓๒๖-๑๔๔๙

หนวยงาน
สภ.แมกา
(อําเภอดอยเตา)
สภ.แมโปง
(อําเภอดอยสะเก็ด)
สภ.แมตื่น
(อําเภออมกอย)
สภ.บอหลวง
(อําเภอฮอด)

ที่อยู
หมู ๓ ตําบลแมสา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๖๐
๖ หมู ๖ ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๒๐
๑๒๖ หมู ๑ ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๑๐
ถนนเชียงใหม-แมสะเรียง หมู ๔ อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๒๔๐

โทรศัพท

โทรสาร

๐-๕๓๓๖-๖๒๐๔

๐-๕๓๓๖-๖๒๐๔

๐-๕๓๘๔-๐๗๓๑

๐-๕๓๘๔-๐๗๓๑

๐-๕๓๙๐-๓๙๖๓

๐-๕๓๙๐-๓๙๖๓

๐-๕๓๒๑-๑๖๖๖

๐-๕๓๒๒-๙๐๓๓

๓. หนวยงานดานสาธารณสุข
หนวยงาน

ที่อยู

โทรศัพท

โรงพยาบาลอําเภอฝาง
โรงพยาบาลสันปาตอง
โรงพยาบาลจอมทอง

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๑๐
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐

โรงพยาบาลเชียงดาว

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๗๐

โรงพยาบาลฮอด

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๔๐

โรงพยาบาลแมแจม

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๗๐

โรงพยาบาลพราว

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๙๐

โรงพยาบาลแมอาย
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๘๐
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐

โรงพยาบาลสารภี

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐

โรงพยาบาลอมกอย

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๑๐

๑๐๒

๐-๕๓๓๘-๒๗๕๔-๕
๐-๕๓๓๕-๕๓๓๔-๘
๐-๕๓๓๖-๒๐๗๕-๘
๐-๕๓๓๔-๑๒๑๘-๙
๐-๕๓๔๕-๕๐๗๒
๐-๕๓๔๕-๕๒๔๘-๙
๐-๕๓๔๖-๑๐๙๕
๐-๕๓๘๓-๑๔๔๓-๕
๐-๕๓๔๘-๕๐๗๓
๐-๕๓๔๘-๕๐๙๙
๐-๕๓๔๕-๕๒๗๑
๐-๕๓๔๕-๗๒๙๓
๐-๕๓๔๕-๙๐๓๖-๗
๐-๕๓๔๙-๕๕๗๑
๐-๕๓๔๙-๖๑๗๑
๐-๕๓๔๙-๕๗๖๖
๐-๕๓๓๒-๑๗๖๒
๐-๕๓๓๒-๑๑๗๙
๐-๕๓๔๖-๗๑๑๐-๑

โทรสาร

๐-๕๓๔๕-๑๑๕๒
๐-๕๓๓๑-๑๗๑๒
๐-๕๓๓๔-๑๕๒๑
๐-๕๓๔๘-๕๐๙๘
๐-๕๓๔๕-๗๒๙๓
๐-๕๓๔๕-๙๐๓๘
๐-๕๓๔๙-๕๕๐๕

๐-๕๓๓๒-๑๗๖๒
๐-๕๓๔๖-๗๐๑๔

หนวยงาน

ที่อยู

โทรศัพท

โรงพยาบาลแมแตง
โรงพยาบาลสันทราย
โรงพยาบาลสะเมิง

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๕๐
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๕๐

โรงพยาบาลแมวาง
โรงพยาบาลดอยเตา
โรงพยาบาลเวียงแหง
โรงพยาบาล
ไชยปราการ
โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลแมออน
โรงพยาบาลสันกําแพง

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๖๐
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๕๐
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๒๐

โรงพยาบาลดอยหลอ
โรงพยาบาลวัดจันทร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา
โรงพยาลแม็คคอรมิก

อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบล
วันจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐

๑๓๓ ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๐๐๐
โรงพยาบาลรวมแพทย ๒๑ ถนนนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๑๐๐
โรงพยาบาลลานนา
๑ ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค ตําบลปาตัน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โรงพยาบาลเซ็นทรัล
๑๘๖/๒ ถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เมโมเรียล เชียงใหม
๕๐๑๐๐
โรงพยาบาลสยาม
๘๔/๓ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
ราษฎร
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โรงพยาบาลเชียงใหม
๘ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
ราม
เชียงใหม ๕๐๒๐๐
โรงพยาบาลเทพปญญา ๙๙ หมู ๕ ถนน เชียงใหม – พราว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
โรงพยาบาลมหาราช
๑๑๐ ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
นครเชียงใหม
เชียงใหม ๕๐๒๐๐

๑๐๓

โทรสาร

๐-๕๓๔๗-๐๗๐๑-๓
๐-๕๓๔๙-๘๙๙๘
๐-๕๓๔๘-๗๐๑๕
๐-๕๓๔๘-๗๑๒๔-๕

๐-๕๓๔๗-๑๑๗๑
๐-๕๓๔๙-๘๙๙๘
๐-๕๓๔๘-๗๐๑๕

๐-๕๓๔๗-๙๐๑๘
๐-๕๓๔๗-๗๐๐๑
๐-๕๓๘๗-๐๔๔๔

๐-๕๓๘๓-๓๑๐๐
๐-๕๓๔๗-๗๐๐๑
๐-๕๓๔๕-๗๐๒๗

๐-๕๓๔๔-๒๑๑๒-๓
๐-๕๓๘๘-๐๗๔๕-๖
๐-๕๓๓๙-๕๗๔๐
๐-๕๓๔๔-๖๖๓๕-๘
๐-๕๓๓๕-๕๘๓๒-๔
๐-๕๓๓๑-๗๖๖๒
๐-๕๓๓๑-๗๔๖๒

๐-๕๓๔๔-๑๖๓๐
๐-๕๓๘๘-๐๔๗๕
๐-๕๓๔๔-๖๖๓๘
๐-๕๓๓๕-๕๘๓๕
๐-๕๓๓๑-๗๖๖๒
๐-๕๓๓๑-๗๔๖๒

๐-๕๓๙๒-๑๗๗๗

๐-๕๓๙๒-๑๗๗๗

๐-๕๓๒๗-๐๑๔๔-๕๐
๐-๕๓๒๗-๓๕๗๖
๐-๕๓๙๙-๙๗๗๗

๐-๕๓๒๗-๙๒๕๖
๐-๕๓๒๗-๕๖๘๙
๐-๕๓๙๙-๙๗๗๘

๐-๕๓๘๑-๙๓๓๓-๔๐

-

๐-๕๓๓๕-๗๖๕๕

-

๐-๕๓๒๒-๔๘๖๑

๐-๕๓๒๒-๔๘๘๐

๐-๕๓๘๕-๒๕๙๐-๙

๐-๕๓๘๕-๒๙๙๙

๐-๕๓๒๒-๑๑๒๒

๑๐๔

บทที่ ๕
สิ่งที่ควรทราบในการปฏิบัติงานชวยเหลือเด็ก

๑๐๕

๑๐๖

บทที่ ๕
สิ่งที่ควรทราบในการปฏิบัติงานชวยเหลือเด็ก
๕.๑ กรณีเด็กและเยาวชนเปนผูกระทําผิด
๕.๑.๑ การดําเนินการตามกรณีเด็กเปนผูกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
การกระทําผิดกฎหมายอาญาโดยทั่วไปแลว ผูกระทําผิดหรือผูตองหาไดไดรับโทษตามกฎหมาย
แตในกรณีเด็กหรือเยาวชนอายุไมเกิน ๒๐ ป เมื่อมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น กฎหมายไดคํานึงถึงวา
บุคคลอายุต่ํากวา ๒๐ ป มีความรูสึกผิดชอบชั่วดี แตกตางจากผูที่บรรลุนิติภาวะแลว จึงมีวิธีการกําหนด
ความรับผิดในทางอาญาที่แตกตางกันในชวงอายุ และนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายหลายตัวที่รวมกันคุมครอง
สิทธิของเด็ก เชน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
ความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนนี้ ประมวลกฎหมายอาญาไดแบงกลุมอายุของเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดไวดังนี้
๑. เด็กอายุไมเกิน ๑๐ ป
๒. เด็กอายุกวา ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป
๓. เด็กอายุกวา ๑๕ ป แตไมเกิน ๑๘ ป
๔. เด็กอายุกวา ๑๘ ป แตไมเกิน ๒๐ ป
๑.เด็กอายุไมเกิน ๑๐ ป เมื่อเด็กอายุไมเกิน ๑๐ ป กระทําผิดตามกฎหมายอาญาไมวาจะเปนใน
ฐานความผิ ด ใด ก็ถื อว าเป น ผู ต อ งหาตามกฎหมาย กระบวนการยุติ ธ รรมก็ ต อ งมี การดํา เนิ น การเช น
ผูตองหาทั่วไป ซึ่งการกระทําความผิดนั้น เด็กนั้นไมตองรับโทษตามกฎหมาย แตพนักงานสอบสวนตองสง
ตัวเด็กไปยัง พนักงานเจาหนาที่คมุ ครองเด็กใหไดรับการคุมครอง
๑๐๗

๒. เด็กอายุกวา ๑๐ ป ไมเกิน ๑๕ ป เมื่อเด็กชวงอายุน้ี กระทําผิดตามกฎหมายอาญาไมวาจะ
เป น ในฐานความผิ ด ใด ก็ ถื อ ว า เป น ผู ต อ งหาตามกฎหมาย พนั ก งานสอบสวนต อ งดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ แตการ
กระทําความผิดนั้น เด็กอายุกวา ๑๐ ปแตไมเกิน ๑๕ ป ไมตองรับโทษตามกฎหมาย แตศาลมีอํานาจที่จะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ไดอันเปนดุลพินิจของศาลที่จะใชวิธีการสําหรับเด็ก
(๑) วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผูปกครอง
หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได
(๒) มอบตัวเด็กนั้นใหแกบิดา มารดา หรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดซึ่งบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งตองไมเกินสามปและกําหนดจํานวนเงิน
ตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในเมื่อ
เด็ ก นั้ น ก อ เหตุ ร า ยขึ้ น และหากเด็ ก อยู กั บ บุ ค คลอื่ น ก็ อ าจจะเรี ย กบุ ค คลดั ง กล า วมาทํ า ข อ กํ า หนด
เชนเดียวกัน
(๓) ในกรณีทีศ่ าลมอบตัวเด็กใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลอื่น ศาลจะกําหนดเงื่อนไข
เพื่อคุมความประพฤติเด็กดวยก็ได โดยใหศาลแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความ
ประพฤติเด็กนั้น
(๔) ถาเด็กนั้นไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแลเด็กนั้นได หรือ
ถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคลอื่นไมยอมรับขอกําหนด ศาล
จะมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรม และสั่งสอนตาม
ระยะเวลาทีศ่ าลกําหนดและบุคคลหรือองคการนั้นยินยอม โดยบุคคลหรือองคการนั้นมีอํานาจเชน
ผูปกครองเฉพาะเพื่อดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยูและการจัดใหเด็กมีงานทําตาม
สมควร หรือใหดําเนินการกฎหมายคุมครองเด็ก หรือ
(๕) สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝกและอบรม
เด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดป
หากพบวามีพฤติการณเกีย่ วกับคําสั่งไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลก็มีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่ง
หรือมีคําสั่งใหมได

๑๐๘

๓. เด็กอายุกวา ๑๕ ปแตต่ํากวา ๑๘ ป
กรณีนี้ถือวาเปนผูตองหาตามกฎหมาย เมื่อกระทําการอันเปนการผิดกฎหมาย ศาลจะพิจารณาถึง
ความรูผิดชอบและสิ่งอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาสมควรพิพากษาลงโทษหรือไม หากพิจารณาแลวไมสมควร
ลงโทษก็สามารถดําเนินการเชนเดียวกันกับ เด็กอายุกวา ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป
๔. เด็กอายุตั้งแต ๑๘ ปแตยังไมเกิน ๒๐ ป
โดยปกติ แ ล ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด ที่ มี อ ายุ ๑๘ ป แ ต ยั ง ไม เ กิ น ๒๐ ป จะต อ งรั บ โทษทางอาญา
เชนเดียวกับผูใหญ แตศาลอาจใชพินิจลดโทษ ใหหนึ่งในสาม หรือกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไวกอน
ก็ได หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาความรูสึกผิดชอบของเยาวชนนั้นยังมีไมเต็มที่ ซึ่งเปนเหตุที่พิจารณาจาก
ตัวเด็กที่กระทําความผิดนั้นเอง
๕.๑.๒ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีกระบวนการดําเนินคดีผูตองเยาวชน (อายุกวา ๑๐ ป แตไม
เกิน ๑๘ ป) ดังนี้
๑. ห า มมิ ใ ห จั บ กุ ม เด็ ก ซึ่ ง ต อ งหาว า กระทํ า ความผิ ด เว น แต เ ด็ ก นั้ น ได ก ระทํ า ผิ ด ซึ่ ง หน า หรื อ มี
หมายจับของศาล เมื่อผูตองหาถูกจับกุมแลวพนักงานเจาหนาที่ที่จับกุมตองแจงกับเด็กวาเขาตองถูกจับ
และแจงขอกลาวหาทั้งสิทธิตามกฎหมายใหทราบหากขณะจับกุมมีผูปกครองอยูดวย ใหแจงใหผูปกครอง
ทราบ หรือแจงผูปกครองในโอกาสแรกเทาที่สามารถกระทําได แลวนําตัวไปพบพนักงานสอบสวนทันที
๒. พนักงานสอบสวนจะตองสอบถามเบื้องตนและแจงขอกลาวแกผ ูตองหาแลวนําตัวไปศาลเพื่อ
ตรวจสอบการจับกุมภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงนับแตผตู องหาเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน
๓. เมื่อไปศาล ศาลจะดําเนินการตรวจสอบการจับและการปฏิบัติตอเด็กวาชอบดวยกฎหมาย
หรือไม พรอมแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให และอาจจะมอบตัวเด็กใหผูปกครองไปดูแล หรือมีคําสั่งให
ควบคุมตัวเยาวชนไวในสถานพินิจหรือสถานที่อื่นตามสมควร
๔. พนักงานสอบสวน ตองดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อ
ยื่นฟองเยาวชนตอศาลเยาวชนและครอบครัวใหทันภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ผูตองหาถูกจับกุม หาก
ผูตองหาทําผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงไวจําคุกเกิน ๖ เดือนแตไมเกิน ๕ ป พนักงานสอบสวนสามารถ
ยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอผัดฟองตอไปไดอีกครั้งละไมเกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้ตองไมเกินสองครั้ง
๑๐๙

หากผูตองหาทําผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงไวใหจําคุกเกิน ๕ ปขึ้นไป เมื่อศาลสั่งอนุญาตใหผัด
ฟองครบสองครั้งแลว สามารถผัดฟองตอไปไดอีกไมเกิน ๑๕ วัน แตท้ังนี้ตองไมเกินสองครั้ง แตตองอาง
เหตุจําเปน
สรุประยะเวลาการดําเนินคดีกับผูตองหาเด็กในชั้นสอบสวนเปนระยะเวลารวมทั้งหมดไม
เกิน ๖๐ วัน
๕.๑.๓ การดํ า เนิ น การตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาว า ด ว ยการถาม
ปากคําเด็ก
๑. กรณีเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ป ซึ่งเปนผูเสียหาย พยาน ผูตองหา ในคดีความผิดดังนี้
๑) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
๒) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายอันมิใชความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู
๓) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย และปลนทรัพย
๔) ความผิดตาม พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
๕) ความผิดตาม พระราชบัญญัติการคามนุษย
๖) ความผิดตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ และ
๗) คดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจําคุกซึ่งเด็กรองขอ
พนักงานสอบสวน จะตองสอบปากคําในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก เปนสัดสวน และมีทีม
สหวิชาชีพ ประกอบดวย พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่
เด็กรองขอ และทนายความ (กรณีผตู องหา) เขารวมในการถามปากคํา
๒. ในการถามปากคํานั้น พนักงานสอบสวนจะตองถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสงเคราะห เปน
การเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวน และ
หามถามซ้ําซอนหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันควร
๓. การถามปากคําโดยทีมสหวิชาชีพนี้ ตองมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําเพื่อนําออก
ถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน (บันทึกภาพและเสียงลงในซีดี เพื่อใชเปนพยานวัตถุ)

๑๑๐

๕.๒ กรณีมีผูกระทําความผิดตอเด็กและเยาวชน
กรณีที่มีผกู ระทําความผิดตอเด็กและเยาวชน เปนกรณีที่เด็กและเยาวชนเปนผูเสียหายในคดีอาญา
ซึ่งโดยทั่วไปแลว ก็ยอมไดรับความคุมครอง ทางกฎหมายเทาเทียมกับผูใหญ
แตเนื่องจากในบางกรณี ความออนวัยของเด็กและเยาวชน อาจทําใหผูน้ันถูกกระทําผิดไดงายขึ้น
กลาวคือ ผูกระทําความผิดอาศัยความออนวัยของเด็กและเยาวชน เพื่อจะทําใหการกระทําความผิดทําได
งายขึ้น กฎหมายอาญาจึงบัญญัติใหความคุมครองเด็กและเยาวชนไวเปนกรณีพิเศษ
การคุมครองเด็กและเยาวชนดังกลาว ก็โดยการกําหนดใหการกระทําบางอยางตอเด็กและเยาวชน
เปนความผิด หรือ เปนกรณีที่จะตองรับโทษมากขึ้น
ความผิ ด ต า งๆ ที่ ใ ห ก ารคุ ม ครองแก เ ด็ ก และเยาวชนเป น พิ เ ศษนี้ ใ นบางกรณี เ ป น การให ค วาม
คุมครองเปนพิเศษแกเด็กและเยาวชน สวนอายุของเด็กและเยาวชนที่ไดรับการคุมครองเปนพิเศษนั้น จะ
แตกตางกันไปแลวแตประเภทความผิด ความผิดที่เด็กและเยาวชนไดรับความคุมครองเปนพิเศษ ไดแก
๕.๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความคุมครองที่กฎหมายใหเปนพิเศษแกเด็กและเยาวชนในความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้น มีดังนี้
๑. ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกิน ๑๓ ปซึ่งมิใชภริยาและสามีของตน ไมวาเด็ก
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม มีโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่น
บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต (กระทําชําเราหมายความวา การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทําโดย
การใชอวัยวะเพศของผูกระทํามากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอื่น
ใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น และคุมครองทั้งการกระทําตอทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย)
กฎหมายก็ถือวาเปนความผิดที่ผูกระทําผิดตองรับโทษหนักขึ้น เนื่องจากพิจารณาถึงอายุของเด็กซึ่งไม
สามารถใหความยินยอมในการมีเพศสัมพันธใดใด
หากกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกิน ๑๕ ปซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไมก็ตาม มีโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

๑๑๑

แต อ ย า งไรก็ ต าม หากเป น การกระทํ า โดยบุ ค คลอายุ ไ ม เ กิ น สิ บ แปดป ก ระทํ า ต อ เด็ ก ซึ่ ง มี อ ายุ
มากกวาสิบสามปแตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหท้งั สองฝายสมรสกัน
ผูกระทําผิดไมตองรับโทษและหากศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผกู ระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้น
อยู ก็ใหศาลปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป
และไมวากรณีใดหากการกระทําชําเรานั้นเปนเหตุใหผทู ํากระทําชําเราไดรับอันตรายสาหัส หรือถึง
แกความตาย ผูน้นั ก็ตองรับโทษหนักขึ้นดวย
๒. ความผิดฐานกระทําอนาจาร
การกระทําอนาจารไดแก การกระทําที่ไมสมควรในทางเพศตอรางกายของบุคคลอื่น เชน การจับ
หรือ ลูบคลําอวัยวะเพศเปนตน
กฎหมายลงโทษผูกระทําอนาจารแกบุคคลไมวาชายหรือหญิงอายุกวา ๑๕ ป โดยขูเข็ญหรือกําลัง
ประทุษราย หรือเพราะบุคคลนั้น ไมอยูในภาวะขัดขืนไว หรือทําใหเขาใจผิดวาตนเปนคนอื่น มีโทษจําคุกไม
เกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากนั้น หากเปนการกระทําแกเด็กไมวาชายหรือหญิง อายุยังไมเกิน ๑๕ ป ไมวาเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม ก็เปนความผิด มีโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และถาทําโดยขูเข็ญหรือใชกําลังประทุษราย หรือเพราะบุคคลนั้นไมอยูในภาวะขัดขืนได หรือทําใหเขาใจผิด
วาตนเปนบุคคลอื่น ผูน้ันก็ตองรับโทษจําคุกไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
อันเปนโทษที่หนักขึ้น
และไมวากรณีใดหากการอนาจารเปนเหตุใหผูทําอนาจารไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความ
ตาย ผูน้นั ก็ตองรับโทษหนักขึ้นดวย
๓. ความผิดฐานพาเด็กหญิงไปเพื่อใหสําเร็จความใครของผูอื่น
ความผิดฐานนี้ กฎหมายลงโทษแก ผูที่เ ปน ธุร ะจัดหา ล อไปหรื อ ซั กพาไปเพื่อการอนาจาร ซึ่ง
เด็กหญิงหรือหญิงอายุไมเกิน ๑๘ ป ไมวา จะยินยอมหรือไมก็ตาม และผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นหาก
หญิงนั้นมีอายุไมเกิน ๑๕ ป
ถ า การกระทํ าดัง กล า วได ก ระทํ า โดยใช อุบ ายหลอกลวง ขู เ ข็ญใช กํ า ลัง ประทุ ษ ร า ย ใช อํา นาจ
ครอบงําผิดคลองธรรม หรือขมขืนใจโดยประการใด ๆ ผูกระทําดังกลาวก็ตองรับโทษซึ่งหนักขึ้น

๑๑๒

เหตุ เพิ่ มโทษพิเศษหรือความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดทางเพศที่กระทําตอเด็กและผูเยาว
ดังกลาวมาแลวขางตน ผูกระทําจะตองรับโทษหนักขึ้นกวาปกติถึงหนึ่งในสามถาเปนการกระทําแต
๑. ผูสืบสันดาน ซึ่งไดแก บุตร หลาน เหลน ลื่อ ที่ชอบดวยกฎหมาย
๒. ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ซึ่งไมใชเฉพาะครูที่มีหนาที่สอบอยางเดียว ตองมีหนาที่ดูแลดวย
๓. ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ
๔. ผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ หรือในความอนุบาลตามกฎหมาย
๕.๒.๒ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย
กฎหมายใหความคุมครองแกเด็กและเยาวชนเปนพิเศษในความผิดที่เกี่ยวกับชีวิต รางกาย ในกรณี
ตาง ๆ ดังนี้
๑. ความผิดฐานชวยหรือยุยงใหเด็กอายุไมเกิน ๑๖ ป ฆาตัวตาย ความผิดฐานนี้มุงลงโทษแก
ผูซึ่งใหการชวยเหลือหรือยุยงใหเด็กอายุไมเกิน ๑๖ ป ฆาตัวตาย ถาไดมีการฆาตัวตายหรือพยายามฆาตัว
ตายของเด็กนั้น ผูน้นั จะตองถูกลงโทษ
๒. ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กอายุไมเกิน ๙ ป ความผิดฐานนี้เปนกรณีที่ผูน้ันทอดทิ้งเด็กซึ่งอายุ
ยังไมเกิน ๙ ป ไว ณ ที่ใด ๆ เพื่อใหเด็กนั้นพนไปเสียจากตน โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล
ทั้งนี้เพราะกฎหมายถือวาเด็กอายุไมเกิน ๙ ป ยังไมสามารถพึ่งพาตนเองได
๓. ความผิดฐานทอดทั้งผูซึ่งพึ่งตนเองมิได ความผิดฐานนี้มุงลงโทษผูมีหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ตามสัญญาที่ทอดทิ้ง ผูซึ่งพึ่งตนเองไมได โดยประการที่นาจะเปนเหตุ ใหเกิดอันตรายแกชีวิต การที่ไม
สามารถพึ่งตนเองไดน้นั จะตองเกิดจากอายุ ความปวยเจ็บ กายพิการ หรือจิตพิการดวย
๔. ความผิดฐานทารุณเด็ก ความผิดฐานนี้มุงเอาโทษแกผูที่กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ทารุณตอเด็กอายุยังไมเกิน ๑๕ ป (รวมทั้งคนปวยหรือคนชรา) ซึ่งตองพึ่งผูน้ันในการดํารงชีพหรือการอื่น
ใด
การที่กฎหมายลงโทษเชนนี้เพราะเปนการกระทําที่ขาดเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย

๑๑๓

๕.๒.๓ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
๑. ความผิดฐานพรากเด็ก
ความผิดฐานนี้เปนการพรากเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป โดยปราศจากเหตุอันสมควรไปเสียจากบิดา
มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล การ "พราก" ในที่น้ีหมายถึง การเอาตัวเด็กไปจากการดูและเปนการถาวร
นอกจากนี้กฎหมายยังลงโทษผูซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากไวโดยทุจริตอีกดวย และถาทําไป
เพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจารก็มีโทษหนักขึ้นอีกดวย
๒. ความผิดฐานพรากผูเยาว
การพรากผูเยาวอายุกวา ๑๕ ป ไมเกิน ๑๘ ปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแลโดย
ผูเยาวน้ันไมเต็มใจไปดวย เปนความผิด และนอกจากนี้กฎหมายยังลงโทษรวมไปถึงผูซื้อ จําหนาย หรือรับ
ตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากไวโดยทุจริตและจะตองรับโทษหนักขึ้น หากเปนการกระทําเพื่อหากําไรหรือเพื่อการ
อนาจาร และแมในกรณีที่ผูเยาวน้ันเต็มใจไปดวย หากเปนการทําเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารแลว ก็
ยังถือเปนความผิดนั้นเอง และกฎหมายยังลงโทษรวมไปถึงผูที่ซ้ือ จําหนวย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากไว
โดยทุจริตอีกดวย
๕.๒.๔ ความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
การกระทําความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มุงประสงคใหเกิดอันตราแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอนใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ
หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัว
ตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ ยกตัวอยางถึงการทํา
รายรางกายกันโดยบุคคลในครอบครัวกระทํากับบุคคลในครอบครัว เชน สามีกระทําตอภรรยา บิดา
กระทําตอบุตร ฯลฯ มีโทษตามกฎหมายขึ้นอยูกับความรุนแรงในการกระทํา ดังนี้
- หากผูเสียหายไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอยรักษาไมเกินเจ็ดวัน มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
- หากไดรับบาดเจ็บรักษาเกินเจ็ดวันแตไมเกินยี่สิบเอ็ดวัน ก็ตองรับโทษไมเกินสองป ปรับไมเกินสี่
พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
- หากไดรับบาดเจ็บรักษาเกินยี่สิบวันขึ้นไป ตองรับโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป

๕.๒.๕ ความผิดตามพระราชบัญญัติการคามนุษย
การคามนุษย หมายถึงการเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังทีใ่ ด หนวง
เหนี่ยวกักขังจัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวงใช
อํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผปู กครอง หรือผูดูแลบุคคลนั้นเพือ่ ให
ผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผกู ระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแลโดย
กระทําตอบุคคลอายุกวาสิบแปดป และเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด
หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก มีโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบป และปรับตั้งแตแปดหมืน่
บาทถึงสองแสนบาท
หากเปนการคามนุษยซึ่งกระทําตอบุคคลอายุเกินสิบหาปแตไมถึงสิบแปดปตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกปถึงสิบสองป และปรับตัง้ แตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท อันเปนโทษหนักขึ้น
และหากเปนการคามนุษยซึ่งกระทําตอบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตแปดป
ถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

๕.๓ การคุม ครองเด็กดานแรงงาน
เด็ก คือ บุคคลที่ยังไมพรอมในการปกปองดูแลตนเองเหตุเพราะความไมพรอมในสภาพรางกาย
สติปญญา ความรูความสามารถและประสบการณชีวิต ครอบครัวจึงถูกมองวาเปนสถาบันที่ตองทําหนาที่
ชวยเหลือคุมครองปกปองดูแลทั้งรางกายและจิตใจใหเติบโตอยางเหมาะสมและดํารงชีวิตอยูไดในสังคม
แตปจจุบันสถาบันครอบครัวก็ขาดความเขมแข็งดวยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจเปนหลักทําใหเด็กไมได
รับการปกปองดูแลใหปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมและหรือบุคคลอื่นในสังคมที่อาจมุงแสวงหาประโยชนจาก
เด็กโดยมิชอบ
ปญหาดานแรงงานเด็กเปนผลพวงหนึ่งจากความออนแอของสถาบันครอบครัวทําใหเด็กขาดการ
ดู แ ลอย า เหมาะสมเช น ป ญ หาการลั กพาเด็ก ไปเร ร อนขอทาน ป ญ หาการค า ประเวณี เ ด็ ก ขณะที่ เ ด็ ก
บางสวนจําเปนตองทํางานหาเงินหรือแลกสิ่งจําเปนเลี้ยงชีพดวยตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษาเลาเรียน
พัฒนาตนเอง และเปนโอกาสใหบุคคลบางกลุมแสวงหาประโยชนจากแรงงานเด็กอยางไรมนุษยธรรม

รัฐจึงจําเปนตองเขาคุมครองดูแลปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็กดวยมาตรการและเปนเหตุใหออก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ วาดวยการใชแรงงานเด็ก เปนการเฉพาะและ
มีสาระสําคัญดังนี้คือ
๑. หามนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน กระทําการลวงเกินทางเพศตอแรงงาน
หญิงหรือเด็ก การลวงเกินทางเพศ (มาตรา ๑๖)
๒. หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง (มาตรา ๔๔)
๓. ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจางตองแจงขอมูลการเขาทํางาน
(ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเขาทํางาน) และการสิ้นสุดการเขาทํางาน (ภายใน ๗ วัน)ของเด็กคนหนึ่งๆ ตอ
พนักงานตรวจแรงงานและตองมีการทําบันทึกสภาพการจางงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อ
(มาตรา ๔๕)
๔. นายจ า งต อ งจั ดให ลู ก จ า งซึ่ ง เป น เด็ กมี เ วลาพั กวัน หนึ่ ง ไมน อยกวา หนึ่ งชั่ วโมงติ ดต อกั น
หลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง แตในสี่ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็กไดมีเวลาพักตามที่
นายจางกําหนด (มาตรา ๔๖)
๕. หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร ละครหรือการแสดงอยาง
อื่นที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได ทั้งนี้ ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอน
ตามสมควร (มาตรา ๔๗)
๖. หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานลวงเวลาหรือทํางานใน
วันหยุด (มาตรา ๔๘)

๑๑๔

๗. หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานอยางหนึ่งอยางใดเพราะ
เหตุเปนงานอันตรายและความเสี่ยงมากเกินภาวะเด็ก ดังตอไปนี้
(๑) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
(๒) งานปมโลหะ
(๓) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตางจาก
ปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราหรือเชื้ออื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๘) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
(๙) งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา
(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลังทํางาน
(๑๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๑๓) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๔๙)
๘. หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่ดังตอไปนี้
(๑) โรงฆาสัตว
(๒) สถานที่เลนการพนัน
(๓) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมีผูบําเรอ
สําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา
(๕) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕๐)

๑๑๕

๙. หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น หามมิใหนายจางเรียก
หรือรับเงินประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก
บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปน
การลวงหนากอนมีการจางขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กใน
แต ล ะคราว มิ ใ ห ถื อ ว า เป น การจ า ยหรื อ รั บ ค า จ า งสํ า หรั บ ลู ก จ า งซึ่ ง เป น เด็ ก นั้ น และห า มมิ ใ ห
นายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ตามกําหนดเวลา (มาตรา ๕๑)
๑๐. เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็กใหลูกจางซึ่งเปน
เด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุมสัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการ
อื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก
แจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ ถามี และให
นายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตป
หนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน (มาตรา ๕๒)
แมจะมีมาตรการทางกฎหมายอยางชัดเจนก็ตาม แตการละเมิดตอสิทธิเด็กดานแรงงานก็ยังคงเปน
ปญหาประเด็นปญหาอยางตอเนื่องเหตุเพราะ การละเมิดทําเปนกระบวนการที่ยากแกการตรวจพบหรือ
เขาถึงพยานหลักฐาน ปญหาที่พบบอยและเปนสวนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเด็ก (ขอมูลจาก สถานการณ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม : ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ และกองแรงงานหญิงและเด็ก กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานได) อาทิ
๑. การบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการ ทํางาน อัตราการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางานของ
แรงงานเด็กรอยละ ๒๐ ทําใหตองหยุดงานชั่วคราว หรือเลิกทํางาน
๒. การทํางานยาวนานมาก เด็กหลายคนตองทํางานหลายชั่วโมงตอวัน บางคนตองทํางานถึง ๙
ชั่วโมงตอวัน สัปดาหละ ๗ วัน โดยไมมีวันหยุดพัก โดยทั่วไปพบวา เด็กหญิงตองทํางานเปนเวลายาวนาน
กวาชาย และไดรับคาจางนอยกวาพี่ชายหรือนองชาย ทั้งที่ทํางานอยางเดียวกัน

๑๑๖

๓. แรงงานเด็กในชนบทมีมากกวาในเขตเมืองประมาณ ๒ เทา เด็กในชนบทโดยเฉพาะเด็กหญิงมี
แนวโนมที่จะเริ่มทํางานตั้งแตอายุยังไมถึง ๑๐ ป (๔) มีแรงงานเด็กถึง ๔ ใน ๕ คน ที่ทํางานโดยไมไดรับ
คาจาง สวนแรงงานเด็กที่ไดรับคาจางก็จะไดรับคาจางต่ํากวาอัตราคาจางทั่วไป และมักต่ํากวาคาจางขั้น
ต่ําตามกฎหมายดวย
๔. ปญหาทุพโภชนาการ เด็กที่ทํางาน มักจะอาศัยอยูกับนายจาง และเนื่องจากเด็กมีระยะเวลา
ทํางานที่ยาวนานมีเวลาพักผอนนอย อาหารที่ นายจางจัดใหสวนใหญ มักไมมี คุณภาพ ปญหาสุขภาพ
อนามัย เด็กที่พักอาศัยอยูกับนายจาง นายจางมักจะจัดอาหาร ที่พัก ตลอดทั้งสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งที่
ทํางาน และที่พักไมถูกสุขลักษณะ
๕. ปญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพ เด็กที่ทํางานมักจะมีการศึกษาต่ํา การ
ทํางานจะไมไดรับการศึกษาเพิ่มเติม
๖. ป ญ หาการปรั บ ตั ว เด็ ก ที่ ทํ า งานในช ว งวั ย ที่ กํ า ลั ง เจริ ญ เติ บ โตเป น วั ย รุ น เป น ช ว งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและอารมณ การที่เด็กตองทํางานอยูในสถานที่ไมเอื้ออํานวยไมถูกสุขลักษณะ
หางไกลครอบครัว ญาติพี่นอง ยอมทําใหการพัฒนาการของ เด็กมีปญหา
การปองกันและแกไขปญหาแรงงานเด็ก ปญหาแรงงานเด็กเปนปญหาที่สังคมที่มีผลกระทบมาจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดความสมดุล การปองกัน และ แกไขจึงตองมีมาตรการที่เปนระบบและ
ครบวงจรตั้งแตการรณรงคมิใหเด็กตองเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันควร การสราง โอกาสและทาง เลือก
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพแกแรงงานเด็ก การปองกันมิใหถูกหลอกลวง จนถึงการคุมครอง
มิใหมีการใชแรงงานเด็กที่ไมเปนธรรม อันเปนการดําเนินมาตรการทั้งในเชิงปองกัน คุมครอง สงเสริมและ
พัฒนา และเนนการประสาน ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ดึงเอาชุมชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมแกไขปญหา

๑๑๗

สําหรับผูปฏิบัติงานดานคุมครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ควรตองมี
ความรูความเขาใจในกฎหมายแรงงานพอสมควรหรืออยางนอยตองตระหนักวา การฝาฝนมาตรการทาง
กฎหมายคุมครองแรงงานเด็กดังกลาวขางตนไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนจะเปนสัญญาณหนึ่ง
ของ “การละเมิ ด สิ ท ธิ เ ด็ ก ” ที่ ค วรได รั บ ความคุ ม ครองตามกฎหมาย เพราะ “นายจ า ง” ถื อ เป น
“ผูปกครอง” (มาตรา ๕) ที่พระราชบัญญัติคุมครองเด็กไดกําหนดใหมีหนาที่ตองคุมครองดูแลเด็กให
เป น ไปตามกฎหมาย (หมวด ๒ การปฏิ บั ติ ต อ เด็ ก มาตรา ๒๓, ๒๕, ๒๖) เกณฑ ม าตรฐานขั้ น ต่ํ า
เชนเดียวกับผูปกครองคือพอแมที่แทจริง ดังนั้นหากนายจางฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ และหรือพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การใชแรงงานเด็ก ผูปฏิบัติงาน
ดานคุมครองเด็กสามารถพิจารณาและนํามาตรการดานการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ หรือ
สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษามาพิจารณาใหความชวยเหลือเด็กไดตามกฎหมายและ
ความเหมาะสมตอไป

๑๑๘

ภาคผนวก
กรณีตัวอยางกระบวนการทํางานเพื่อใหความชวยเหลือเด็ก

๑๑๙

๑๒๐

ภาคผนวก:
กรณีตัวอยางกระบวนการทํางานเพื่อใหความชวยเหลือเด็ก
๑. เด็กพึงไดรับการสงเคราะห
ประวัติ: ขอมูลเบื้องตน
ภูมิหลัง : นองเอ (นามสมมุติ) อายุ ๖ ป เปนลูกคนเดียวของครอบครัว แมอายุ ๒๗ ป แมติดเชื้อ
เอดสจากการไปขายบริการทางเพศตั้งแตเด็ก พออายุ ๓๑ ป เสียชีวิตดวยโรคเอดสเชนกัน
ในขณะที่นองเออายุได ๘ เดือน แมไมสามารถเลี้ยงดูนองเอไดเพราะปวยบอย รางกายออนแอ จึง
ยกนองเอใหปาชวยดูแล ตอมาเมื่ออายุ ๒ ป ปาเสียชีวิต นองเอจึงไดไปอยูในความดูแลของตาและยาย
เลี้ยง นองเอเปนเด็กรางเริง พูดเกง มีมนุษยสัมพันธกับคนแปลกหนางาย แตนองเอมีสุขอนามัยสวนตัวไมดี
ผมและเล็บมือเล็บเทาไมสะอาด ผิวพรรณมีริ้วรอยผื่นและแผลเปน ฟนผุ มักไมคอยไดใสกางเกงเมื่ออยู
บาน
นองเอติดเชื้อ HIV จากแม ตาและยายเลี้ยงดูนองเอแบบปลอยปละละเลย ไมสนใจการกินอยูของ
นองเอ ประกอบกับมีฐานะยากจน ตาเปนผูดูแลและจัดการทุกอยางในบาน รวมทั้งรับผิดชอบในการเลี้ยงดู
สมาชิกครอบครัวทั้ง ๓ คน โดยมีอาชีพรับจางทั่วไป รายไดวันละ ๘๐ บาท สวนใหญตานํามาซื้อเหลา
บุหรี่ สวนยายเลี้ยง อยูกับบาน ยายเปนชนเผา เคยเปนหญิงขายบริการมากอนและถูกทํารายจนสติไม
สมประกอบ ยายเลี้ยงมีเชื้อ HIV ดวยเชนกัน รวมทั้งลูกทุกคนของตาซึ่งอยูในบานเดียวกันก็ปวยดวยโรค
เอดส
บาน ชุมชนและสภาพแวดลอม: บานที่นองเออาศัยอยูกับตาและยายเลี้ยงเปนบานชั้นเดียว ติด
พื้นดิน มีหองนอนเพียงหองเดียว ผนังทําดวยไมไผผุ ๆ และเศษไม ไมมีประตู มีรูโหวมองลอดเขาไปได หอง
กลางมีพื้นที่แคบ ๆ เปนที่นั่งรับประทานอาหาร แขวนเสื้อผาระเกะระกะ นองเอนอนหองเดียวกับตาและ
ยายเลี้ยง บานหลังนี้ต้งั อยูบนที่ดินสาธารณะ (ของวัด) เปนพื้นที่ติดปาของชุมชน จึงคอนขางหางจากชุมชน
ชาวบานไมตองการใหครอบครัวนี้อยูในที่ดินดังกลาว เพราะรังเกียจวายากจนและมีลูกสาวเคยขายบริการ
และติดเชื้อ HIV ทั้งหมด
๑๒๑

สภาพชุมชนที่อาศัยอยู เปนชุมชนเล็ก ๆ สวนใหญเปนคนยากจน ไมมีที่ดินของตนเอง หรืออพยพ
มาจากที่อื่น ไมมีอาชีพแนนอน จึงมาปกหลักอาศัยปาชุมชนของวัด (เปนวัดที่พระ ซึ่งละเมิดเด็กอาศัยอยู)
เขาไปตั้งบานเรือนอยูนานแลว ตาเปนผูไปขอใชประโยชนจากวัดเพื่ออยูอาศัยและใชปาชุมชนดวย (หมาย
เหตุ: หลังจากเกิดเหตุการณฟองรองคดีความเรื่องการละเมิดนองเอ ครอบครัวนี้ถูกชาวบานไมใหเขาไปใช
ปาชุมชน และคนในชุมชนยังมีทัศนคติไมดีและรังเกียจครอบครัวนี้ เพราะคดีนี้มีการกลาวหาวาพระเปนผู
ละเมิดทางเพศเด็กดวย ซึ่งพระรูปนี้เปนที่นับถือศรัทธาของชาวบาน)
แผนภูมิครอบครัว

ตา

ปา ๑

สามีปา

ยาย ๑ (ตาย)

ปา ๒

ยาย ๒ (ตาย)

ยาย ๓

แม

สามีนา

ปา ๓
(ตาย)

นองเอ
ผูถูกกระทํา

นา ๑

นองบี
ผูถูกกระทํา

ลูกชาย ลูกชาย (พี่)

เด็กชายบอย

๑๒๒

พระ

นา ๒

สถานการณปญหา: นองเอมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศ มีลักษณะบวมแดง นาสาวจึงสอบถาม แต
นองเอไมยอมบอก นาจึงนําตัวมาตรวจที่โรงพยาบาล ผลการตรวจอวัยวะเพศ นองมีรองรอยการถูก
ละเมิดจริง โรงพยาบาลจึงไดประสานกับมูลนิธิรักษไทยเพื่อใหมาชวยดูแลเด็ก เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทยจึง
ไดประสานขอความรวมมือไปยังศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี และพนักงานเจาหนาที่ตาม
พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อขอความชวยเหลือและประสานงานกับสถานีตํารวจอําเภอ เพื่อ
ดําเนินการแจงความ และแยกเด็กเพื่อการคุมครองใหปลอดภัยตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
¾ การเยี่ยม เพื่อดูสภาพบานครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ รายได
¾ สัมภาษณ และการสังเกตพฤติกรรมเด็ก แมเด็ก เครือญาติ บุคคลที่เกี่ยวของ เชน ครู แพทย
พยาบาล
¾ การเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน สําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน ผลการตรวจของแพทย ใบแจง
ความ
การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลือเด็ก ครั้งที่ ๑:
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินสภาพปญหาและขอมูล และดําเนินงานเบื้องตน
ผูเขารวม:
นักสังคมสงเคราะห (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด) นักจิตวิทยา ตํารวจ
เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย เจาหนาที่ศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี องคกร
เอกชน ครู
ผลการประชุม:
ขอมูลเบื้องตนการประเมินปญหา: นองเอมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศ และอวัยวะเพศมีอาการบวมแดง ตา
จึงบอกใหแมและนาของเด็กนําเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาลอําเภอ ผลการตรวจอวัยวะเพศนองเอมีรองรอย
การถูกละเมิดจริง แพทยผูตรวจจึงแจงไปยังเจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย ซึ่งเปนองคกรปฏิบัติงานและทํางาน
รวมกับโรงพยาบาลอําเภอเพื่อชวยเหลือแมและเด็กที่ติดเชื้อในพื้นที่ เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทยจึงเดินทางไป
โรงพยาบาล และสอบข อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต น กั บ เด็ ก ร ว มกั บ นั ก จิ ต วิ ท ยาของโรงพยาบาล โดยสร า ง
ความสัมพันธและสัมภาษณพูดคุยกับนองเอถึงสาเหตุที่มีอาการดังกลาว นองเอจึงเลาเหตุการณท้งั หมดให
ฟงวา ถูกลวงละเมิดทางเพศจากบุคคล ๕ คน คือ ๑) ตา อายุ ๗๐ ป ๒) หลวงพอที่วัดใกลบาน อายุ ๗๒
๑๒๓

ป ๓) ยายเลี้ยง อายุ ๓๐ ป ๔) ลูกชายของปา อายุ ๒๖ ป และ ๕) เด็กชายบอย (นามสมมุติ) อายุ ๑๐ ป
เพื่อนเลนในชุมชน นอกจากนี้ ครูในโรงเรียนซึ่งนองเอเรียนอยู ใหขอสังเกตวานองเอมีพฤติกรรมชอบเขา
หาผูชาย
แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือ
ระยะวิกฤติ: นําขอมูลเบื้องตนมาวิเคราะหปญหา มีการปรึกษาในประเด็นขอเท็จจริงเบื้องตนที่นองเอได
ให ไ ว แ ละนํ า มาวางแผนเพื่ อ การช ว ยเหลื อ เฉพาะหน า กรณี เ ร ง ด ว น เพราะเกรงว า จะถู ก ละเมิ ด ซ้ํ า อี ก
นอกจากนี้นองเอยังถูกกระทําโดยบุคคลในครอบครัวและบุคคลนอกครอบครัวหลายคน จึงควรมีการ
พิจารณาดําเนินการในหลายดาน ขอสรุปเบื้องตน คือ
o การนําตัวนองเอ ออกมาจากสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอตัวเด็กโดยเร็วที่สุด
o สืบคนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะนองเอและครอบครัวดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพตาม หมวด ๔
แหง พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระยะสั้น:
o การสงนองเอเขารับการตรวจประเมินรางกายและจิตใจ การเยี่ยมบาน ครอบครัวของนองเอเพื่อ
การประเมินปญหา
o ดานกฎหมาย รวมรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ เตรียมเด็กเพื่อการสอบปากคําและขึ้นสูศาล
ระยะยาว: สงนองเอเขารับการบําบัดฟนฟูดานจิตเวชในโรงพยาบาล เรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสมและใหการสงเคราะหครอบครัวเบื้องตนและการจัดหาที่อยูอาศัย
ผูรับผิดชอบ:
นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ตํารวจ เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย เจาหนาที่ศูนย
ประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี องคกรเอกชน ครู
การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลือเด็ก ครั้งที่ ๒:
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินรางกาย จิตใจ สังคมของเด็กและครอบครัว และติดตามผลการดําเนินงาน
ดานกฎหมาย
ผูเขารวม:
นักจิตวิทยาสถาบันพัฒนาการเด็ก ตํารวจ เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห
เจาหนาที่ศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี แพทย อัยการ เจาหนาที่สถาน
สงเคราะห ทนายความ
๑๒๔

ผลการประชุม:
ขอมูลเบื้องตนการประเมินปญหา:
ดานรางกาย: ผลการตรวจรางกายจากการถูกลวงละเมิดทางเพศโดยแพทยลงความเห็นวาเยื่อ
พรหมจรรยมีลักษณะฉีกขาดและเกามาก นาจะมีการลวงละเมิดทางเพศติดตอกันเปนเวลานาน แพทย
ตรวจไมพบโรคทางเพศสัมพันธ แตมีอาการอักเสบและตกขาว จึงไดรักษาตามอาการ
ดานจิตใจ: ผลการตรวจประเมินทางจิตวิทยา พบวา นองเอเปนเด็กที่ราเริงแจมใส ไมมีภาวะ
เครียด มีลักษณะรั้งรอในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น มีความกาวราวที่ซอนอยูภายใน IQ อยูในระดับ
คาบเสน (๘๐) ขาดความรักและตองการความรักความอบอุน นองเอมีทัศนคติตอแมคอนขางสับสนทั้งรัก
และเกลียด สวนความรูสึกตอตาและพระที่กระทําตอตนเอง นองเอมีความรูสึกอยากใหผใู หญเหลานี้ติดคุก
ด า นพั ฒ นาการตามวั ย : น อ งเอมี พั ฒ นาการทางร า งกายปกติ ทั้ ง ส ว นสู ง และน้ํ า หนั ก
ความสามารถทางสติปญญา เรียนรูไดเร็ว พูดจาตอเนื่อง สามารถเลาเรื่องที่เกิดขึ้นไดดี แตยังมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ไมเหมาะสมกับวัย เชนชอบเอาเนื้อตัวสัมผัสกับผูชาย เลนนอนทับกัน
ดานกฎหมาย: นองเอถูกละเมิดทางเพศ โดยผูกระทําทั้งหมด ๕ คน ซึ่งมีการกระทําตอเด็ก
ดังนี้คือ
o ตา จะลวงละเมิดเด็กในเวลากลางคืน ซึ่งจะมียายดูอยูดวยทุกครั้ง
o ยาย จะทุบตีทํารายรางกายบอยครั้ง ลวงละเมิดทางเพศโดยใชนิ้ว
o ลูกชายของปา ติดเชื้อ HIV และติดยาเสพติด ลวงเกินเด็กในเวลากลางวัน ขณะที่ตาและยายไมอยู
บาน
o เด็กชายบอย เรียนอยูช้นั ป.๔ มีการเลนเพศหรือทําอนาจารตั้งแตช้นั ป.๓ เปนประจํา
o พระ ไดกระทําการลวงเกินนองเอในวันหยุดเสาร-อาทิตย โดยจะมีการลวนลามและรวมเพศกับ
นองเอที่กุฏิ และใหสิ่งของเล็ก ๆ นอย ๆ และแลกกับการมีเพศสัมพันธ เจาหนาที่ตํารวจไดทําการ
สอบปากคํานองเอ ตาม พ.ร.บ. วิ. อาญา ฉบับที่ ๒๐ ทีมสหวิชาชีพไดมีการเตรียมตัวนองเอกอน
ขึ้ น ศาล พนั ก งานสอบสวนได ส อบหาพยานเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง เจ า หน า ที่ มู ล นิ ธิ รั ก ษ ไ ทย แพทย
พยาบาล เปนพยาน และสามารถตั้งขอหาแกผูกระทําตอนองเอ ๔ คน สวนเด็กชายบอย ไมมี
ความผิด แตจะตองไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมจากผูปกครองเพื่อมิใหกลายเปนผูกระทําใน
อนาคต พนักงานอัยการ สรุปไดวา มีการฟองผูกระทําผิด ๕ คดี คนที่จะถูกฟองมี ๔ คน ไดแก
พระ ตา (๒ คดี) ยาย และลูกชายของปา
๑๒๕

แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือ
ระยะสั้น:
o เตรียมนองเอเพื่อเขารับการสอบปากคํา
o การบําบัดดานจิตใจจากสถาบันพัฒนาการเด็กในระหวางที่อยูสถานสงเคราะห เพราะนองเอมี
พฤติกรรมเขาหาเด็กผูชาย รวมกับเจาหนาที่สถานสงเคราะหเพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธกับ
เด็กผูชายในสถานสงเคราะห
o ดานกฎหมาย เตรียมความพรอมการใหปากคําของนองเอและผูปกครอง การหาพยานหลักฐาน
และเขารับการสอบปากคํา การยายคดีมาสอบจังหวัดอื่น ซึ่งอยูใกลเคียง เนื่องจากผูกระทําผิดมี
อิทธิพลเกรงวาจะมีการเผชิญหนาไมเปนผลดีตอนองเอ
ระยะยาว:
o หาขอมูลแมของนองเอและชุมชนเพิ่มเติม
o หาแนวทางดูแลนองเอในระยะยาวและการทํางานกับชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
o ส ง ตั ว น อ งเอเข า รั บ การบํ า บั ด ฟ น ฟู ด า นจิ ต เวชในโรงพยาบาลในเรื่ อ งพฤติ ก รรมทางเพศที่ ไ ม
เหมาะสม และใหการสงเคราะหครอบครัวเบื้องตนและการจัดหาที่อยูอาศัย
ผูเขารวม: นักจิตวิทยาสถาบันพัฒนาการเด็ก ตํารวจ เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห
เจ า หน า ที่ ศู น ย ป ระสานงานเพื่ อ พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก และสตรี แพทย อั ย การ เจ า หน า ที่ ส ถาน
สงเคราะห ทนายความ องคการบริหารสวนตําบล
การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลือเด็ก ครั้งที่ ๓:
วัตถุประสงค: เพื่อติดตามความกาวหนาดานกฎหมาย
ผูเขารวม:

อัยการ ตํารวจ เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ศูนยประสานงาน
เพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี นักจิตวิทยา เจาหนาที่สถานสงเคราะห ทนายความ

๑๒๖

ผลการประชุม:
ขอมูลเบื้องตนการประเมินปญหา: สถานที่สืบพยานไมพรอม ไมมีการแยกตัวนองเอออกไปอยูหอง
สืบพยานสําหรับเด็กโดยเฉพาะ นองเอตองเผชิญหนากับผูตองหาในหองสืบพยาน การหารือความเปนไป
ไดในการยายประเด็นคดีมาจังหวัดเดิมที่นองเออยู ซึ่งสะดวกตอนองเอในการเดินทางและมีการเตรียม
ความพรอมของเด็กดานการสืบพยานอยางตอเนื่อง
แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือ
ระยะสั้น:
o การหารือความเปนไปไดในการยายประเด็นคดีมาจังหวัดเดิมที่นองเออยู ซึ่งสะดวกตอนองเอ
o ขอเลื่อนการสอบปากคํา
o เตรียมพยานเด็กและแมกอนขึ้นศาลอีกครั้ง
o กรณีหลักฐานหาย ที่ประชุมไมอนุมัติใหสอบเด็กใหม เพราะถือเปนการละเมิดเด็กซ้ํา
ผูเขารวม: อัยการ ตํารวจ เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ศูนยประสานงานเพื่อ
พิทักษสิทธิเด็กและสตรี นักจิตวิทยา เจาหนาที่สถานสงเคราะห ทนายความ
การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลือเด็ก ครั้งที่ ๔:
วัตถุประสงค: เพื่อติดตามความคืบหนาดานกฎหมาย ประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว และวางแผน
การทํางานกับเด็กและครอบครัวในระยะยาว
ผูเขารวม:
เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิ
เด็กและสตรี นักจิตวิทยา ทนายความ เจาหนาที่สถานสงเคราะห นักวิชาการ พยาบาล
ชุมชน
ผลการประชุม:
ขอมูลเบื้องตนการประเมินปญหา:
ดานรางกาย:
นองเอถูกละเมิดทางเพศเปนเวลานา และมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคทาง
เพศสัมพันธเนื่องจากผูกระทําและแมติดเชื้อ HIV การตรวจผลเลือดครั้งแรกไมปรากฏวาติดเชื้อ แต
อยางไรก็ตาม จะตองมีการตรวจซ้ําอีกครั้งใน ๑ ปขางหนา นองเอถูกเลี้ยงดูไมไดมาตรฐานขั้นต่ํา เปนการ
เลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยสงผลใหมีสติปญญาต่ํากวาปกติ ซึ่งจําเปนตองมีการฟนฟูพัฒนาการ
๑๒๗

ดานจิตใจ: นองเอไดรับผลกระทบจากการถูกลวงละเมิดทางเพศเปนเวลานาน ทําใหมีการแสดง
พฤติ กรรมทางเพศที่ ไมเหมาะสม และการสื บพยานควรมีนักสั ง คมสงเคราะห ที่ เ ด็ กคุน เคยด ว ยเป น ผู
สืบพยาน
ดานครอบครัว: ผลประเมินมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและศักยภาพของครอบครัว
และปจจัยเสี่ยงของครอบครัวจากสภาพครอบครัวของเด็ก พบวาศักยภาพการเลี้ยงดูเด็กที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน ครอบครัวไมมีอาชีพและรายไดที่จะเลี้ยงตัวเองได มีอาชีพที่ไมพึงประสงค และแมมีอาชีพขาย
บริการ และคนในครอบครัวติดเชื้อ HIV ถึง ๕ คน
การประเมินความเสี่ยงจากครอบครัว มีดังนี้
o เปนครอบครัวที่มีการละเมิดกันเอง
o เปนครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงของโรคเอดส
o เปนครอบครัวที่เปนคนชายขอบของชุมชน คือ มีความยากจนมาก และสาเหตุที่ชุมชนใหความ
รังเกียจ คือ การติดเชื้อ HIV และบุคคลในครอบครัวสวนใหญขายบริการ
ดานกฎหมาย: แมนองเอถูกตาขมขูระหวางใหการที่ศาล ทําใหหวาดกลัวและไมกลาขึ้นศาล
แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือ
ระยะวิกฤติ:
o การบําบัดดานจิตใจจากสถาบันพัฒนาการเด็กในระหวางที่อยูสถานสงเคราะห เพราะนองเอมี
พฤติกรรมเขาเด็กผูชาย มีอารมณฉุนเฉียว ชอบขโมยของคนอื่น ตองสงพบจิตแพทย
o การแกไขปญหากรณีที่แมถูกตาขูระหวางการใหการที่ศาล ทําใหแมไมยอมใหการอีก และถูก
กดดันจากญาติจนมีอาการปวย เครียดตองพาไปพบจิตแพทย
ระยะสั้น:
o แมมีปญหาเรื่องที่อยูอาศัยเพราะเกรงวาตาจะไลออกจากบาน ตองสรางบานใหกับครอบครัว
ระยะยาว:
o การเตรียมนองเอคืนสูครอบครัว
ผูรับผิดชอบ: เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิ
เด็กและสตรี นักจิตวิทยา ทนายความ เจาหนาที่สถานสงเคราะห นักวิชาการ พยาบาล
ชุมชน
๑๒๘

การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลือเด็ก ครั้งที่ ๕:
วัตถุประสงค: เพื่อติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
ผูเขารวม:
เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิ
เด็กและสตรี นักจิตวิทยา ทนายความ เจาหนาที่สถานสงเคราะห นักวิชาการ
ผลการประชุม:
ขอมูลเบื้องตนการประเมินปญหา:
o สรุปผลการบําบัดรักษาดานจิตใจของนองเอและครอบครัว แมนองเอคลายความเครียดลง และ
นองเอมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ไมลักขโมย ไมเขาหาเพื่อนนักเรียนชาย
o สรุปผลการสรางบานใหกับแม ซึ่งไดรับเงินบริจาคจากองคกรเอกชนตาง ๆ จนสําเร็จลงดวยดี
ครอบครัวแมนองเอมีบานอยู
o ดานคดี มีการโอนประเด็นมาสืบพยานที่จังหวัดที่นองเออยูในสถานสงเคราะหเปนผลสําเร็จ และ
ทีมสหวิชาชีพชวยเหลือตั้งแตเริ่มตน
แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือ
ระยะสั้น:
o ดานกฎหมาย จะมีการฟองรอง ๕ คดี จึงตองมีการเตรียมนองเอขึ้นสูศาล และรวมสืบพยานใน
ครั้งเดียว เพื่อจะไมทําใหนองเอตองกระทบกระเทือนจิตใจ และการคุมครองดูแลนองเอขณะขึ้นสู
ศาลเพราะผูกระทําผิดมีอิทธิพล
ระยะยาว:
o การคืนเด็กสูครอบครัวตองใชเวลาในการบําบัดครอบครัวและการทํางานในชุมชนอยางตอเนื่อง
นองเอจึงตองไดรับการคุมครองอยูในสถานสงเคราะหตอไปอีกระยะหนึ่ง
o การหาครอบครัวอุปถัมภ เนื่องจากครอบครัวอยูในภาวะเสี่ยงและไมมั่นคง
o สรางระบบเฝาระวังชุมชน ใหผใู หญบานและองคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของชุมชน จัดระบบเฝาระวังปญหาการละเมิดสิทธิเด็ก โดยการจัดเวทีประชาคมใหความรู
ในการอยูรวมกับผูติดเชื้อ การพัฒนาอาชีพและกวาดลางสื่อลามกในชุมชน โดยประสานความ
รวมมือไปยังคณะทํางานในระดับอําเภอและคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัด เพื่อนํามา
เปนแนวทางปฏิบัติตอไป
๑๒๙

ผูเขารวม: เจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็ก
และสตรี นักจิตวิทยา ทนายความ นักวิชาการ องคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน
ปญหาและอุปสรรค:
o ทีมสหวิชาชีพยังขาดความเชี่ยวชาญและความละเอียดออนตอความรูสึกของเด็ก
o การดําเนินงานไมตอเนื่อง โดยเฉพาะในครอบครัวและในชุมชน
o การประสานงานกันในดานคดีมีชองวางทําใหพยานถูกขมขู หลักฐานหาย การเตรียมการมีเวลา
นอย และมีความขัดแยงไมเขาใจกัน
สรุปขอเสนอแนะหรือขอพึงระวังในการปฏิบัติงาน
o ผูปฏิบัติงานในทุกระดับจะตองเพิ่มพูนความรู ความตระหนัก ทักษะในการทํางานดานการคุมครอง
เด็ ก ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ด า นกฎหมาย เพื่ อ ให เ ด็ ก ได รั บ การคุ ม ครองมากที่ สุ ด ด า นสั ง คม
สงเคราะหและการดูแลเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดทางเพศในสถานสงเคราะห ซึ่งตอง
มีระบบการดูแลเปนพิเศษมิฉะนั้นจะมีการละเมิดกันเอง
o เนื่องจากปญหาเด็กมีความซับซอน โดยเฉพาะเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศโดยคนหลายคน จึงควร
ต อ งอาศั ย ผู เ ชี่ ย วชาญหลายสาขาวิ ช าชี พ และความร ว มมื อ จากเครื อ ข า ยทางสั ง คมที่ มี
ประสิทธิภาพและกวางขวาง ที่จะเขามาดําเนินการทั้งดานการชวยเหลือคุมครอง การบําบัดฟนฟู
การคืนสูสังคมและรวมถึงการปองกัน
o ดานกฎหมาย การคุมครองพยาน ผูเสียหายระหวางการขึ้นศาลเปนเรื่องสําคัญมาก ตองอาศัยผูที่
มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ จึงควรมีเครือขาย และพนักงานเจาหนาที่เจามาดําเนินการ
o ทัศนคติของผูเกี่ยวของตองมีความเขาใจตระหนักในสิทธิเด็ก ตองมุงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญ
o ผูใดพบเห็นเด็กที่มีปญหาเชนเดียวกับนองเอ ควรไปแจงเจาหนาที่ผูมีหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก นายอําเภอ นายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมาย และตํารวจ เพื่อใหการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ นอกจากนี้กลุมทางสังคมหรือ
เครือขายทางชวยเหลือเด็กในพื้นที่ก็สามารถเขามาชวยเหลือดวย เชน โรงพยาบาล สาธารณสุข
โรงเรียน องคการบริหารสวนตําบล องคกรพัฒนาเอกชน
๑๓๐

๒. เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
ประวัติ : ขอมูลเบื้องตน
ภูมิหลัง: เด็กหญิงขาวโพด (นามสมมุติ) อายุ ๑ ป ๙ เดือน ภูมิลําเนาอยูอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม บิดาชื่อนายชาย (นามสมมุติ) อายุ ๒๐ ป มารดาชื่อนางวรรณ (นามสมมุติ) อายุ ๒๓ ป
ประวัติการคลอด:
เด็กคลอด อายุ ครรภ ๓๘ สัปดาหที่โรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพมหานคร โดยการผาตัดเนื่องจาก
ผลการตรวจเจาะถุ ง น้ํา คร่ํ า พบว า เด็ ก ถ า ยขี้ เ ทาในท อ งและกํา ลั ง ขาดอากาศหายใจ เด็ กรัก ษาอยู ใ น
โรงพยาบาลนาน ๙ วัน หลังจากเด็กอายุได ๑ เดือนเศษ เด็กยายมาอยูที่จังหวัดเชียงใหมพรอมบิดามารดา
ประวัติการเจ็บปวย:
o ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เด็กเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมคคอมิคดวยอาการสําลักนม
o ๔-๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เด็กเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมคคอมิคดวยโรคลําไสอักเสบ (ลําไสบิด
ตัว) และดูดสําลักนมเขาปอด
o ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เด็กเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแมคคอมิคดวยอาการมีจ้ําเลือดขึ้นตาม
ตัวและทางเดินหายใจสวนบนอักเสบ
o ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เด็กเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแมคคอมิคดวยอาการมีจ้ําเลือด (แพทย
ตรวจเลือดไมพบโรคเกี่ยวกับเลือด) และมีอาการลําไสอักเสบและลิ้นอักแสบรวมดวยและมีหินปูน
พอกกระดูกซี่โครงซี่ที่ ๕-๖
o วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เด็กเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแมคคอมิคดวยอาการทางเดิน
หายใจสวนบนอักเสบและสําลักนมหลังทานนมเหมือนหายใจไมออก
o แพทยทําการ X – Ray ปอดเนื่องจากเด็กเคยมีประวัติเขารับการรักษาดวยอาการปอดชื้น พบ
รองรอยการหักของกระดูกซี่โครงทั้งดานซายหนาหลัง และดานขวา จากการวินิจฉัยของแพทย
คาดวาการหักดังกลาวเกิดในระยะเวลาตางกันประมาณ ๓ ครั้ง โดยสังเกตจากรองรอยการสมาน
ตัว ของกระดู กที่ มี หิ น ปูน มาเกาะโดยกระดู กที่ หั ก มี ท้ั ง สิ้ น ๑๒ ซี่ เป น บริ เ วณซี่ โ ครงซี่ ที่ ๔-๗
ดานซายหัก กระดูกซี่โครงซี่ที่ ๔-๙ ดานซายหัก

๑๓๑

บาน ชุมชนและสภาพแวดลอม: บานปลูกในพื้นที่ประมาณ ๗๐ ตารางวา เปนบานครึ่งอิฐครึ่ง
ปูนสองชั้น ชั้นลางเปนอิฐบล็อกชั้นบนสรางดวยไม ชั้นลางมีหองนอน ๒ หอง เปนหองนอนของยายเด็กและ
บิดามารดาเด็ก มีหองน้ํา ๑ หอง ชั้นบนมี ๓ หองนอนเปนครอบครัวนางคํานึง บริเวณบานคอนขางคับ
แคบ เพดานต่ํามีเกาอี้ไวรับแขกขนาดคอนขางใหญ สามารถนั่งได ๓ คน จํานวน ๒ ตัว และมีเกาอี้เล็กอีก
๒ ตัว มีแปลนอนของเด็กวางอยูหนาหองยายเด็ก เครื่องใชภายในบานมีตามความจําเปน ตัวบานปลูกอยู
ดานหลังบานนองของยายทวดเด็ก ทางเขาบานมีบานเพื่อนบานปลูกติดกันหลายหลัง
แผนภูมิครอบครัว

ปู ๒

อา ๑

ยา

อา ๒

ปู ๑ (ตาย)

ยาย

บิดา

ตา (ตาย)

มารดา

พี่สาว (ตาย) กรณีศึกษา นองสาว

สถานการณปญหา:
บิดาเด็ก จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ บิดาเสียชีวิตตั้งแตเด็กอายุ ๓ ป เดิมบิดา (ปูของเด็ก)
ประกอบอาชีพมีรถใหเชา ประมาณ ๒๐ คัน หลังจากบิดาเสียชีวิต มารดา (ยาของเด็ก) ขายกิจการทั้งหมด
และแตงงานใหม สามีใหมไมไดประกอบอาชีพ มีบุตรดวยกัน ๒ คน เปนหญิงอายุ ๑๖ ป และ ๑๕ ป
ตามลําดับ สมรสแลว ๑ คน อีกคนอยูระหวางการศึกษา ชวงบิดาเด็กอายุ ๑๕ ป บิดาเด็กหนีออกจาก
บานไปรวมแกงมอเตอรไซคเปนหัวหนาแกงมีฉายา “โอบางกรวย” กอนที่จะเปนหัวหนาแกงติดสารเสพติด
หลายชนิด เชน เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาเลิฟ เลิกเสพภายหลังไดรับตําแหนงหัวหนาแกง ประมาณ ๑ เดือน
ชวงอายุ ๑๖ ป มาเที่ยวเชียงใหมกับเพื่อน รูจักกับมารดาเด็ก และมีความสัมพันธฉันทชูสาวกับมารดาเด็ก
ประมาณ ๑ ป ชวงอายุ ๑๗ ป ถูกยายเด็กบังคับใหแตงงานกับมารดาเด็ก (บิดาเด็กไมไดอยูประจําใน
๑๓๒

จังหวัดเชียงใหมแตไป – มา ระหวางจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดเชียงใหม) ชวงอายุ ๑๘ ป ทะเลาะกับสามี
ใหมของยาเด็ก ไดหนีออกจากบานตอมายาของเด็กใหสมัครเปนทหารเกณฑ หลังจากกลับมาไดเขารวม
แกงมอเตอรไซคอีกครั้ง (บิดาเด็กเคยมีเหตุทะเลาะวิวาทชกตอยกับสารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจเตา
ปูน)
ชวงอายุ ๒๐ ป บิดาเด็กมีเหตุทะเลาะวิวาทโดนรุมฟน บิดาเด็กฆาคนตาย ๒ คน ตองขึ้นศาลบิดา
เด็ ก ชนะคดี ถื อ ว า เป น การป อ งกั น ตนเอง โดยมี พี่ ชายของสามี ใ หม ย า เด็ ก ซึ่ ง เป น ผู พิ พ ากษาช ว ยเหลื อ
หลังจากมารดาเด็กตั้งครรภบุตรคนแรก บิดาเด็กตัดสินใจเลิกทุกอยางขายทรัพยสินที่ไดจากการพนันได
เงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ไปเที่ยว อาร ซี เอและพัทยา เงินหมดภายใน ๑ วัน เหลือเงิน ๑,๒๕๑ บาทจึง
เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหมมาอยูกับครอบครัวมารดาเด็ก ชวยยายเด็กคาขายอาหาร ชวยหุงขาวได
คาจางวันละ ๒๐๐ บาทชวงเวลาทํางาน คือ ชวงเชา เที่ยงคืนถึงหกโมงเชา และชวงบายตั้งแต ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ น.
มารดาเด็ก อายุ ๒๓ ป จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีอาชีพคาขายอาหารที่ตลาดสันปา
ขอยและตลาดทองคํา หลังตั้งครรภได ๗ เดือนมีปญหาทะเลาะกับยายเด็กจึงยายไปอยูกรุงเทพมหานคร
หลังคลอดเด็กได ๑ เดือนเศษ จึงกลับมาอยูที่จังหวัดเชียงใหมกับครอบครัวของยายเด็ก มีบุตรทั้งหมด ๓
คน คือ คนแรกเปนเด็กหญิง (เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ เด็กเสียชีวิตดวยอาการเลือดออกที่เยื่อ
หุมสมอง ซึ่งจากการผาพิสูจนพบวามีอาการเลือดออกในเยื่อหุมสมอง เกิดขึ้นประมาณ ๓ วันกอนเสียชีวิต
และพบวาตามรางกายมีรองรอยแผลฟกช้ําหลายที่บริเวณตนคอทั้งสองขางและสะโพกทั้งสองขางซึ่งเปน
รองรอยที่ เกิดขึ้นหลายวันแลวเพราะมีรอยจางหายในบางจุด สวนอวัยวะภายในไมพบเลือดออกหรือ
ปรากฏความเสียหายแตอยางใด) คนที่ ๒ เปนเด็กหญิง อายุ ๑ ป ๙ เดือน เกิดวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
(กรณีศึกษา) และคนที่ ๓ เด็กหญิง อายุ ๙ เดือน โดยบุตรคนที่ ๒ และ ๓ อยูในความอุปการะเลี้ยงดูของ
มูลนิธิบานกิ่งแกววิบุลสันติ เชียงใหม

๑๓๓

เด็ก จากการประเมินของทีมสหวิชาชีพ พบวา การเจ็บปวยของเด็กไมไดเกิดจากโรคภัยหรือความ
ผิดปรกติในรางกาย เด็กถูกทารุณกรรมจากคนในครอบครัว โดยการถูกอัดกระแทก มีกระดูกหักทั้งสิ้น
๑๒ ซี่ เปนบริเวณซี่โครงซี่ที่ ๔-๗ ดานซายหัก กระดูกซี่โครงซี่ที่ ๔-๙ ดานซายหักและมีหินปูนพอก
กระดูกซี่โครงซี่ที่ ๕-๖ และปุมกระดูกหัวไหลขางซายหัก รวมถูกกระทําประมาณ ๓ ครั้ง จากการอานผล
จากฟลม X-Ray เด็กถูกกระทําประมาณ ๑๐-๒๐ วันกอนมาตรวจ (ประมาณวันที่ ๘-๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๔๙) หลังจากยายมาจากจังหวัดนนทบุรี

การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลือเด็ก :
วัตถุประสงค:
o ทบทวนกระบวนการใหบริการเด็กและครอบครัวของพนักงานเจาหนาที่และผูประกอบวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ
o ทบทวนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
o วิเคราะหความรูและความเขาใจในการบังคับใชกฎหมาย
ผลการประชุม:
ขอมูลเบื้องตนการประเมินปญหา:
พัฒนาการเด็ก
ชวงอายุ ๓ เดือนพัฒนาการเด็กไดตามอายุ สบตาได ยิ้มได การเคลื่อนไหวไมไดชากวาอายุ เด็กจะ
ดูดนมเร็ว หิ วบอยจะกรีดรองเวลาหิว ถามีคนอุมก็จะเงียบ มักจะรองไหโดยไมทราบสาเหตุ ปจจุบั น
หลังจากเขามาอยูในสถานสงเคราะห เด็กราเริง สุขภาพดี พัฒนาการเปนไปตามวัย เดินไดคลอง ปนปาย
สนใจสิ่งตางๆ เรียกรองความสนใจ ชอบเตน ตบมือ เริ่มพูดหรือเรียกแมได
๑๓๔

ผลการตรวจทางจิตเวช
บิดาเด็กมีบุคลิกภาพ พูดจาโผงผาง โมโหราย รูสึกผิดในบางครั้ง รูสึกเหมือนมีคนคอยจับผิด
ทอแท บางครั้งรูสึกวาตนเองไมเอาไหน มีปมดอย อางวาง ลมเหลว สวนมารดาเด็กมีอาการทางจิตมีระดับ
การวัดอยูในเกณฑปกติ ไมมีภาวะซึมเศรา ไมพบอาการทางจิตประสาทแตอยางใด บุคลิกภาพมารดาเปน
คนเงียบขรึมไมมีปากเสียงกับใครบุคลิกภาพอื่นที่แอบแฝง ยังประเมินไมได ไมมีความเครียดเมื่อเลี้ยงดูเด็ก
ผลการประเมินครอบครัว
ลักษณะครอบครัวภายในเปนครอบครัวขยาย ความสัมพันธครอบครัวไมดีนัก มีความขัดแยง
ภายในครอบครัว เนื่องจากบิดาเด็กมีความสัมพันธที่ไมดีกับญาติของมารดาเด็ก ญาติมารดาเด็กปฏิเสธ
บิดาเด็กมาตั้งแตตน มีเหตุการณที่แสดงความขัดแยง เชน มารดาเด็กตั้งครรภพี่สาวเด็ก อายุครรภได 6
เดือน นาของมารดาเด็กพามารดาเด็กไปทําแทงแตไมสําเร็จ บิดาเด็กทราบและอาละวาดใชมีดดาบฟนขาง
ของที่อยูในบาน จนกระทั่งยายเด็กยอมใหมารดาเด็กตั้งครรภตอไป บิดาเด็กมีปญหาทะเลาะกับนาของ
มารดาเด็กอยางรุนแรง เนื่องจากทุกคนอยากใหบิดามารดาเด็กเลิกกัน และมีปญหาในเรื่องมรดกของฝาย
มารดาเด็ก บิดาเด็กทะเลาะกับนายบุญมาบุตรนางคํานึงเรื่องนายบุญมาขโมยรองเทาบิดาเด็ก
เดิมยายเด็กและนางคํานึงขายอาหารรวมกันหลังจากบิดาเด็กเขามาชวยนางคํานึงไดแยกไปขาย
เองรายไดคอนขางดี แตยายเด็กรายไดไมดีนัก
แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือ:
แผนการดําเนินงานสําหรับเด็ก
o มติที่ประชุมทีมสหวิชาชีพใหแยกเด็กออกจากครอบครัวกอนเพื่อใหความคุมครองสวัสดิภาพ
เด็ ก หากยั ง ประเมิ น ไม ไ ด ที ม สหวิ ช าชี พ มี ม ติ ไ ม อ นุ ญ าตให ผู ป กครองรั บ เด็ ก ออกจาก
โรงพยาบาล จนกวาจะดําเนินการสืบคนขอเท็จจริงและดําเนินการทางกฎหมายเสร็จสิ้น
o ตองมีการดําเนินคดีหาตัวผูกระทําผิด
o แผนการเลี้ยงดูเด็ก จะมีการสงเด็กทั้งสอง ใหยาของเด็กเลี้ยงดูโดยใหจังหวัดนนทบุรีติดตาม
ดูแล สวนบิดามารดาเด็กจะตามไปเลี้ยงดูหลังจากที่หางานได แตตองอยูในการควบคุมความ
ประพฤติของศาล และการสงไปรับการบําบัดตอที่จังหวัดนนทบุรี

๑๓๕

แผนการดําเนินงานสําหรับผูปกครอง
o การดําเนินการสงเสริมอาชีพ ไดสงเสริมใหบิดามารดาเด็กขายขนมจีน ซึ่งทั้งสองคนตั้งใจ
ประกอบอาชีพเปนอยางดีและทําใหเปนที่ยอมรับของยายเด็ก
o การดําเนินการใหครอบครัวเด็กเขารวมกิจกรรมฝกทักษะในการควบคุมตนเอง ทักษะในการ
เลี้ยงดู ทักษะในการจัดการปญหา
o ผูปกครองตองแสดงใหเห็นวาครอบครัวมีความพรอมในการเลี้ยงดูเ ด็กได ทั้งเรื่ องอาชี พ
รายไดที่มั่นคง ที่อยูอาศัย ความพรอมในการเลี้ยงดูของบิดามารดาซึ่งตองเขารับการฝก
ทักษะการเลี้ยงดูเด็กโดยเจาหนาที่ตองสามารถไปดูแลหรือเยี่ยมเด็กไดตลอดเวลา
o กรณีที่จะมีการยายไปอยูที่จังหวัดนนทบุรี โดยเด็กจะอยูในการเลี้ยงดูของยาเด็กบิดามารดา
เด็กตองอยูในการควบคุมความประพฤติของศาล และจะสงรายงานไปรับการบําบัดตอที่
จังหวัดนนทบุรี
แผนการดําเนินงานดานกฎหมาย
o พนักงานเจาหนาที่ไดลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูธรแมปง ตํารวจไดประสานงานไปยัง
ตํารวจในพื้นที่บางกรวยใหตรวจสอบขอมูลบิดาเด็กมีเหตุทะเลาะกับตํารวจจริง แตเปนระดับ
สวป. เรื่องคดีของกรณีพี่สาวของนองขาวโพดที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ (เด็ก
เสียชีวิตดวยอาการเลือดออกที่เยื่อหุมสมอง) พี่สาวเด็กไดมีการลงบันทึกประจําวันไว ตํารวจ
จะดํ า เนิ น การสื บ สวนหาข อ เท็ จ จริ ง แต ก็ มี ป ญ หาเรื่ อ งการหาพยานหลั ก ฐาน บุ ค คลใน
ครอบครัวไมใหความรวมมือ
o ผลทางกฎหมาย ตํารวจสงสํานวนการสืบสวนไปยังอัยการและอัยการไดสั่งระงับการสืบสวน
เนื่องจากไมสามารถหาหลักฐานมาพิสูจนได
แผนการดําเนินงานดานการแพทย
o ผลการตรวจคลื่นสมอง (MRI) ปรากฏวาเด็กปกติดีทุกอยางไมมีเลือดออกในสมอง สมองปกติ
ไมเหมือนเด็กที่สมองชา
o กระดูกหักจะมีการยันกันและเชื่อมติดกันเอง
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o พัฒนาการของเด็กไดตามอายุ สบตาได ยิ้มได การเคลื่อนไหวไมไดชากวาอายุ เด็กรองไหเกง
ถามีคนอุมจะเงียบน้ําหนักเพิ่มขึ้นในระหวางที่นอนโรงพยาบาลการที่เด็กรองไหไมนาเปน
เพราะกลัวคนแปลกหนา แตเปนเพราะเด็กจะเริ่มกลัวคนแปลกหนาแยกไดวาเปนคนรูจักหรือ
แปลกหนาในขณะอายุ ๖-๘ เดือนการที่เด็กรองไหอาจเปนปญหาเรื่องการเลี้ยงดูที่บาน
o มีการตรวจกระตุนพัฒนาการเด็ก ผลออกมาวาทุกอยางปกติเปนไปตามชวงอายุ แตในดาน
พฤติกรรมของเด็กเดิมที่เคยรองไหเสียงดังเวลาหิว ขณะนี้ลดลงพัฒนาการทางอารมณของ
เด็กมีแนวโนมดีขึ้น
แผนการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะห
o การประสานใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมบานยาของเด็ก
เรื่องที่อยูอาศัยบิดามารดาเด็กไมตองการอยูที่จังหวัดเชียงใหม ตองการกลับไปอยูที่จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงแลว ผลดังนี้
o ยาของเด็ก ที่อําเภอบางกรวย จั งหวัดนนทบุรี อาชีพรับจางดูแลผู สูงอายุบริเวณหมูบ า น
รายได ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน สามีอายุ ๔๓ ป อาชีพรับจางทั่วไป รายได ๕,๐๐๐ บาทตอ
เดือน มีบุตร ๑คน อายุ ๑๔ ป ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ บานหลังที่อยูเปนบานของพี่สามี
ซึ่งครอบครัวยินดีและพรอมที่จะเลี้ยงดูเด็ก
o ดําเนินการหาที่อยูบานเอื้ออาทรที่จังหวัดเชียงใหมและสงเสริมอาชีพขายขนมจีน
o เนื่องจากบิดาเด็กไมสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยได และหนีออกจากบาน มารดาเด็กจึงขอรับเด็ก
ไปเลี้ยงดู โดยทีมสหวิชาชีพไดดําเนินการประเมินดานจิตเวชมารดาและเตรียมใหยายและ
มารดาเด็กไดมาวางแผนในการเลี้ยงดูเด็กและปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สถานที่
สิ่งแวดลอมและการคืนเด็กสูครอบครัว

๑๓๗

๓. เด็กที่พึงไดรับการสงเสริมความประพฤติ
ประวัติ : ขอมูลเบื้องตน
“หนึ่ง” อายุ ๑๑ ป พอแมของเด็กไดเสียชีวิตตอนอายุได ๒ ป หลังจากพอแมเสียชีวิตลุงและปาได
นํามาเลี้ยงดู ลุงประกอบอาชีพรับจางกอสราง สวนปาประกอบอาชีพทําไรทําสวน และมีลูกสาวหนึ่งคนที่
กําลังศึกษาอยูช้นั มัธยมศึกษาปที่ ๑ และมีอายุมากกวาเด็กชายหนึ่ง
ปาเลาวา ไดนําเด็กมาเลี้ยงตอนอายุ ๒ ปจนถึงปจจุบัน ตอนอยูช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ หนึ่งก็เริ่มมี
พฤติกรรมหนีเรียนบอยครั้ง มักจะชอบหนีเรียนออกมาเลนเกมและไปเที่ยวเลนและมักจะมีพฤติกรรมชอบ
ขโมยเงินไปเลนเกมอยูเปนประจํา และมีพฤติกรรมลักขโมยของที่โรงเรียน โดยไดชวนเพื่อนไปประมาณ ๔
คน ร ว มกั น งั ด ห อ งเข า ไปขโมยโน ต บุ ค และกล อ งถ า ยรู ป ของอาจารย โดยหนึ่ ง คอยดู ต น ทางให เ พื่ อ น
หลังจากที่นําของที่ลักขโมยมาไดก็ชวนกันไปถายรูปเลนกัน พอคุณครูรูวาหองถูกงัดก็เลยกลัวความผิดจึง
นํากลองถายรูปไปซอนไวในโพรงหญา เมื่อทางโรงเรียนทราบขาวก็เลยเชิญผูปกครองเด็กทั้ง ๔ คน และ
ผูใหญบาน เขารวมพูดคุยไกลเกลี่ยกันที่โรงเรียน ผลสรุปคือทางโรงเรียนจะไมดําเนินคดีกับเด็ก แตจะ
ไมใหเด็กเรียนที่โรงเรียนเดิม ผูใหญบานไดแจงมายังศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กและสตรี จังหวัด
เชียงใหม ทําใหเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเชียงใหม นักสังคม
สงเคราะหจากสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหมและเจาหนาที่ประสานงานโครงการไดเขาไปสืบคนหา
ขอเท็จจริงเบื้องตนและไดหาที่เรียนที่ใหมใหกับหนึ่งที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหในอําเภอแหงหนึ่งและพามา
ตรวจสุขภาพจิต

๑๓๘

ความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัว
หนึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับลุง เวลาที่มีปญหาอะไรจะมาเลาใหฟงอยูเปนประจํา สวนปาจะไมคอย
เลาอะไรใหฟง เด็กจะกลัวเนื่องจากปาจะเขมงวดและใหเด็กอยูในกรอบที่วางไว เชน เวลาใหทําการบาน
จะตองทําใหเสร็จกอนถึงจะไปเลนได หามไปไหนจนกวาจะทําเสร็จ บางทีเด็กถูกบังคับมากๆ ก็รองไห
ออกมา แตลึกๆ แลวที่ปาทําไปก็อยากใหเด็กมีระเบียบวินัยอยากจะใหเปนคนดีและรักเด็กมากๆ สวน
ความสัมพันธระหวางพี่สาวของหนึ่งนั้นมีความสัมพันธที่ดี เด็กจะรักพี่สาว เวลาที่ไดขนมอะไรมาก็จะนํามา
แบงปนใหพี่สาวเสมอ สวนความสัมพันธกับยายซึ่งเปนแมของปาจะสนิทกับเด็กและรักเด็กมาก รักเหมือน
หลานของตัวเองจริงๆ เวลาที่กลับจากกรุงเทพมหานครมาหาที่บานจะซื้อของมาใหอยูเปนประจํา และเด็ก
จะพูดถึงยายอยูเสมอและรักยาย เวลาที่ยายกลับมาเยี่ยมบานเด็กจะนอนกับยายและเวลายายไปไหนก็จะ
ตามติดยายตลอดเวลา
พฤติกรรมของเด็กเมื่ออยูโรงเรียน
จากการใหขอมูลของคุณครูประจําชั้นและคุณครูคนอื่นๆ ในโรงเรียนไดเลาวา เวลาที่เรียนหนังสือ
เด็กก็จะไมเรียนหนังสือ เวลาที่ใหทํางานสงภายในชั้นก็จะไมทําและเด็กมักจะหนีเรียนไปนอกโรงเรียนเปน
ประจํา ทุกครั้งที่หนีเรียนครูประจําชั้นก็จะแจงใหผูปกครองทราบและเรียกใหมาพบที่โรงเรียน แตเด็กก็ยัง
หนีเรียนอยูเปนประจํา โดยจะหนีไปเลนเกมที่รานหรือบางครั้งถาไมมีเงินไปเลนเกมก็จะหนีไปอยูตามทอง
ทุงนา ตามไร ตามสวน เวลาที่อยูในชั้นเรียนเพื่อนๆ ในหองมักจะชอบลอเลียนหนึ่งเสมอวาเปนเด็กขี้ขโมย
เด็กนิสัยไมดี จึงทําใหเพื่อนๆ ในหองไมมีใครคบเปนเพื่อนและไมมีเพื่อนสนิท จากการที่หนึ่งขาดเรียนและ
หนีเรียนเปนประจําสงผลใหเด็กเรียนไมทันเพื่อนๆ ในชั้นทําใหเด็กตองซ้ําชั้นประศึกษาปที่ ๒ ถึง ๒ ครั้ง

๑๓๙

การวิเคราะหปญหา
ดานรางกาย:
เด็กมีพฤติกรรมที่อยูไมนิ่ง สังเกตเห็นไดจากการทําอะไรนานๆ จะอดทนไมไหว ถาถูกบังคับใหทํา
อะไรมากๆ ก็จะรองไห ยกตัวอยางเชน เวลาที่พี่สาวสอนการบานและบังคับใหทําการบานตอใหเสร็จเด็ก
จะไมยอมทําใหเสร็จจะลุกหนีเดินออกไปหรือบางที่ก็รองไห
ดานจิตใจ:
ปญหาทางดานสุขภาพจิต เนื่องจากวาที่เด็กไปโรงเรียนเพื่อนในหองมักจะลอเลียนและกลาวหา
เด็กวาเปนเด็กขี้ขโมยไมมีใครคบเปนเพื่อน จึงเปนสาเหตุที่ทาํ ใหเด็กมีทัศนคติที่ไมดีกับเพื่อนๆ และไมอยาก
เรียนหนังสือและทุกๆ วันที่ไปโรงเรียนเด็กจะฝงใจอยางมากวาคุณครูใจรายและเพื่อนใสราย
ดานสังคม
๑. มีพฤติกรรมเกเร หนีเรียนเปนประจํา
๒. เด็กไมมีบัตรประจําตัว
๓. เด็กมีพฤติกรรมติดเกม
การวางแผนใหความชวยเหลือ
ระยะวิกฤติ
- เยี่ยมบานและสืบเสาะหาขอเท็จจริง
- ติดตอขอใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเมืองนะเพื่อนําไปเปนหลักฐานในการเขาสมัครเรียนที่
โรงเรียนใหม
- ติดตอประสานงานหาที่เรียนใหมที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
ระยะสั้น
- พาเด็กไปตรวจสุขภาพจิตที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ระยะยาว
- ติดตอกับเจาหนาที่ทะเบียน อําเภอเชียงดาวในการติดตอทําบัตรใหกับเด็กชายหนึ่ง
- ใหคําปรึกษาแกครอบครัวของเด็กในเรื่องการดูแลเด็กและการสรางแรงจูงใจใหเด็กมีกําลังใจ
และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
๑๔๐

การดําเนินการใหความชวยเหลือ
- ครั้งที่ ๑ ไปเยี่ยมบานเด็กพรอมกับนักสังคมสงเคราะหสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
เพื่อไปสืบเสาะหาขอเท็จจริงจากผูปกครองของเด็กและผูใหญบาน
- ครั้งที่ ๒ ติดตอทางโรงเรียนเดิมเพื่อขอหลักฐานใบรับรอบผลทางการศึกษาเพื่อนําไปสมัครเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
- ครั้งที่ ๓ เจาหนาที่โครงการไปรับเด็กชายหนึ่งที่บานมาสมัครเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เชียงดาว และพามาพบเจาหนาที่ทะเบียน อําเภอเชียงดาว เพื่อขอคัดสําเนาทะเบียนบานใหกับเด็กเพื่อ
นําไปใชเปนหลักฐานในการทําบัตรประจําตัว เนื่องจากเด็กยังไมมีบัตรประจําตัว และหลังจากนั้นก็พาเด็ก
มาพักที่บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหมเปนเวลา ๑ คืน และในวันถัดมาเจาหนาที่โครงการไป
รับเด็กที่บานพักเด็กและครอบครัวมาตรวจที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรแตไมพบแพทย เนื่องจาก
แพทยติดภารกิจเรงดวน ดังนั้นทางนักสังคมสงเคราะหของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจึงได
ประเมินสุขภาพจิตเบื้องตนกอน และทางพยาบาลไดนัดใหมาพบแพทยครั้ง
- ครั้งที่ ๔ ใน ๑ เดือน ตอมา เจาหนาที่โครงการและผูปกครองของเด็กไดพาเด็กมาตรวจสุขภาพ
และตรวจระดับสติปญญา (IQ) ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และทางแพทยจะนัดพบเด็กทุกๆ ๑
เดือน
- ครั้งที่ ๕ ติดตอทําบัตรประจําตัวกับเจาหนาที่ทะเบียนของอําเภอเชียงดาว (บัตรที่ขึ้นตนดวยเลข
๐ ซึ่งเปนบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน)
- ครั้งที่ ๖ ผูปกครองและคุณครูประจําชั้นพาเด็กมาตรวจตามที่แพทยนัดที่สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร โดยทางโรงเรียนจะเปนธุระจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหคารักษาพยาบาลใหกับเด็กชาย
หนึ่ง
การติดตามและประเมินผล
- จากการที่เจาหนาที่ประสานงานโครงการไดเขาไปใหความชวยเหลือไดเขาไปใหความชวยเหลือ
ในเรื่องของการติดตอประสานงานหาโรงเรียนใหมใหก ับเด็ก ซึ่งเด็กไดเรียนอยูที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เชียงดาว ซึ่งเปนโรงเรียนประจํา จะมีคุณครูประจําหอและคุณครูประจําชั้นคอยดูแลเด็ก วันเสารและวัน
อาทิตยผูปกครองสามารถไปเยี่ยมเด็กที่โรงเรียนได เทอมหนึ่งสามารถกลับบานได ๒ ครั้ง สัปดาหแรกที่
เด็กชายหนึ่งไดเขาไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาวจากการสอบถามคุณครูประจําชั้น พบวา
๑๔๑

เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน มีความรับผิดชอบมากขึ้น ชอบชวยเหลือเพื่อนๆ ในหองเปน
อยางดี สนใจในเรื่องของการเรียนมากขึ้น มีความตั้งใจเรียน และปจจุบันเด็กก็มีพฤติกรรมดีขึ้นเรื่อยๆ
- เจ า หน า ที่ ป ระสานงานโครงการได พ าเด็ ก ไปตรวจสุ ข ภาพจิ ต ที่ ส ถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราช
นครินทร แพทยตรวจพบวาเด็กมีระดับสติปญญา (IQ) อยูที่ ๖๕ ซึ่งคนปกติสวนใหญจะมีระดับสติปญญา
อยูที่ ๘๐ ขึ้นไป จึงถือวาต่ํากวาปกติ สงผลทําใหเด็กมีพัฒนาการทางการเรียนคอนขางชาเมื่อเทียบกับอายุ
ของเด็กในปจจุบัน และนอกจากนี้ทางแพทยไดตรวจพบวาเด็กเปนโรคสมาธิส้ัน เด็กจะมีพฤติกรรมอยูไม
นิ่ง ถาใหทําอะไรเปนเวลานานๆ เด็กก็มักจะทําไมได และบางครั้งเด็กไมสามารถควบคุมอารมณของตนเอง
ได ดังนั้น แพทยจึงไดใหรับประทานยาเพื่อรักษาอาการดังกลาว เพื่อใหเด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
และทุกๆ เดือนแพทยจะนัดใหมาดูอาการวาหลังจากรับประทานยาไปแลวเด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม โดยทางโรงเรียนจะเปนธุระในการพาเด็กมาตรวจและทุกครั้งที่มาตรวจทางโรงเรียน
จะทําหนังสือขอความอนุเคราะหคารักษาพยาบาลใหกับเด็ก แตจากการพูดคุยกับคุณครูประจําชั้นพบวา
เมื่อรับประทานยาเขาไปแลวเด็กมีอาการมึนงงและงวงนอนสงผลใหเด็กเรียนไมรเู รื่อง ดังนั้นทางแพทยก็งด
ไมใหทานยา
- เจาหนาที่ประสานงานโครงการไดติดตอเจาหนาที่ทะเบียนของอําเภอเชียงดาว เนื่องจากเด็กยัง
ไมมีบัตรประจําตัว เนื่องจากวาผูปกครองที่ดูแลเด็กไมมีเวลาทําใหเด็ก ดังนั้น เจาหนาที่ประสานงาน
โครงการจึงไดไปขอคัดสําเนาทะเบียนบานที่วาการอําเภอเชียงดาว เพื่อจะไดใหผูปกครองของเด็กไดไป
ดําเนินการในการทําบัตรใหกับเด็กตอไป ปจจุบันผูปกครองไดไปติดตอทําบัตรใหกับเด็กที่อําเภอเรียบรอย
แลว แตยังไมไดบัตรสีชมพูเนื่องจากวาจะตองรอใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยกอนถึงจะไดรับบัตร
- จากการที่ เ ข า ไปให คํ า ปรึ ก ษากั บ ครอบครั ว เด็ ก แล ว พบว า จากเดิ ม ครอบครั ว ของเด็ ก มี
ความรูสึกที่ไมตองการเด็กและไมยอมรับในตัวเนื่องจากเกิดความอับอายที่เด็กมีพฤติกรรมที่ไมดี แตเมื่อ
เจาหนาที่เขาไปพูดคุยใหคําปรึกษาแกครอบครัวเด็กแลว ครอบครัวของเด็กก็มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นและมีความรูสึกที่ดีตอเด็ก ปจจุบันครอบครัวของเด็กก็ดีใจที่เด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นและมีความ
สนใจในการเรียนมากขึ้นกวาเดิม
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