๑

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนรูปแบบการทางานสหวิชาชีพ เพื่อจัดทาแนวทาง
และเสริมสร้างศักยภาพกลไกระดับชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวในชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน MOU และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย
นายสาโรช นักเบศร์
อัยการอาวุโส สานักงานอัยการสูงสุด
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สารบัญ
• แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
• บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก
• การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
• การคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรง (ทารุณกรรม)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
• แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• อัยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่เด็ก สถาบันครอบครัว และชุมชน
• หมวด ๑๕ (พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓) การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
• ข้อบังคับประธานศาลฎีกา
• เอกสารประกอบการบรรยายบทบาทอัยการสหวิชาชีพและชุมชนฯ
• เอกสารประกอบการบรรยายวิถีพอเพียงสู่นิติธรรมฯ
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แนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
๑.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนี้ และข้อควรปฏิบัติสาหรับประชาชนทั่วไป
๑.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนี้
นับ ตั้งแต่วัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประเทศไทยได้มีกฎหมายที่ใช้บังคับ ในเรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวเดียวกันเป็นการเฉพาะ อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
อัน หนึ่งในการแก้ปั ญ หาครอบครัว ดังนั้ น ทุกคนควรได้รับรู้อย่างน้อยในหลั กการเบื้ องต้น ของกฎหมายนี้
เพื่อประโยชน์ของทุกคนในครอบครัว ดังนี้
(๑) ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึงการกระทาต่อบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ในลักษณะต่อไปนี้
(๑.๑) การกระทาที่มุ่งร้ายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว เช่น
- ทาร้ายร่างกาย
- ทาร้ายจิตใจร้ายแรงขนาดเป็ น ผลทาให้ สู ญ เสี ยระบบการควบคุม
จิตใจ เช่น มีอ าการหวาดกลั ว หวาดระแวงบ่ อยๆ เสี ยสติแม้ เพี ยงชั่ วขณะ หรือเป็ น โรคซึ มเศร้า เป็น ต้ น
แต่ไม่ใช่เสียใจ เศร้าใจ คับแค้นใจ หรือโกรธ โมโห ฉุนเฉียว เป็นต้น
- ทาให้เสียสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ผสมสารพิษให้ดื่มทา
ให้เจ็บป่วยหรือหมดสติ ให้เสพยาเสพติดทาให้เสียสุขภาพ เป็นต้น
(๑.๒) การกระทาที่มิได้มุ่งร้ายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพโดยตรง แต่ผล
จากการกระทานั้นน่าจะทาให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว เช่น ทอดทิ้ง
บุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชราที่พึ่งตนเองไม่ได้และตนมีหน้าที่ต้องดูแล จนน่าจะทาให้
เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวนั้น เป็นต้น
(๑.๓) การบั งคั บ หรือ ครอบงาผิ ด ท านองคลองธรรมให้ บุ ค คลในครอบครั ว
ต้องกระทาการไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาโดยมิชอบ เช่น กักขัง บังคับหรือครอบงาให้ขายบริการ
ไปขอทาน ไปลักทรัพย์ ให้เกลียดชังพ่อแม่ บังคับหรือครอบงากระทาชาเราเป็นต้น
(๒) บุ ค คลในครอบครั ว หมายถึ ง สามี ภ รรยาทั้ งที่ จ ดทะเบี ย นสมรสและไม่ ได้
จดทะเบียนสมรส และทั้งที่อยู่กิน กัน หรือหย่าหรือแยกกัน บุตร บุตรบุญธรรม พ่อแม่ พี่น้อง ลุ งป้ าน้าอา
ลูกเลี้ยง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง เป็นต้น
(๓) ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดทางอาญาที่ยอมความได้ ถ้าความผิด
นั้นมีโทษไม่ร้ายแรงเกินกว่าการทาร้ายร่างกาย
(๔) นอกจากกฎหมายนี้จะกาหนดโทษทางอาญาแล้ว ยังกาหนดให้ใช้ มาตรการทาง
สังคมบังคับด้วยเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับความปลอดภัย
(๕) มาตรการทางสังคมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว มี ๓ ลักษณะ ได้แก่
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(๕.๑) การคุ้มครองเบื้องต้น เป็นการคุ้มครองช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการระงับเหตุ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ช่วยเหลือให้ได้รับการเยียวยารักษาจากแพทย์หรือได้รับคาปรึกษา
ทางด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือทางกฎหมาย เป็นต้น
(๕.๒) การคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวระหว่างดาเนิน คดี เมื่อมีการร้อง
ทุกข์ดาเนินคดีนอกจากผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเบื้องต้นแล้ว
ยังจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือในระหว่างการสอบสวนและในระหว่างการพิจารณาคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ด้วย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้น ผู้ใหญ่ห รือศาลอาจสั่งให้ ผู้กระทาความรุน แรงในครอบครัวได้รับ การตรวจ
จากแพทย์ หรือห้ามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเข้าใกล้ตัวผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
หรือห้ามเข้าไปในเคหสถานที่อยู่อาศัยของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น หากฝ่าฝืนจะได้
โทษทางอาญาอีกกระทงหนึ่ง
(๕.๓) การปรับพฤติกรรมผู้กระทาความรุน แรงในครอบครัว ในกรณี ที่มี
การยอมความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้ อง ในชั้น สอบสวนหรือในชั้น ศาล หรือในกรณี ที่ศาล
พิพากษาว่าผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด ผู้นั้นอาจไม่ต้องรับโทษแต่ต้องยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ปรับพฤติกรรมในระยะเวลาตามที่พนักงานสอบสวนหรือศาลกาหนด โดยต้องรั บการฟื้นฟูบาบัดทางร่างกาย
หรือจิตใจ การคุมความประพฤติ การละเว้นการกระทาที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงในครอบครัว การชดใช้
เงินบรรเทาทุกข์เบื้องต้น การทางานบริการสังคม การทาทัณฑ์บน เป็นต้น ตามแต่กรณี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข จะต้องถูกดาเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญาต่อไป
๑.๒ ข้อควรปฏิบัติสาหรับประชาชนทั่วไป และ เครือข่ายภาคประชาชน
(๑) เฝ้าระวังและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมาย (ม.๕) กาหนดให้ ผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครั ว มี ห น้ าที่ แจ้ งเหตุ ต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อด าเนิ น การคุ้ มครองผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุ น แรง
ในครอบครัว ด้วยวิธีการแจ้งเหตุ และแจ้งไปยังสถานที่ตามข้อ ๒.๑
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ประชาชนโดยทั่ วไปได้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัวมิให้ต้องได้รับอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ และไม่เพิกเฉยถือเป็นเรื่อง
ส่วนตัวภายในครอบครัวขอผู้อื่นอีกต่อไป
หากผู้ ที่ พบเห็ นหรื อทราบไม่ แจ้ งเหตุ ต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ก็ ไม่ มี ความผิ ดใด
เช่ น เดี ยวกั น แต่ จะท าให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ไม่ ทราบเหตุ และไม่ อาจด าเนิ น การคุ้ มครองสวั สดิ ภ าพให้ แก่
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ทันต่อเหตุการณ์
(๒ ) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในการคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ย
ความรุนแรงในครอบครัว
สาหรับเครือข่ายภาคประชาชน หรือผู้ที่มีจิตอาสา นอกจากการเฝ้าระวังแจ้งเหตุ
แล้วอาจทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลื อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ได้ ตามความจ าเป็ นหรือตามที่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ร้องขอ เช่ น ขอให้ ช่ วยระงับเหตุ ความรุนแรงในครอบครั ว
ช่วยจัดส่งผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับการเยียวยารักษา ช่วยทาการเจรจาไกล่เกลี่ย หรือช่วย
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นต้น
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๒. ข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๒.๑ แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) วิธีการแจ้งเหตุ
กฎหมายกาหนดให้แจ้งด้วยวาจา เป็นหนังสื อ ทางโทรศั พท์ ทางอิเล็ กทรอนิ กส์
หรือวิธีการอื่นใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
(๒) แจ้งไปที่ใด
(๒.๑) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลขโทร. ๑๓๐๐
(๒.๒) บ้านพักเด็กและครอบครัว
(๒.๓) ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๒.๔) สถานีตารวจ
(๒.๕) ที่ว่าการอาเภอ
(๒.๖) ที่ทาการกานันผู้ใหญ่บ้าน
(๒.๗) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น อบต.
อบจ. เทศบาล,มูลนิธิหรือสมาคมที่ทางานด้านเด็กสตรีและครอบครัว เป็นต้น
(๓) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแจ้งเหตุ
กฎหมายกาหนดให้มีการแจ้งเหตุเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพให้แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวในเบื้องต้น เช่น ช่วยเหลือระงับเหตุ ช่วยเหลือให้ได้รับการ
เยียวยารักษาหรือได้รับคาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือด้านกฎหมาย เป็นต้น
๒.๒ ใช้สิทธิร้องทุกข์ดาเนินคดีกับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
แม้กฎหมายให้ สิทธิแก่ ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวจะแจ้งความร้องทุกข์
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ได้ และเมื่อร้องทุกข์แล้วจะยอมความ ถอนคาร้องทุกข์
หรือถอนฟ้อง ระหว่างดาเนินคดีก็ได้ เพราะกฎหมายกาหนดให้ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวเป็น
ความผิดที่ยอมความได้ แต่หากมีการร้องทุกข์แล้วผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวจะได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพระหว่างการดาเนินคดีด้วย
(๑) กาหนดระยะเวลาใช้สิทธิ ร้องทุ กข์ ผู้ ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
จะต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินคดีกับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวภายในกาหนดเวลา ๓
เดือนนับแต่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้
(๒) ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการร้องทุกข์
(๒.๑) ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในเบื้องต้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑.๑
(๒.๒) ได้รับการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวระหว่างดาเนินคดีมิให้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวซ้าอีก
(๒.๓) หากผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุ น แรงในครอบครั ว ประสงค์ จะยอมความ
ก็จะได้รับการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยเพื่อนาผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมาทาข้อตกลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่ให้กระทาความรุนแรงในครอบครัวอีก
(๒.๔) ดาเนินคดีกับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวจนถึงที่สุด
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๒.๓ ใช้สิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
ผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุ นแรงในครอบครั วมี สิ ทธิ ร้ องขอคุ้ มครองสวั สดิ ภาพต่ อศาล
เยาวชนและครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ ร้องทุกข์ดาเนินคดีแล้ว
หรือไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ หรือเป็นกรณีขาดอายุความร้องทุกข์แล้ว ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้เสมอ
(๑) ใช้สิทธิได้เมื่อไร
ผู้ ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวสามารถใช้ สิ ทธิได้ทุ กเมื่อที่ ผู้ กระท า
ความรุนแรงในครอบครัวมีพฤติการณ์น่าจะกระทาความรุนแรงในครอบครัวซ้าอีก
(๒) ผู้อื่นจะร้องขอแทนได้หรือไม่
ถ้าผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอ
ต่อศาลได้เอง ผู้อื่นร้องขอแทนได้โดยกฎหมายกาหนดให้ ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ องค์การซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดร้องขอแทนได้
(๓) ประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อศาลไต่สวนแล้ วพบว่าผู้ กระท าความรุนแรงในครอบครัวมีพฤติการณ์ น่าจะ
กระทาความรุนแรงในครอบครัวซ้า ศาลมีอานาจออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่ผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวได้ โดยสั่งให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๓.๑) ห้ามเสพสุราหรือสิ่งมึนเมา
(๓.๒) ห้ามเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทางานของผู้ร้อง
(๓.๓) ห้ามใช้หรือครอบครองทรัพย์สิน
(๓.๔) ห้ามกระทาการใดอันอาจนาไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว เป็นระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรแต่ไม่เกินหกเดือน หากผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวฝ่าฝืน ศาลมีอานาจออกหมายจับมาขัง
จนกว่าจะปฏิบัติตามคาสั่งแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนได้
ในระหว่างที่มีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ ศาลอาจสั่งให้ฝ่ายที่ต้องรั บผิดจ่าย
ค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส หรือจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นในกรณีที่ไม่มีการจด
ทะเบียนสมรส ให้แก่อีกฝ่ายตามที่เห็นสมควรด้วย
๓. ข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
๓.๑ ยุติการกระทาความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวโดยเร็ว
(๑) ผู้กระทาความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวจะได้รับผลตามกฎหมาย ดังนี้
(๑.๑) ตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย และจะต้องได้รับโทษฐานกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว มีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ( ม.๔)
(๑.๒) จะต้ องถู กบั งคั บให้ ปฏิ บั ติ ตามมาตรการทางสั งคมโดยค าสั่ งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือโดยคาสั่งศาลเพื่อคุ้ มครองสวัสดิภาพให้แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว
ถ้าฝ่าฝืนคาสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับโทษฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานหรือขัดคาสั่ง
ศาลอีกส่วนหนึ่งต่างหาก( ม.๑๐,๑๑)
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(๑.๓) อาจถูกควบคุ มให้ ปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมไม่ใช้ ความรุนแรงกั บบุ คคลใน
ครอบครัวอีก หากไม่ประสงค์จะต้องโทษ โดยต้องร้องขอผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ยอมความ
ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง
(๒) ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อยุติความรุนแรง
ถ้าผู้ กระท าความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
เงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งได้ ผู้กระทาความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวจะได้รับยกเว้นโทษทาง
อาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้
๓.๒ บรรเทาผลร้ายจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๑) วิธีการบรรเทาผลร้าย
(๑.๑) ขอประนีประนอมหรือขอยอมความกับ ผู้ ถูกกระท าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวให้ถอนคาร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง
(๑.๒) ถ้ามีการยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง พนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อศาลจะท าการไกล่ เกลี่ ยโดยให้ ท าบั นทึ กข้ อตกลงระหว่ างผู้ กระท าความรุ นแรงกั บบุ คคลในครอบครั ว
กับผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี
(๑.๓) บั นทึ กข้ อตกลงจะก าหนดเงื่อนไขให้ ผู้ กระท าความรุนแรงกั บบุ คคล
ในครอบครัวปฏิบัติในระยะเวลาพอสมควร โดยอาจจะกาหนดให้มีการฟื้นฟู บาบัดรักษา คุมความประพฤติ ชดใช้
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทา ทางานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว หรือทาทัณฑ์บนไว้
(๒) ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการบรรเทาผลร้าย
หากผู้ กระท าความรุ น แรงในครอบครั วท าตามเงื่ อนไขในข้ อตกลงได้
ครบถ้วน ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวจะยุติ ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวไม่ต้องได้รับ
โทษ แต่หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวคดีนั้นจะต้องดาเนินต่อไปจนถึงที่สุด
๔. แนวปฏิบัติสาหรับสถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์พึ่ง
ได้(OSCC)
๔.๑ กรณีรักษาพยาบาลผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๔.๑.๑ เมื่ อ สถานพยาบาลที่ ได้ รั บ ผู้ บ าดเจ็ บ จากการกระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัวไว้เยียวยารักษา ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใดเป็นผู้จัดส่งมา หรือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวมาขอรับการรักษาเอง ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ ดูแลรักษาพยาบาล
ประสานงานกับศูนย์พึ่งได้(OSCC) เพื่อร่วมกันประเมินผู้ป่วยและรายงานแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการ
คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดส่งผู้ป่วยมาให้รักษา
๔.๑.๒ ในกรณีที่สถานพยาบาลได้รับผู้ป่วยไว้รักษาพยาบาลมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ป่วย
อาจเป็ นผู้ ถูกกระท าด้ วยความรุนแรงในครอบครัว ให้ แพทย์ พยาบาล หรือบุ คลากรทางการแพทย์ที่ พบเหตุ
ประสานงานกับศูนย์พึ่งได้(OSCC) เพื่อ ร่วมกันประเมินข้อเท็จจริงโดยวิธีการทางการแพทย์ หากตรวจพบหรือ
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มีเหตุน่ าเชื่อว่าผู้ ป่ วยเป็ นผู้ ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้ศู นย์พึ่ งได้( OSCC) รายงานแจ้งเหตุต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายต่อไป
๔.๑.๓ ให้ สถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุ คลากรทางการแพทย์ และศู นย์ พึ่ งได้
(OSCC) พึงระมัดระวังดูแลรักษาความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และสิทธิส่ วนบุ คคลของผู้ ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะการให้ข้อมูลด้า นสุขภาพให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗
๔.๑.๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดจะ
ต่อต้านขัดขวางหรือรบกวนการรักษาพยาบาลหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ หรือศูนย์พึ่งได้
(OSCC) แจ้งขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ
คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์
๔.๑.๕ ให้สถานพยาบาล หรือศูนย์พึ่งได้(OSCC) จัดให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวได้รับการปรึกษาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือพยาบาลให้คาปรึกษา
แล้วแต่กรณี
๔.๑.๖ ถ้ าผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุน แรงในครอบครัว ร้อ งขอรับ ความช่ว ยเหลื อ
คุ้มครองสวัสดิภาพ ให้สถานพยาบาล หรือศูนย์พึ่งได้(OSCC) แจ้งประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวทราบเพื่อดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป
ถ้าผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัวไม่ป ระสงค์แจ้งเหตุห รือรับ
การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ศูนย์พึ่งได้(OSCC) หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการแสดงเจตนาเช่นว่านั้น
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและแจ้งความประสงค์ของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
๔.๑.๗ กรณีที่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นเด็ก ให้สถานพยาบาลที่รับ
รักษา หรือศูนย์พึ่งได้ (OSCC) แจ้งรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
ทราบด้วย เพื่อดาเนินการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายต่อไป
๔.๒ การให้คาปรึกษาแนะนาปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว
เมื่ อผู้ ถู กกระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ขอรั บ ค าปรึ ก ษาแนะน าปั ญ หา
ด้ านความรุ น แรงในครอบครั วด้ วยตนเองหรื อ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จั ดส่ งมา ให้ ส ถานพยาบาลจั ดจิ ตแพทย์
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหาด้านความรุนแรงในครอบครัวให้ แก่
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว เสร็จแล้วรายงานผลและทาความเห็นส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
เพื่อดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป
สถานพยาบาลควรจัดให้มีหน่วยบริการให้คาปรึกษาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัวให้แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ที่มีความเสี่ยงจะถูกกระทาด้วย ความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมทั้งผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวเป็นการเฉพาะกรณี

๙

๔.๓ กรณีตรวจรักษาผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวตามคาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ใหญ่หรือศาล
ในกรณีที่สถานพยาบาลได้รับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวไว้ทาการตรวจรักษา
ตามคาสั่งคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศาล ให้แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ทาการตรวจรักษาประสานงานกับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) และร่วมกันประเมินข้อเท็จจริงโดยวิธีการ
ทางการแพทย์
ให้ สถานพยาบาลหรื อ ศู น ย์ พึ่ งได้ (OSCC) รายงานผลการตรวจรั กษาต่ อพนั กงาน
เจ้าหน้าทีช่ ั้นผู้ใหญ่หรือศาลแล้วแต่กรณี
๔.๔ การฟื้นฟูบาบัดรักษาผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
ในกรณี ที่ ศาลพิ พ ากษาว่าผู้ กระท าความรุน แรงในครอบครัว มี ความผิ ด แต่ ศาล
ก าหนดให้ ใช้ ม าตรการแทนการลงโทษ ซึ่ งการฟื้ น ฟู บ าบั ด เป็ น วิ ธีก ารหนึ่ ง ศาลอาจก าหนดให้ ผู้ ก ระท า
ความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการฟื้นฟูบาบัดในสถานพยาบาลตามระยะเวลาที่ศาลกาหนดแทนการลงโทษ
ก็ได้ รวมทั้งในกรณี ที่มีการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง พนักงานสอบสวนหรือศาล
ต้องจัดให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวทาบันทึกข้อตกลง
ก่อนการยอมความ การถอนคาร้องทุ กข์ หรือการถอนฟ้ องแล้ ว แต่กรณี เพื่ อกาหนดเงื่อนไขปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติให้ได้ครบถ้วนก่อน การยอมความ การถอนคาร้องทุกข์
หรือการถอนฟ้องจึงจะเป็นผลตามกฎหมายทาให้คดีนั้นยุติลง หากผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวฝ่าฝืน
ไม่ป ฏิบัติตามเงื่อนไข พนักงานสอบสวนหรือศาลจะยกคดีนั้นขึ้น ดาเนินการต่อไป ซึ่งการฟื้น ฟูบ าบัดเป็น
วิธีการหนึ่งที่อาจกาหนดเป็น เงื่อนไขปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมผู้ กระทาความรุน แรงในครอบครัวก็ได้ ดังนั้ น
หากศาลหรือพนักงานสอบสวนได้กาหนดให่ ส่งตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมารับการฟื้นฟูบ าบัด
ในสถานพยาบาล มีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) สถานพยาบาลควรจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ ก ระท าความรุ น แรงในครอบครั ว
เพื่อกาหนดวิธีการฟื้นฟูบาบัด
(๒) เมื่อดาเนิน การฟื้น ฟูบ าบัดผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวตามระยะเวลา
ที่ศาลหรือพนักงานสอบสวนกาหนดแล้ว ให้ประเมินผลการฟื้นฟูบาบัดแล้ว รายงานผลและทาความเห็นส่งให้
ศาลหรือพนักงานสอบสวนทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔.๕ การให้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวและผู้กระทา
ความรุนแรงในครอบครัว
สถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุ คลากรทางการแพทย์ และศู นย์ พึ่ ง ได้ (OSCC)
พึงระมัดระวังในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย แม้แต่การให้ข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ ดังนี้
(๑) ข้อมูล ด้านสุขภาพของผู้ป่วยถือว่าเป็นความลั บ ส่วนบุคคล จะนาไปเปิดเผย
ในประการที่น่าจะทาให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น
โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย(พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๗)

๑๐

(๒) การให้ถ้อยคาหรือข้อมูลด้านสุขภาพ รวมทั้งการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สุ ขภาพของผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ย
ความรุนแรงในครอบครัว ยังถือว่าเป็นความลับส่วนบุคคล จะเปิดเผยได้เฉพาะในส่วนที่ไม่ทาให้บุคคลนั้น
เสียหาย เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้นโดยตรง(พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๗)
หรือเป็นการสืบ สวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี หรือมีคาสั่งศาล(ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ม.๒๔(๖),(๘))
(๓) การรายงานผลการตรวจรักษาผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวตามคาสั่งคุ้มครอง
บรรเทาทุ กข์ ชั่ วคราว ต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ชั้ น ผู้ ใหญ่ ห รื อศาลของสถานพยาบาลหรื อศู น ย์ พึ่ งได้ ( OSCC)
เป็นการเปิดเผยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมาย ให้กระทาได้
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ม.๒๔(๘)
(๔) การให้ ถ้อยคาหรือข้อมูล ด้านสุ ขภาพของเด็กที่ถูกทารุณ กรรมหรือเจ็บ ป่ว ย
เนื่องจากการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ห รือผู้มีห น้าที่คุ้มครองสวัสดิภ าพเด็ก ให้ กระทาได้
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ (๓) (พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๗)
๔.๖ กรณี ที่ พ บปั ญ หาในการปฏิ บั ติ งานคุ้ มครองผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุ น แรงใน
ครอบครัว
ให้สถานพยาบาล หรือศูนย์พึ่งได้(OSCC) ที่พบปัญหาในการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวขอรับคาปรึกษาแนะนาจากคณะทางานสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครั ว เพื่อบริหารจั ดการในการคุ้มครองสวัสดิ ภาพแบบบูรณาการ การประสานส่งต่อ
ความช่วยเหลือ การจัดประชุม Case conference รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานให้สหวิชาชีพ
๕. แนวปฏิบัติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
๕.๑ เมื่อได้รับแจ้งเหตุการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๑) จัดทาบันทึกรับแจ้งการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุบันทึกวันเวลาที่รับแจ้ง รายละเอียดวันเวลาสถานที่เกิดเหตุ ชื่อผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวและผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
เท่าที่ผู้แจ้งระบุได้
(๒) ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้ง
เหตุประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นเพื่อพิจารณาดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามความเหมาะสม
(๓) ในกรณี เร่ งด่ วนอั น มี เหตุ ที่ เชื่ อ ได้ ว่ า มี ก ารใช้ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบดาเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นทันที แล้วจึงจัดทา
บันทึกรับแจ้งเหตุหลังจากที่ได้ดาเนินการคุ้มครองเบื้องต้นแล้ว
(๔) กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ท ราบหรื อพบเห็ น รี บ ด าเนิ น การจั ดส่ งผู้ บ าดเจ็ บ ให้ ได้ รั บ การตรวจรั กษา หรื อติ ดต่ อขอรั บ
การช่วยเหลือจากสถานพยาบาล ศูนย์พึ่งได้ (OSCC ) หรือแจ้งศูนย์นเรนทร หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙

๑๑

(๕) รายงานให้ผู้อานวยการศูนย์ปฏิ บัติการทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อบริหารจัดการ
และพิจารณาดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามควรแก่กรณี
(๖) กรณี พนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อต ารวจได้ รั บแจ้ งเหตุ เมื่ อพนั กงานต ารวจ
นายอาเภอ ปลั ดอาเภอ กานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายได้รับแจ้งเหตุ ให้ พิ จารณา
ด าเนิ นการคุ้ มครองสวั สดิ ภาพผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมาย หรือประสานงานกั บ
ศูนย์ ปฏิ บั ติการเพื่ อป้ องกั นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว สั งกั ดกรมพั ฒนาสั งคมและสวัสดิการ หรือ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์ ๑๓๐๐ (บ้านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัด) เพื่อร่วมกันคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายต่อไป
(๗) กรณี สถานพยาบาลรายงานแจ้งเหตุ ว่าผู้ป่วยถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว ให้ พ นั ก งานเจ้าหน้ าที่ ป ระสานงานกั บ ศู น ย์พึ่ งได้ (OSCC) เพื่ อท าการสอบถามข้ อเท็ จ จริงและ
พิจารณาดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(๘) กรณีที่เด็กเป็นผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประสานงานกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาเนินการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูก
ท าทารุณกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ โดยพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยเหลือ
เว้ น แต่ ก รณี ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยค วามรุ น แรงในครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๒ การเข้าไปในที่เกิดเหตุและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งเหตุหรือพบเห็นเอง และพบพฤติการณ์น่าเชื่อว่า
มีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ เกิดเหตุ
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หลั ก ปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการเข้ า ไปในเคหสถานหรื อ สถานที่ เ กิ ด เหตุ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาด้วยความสุภาพโดยให้แสดงบัตรประจาตัวต่อเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในเคหสถานหรือ
สถานที่เกิดเหตุ และแจ้งให้ทราบถึง อานาจหน้าที่ตามกฎหมายและเหตุของการเข้ามา พร้อมทั้งจัดทาบันทึก
แจ้งการดาเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นตามแบบ คร.๕ แจ้งให้ผู้ที่อยู่ใน
สถานที่เกิดเหตุทราบและลงลายมือชื่อ หากไม่ลงลายมือชื่อให้หมายเหตุไว้ ถ้าไม่มีผู้ใดออกมาพบหรือไม่
สามารถเข้าไปในสถานที่นั้นได้ หรือเกรงว่าจะเกิดอันตราย ให้ขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจ
(๒) ให้ ซั ก ถามตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เกี่ ย วกั บ ความรุ น แรงในครอบครั ว
จากผู้ กระทาความรุน แรงในครอบครัว ผู้ ถูกกระท าด้วยความรุน แรงในครอบครัว หรือบุ คคลอื่น ที่ อยู่ใน
สถานที่นั้น ถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับ แจ้ง สาเหตุของการกระทาที่ได้รับ แจ้ง ผลของการกระทาความรุน แรงใน
ครอบครัว
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(๓) แจ้ ง สิ ท ธิ ต ามมาตรการทางกฎหมายให้ ผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัวทราบถึงสิทธิที่ได้รับ การคุ้มครองสวัสดิภาพเบื้องต้น การกาหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทา
ทุ ก ข์ เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ชั่ ว คราวระหว่ างด าเนิ น คดี การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการร้องขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกาหนดมาตรการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ
(๔) ในกรณี ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ประสงค์จะร้องทุกข์
หรือรับการบริการทางการแพทย์ หรือจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตารวจท้องที่เกิดเหตุ
และคัดสาเนาบันทึกประจาวันนั้นไว้เป็นหลักฐาน
(๕) ในกรณี ถู ก ต่ อ ต้ า นขั ด ขวางหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมในการเข้ า ไป
ในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หากจะเข้าไปในเคหสถานหรือ
สถานที่เกิดเหตุ ควรเป็นกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็นต้องระงับเหตุเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวให้พ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้
(๖) กรณีได้รับแจ้งว่ามีเหตุความรุนแรงในครอบครัวในยามวิกาล หากมีเหตุผล
ความจ าเป็ น เร่ งด่ วนต้ อ งเข้ า ไปในเคหสถานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัวให้ทันท่วงที โดยพิจารณาแล้วมีพฤติการณ์ที่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีภยันตรายที่
ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ และเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เช่น มีเสียงหรือพฤติการณ์
อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในเคหสถานนั้น ทั้งนี้ ให้ขอความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(๗) เมื่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ พ บว่ าเด็ กเป็ น ผู้ ถู ก กระท าด้ วยความรุ น แรงใน
ครอบครัว ให้ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อร่วมกัน
ดาเนินการคุ้มครอง สวัสดิภาพเด็กที่ถูกทาทารุณกรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๔๒
(๘) ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ ได้
ดาเนินการ ผลความคืบหน้าของการนั้น และจัดทารายงานผลการดาเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นตามแบบ คร.๖ ให้ศูนย์ปฏิบัติการรวบรวมจัดส่งให้ผู้อานวยการสานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวทราบต่อไป
(๙) กรณี ที่ พบปั ญหาในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ขอค าปรึ กษา
คาแนะนา หรือขอให้จัดประชุมคณะทางานสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว เพื่อบริหารจัดการในการคุ้มครองสวัสดิภาพแบบบูรณาการ และประสานส่งต่อความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
๕.๓ กรณีที่ต้องจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาล
(๑) เมื่ อมี ผู้ ได้รับบาดเจ็บจากการกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่รีบส่งตัวผู้นั้นไปรับการรักษาเบื้องต้นในทันที
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(๒) เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ได้ รั บ รายงานแจ้ งเหตุ จ ากสถานพยาบาลที่ รั บ
ผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุ นแรงในครอบครั วไว้ ตรวจรั กษาแล้ ว ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ด าเนิ นการคุ้ มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายโดยไม่ชักช้า และต้องกระทาด้วยความรอบคอบ คานึงถึง
ความปลอดภั ย สิ ทธิส่ วนบุ คคล ความลั บ และความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้นกับผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุนแรงใน
ครอบครัว
๕.๔ กรณีที่ต้องจัดให้ได้รับคาปรึกษา และแนะนา
(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สอบถามเกี่ยวกับการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
แล้วเห็ นว่าผู้ถูกกระทาด้วยความรุ น แรงในครอบครัวหรื อ ผู้กระทาความรุน แรงในครอบครัวควรได้รั บ
คาปรึกษาแนะนา ให้ประสานงานและจัดส่งไปยังหน่วยบริการให้คาปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์แล้วแต่กรณีโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้คาปรึกษาและแนะนาเห็นว่าพอมีลู่ทาง
ประนีประนอมกันได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ให้คาปรึกษาแนะนาจะดาเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกาหนด
เงื่อนไขให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยึดหลักการจัดทาบั นทึก
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง และนาหลักการดังกล่าวมาใช้โดยอนุโลมด้วย
ความยินยอมและความสมัครใจของคู่กรณีก็ได้
๕.๕ กรณีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะร้องทุกข์
(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบจัดให้ผู้นั้นพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ ทั้งนี้
ต้องดาเนินการภายในสามเดือนนับแต่ ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้ง
เหตุหรือร้องทุกข์ได้
(๒) ถ้าผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะร้องทุกข์แต่ไม่อยู่ใน
วิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้เอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแทน
และหากสามารถทาได้ให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวแสดงความประสงค์นั้นเป็นหนังสือส่งมอบให้
พนักงานสอบสวนด้วย
๕.๖ กรณีผถู้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ประสงค์จะร้องทุกข์
ให้พนักงานเจ้าหน้าพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงสวัสดิภาพ
ของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัว ดังนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้นตามมาตรา ๖ โดยเฉพาะให้ผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับคาปรึกษาแนะนาทางด้านจิตวิทยา ทางสังคมสงเคราะห์ และทางกฎหมาย
และแจ้งสิทธิที่ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายให้ทราบ โดยพยายามใช้มาตรการต่างๆ ช่วยเหลือให้ บุคคลใน
ครอบครัวได้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
(๒) แนะน าให้ ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัวใช้สิทธิ ขอคุ้มครอง
สวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๑๕ ว่าด้วยการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ตั้งแต่มาตรา ๑๗๑
ถึงมาตรา ๑๗๙ เพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครองสวัส ดิภ าพให้ ผู้ ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครั ว โดย

๑๔

พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ ความช่ วยเหลืออานวยความสะดวกในการยื่น คาร้องขอ หรือหากผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เองก็ดาเนินการแทนได้
(๓) ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เห็ น ว่ า ความรุ น แรงในครอบครั ว ใดน่ า จะ
ประนีประนอมได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เชิญคู่กรณีมาพบเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงเจตนารมณ์และมาตรการทาง
กฎหมายในการปรับปรุงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว หากคู่กรณี ยิน ยอมให้ดาเนินการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ ให้ยึดหลักการจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอม
ความตามมาตรา ๑๒ และนาหลักการดังกล่าวมาใช้โดยอนุโลมด้วยความยินยอมและความสมัครใจของ
คู่กรณี
(๔) การตั้งผู้แทนเฉพาะคดีให้เด็ก ผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถเพื่อร้อง
ทุกข์แทน ในกรณีที่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือเป็น
ผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามรถที่ไม่มีผู้อนุบาล หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามรถที่จะทาการ
ตามหน้ าที่ โดยเหตุ ห นึ่ งเหตุ ใด รวมทั้ งมี ผ ลประโยชน์ ขั ด กั น กั บ ผู้ เยาว์ ห รือ คนไร้ค วามสามรถนั้ น หากมี
ความจาเป็นต้องตั้งผู้แทนคดีของผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามรถนั้น ให้ญาติของผู้นั้นหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ร้องขอต่อศาลตั้งผู้นั้นหรือผู้อื่นที่ยินยอมเป็นผู้แทนเฉพาะคดี หากไม่มีผู้ใดยินยอมให้ตั้งพนัก งานฝ่ายปกครอง
เป็นผู้แทนเฉพาะคดี(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม.๖)
๕.๗ การร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศาลกาหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ในชั้นสอบสวน
(๑) เมื่อมีการร้องทุกข์ให้ส อบสวนดาเนิน คดีความรุน แรงในครอบครัวแล้ว หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนหรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุน แรงในครอบครัว จะถูก กระทาซ้าหรือควรได้รับการบรรเทาทุ ก ข์ด้ว ยเหตุใด ในกรณี เร่งด่ว นให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนนั้นยื่นคาร้องขอให้ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานีตารวจขึ้นไป
นายอาเภอ ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี หรืออาจร้องขอให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีนั้น ออกคาสั่งกาหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณี
(๒) ในการนี้ ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ รวบรวมข้ อเท็ จจริ งที่ เกี่ ยวกั บอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สุขภาพกายและจิตใจของผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทาความรุนแรงในครอบครัว บันทึกรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องทุกฉบับรวมถึงสรุปประมวลผล หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา รวมทั้งเสนอ
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเพื่อใช้ประกอบดุลพินิจของพนักงานชั้นผู้ใหญ่
หรือศาลเพื่อพิจารณาออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว
๕.๘ กรณทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตาม
คาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าว และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คาสั่งเป็นหนังสือ
ขอให้ศาลทบทวนคาสั่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบคาสั่ง

๑๕

(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ได้ออกคาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ร้องขอเสนอมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวที่พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้น ผู้ใหญ่ได้ออกคาสั่งกาหนดต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันออก
คาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวระหว่างดาเนินคดีตามมาตรา ๑๐ เพื่อให้ศาลเห็นชอบ
(๓) ในระหว่างการพิ จารณาคดี ของศาล หากปรากฏข้อ เท็ จ จริงหรือมี พ ฤติ การณ์
น่าเชื่อว่าผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวจะถูกกระทาซ้าหรือควรได้รับการบรรเทาทุกข์ด้วยเหตุใด
ให้ พนั กงานเจ้า หน้ าที่ พนั กงานสอบสวน หรื อพนั กงานอัยการที่ท ราบข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ นั้ น
ร้องขอให้ศาลออกคาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่ ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
(๔) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศาลมีคาสั่ งกาหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งศูนย์ปฏิบัติการดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องดาเนินการตามคาสั่ง
กาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ตามคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศาลที่ออกคาสั่งทราบ
หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือคาสั่ง
ของศาล ให้พนั กงานเจ้าหน้าที่หรือ ศูนย์ปฏิบัติการแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนิน คดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งและรายงานผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศาลที่ออกคาสั่งทราบ
๕.๙ แนวทางปฏิบัติกรณีมีการยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง
๕.๙.๑ กรณี ที่ จะน ามาตรการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความรุ น แรงใน
ครอบครัวมาใช้บังคับในชั้นสอบสวน
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ด าเนิ น คดี ในความผิ ด ฐานกระท าความรุ น แรงใน
ครอบครัว หรือความผิดฐานทาร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ที่เป็นกรรมเดียวกับ
ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณานา
มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวขอถอนคาร้องทุกข์
หรือคู่กรณีร้องขอยอมความในชั้นสอบสวน
(๒) กรณีไม่มีการถอนคาร้องทุกข์หรือการยอมความ หากพฤติการณ์แห่ง
คดีไม่ร้ายแรง และพอมีทางปรองดองกันได้ หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ
๕.๙.๒ การดาเนินการเมื่อมีการถอนคาร้องทุกข์ การยอมความ หรือกรณี ที่มี
ทางปรองดองกันได้ เมื่อมีการถอนคาร้องทุกข์ การยอมความ หรือกรณีที่มีทางปรองดองกันได้ ให้พนักงาน
สอบสวนดาเนินการดังนี้
(๑) แจ้งศู น ย์ป ฏิบั ติการให้ ท าการประมวลข้ อเท็ จจริงเกี่ยวกับ ความ
รุนแรงในครอบครัวและจัดส่งมาประกอบการพิจารณากาหนดเงื่อนไขในการจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
และให้จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาร่วมทาการไกล่เกลี่ย

๑๖

(๒) จัดให้มีการไกล่เกลี่ยหรือตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่สมัครใจทาการ
ไกล่เกลี่ยให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวได้ยอม
ความกัน
(๓) นัดให้คู่กรณี ได้พูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกัน เพื่อนาไปสู่การ
จัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์
ผู้ไกล่เกลี่ยอาจเรียกบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้
ความคิดเห็นหรือร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ แล้วแต่เหตุผลและความจาเป็นแต่ละกรณี (ระเบียบกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ
ถอนคาร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕)
(๔) วิธีการและหลักการไกล่เกลี่ย ให้ผู้ไกล่เกลี่ยทาหน้าที่เป็นคนกลาง
รั บ ฟั งคู่ก รณี ทั้ งสองฝ่ า ยและให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า เพื่ อน าไปสู่ ก ารท าข้ อ ตกลงก าหนดเงื่อนไขบั งคับ ใช้
มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในเบื้องต้นให้ผู้ไกล่เกลี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่าง
คู่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่ามีทางปรองดองกันได้ หรือคู่กรณีตกลงกันได้
(๕) การกาหนดเงื่อนไขในข้อตกลงเบื้องต้น เมื่อตกลงกัน ได้ให้ ผู้ ไกล่
เกลี่ยกาหนดเงื่อนไขในข้อตกลงเบื้องต้น โดยจะกาหนดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยวิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา
คุมความประพฤติ ผู้ กระท าความผิ ด ให้ ผู้ กระท าความผิ ดชดใช้เงิน ช่ว ยเหลื อบรรเทาทุกข์ ทางานบริการ
สาธารณะ ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือทาทัณฑ์บน ก็ได้
ในการก าหนดเงื่ อ นไข ให้ ผู้ ไ กล่ เกลี่ ย ค านึ ง ถึ ง สวั ส ดิ ภ าพและ
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัว สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรผู้เยาว์ และ
การคุ้มครองสถานภาพของการสมรส หากไม่สามรถรักษาสถานภาพการสมรสไว้ได้ ยอมให้มีการหย่าด้วย
ความยินยอมของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
(๖) จัดให้มีการทาสัญญายอมความในคดีความรุนแรงในครอบครัวตามแบบ
คร. ๙ ท้ายระเบียบ เมื่อคู่กรณีสามารถยอมความกันได้ ให้ผู้ทาการไกล่เกลี่ยจัดให้มีการทาสัญญายอมความในคดี
ความรุนแรงในครอบครัวตามแบบ คร. ๙ ท้ายระเบียบ โดยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอ
สัญญายอมความดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบพร้อมคู่กรณี ไปทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอม
ความหรือ ถอนคาร้องทุกข์ต่อหน้าพนักงานสอบสวน
(๗) จัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้อง
ทุกข์ตามแบบ คร. ๑๐ ท้ายระเบีย บ เมื่อคู่กรณี สามารถยอมความกัน ได้ และเงื่อนไขหรือข้อตกลงยอม
ความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้พนักงานสอบสวนจัดทา
บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ตามแบบ คร.๑๐ ท้ายระเบียบ เพื่อให้ผู้ต้องหา
ว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าอายุความฟ้อง
แล้วให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวและผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัว ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

๑๗

(๘) ให้พนักงานสอบสวนส่งสาเนาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอม
ความหรือถอนคาร้องทุกข์ตามแบบ คร. ๑๐ ท้ายระเบียบให้ศูนย์ปฏิบัติการที่มีเขตอานาจและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว
หากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอผัดฟ้องก็ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
ศาลที่อนุญาตให้ผัดฟ้องทราบด้วย
(๙) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมายจากศูนย์
ปฏิบัติการที่มีเขตอานาจทาการติดตามสอดส่องให้ผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตาม
บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ตามที่พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจจัดทาขึ้น
และรายงานผลการติดตามสอดส่องไปยังพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจและศูนย์ปฏิบัติการที่มีเขตอานาจ
ในการนี้ ให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบมี ห น้ าที่ ให้ คาแนะน าให้
ผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวได้ตามสมควร
แก่กรณี ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ หรือการถอนคาร้อง
ทุกข์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผล ภายใน ๗ วันนับแต่วันครบกาหนด
(๑๐) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องหาว่า กระทาความรุน แรงในครอบครัวได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ หรือ
ถอนคาร้องทุ กข์ ให้ พ นั กงานสอบสวนส่ งส านวนการสอบสวนพร้อ มความเห็ น ไปยั งพนั กงานอั ยการเพื่ อ
พิจารณาสั่งโดยมิชักช้า
ในกรณี ที่ ผู้ ต้ อ งหาว่ า กระท าความรุ น แรงในครอบครั วฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ ให้พนักงาน
สอบสวนยกคดีดังกล่าวขึ้นทาการสอบสวนโดยมิชักช้า แล้วส่งตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวสานวนการ
สอบสวนพร้อมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาสั่ง
๕.๙.๓ กรณีทพี่ นักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรการไกล่เกลี่ย
(๑) เมื่อผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ร้องทุกข์หรือมีการ
ร้องทุกข์แทนแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรจะดาเนินการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ยอม
ความกันตามแนวทางการปฏิบัตินี้ก็ได้
(๒) ในกรณีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ยังไม่ได้ร้องทุกข์
หรื อไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดาเนิน คดีกับผู้กระทาความรุน แรงในครอบครัว หากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรและคู่กรณียินยอมจะดาเนินการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ยอมความกันตามแนวทางการ
ปฏิบัตินี้ก็
๕.๙.๔ ในกรณีที่มีการยอมความหรือการถอนคาร้องทุกข์ในชั้นพนักงานอัยการ
ให้พนักงานอัยการคืนสานวนการสอบสวนไปให้พนักงานสอบสวนจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ
หรือการถอนคาร้องทุกข์ และติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้งมีความเห็นทางคดีว่ามี
การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวครบถ้วนและให้มีการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ หรือมีการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและให้ยกคดีขึ้นดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แล้วส่งสานวน
การสอบสวนไปให้พนักงานอัยการดาเนินการต่อไป
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๕.๙.๕ ในกรณี ที่ มี การยอมความ การถอนค าร้ องทุ กข์ หรื อการถอนฟ้ องในชั้ น
พิจารณาของศาล ให้ศูนย์ปฏิบัติการและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมกันดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและจัดส่งให้
ศาลใช้ประกอบการพิจารณากาหนดเงื่อนไขในการจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
(๒) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามวิธีการ เงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอน
ฟ้องที่ศาลได้ กาหนด
(๓) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติให้ศาลทราบ
๕.๑๐ แนวทางปฏิบัติกรณีศาลมีคาสั่งใช้มาตรการแทนการลงโทษ
เมื่อศาลพิพากษาว่า ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และกาหนดให้ใช้
มาตรการการแทนการลงโทษผู้กระทาความผิด โดยวิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระทา
ความผิ ดให้ ผู้กระทาความผิดชดใช้เงิน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทางานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระทา
อันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือทาทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการดังนี้
(๑) รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ทราบเพื่อประสานงานกับศาลในการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการแทนการลงโทษ
(๒) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการแทนการลงโทษ
และประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติให้ศาลทราบ
๖. แนวทางปฏิบัติของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
พนักงานตารวจ นายอาเภอ ปลัดอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายนี้ด้วย มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๖.๑ เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือจากประชาชนทั่วไป
หรือได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พิจารณาดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
๖.๒ ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว สังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือศูนย์
ประชาบดี โทรศัพท์ ๑๓๐๐ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด) เพื่อร่วมกันคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวตามกฎหมาย
๗. แนวทางปฏิบัติในการดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาผิด การดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาผิดมี
แนวทางที่ผู้ปฏิบัติงานควรทาความเข้าใจ ๕ แนวทาง คือ
๗.๑ แนวปฏิบัติเมื่อมีการร้องทุกข์
๗.๒ แนวปฏิบัติในการสอบสวน
๗.๓ แนวปฏิบัติในการฟ้องคดี

๑๙

๗.๔ แนวปฏิบัติในชั้นพิจารณาคดี
๗.๕ แนวปฏิบัติเมื่อมีคาพิพากษา
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๗.๑ แนวปฏิบัติเมื่อมีการร้องทุกข์
๑) การพิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เมื่อมีการร้องทุกข์ในความผิดฐานกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ดังนี้
(๑) เป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ โดยพิจารณาว่าคู่กรณีเป็นบุคคล
ในครอบครัวหรือไม่ และมีการกระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
(๒) มีการร้องทุกข์หรือร้องทุกข์แทนต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความ
สามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาส มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความ
(๓) มีการแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาส มิฉะนั้นทาให้คดีขาดอายุความหากมีการร้องทุกข์
๒) การด าเนิ น การเมื่ อ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ภ ายในอายุ ค วาม ให้ พ นั ก งานสอบสวน
ดาเนินการดังนี้ (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๕)
(๑) แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบ ถึงขั้นตอนใน
การดาเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย
(๒) แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ทราบ เพื่อประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ตามแบบ คร.๗ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
(๒.๑) ในกรุงเทพมหานคร แจ้งศูน ย์ ป ฏิ บั ติก ารเพื่ อป้ องกัน การกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๒.๒) ในต่ า งจั ง หวั ด แจ้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป้ อ งกั น การกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๓) กรณีที่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
บริ บู ร ณ์ ข ณะร้ อ งทุ ก ข์ ให้ พ นั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญ าด้ ว ย
(ระเบียบกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗)
๗.๒ แนวปฏิบัติในการสอบสวน เมื่อมีการร้องทุกข์ในความผิดฐานกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวภายในกาหนดอายุความแล้ว ให้พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนโดยเร็ว และปฏิบัติดังนี้

๒๐

๑) การสอบปากคาผู้เสียหาย
(๑) พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
หรือบุค คลที่ผู้เสียหายร้องขอ คนใดคนหนึ่งรวมอยู่ด้วย ในขณะสอบปากคาผู้ เสี ยหายเพื่อให้ คาปรึกษา
แก่ผู้เสียหาย
ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว นมี เ หตุ อั น ควรที่ ไม่ อ าจรอบุ ค คลดั งกล่ า วได้ ให้ พ นั ก งาน
สอบสวนสอบปากคาผู้เสียหายไปก่อน แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในสานวนการสอบสวน
(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ วรรคสาม และ
วรรคสี่ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘)
(๒) กรณีที่ผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ในขณะสอบปากคา
ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙)
๒) การแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคาผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ในการ
แจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคาผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน นอกจากต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วมอยู่ด้วย
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา
๗๕ วรรคสองด้วย
๓) พิจารณาเขตอานาจศาลและกระบวนการสอบสวน
ตัวอย่างเขตอานาจศาลที่พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว
ฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัว
ฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว + ม. ๓๙๑ (ปอ.)
ศาลเยาวชนและครอบครัว
ฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว + ม. ๒๙๕ (ปอ.)
ศาลแขวง
ฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว + ม. ๒๙๗ (ปอ.)
ศาลจังหวัด ศาลอาญา
ทหารกระทาความรุนแรงในครอบครัว + โทษไม่สูงกว่า
ศาลเยาวชน
ทหารกระทาความรุนแรงในครอบครัว + โทษสูงกว่า
ศาลทหาร
เด็กกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัว
๓.๑) ขอบเขตอานาจศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
(๑) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา ๔ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
(๒) ความผิ ดฐานกระท าความรุน แรงในครอบครัว ที่เป็ น กรรมเดียวกับ ความผิ ด
ตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าตามมาตรา ๘ วรรคสอง
(๓) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวพันกับความผิดฐานอื่นที่มี
อัตราโทษไม่สูงกว่า ตามมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๑๖๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒๑

กระบวนการสอบสวนให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
(๔) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็น
กรรมเดียวหลายบทหรือหลายกรรมกับความผิดฐานอื่น
กระบวนการสอบสวนให้ดาเนินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
๓.๒) ขอบเขตอานาจศาลแขวง
คดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
(๑) ความผิ ดฐานกระท าความรุน แรงในครอบครัว ที่เป็ น กรรมเดียวกับ ความผิ ด
อาญาอื่นที่มีอัตราโทษสูงกว่าและอยู่ในอานาจพิจารณาของศาลแขวง ตามมาตรา ๘ วรรคสอง
(๒) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวพัน กับ ความผิ ดฐานอื่น
ที่มีอัตราโทษสูงกว่าตามมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๑๖๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และอยู่
ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง
กระบวนการสอบสวนให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ดังนั้น กรณีที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพสามารถฟ้องด้วยวาจา
โดยพนักงานสอบสวนมิต้องทาสานวน การสอบสวนได้ ตามมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิ จ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ และให้ น าบทบั ญ ญั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ มาตรา ๑๒ เป็นต้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
อนึ่ง นักวิชาการด้านกฎหมายบางท่านยังมีความเห็นว่า การฟ้องด้วยวาจา
ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ พนักงานสอบสวนทาสานวนพร้อมความเห็นและส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงาน
อัยการฟ้องภายในสี่ สิบ แปดชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้ เป็น ไปตามกฎหมาย หากจะฟ้องด้วยวาจา ให้ พนักงาน
สอบสวนทาความเห็นทางคดีประกอบใบแดงแจ้งโทษ ส่งให้พนักงานอัยการ รวมทั้งให้รายงานคดีไปยังศูนย์
ปฏิ บั ติก ารเพื่ อป้ อ งกั น การกระท าความรุน แรงในครอบครัว เพื่ อจั ดท ารายงานประจ าปี ต ามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๓) ขอบเขตอานาจศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
คดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
(๑) ความผิ ดฐานกระท าความรุน แรงในครอบครัว ที่เป็ น กรรมเดียวกับ ความผิ ด
อาญาอื่นที่มีอัตราโทษสูงกว่าและอยู่ในอานาจพิจารณาของศาลอาญาหรือศาลจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสอง
(๒) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวพันกับความผิดฐานอื่นที่มี
อัตราโทษสูงกว่าตามมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๑๖๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา และอยู่
ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
กระบวนการสอบสวนให้ดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และให้นาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.

๒๒

๒๕๕๐ เช่น มาตรการคุ้ มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา ๑๐ มาตรา
๑๑ และ มาตรา ๑๒ เป็นต้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
๓.๔) ขอบเขตอานาจศาลทหาร
คดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร คือ คดีค วามผิดฐานกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่ไ ด้อยู่ในอานาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว ได้แก่ ความผิดฐาน
กระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นกรรมเดียวหลายบทหรือหลายกรรมกับความผิดฐานอื่นที่มีอัตราโทษ
สูงกว่า และทหารไม่ได้ร่วมกระทาผิดกับพลเรือนเป็นผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๔ (๓)
การด าเนิ น คดี เป็ น ไปตามตามพระราชบั ญ ญั ติพ ระธรรมนู ญ ศาลทหาร พ.ศ.
๒๔๙๘ โดยนาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๐ เช่น มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา ๑๐ มาตรา
๑๑ และมาตรา ๑๒ เป็นต้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
๔) พิจารณาเรื่องการผัดฟ้อง-ฝากขังและการดาเนินการสอบสวน
ให้พนักงานสอบสวนตรวจพิจารณาเรื่องการผัดฟ้องตามเขตอานาจศาลแล้วดาเนินการ ดังนี้
๔.๑) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ใ นอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)
(๑) ให้พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนโดยเร็ว แล้วส่งสานวนพร้อมความเห็ น
และส่งตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่ไ ด้
ตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีการจับกุมหรือผู้ต้องหามาปรากฏตัว เข้ามอบตัว
แสดงตัวต่อพนักงานสอบสวน
(๒) หากฟ้องไม่ทันกาหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงดังกล่าว ให้ ขอผัดฟ้องต่อศาลได้
คราวละไม่เกินหกวัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามคราว
(๓) กรณีขาดผัดฟ้องหรือฟ้องไม่ทันกาหนด จะฟ้องคดีนั้นได้จะต้องได้รับอนุญาต
จากอัยการสูงสุด โดยนากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
๔.๒) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กเป็นผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
เมื่ อ มี ก ารจั บ กุ ม เด็ ก หรื อ เยาวชนซึ่ ง ต้ อ งหาว่ า กระท าความผิ ด ฐานกระท า
ความรุน แรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนรีบดาเนินการสอบสวน และส่งสานวนการสอบสวนพร้อม
ทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวภายในกาหนด แต่หากฟ้องไม่ทัน
กาหนดให้ ท าการผั ด ฟ้ อ งต่ อ ศาล ทั้ งนี้ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครัว และวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๘ และปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้พนักงานสอบสวนนาตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการ
จับกุมภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทาการพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
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(๒) กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุก
ไม่เกินหกเดือน ให้ทาการสอบสวนและฟ้ องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับกุม หรือ
ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุก
เกิน หกเดือนแต่ไม่เกิน ห้าปี หากเกิดความจาเป็น ไม่สามารถฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นต่อศาลได้ทัน ภายใน
สามสิบวันดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้อง
ต่อไปได้อีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองครั้ง
(๔) กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุก
เกินห้าปี เมื่อศาลสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้องครบสองครั้งแล้ว หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคาร้อง
ต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องต่อไปอีก โดยอ้างเหตุจาเป็น ศาลจะอนุญาตตามคาขอนั้นได้ต่อเมื่อพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการได้แสดงถึงเหตุจาเป็นและนาพยานมาเบิกความประกอบจนเป็นที่พอใจแก่ศาล ในกรณี
เช่นว่านี้ศาลมีอานาจสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้องต่อไปได้อีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองครั้ง
(๕) การผัดฟ้องดังกล่าวข้างต้น ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอานาจผัด
ฟ้องต่อศาลที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบอยู่ในเขตอานาจศาลนั้นได้
๔.๓) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแขวง
การสอบสวน การผั ด ฟ้ อง และการฟ้ องผู้ ต้ อ งหาให้ ด าเนิ น การตา ม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งมีกระบวนการ
ต่างไปจากที่กาหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๔) ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
การสอบสวน การฟ้ อง การฝากขังหรือปล่อยตัวชั่วคราวให้ดาเนิน การตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีกระบวนการต่างไปจากที่กาหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๕) พิจารณามาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๕.๑) การคุ้มครองเบื้องต้น
เมื่อมีการร้องทุกข์ในความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว มาตรา ๔
พนักงานสอบสวนพึงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวในเบื้องต้น ดังนี้
(๑) แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวทราบ ว่า จะได้รับการ
คุ้มครองเบื้องต้นตามมาตรา ๖ และ มาตรา ๙ การคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการสอบสวนตามมาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๑ การคุ้ ม ครองโดยใช้ ม าตรการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู้ ก ระท าความรุน แรงในครอบครั ว
ตามมาตรา ๑๒
(๒) แจ้งประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกัน
ดาเนิ น การคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลื อเบื้ องต้น แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัว พร้อมทั้งให้
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ประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเพื่อประกอบดุลพินิจของ พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลแล้วแต่กรณี
๕.๒) การคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการสอบสวน
(๑) ในระหว่างการสอบสวน หากปรากฏข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่าผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวมีความเสี่ยงภัยที่จะถูกกระทาซ้าหรือมีเหตุสมควรอื่น ให้พนักงานสอบสวนเสนอ
รายงานและความเห็ น ขอให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ ชั้น ผู้ ใหญ่ ผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่หั วหน้ า สถานี ตารวจ
นายอาเภอ หรื อปลัดผู้เป็ น หั วหน้ากิ่งอาเภอ พั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย์จังหวัด ที่ ได้รั บ
มอบหมายจากรั ฐมนตรี ต ามมาตรา ๑๐ หรื อขอต่อศาลตามมาตรา ๑๑ ออกค าสั่งกาหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐)
(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีได้ออกคาสั่ง
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวระหว่างการสอบสวน ตามมาตรา ๑๐ แล้ว
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) แจ้งคาสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติตามคาสั่ง (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๐)
(๒.๒) เสนอค าสั่ งบรรเทาทุ ก ข์ชั่ ว คราวนั้ น ให้ ศ าลที่ มีเขตอานาจ เพื่ อ
พิ จ ารณาภายในสี่ สิ บ แปดชั่ว โมง นั บ แต่ วัน ที่ ออกค าสั่ งกาหนดมาตรการบรรเทาทุ ก ข์ชั่ วคราว (ระเบี ย บ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐)
(๒.๓) ติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่ง หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีฐานฝ่าฝืนคาสั่งนั้น
๕.๓) การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อปรากฏข้อเท็ จจริงว่าผู้ ถูกกล่าวหามีพ ฤติการณ์ น่าจะก่อให้ เกิดอัน ตรายแก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ในระหว่างการสอบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ในระหว่างการตรวจพิจารณาสานวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติดังนี้
(๑) แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวทราบว่ามีสิทธิ์ร้องขอให้
ศาลเยาวชนและครอบครัวออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้ ตามมาตรา ๑๗๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๕

(๑.๑) หากผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีความประสงค์จะร้อง
ขอให้ศาลออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการช่วยเหลือจัดให้ผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
(๑.๒) หากปรากฏว่าผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพ
หรือวิสัยที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการร้องขอคุ้มครอง
สวัสดิภาพต่อศาลแทน
(๒) กรณีที่ความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวขาดอายุความ หรือกรณีที่
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ดาเนินคดี ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการดาเนินการตามข้อ (๑) แล้วแต่กรณี
(๓) กรณี ที่มีการปฏิบั ติต่อเด็กโดยมิช อบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ดาเนินการดังนี้
(๓.๑) แจ้งสิทธิให้เด็กหรือผู้ปกครองทราบว่ามีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้ ตามมาตรา ๑๗๙ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และดาเนินการทานองเดียวกับ (๑.๑) หรือ (๑.๒)
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
(๓.๒) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อร่วมกันดาเนินการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทาทารุณกรรมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔) กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็น ผู้ทาทารุณ กรรมต่อเด็กซึ่งเป็นความ
รุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดาเนินการดังนี้
(๔.๑) ยื่ น ค าขอต่ อ ศาลเยาวชนและครอบครั ว เพื่ อ ออกค าสั่ ง ก าหนด
มาตรการคุมประพฤติผู้กระทาผิด ห้ามเข้าเขตกาหนด ห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศาลกาหนด และจะสั่งให้ผู้
นั้นทาทัณฑ์บน ตามมาตรา ๔๖ และ มาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๓ โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าเด็กหรือผู้ปกครองไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เอง
(๔.๒) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่ อร่ วมกั น ด าเนิ น การสงเคราะห์ และคุ้ มครองสวั สดิ ภ าพเด็ กที่ ถู กท าทารุ ณ กรรมตามตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๖) การยอมความในชั้นสอบสวน
ในชั้นสอบสวนหากมีการถอนคาร้องทุกข์ การยอมความ หรือกรณีที่มีทางปรองดอง
กันได้ ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการ ดังนี้
(๑) แจ้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและจัดส่งมาประกอบการ
พิจารณากาหนดเงื่อนไขในการจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น และจัดส่งพนักงานเจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาร่วม
ดาเนินการไกล่เกลี่ย

๒๖

(๒) จัดให้มีการไกล่เกลี่ย
ผู้ไกล่เกลี่ยอาจเป็นพนักงานสอบสวนเอง หรือตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่สมัครใจ
ทาการไกล่เกลี่ยให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวกั บผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัว
ได้ยอมความกัน (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความถอนคาร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕)
(๓) นัดคู่กรณีเจรจา
พนั ก งานสอบสวนเป็ น ผู้ นั ด ให้ คู่ ก รณี ได้ ม าพู ด คุ ย เจรจาไกล่ เกลี่ ย ยอมความกั น
เพื่อนาไปสู่การจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์
ผู้ไกล่เกลี่ยอาจขอให้ บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความคิดเห็ น
หรือร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ แล้วแต่เหตุผลและความจาเป็นแต่ละกรณี (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความถอนคาร้อง
ทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔)
(๔) วิธีการและหลักเบื้องต้นในการไกล่เกลี่ย
ผู้ ไกล่ เกลี่ ยต้องท าหน้ าที่ เป็ น คนกลางรับ ฟั งคู่ กรณี ทั้ งสองฝ่ ายและให้ ค าปรึก ษา
แนะนา เพื่อนาไปสู่การทาข้อตกลงกาหนดเงื่อนไขบังคับใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในเบื้องต้นให้ผู้ไกล่เกลี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณี เว้นแต่ใน
กรณีที่เห็นว่ามีทางปรองดองกันได้ หรือคู่กรณีตกลงกันได้
(๕) การกาหนดเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ในการไกล่ เกลี่ ย ให้ ตกลงกัน ก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ ก ระท าความรุน แรงในครอบครัว
จะต้ อ งปฏิ บั ติ โดยเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น จะก าหนดวิ ธี ใดวิ ธี ห นึ่ ง หรื อ หลายวิ ธี
ด้วยวิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระทาความผิด ให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงิน ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ ทางานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
หรือทาทัณฑ์บน ก็ได้
ในการก าหนดเงื่ อ นไข ให้ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย มุ่ ง ถึ ง ความสงบสุ ข และการอยู่ ร่ ว มกั น
ในครอบครัวเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงสวัสดิภาพและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทาด้วยความรุ นแรง
ในครอบครัว สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรผู้เยาว์ และการคุ้มครองสถานภาพของการสมรส หากไม่สามารถ
รักษาสถานภาพการสมรสไว้ได้ ยอมให้มีการหย่าด้วยความยินยอมของคู่กรณีทั้งสอง
(๖) การจัดทาสัญญายอมความในคดีความรุนแรงในครอบครัวตามแบบ คร. ๙
เมื่อคู่กรณีสามารถตกลงและยอมความกันได้ ให้ผู้ทาการไกล่เกลี่ยจัดให้มีการทา
สัญญายอมความในคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามแบบ คร. ๙ ท้ายระเบียบ ให้คู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
แล้ วเสนอสั ญ ญายอมความดังกล่ าวให้ พ นัก งานสอบสวนผู้ รับ ผิ ดชอบพร้อ มคู่ก รณี ไปท าบัน ทึก ข้อตกลง
เบื้องต้นก่อนการยอมความหรือการถอนคาร้องทุกข์ต่อหน้าพนักงานสอบสวน (ระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ
ถอนคาร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕)

๒๗

(๗) การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการยอมความหรื อ ถอนค าร้ อ งทุ ก ข์
ตามแบบ คร. ๑๐
เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนได้ รั บ สั ญ ญายอมความในคดี ค วามรุ น แรงในครอบครั ว
ตามแบบ คร. ๙ โดยพิ จารณาแล้ ว ว่าเงื่อนไขหรือข้อตกลงยอมความไม่ฝ่ าฝื น ต่อกฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน และผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวยิน ยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข ให้ พนั กงานสอบสวนจัดท าบั น ทึ กข้อตกลงเบื้ องต้น ก่อนการยอมความหรือถอนค าร้อ งทุก ข์
ตามแบบ คร. ๑๐ ท้ ายระเบี ย บ เพื่ อ ให้ ผู้ ต้ อ งหาว่ ากระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ปฏิ บั ติ ต ามภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าอายุความฟ้อง แล้วให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวและ
ผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัว ลงลายมือชื่อ ตามแบบ คร. ๑๐ ท้ายระเบียบ (ระเบียบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการ
ยอมความถอนคาร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗)
(๘) การติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ให้พนักงานสอบสวนส่งสาเนาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอน
ค าร้ อ งทุ ก ข์ ตามแบบ คร. ๑๐ ท้ า ยระเบี ย บ ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป้ อ งกั น การกระท าความรุน แรงใน
ครอบครัวที่มีเขตอานาจและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
เบื้องต้นดังกล่าว หากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอผัดฟ้องก็ใ ห้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ศาลที่อนุญาตให้ผัด
ฟ้องทราบด้วย (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทา
บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความถอนคาร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗)
(๙) การดาเนินการภายหลังทราบผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
เมื่อ พนัก งานเจ้าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบรายงานผลการปฏิ บั ติต ามเงื่อ นไขในบั น ทึ ก
ข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวน ดาเนินการดังนี้
(๙.๑) กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ ต้ อ งหาว่ า กระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ได้ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่อ นไขครบถ้ ว นภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการยอมความ หรื อ
ถอนค าร้อ งทุ ก ข์ ให้ พ นั ก งานสอบสวนส่ งส านวนการสอบสวนพร้อมความเห็ น สั่ งยุติ การดาเนิ น คดีไปยั ง
พนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาสั่งโดยมิชักช้า (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า
ด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการทาบั น ทึกข้อตกลงเบื้ องต้น ก่อนการยอมความถอนคาร้องทุ กข์ในชั้น สอบสวน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง)
(๙.๒) กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในกรณีที่ผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการยอมความหรื อ ถอนค าร้ อ งทุ ก ข์ ให้ พ นั ก งานสอบสวน
ยกคดีดังกล่าวขึ้นทาการสอบสวนโดยมิชักช้า แล้วส่งตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวสานวนการสอบสวน
พร้อมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง (ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษ ย์ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการทาบัน ทึกข้อตกลงเบื้องต้น ก่อนการยอมความถอนคาร้องทุกข์ในชั้ น
สอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคสอง)
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๗) การยอมความในชั้นพนักงานอัยการ
ในระหว่างการตรวจพิจารณาสานวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ หากปรากฏว่า
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวแสดงความประสงค์ยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ ให้พนักงาน
อัยการคืนสานวนการสอบสวนไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือการ
ถอนคาร้องทุกข์ ในการนี้ให้พนักงานสอบสวน ดาเนินการดังนี้
(๑) จัดให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อกาหนดเงื่อนไข ตามวิธีการในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง
(๒) ติดตามและรายงานผลว่ามีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นครบถ้วน หรือมี
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว
(๓) ทาความเห็นทางคดีว่าให้มีการยอมความหรือการถอนคาร้องทุกข์หรือให้ยกคดี
ขึ้นดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แล้วส่งสานวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการดาเนินการต่อไป
๗.๓ แนวปฏิบัติในการฟ้องคดี
๑) ผู้มีอานาจฟ้องคดีความรุนแรงในครอบครัว
นอกจากผู้เสียหายหรือผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายมีอานาจฟ้องคดีความ
รุนแรงในครอบครัวแล้ว พนักงานอัยการจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ต่อเมื่อมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
และมีการสอบสวนโดยชอบแล้ว
๒) พนักงานอัยการมีอานาจฟ้องคดีตามเขตอานาจศาล
ให้พนักงานสอบสวนส่งสานวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการซึ่งมีอานาจดาเนินคดีตามเขตอานาจศาลตาม
หัวข้อ ๓) ในข้อ ๗.๒ แนวปฏิบัติในการสอบสวน
๓) การดาเนินการชั้นพนักงานอัยการ
๓.๑) เกี่ยวกับ การดาเนินคดี เมื่อพนักงานอัยการได้รับสานวนการสอบสวน
จากพนักงานสอบสวนแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจรับสานวนการสอบสวน ในการตรวจรับสานวนการสอบสวน
ให้พนักงานอัยการคานึงถึงการสอบสวนสิ้นกระแสความ โดยตรวจพิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดังนี้
(๑.๑) ตรวจพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗
(ระยะเวลาแจ้งเหตุและระยะเวลาร้องทุกข์) และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ก) กรณีผู้ เสี ยหายร้องทุกข์เอง ผู้ เสี ยหายต้องแจ้งเหตุต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับแต่อยู่ในวิสัยและมีโอกาส มิฉะนั้น
คดีขาดอายุความ
(ข) กรณี พ นักงานเจ้าหน้าที่ร้อ งทุกข์แทนผู้ เสี ยหาย ต้อ ง
ปรากฏว่าผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะร้องทุกข์แต่ไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
(ค) กรณี ผู้ มี อ านาจจั ด การแทนผู้ เสี ย หายร้ อ งทุ ก ข์ แ ทน
ผู้เสียหาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๖
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(๑.๒) ตรวจพิจารณาเรื่องเขตอานาจศาล
คดี ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ใด อยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณา
พิพากษาคดีของศาลใด ให้พิจารณาตามเขตอานาจศาลตามหัวข้อ ๓) ในข้อ ๗.๒ แนวปฏิบัติในการสอบสวน
หากพบว่า พนั ก งานสอบสวนส่ งส านวนการสอบสวนไม่
ถูกต้องตรงตามเขตอานาจศาล ให้พนักงานอัยการคืนสานวนการสอบสวนไปให้พนักงานสอบสวนจัดการให้
ถูกต้อง หรือพนักงานอัยการจะจัดการส่งมอบสานวนการสอบสวนดังกล่าวไปให้พนักงานอัยการที่มีอานาจ
พิจารณาสั่ง และทาความเห็นเพื่อดาเนินการต่อไปก็ได้
(๑.๓) ตรวจพิจารณาเรื่องการผัดฟ้อง-ฝากขัง
การผั ด ฟ้ อ งฝากขั ง ผู้ ต้ อ งหาในความผิ ด ฐานกระท าความ
รุน แรงในครอบครัว หรือความผิ ดฐานกระท าความรุน แรงในครอบครัว ที่ มี ค วามผิ ดฐานอื่ น รวมอยู่ ด้ ว ย
ให้พิจารณาตามหัวข้อ ๔) ในข้อ ๗.๒ แนวปฏิบัติในการสอบสวน
(๑.๔) ตรวจพิจารณาเรื่ององค์ประกอบความผิด
ให้ ตรวจพิจารณาข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว โดยต้องมีอ งค์ประกอบความผิดเป็น “การกระทาความรุนแรงในครอบครัว ” และ “บุคคลใน
ครอบครัว”
(๑.๕) ตรวจพิจารณาเรื่องการปฏิบัติในการแจ้งข้อกล่าวหา
ต้ อ งแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาครบถ้ ว นทุ ก ข้ อ หา และมี ก ารปฏิ บั ติ
ถูกต้องครบถ้วนในการแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๑.๖) ตรวจพิจารณาเรื่องการสอบปากคาผู้เสียหาย
(ก) การสอบปากคาผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ต้องมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ
คนใดคนหนึ่งร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากคาเพื่อให้คาปรึกษา ตามมาตรา ๘ วรรคสาม
(ข) การสอบปากคาผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ในขณะสอบปากคา ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ห ากป รากฏ ว่ า การสอบ ป ากค าผู้ ถู ก กระท าด้ ว ย
ความรุนแรงในครอบครัวมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ให้พนักงานสอบสวนจัดการให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามกฎหมาย
(๑.๗) ตรวจพิจารณาเรื่องการยอมความ หรือการถอนคาร้องทุกข์
เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายมีความประสงค์ยอมความหรือถอน
คาร้องทุกข์ในความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานอัยการตรวจสอบให้ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
(ก) มีบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือการถอน
คาร้องทุกข์ กาหนดเงื่อนไขตามวิธีการในมาตรา ๑๒ วรรคแรก
(ข) มีรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้นก่อน
การยอมความหรือการถอนคาร้องทุกข์
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(ค) มี ร ายงานการสอบสวนแสดงความเห็ น ของพนั ก งาน
สอบสวนให้มีการยอมความหรือการถอนคาร้องทุกข์ หรือให้ยกคดีขึ้นดาเนินการต่อไป
หากไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ งดั ง กล่ า วข้ อ หนึ่ งข้ อ ใดหรื อ
หลายข้อ ถือว่าการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความ ให้พนักงานสอบสวนจัดการให้ได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้
ครบถ้วน
(๑.๘) ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานและทาความเห็นหรือคาสั่ง
เมื่ อพิ จ ารณาข้ อเท็ จ จริงในส านวนเห็ น ว่าการสอบสวนสิ้ น
กระแสความแล้ว ให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบสานวนพิจารณาพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน และ
ท าความเห็ น หรือ ค าสั่ งฟ้ อ ง ไม่ ฟ้ อ ง หรื อ ยุ ติ ค ดี โดยปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด ว่ าด้ ว ย
การดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
กรณี ที่ มี ค วาม เห็ น สั่ งฟ้ อ งฐาน กระท าค วาม รุ น แรง
ในครอบครัวในคดีที่ขาดผัดฟ้องแล้ว ก่อนฟ้องคดีต้องได้รับอนุญาตจากอั ยการสูงสุด โดยปฏิบัติตามระเบีย บ
สานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
(๑.๙) การบรรยายฟ้องและการฟ้องคดี
พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบสานวนการสอบสวนพึงปฏิบัติดังนี้
(ก) การบรรยายฟ้ อ งความผิ ด ฐานกระท าความรุ น แรง
ในครอบครั ว ต้ อ งบรรยายฟ้ อ งให้ ค รบองค์ ป ระกอบความผิ ด และอ้ า งมาตราในกฎหมายซึ่ งบั ญ ญั ติ ว่ า
การกระทาเช่นนั้นเป็นความผิด
(ข) ต้องมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์ป ระกอบตามบทนิยามใน
กฎหมาย “ความรุนแรงในครอบครัว” และ “บุคคลในครอบครัว”
(ค) พึงบรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติการณ์
การกระทาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อประโยชน์แก่ศาลในการวินิจฉัยเพื่อสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัว และหากกรณี ใดที่เห็ นสมควรเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัวเป็นสาคัญ โดยมุ่งถึงความสงบสุข ควรมีคาขอให้ใช้มาตรการคุ้มครองตามกฎหมายด้วย
(ง) ต้ อ งระบุ ในค าฟ้ อ งให้ ป รากฏชั ด ว่ า พนั ก งานสอบสวน
ในท้องที่เกิดเหตุผู้ทาการสอบสวน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา หรือเป็ น พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาในท้ องที่ที่ ไม่มีพ นักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ งได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี (ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
(จ) ต้องระบุในคาฟ้องว่าได้มีการร้องทุกข์ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในมาตรา ๖ และ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

๓๑

(ฉ) การยื่ น ฟ้ อ งคดี ค วามผิ ด ฐานกระท าความรุ น แรงใน
ครอบครัว ต้องยื่น ต่อศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาตามเขตอานาจศาลตามข้อ ๓) ในหัวข้อ ๖.๒ แนว
ปฏิบัติในการสอบสวน
๓.๒) การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
นอกจากพนั ก งานอั ย การมี ห น้ า ที่ ในการด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความรุ น แรง
ในครอบครั ว แล้ ว พนั ก งานอั ย การยั ง มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น การบั ง คั บ ใช้ ม าตรการคุ้ ม ครองบุ ค คล
ในครอบครัวที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
และตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีแนวทางในการดาเนินงานของพนักงานอัยการในการคุ้มครอง ดังนี้
(๑) การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑.๑) ในชั้นการตรวจพิจารณาสานวนการสอบสวน หากปรากฏข้อเท็จจริง
ที่น่าเชื่อว่าผู้ ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัวจะถูกกระทาซ้า ให้ พนักงานอัยการประสานงานกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนหรือศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
ที่รัฐมนตรีมอบหมายกาหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างการสอบสวน ตามมาตรา ๑๐ หรือ
พนั ก งานอั ย การอาจท าค าร้ อ งขอให้ ศ าลก าหนดมาตรการบรรเทาทุ ก ข์ ชั่ ว คราวระหว่ า งสอบสวน
ตามมาตรา ๑๑
(๑.๒) เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเป็น
จาเลยต่อศาลแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่าในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวจะถูกกระทาซ้า ให้พนักงานอัยการแถลงให้ศาลทราบและขอให้ศาลกาหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี ตามมาตรา ๑๑
(๑.๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศาลได้กาหนดมาตรการบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนหรือการดาเนินคดี ตามมาตรา ๑๐ หรือ มาตรา ๑๑ แล้ว ให้พนักงาน
อัยการประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนหรือศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติตามกาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวด้วย
(๒) การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ในกรณี ที่ เด็ ก เป็ น ผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุน แรงในครอบครั ว นอกจาก
จะต้องคุ้มครองเด็กตามมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ยังต้องคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วย ดังนั้น พนักงานอัยการจึงต้องพิจารณาดาเนินการตามมาตรการคุ้มครองเด็กด้วย ดังนี้
(๒.๑) ในกรณีที่เด็กถูกทาทารุณกรรม และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แยกเด็ก
จากครอบครัว โดยจัดส่งเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้น ฟู หรือสถานที่อื่นระหว่างการสืบเสาะ
และพินิจเพื่อหาวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เหมาะสม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการได้ไม่เกิน ๗

๓๒

วัน แต่กรณีมีเหตุจาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการอาจยื่นคา
ร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง
(๒.๒) ในกรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาแก่ผู้ปกครองหรือญาติที่เป็นผู้กระทา
ทารุณกรรมเด็ก หากปรากฏข้อเท็จจริงอันควรเชื่อต่อพนักงานอัยการว่าจาเลยจะกระทาทารุณกรรมแก่เด็กซ้าอีก
ให้พนักงานอัยการขอให้ศาลที่พิจ ารณาคดีนั้นกาหนดมาตรการคุมความประพฤติจาเลย ห้ามเข้าเขต
กาหนด หรื อ ห้ า มเข้ า ใกล้ตั ว เด็ก ในระยะที่ ศ าลกาหนด เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ ก ระท าการดั งกล่ า ว ตามนั ย
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒.๓) ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารฟ้ อ งคดี อ าญา หรื อ สั่ ง ไม่ ฟ้ อ งคดี อ าญา
ที่ผู้ ป กครองหรือญาติข องเด็ก ถูกกล่ าวหาว่ากระท าทารุณ กรรมเด็ก หากปรากฏต่ อพนั ก งานอัยการว่ามี
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระทาทารุณกรรมแก่เด็กซ้าอีก ให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องขอให้ศาลเยาวชน
และครอบครัวออกคาสั่งคุ้มครองเด็กมิให้มีการกระทาดังกล่าว และกาหนดมาตรการคุมความประพฤติ
ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กที่กระทาทารุณกรรมและเรียกประกันด้วยก็ได้ ตามนัยมาตรา ๔๓ วรรคสอง
(๒.๔) กรณี ตามข้อ (๒.๒) และ ข้ อ (๒.๓) หากศาลเห็ น ว่ามี เหตุ จ าเป็ น
เร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูกทาทารุณกรรมอีก ศาลอาจมีคาสั่งให้ตารวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะทาทารุณ
กรรมเด็กมากักขังไว้มีกาหนดครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ตามนัยมาตรา ๔๓ วรรคสาม
(๓) การคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
นอกจากพนั ก งานอั ย การจะด าเนิ น การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก หรื อ
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตาม (๑) และ (๒) แล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
(๓.๑) เมื่อ พิ จารณาเห็ น ว่าเด็ ก หรื อผู้ถูก กระท าด้ วยความรุ น แรงใน
ครอบครัว ควรได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยคาสั่งของศาล ให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่เด็กหรือผู้ปกครอง หรือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวในการใช้สิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิ
ภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิลาเนาหรือ
ศาลที่มูลเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น ออกคาสั่ง กาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ตามมาตรา ๑๗๒
หรือ มาตรา ๑๗๙ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓.๒) หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเด็กหรือผู้ปกครองหรือผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุน แรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลตามข้อ (๓.๑)
ได้เอง ให้พนักงานอัยการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ออกคาสั่งกาหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ตามมาตรา ๑๗๒ หรือ มาตรา ๑๗๙ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี
(๓.๓) กรณีตามข้อ (๓.๒) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ปกครองหรือญาติ
ของเด็กเป็นผู้ทาทารุณกรรมต่อเด็ก ให้พนักงานอัยการยื่นคาขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อออกคาสั่ง

๓๓

มิให้กระทาการดังกล่าว โดยกาหนดมาตรการมาตรการคุมประพฤติผู้กระทาผิด ห้ามเข้าเขตกาหนด ห้ามเข้า
ใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศาลกาหนด และจะสั่งให้ผู้นั้นทาทัณฑ์บนตามมาตรา ๔๖ และ มาตรา ๔๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญาด้วยก็ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าเด็กหรือผู้ปกครองไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอคุ้มครอง
สวัสดิภาพต่อศาล ตามข้อ ๑ ได้เอง
๗.๔ แนวปฏิบัติในชั้นพิจารณาคดี
๑) การดาเนินกระบวนพิจารณาคดี
พนักงานอัยการพึงดาเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวไปตามกระบวนพิจารณา
คดีตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีนั้น ๆ ดังนี้
๑.๑) การด าเนิน คดีค วามผิด ฐานกระท าความรุ น แรงในครอบครัวที่ อยู่ ใน
อานาจพิ จารณาพิ พ ากษาของศาลเยาวชนและครอบครั ว พึ งดาเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ส่วนวิธีพิจารณา การยื่นและการรับฟังพยานหลักฐาน
ใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้นากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๔ )
๑.๒) การด าเนิน คดีค วามผิด ฐานกระท าความรุ น แรงในครอบครัวที่ อยู่ ใน
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอื่น พึงดาเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาที่ศาลนั้น ๆ ใช้บังคับ โดยให้
นาบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม เช่น การใช้มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ เป็นต้น (มาตรา ๘ วรรคสอง)
๒) การคุ้มครองสวัสดิภ าพเด็กที่ถูกทาทารุณ กรรม หรือผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว ในระหว่างการพิจารณาคดี ให้พนักงานอัยการคานึง ถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูก
ทาทารุณกรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุ น แรงในครอบครั ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และพึงพิจารณาดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามควรแก่กรณีด้วย
๗.๕ แนวปฏิบัติเมื่อมีคาพิพากษา
๑) กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจาเลยหรือยกฟ้องคดีความรุนแรงในครอบครัว
ให้พนักงานอัยการพิจารณาดาเนินการอุทธรณ์ -ฎีกาคาพิพากษาไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและระเบียบสานักงานอัยการสูงสุด
๒) กรณี ที่ ศ าลพิ พ ากษาให้ ใช้ม าตรการแทนการลงโทษจ าเลย ในกรณี ที่ ศาล
พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิ ดฐานกระทาความรุน แรงในครอบครัว หรือฐานทาร้ายร่างกาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว และศาลได้กาหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา
คุมความประพฤติผู้กระทาความผิด หรือให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทางานบริการ
สาธารณะ ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือทาทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการ
และระยะเวลาที่ ศ าลก าหนดแทนการลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด (มาตรา ๑๒ วรรคแรก) ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
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ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล ติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติให้ศาลทราบ
โดย นายสาโรช นักเบศร์
อัยการอาวุโส สานักงานอัยการสูงสุด
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บทบาทหน้าทีข่ องพ่อแม่ผู้ปกครองตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก
หลักเบื้องต้นในการคุ้มครองเด็กตามกฎหมาย
โดยทั่ ว ไปเป็ น ที่ เข้ าใจกั น ดี ว่ า พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองมี ห น้ าที่ อุ ป การะเลี้ ย งดู ลู ก หรือ เด็ ก ที่ อ ยู่ ใน
ความปกครองให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ แต่ในสภาพความเป็น จริงยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายครอบครัว
ที่ ไม่ ท าหน้ า ที่ ห รื อ บกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ ในการดู แ ลเด็ ก หรื อ เลี้ ย งดู เด็ ก โดยมิ ช อบ ผลร้ า ยย่ อ มตกแก่ เด็ ก
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ.๒๕๔๖ จึ ง ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการคุ้ ม ครองเด็ ก ไว้ ซึ่ งจั ด ได้ ว่ า
เป็นกฎหมายที่ดีมีประโยชน์อย่างมาก สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้มีการดูแลเด็กได้อย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่
อุปการเลี้ยงดูและคุ้มครองเด็ก ที่อยู่ในความปกครองให้ปลอดภัย หากพ่อแม่ ผู้ปกครองใดไม่ทาหน้าที่หรือ
ทาหน้าที่ขาดตกบกพร่องหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ กฎหมายให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
คุ้มครองดูแลเด็กแทน โดยการสงเคราะห์เด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก
จนกว่าพ่อแม่ห รือผู้ปกครองจะพร้อมทาหน้ าที่ห รือจนกว่าเด็กจะมีอายุครบสิ บแปดปีบ ริบูรณ์ ทั้งนี้เพราะ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
กฎหมายนี้ได้กาหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการดูแลเด็กอย่างไร หากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ไม่ทาหน้าที่หรือทาหน้าที่บกพร่องหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กอย่างไร
พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองเด็กอย่างไร
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ พ่ อแม่ ผู้ ป กครองมี ห น้าที่ ต้องดูแ ล
และปฏิบัติต่อเด็กที่อยู่ในความปกครอง ดังนี้
๑. อุปการะเลี้ยงดู ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒ นธรรมแห่ งท้ องถิ่น
เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กให้ดารงชีวิตอยู่ได้
๒. อบรมสั่งสอน ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่ นเพื่อให้
เด็กมีความประพฤติที่เหมาะสม
๓. พัฒนาเด็ก ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นเพื่อให้เด็ก
มีพัฒนาการสมวัยและตามศักยภาพของเด็ก
๔. คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้เด็กมีความปลอดภัย ไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันอาจเป็นอันตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ
ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ และไม่มี
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
หากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ทาหน้าที่ดูแลเด็กหรือทาหน้าที่บกพร่องหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิ
ชอบจะมีผลอย่างไร
ในกรณี ที่ เด็ ก ไม่ มี พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง หรื อ มี แ ต่ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองไม่ ดู แ ลตามหน้ า ที่ เช่ น
เด็กเร่ร่อน เด็กกาพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กพลัดหลง หรือเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้ด้วยเหตุ
ใดๆ เช่น เพราะถูกจาคุก ถูกกักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อ รัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ เป็นโรคจิตโรค
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ประสาท เป็นต้น หรือเด็กที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม หรือให้การเลี้ยงดู
โดยมิ ช อบ หรื อ เด็ ก พิ ก าร เป็ น ต้ น ถื อ ว่าพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองไม่ ท าหน้ าที่ ห รือ ท าหน้ าที่ บ กพร่อ ง ในกรณี นี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่รัฐมนตรีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายนี้
อัน ได้แ ก่ ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อานวยการเขต นายอาเภอ ปลัดอาเภอผู้เป็น หั วหน้ า
ประจากิ่งอาเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจเข้าไปดาเนินการคุ้มครองเด็กเหล่านั้น
แทนพ่อแม่ผู้ปกครองได้ โดยให้อานาจนาเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนาเด็ก ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
จนกว่ า พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองจะมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะดู แ ลเด็ ก ได้ ห รื อ จนกว่ า เด็ ก จะมี อ ายุ สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์
กระบวนการช่วยเหลือนี้เรียกว่า การสงเคราะห์เด็ก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สาหรับเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถคุ้มครองดูแลให้ได้รับความปลอดภัย หรือไม่ให้เด็กตก
อยู่ในภาวะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือเด็กที่ถูกพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้กระทาทารุณกรรม
เสียเอง ถือว่าเป็น เด็กที่ถูกทารุณกรรม ส่วนเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหา
สมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อม
หรือสถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหาย ถือได้ว่าเป็น เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด เด็กทั้งสองประเภทหลัง
นี้ต้องได้รับ การคุ้มครองสวัส ดิภ าพ โดยพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดให้พ นั กงาน
เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กหรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ ก มีอานาจเข้าไปดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ ก แทนพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง กระบวนการช่ ว ยเหลื อ นี้ เรี ย กว่ า การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก ซึ่ ง อยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่นเดียวกัน
กฎหมายให้ อ านาจพนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองเด็ กหรื อ ผู้ มีห น้ า ที่ คุ้ ม ครองสวัส ดิ ภ าพ
เด็ก ในการคุ้มครองเด็กแทนพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไร
ในกรณี ที่ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองเด็ ก ไม่ ท าหน้ าที่ ในการดู แ ลเด็ ก หรือ ท าหน้ าที่ บ กพร่อ งหรือให้
การเลี้ยงดูโดยมิชอบ กฎหมายให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กหรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ดาเนินการคุ้มครองเด็กแทนพ่อแม่ผู้ปกครองได้ อันได้แก่ การสงเคราะห์เด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก
กระบวนการสงเคราะห์เด็ก
เมื่ อพนั กงานเจ้าหน้ าที่ คุ้ ม ครองเด็ ก หรือ ผู้ มี ห น้ าที่ คุ้ มครองสวัส ดิ ภ าพเด็ก ได้ รับ แจ้งหรือ
พบเห็นเองว่าเด็กพึงได้รับการสงเคราะห์เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กไม่ทาหน้าที่ในการดูแลเด็กหรือทาหน้าที่
บกพร่องหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบหรือเด็กไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแล พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น มีอานาจ
หน้ าที่ให้ การสงเคราะห์ชั่วระยะหนึ่ง จนกว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง จะมีความพร้อมที่จ ะดูแลเด็กได้เอง หรือ
จนกว่าเด็กจะมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ดังนี้
๑. ให้ ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวให้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ เช่น
ฝึกหัดอาชีพ ให้เงินสงเคราะห์ รวมถึงให้คาปรึกษาแนะนาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองตามสมควร
๒. ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่น เด็กไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองหรือมีแต่
ไม่ ส ามรถท าหน้ าที่ ได้ เพราะกายพิ ก าร ถู ก จ าคุก มี ค วามประพฤติ ไม่ เหมาะสมที่ จ ะดู แ ลเด็ ก ได้ เป็ น ต้ น

๓๗

พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นจะมอบเด็กให้ผู้เหมาะสมและยินยอมดูแลเด็กไว้ชั่วคราวไม่เกิน ๑ เดือนก่อนก็ได้แล้ว
หาทางช่วยเหลือด้วยวิธีการอื่นต่อไป
๓. ดาเนินการให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
๔. ส่งเด็กที่มีอายุไม่เกินหกขวบเข้ารับการอุปการะในสถานรับเลี้ยงเด็กที่ยินยอม รับเด็กไว้อุปการะ
๕. มอบเด็กให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร
๖. ส่ งเด็ ก เข้ ารั บ การอุ ป การะในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานพั ฒ นาและฟื้ น ฟู
ทั้ งของรัฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ รั บ การอุ ป การะเลี้ ย งดู การศึ ก ษา การฝึ ก หั ด อาชี พ การบ าบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ
๗. ส่งเด็กเข้ารับการศึกษากล่อมเกลาจิตใจทางศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่
ยินยอมรับเด็กไว้
๘. กรณีสงเคราะห์ตามข้อ ๔,๕,๖หรือ ๗ ต้องได้รับความยินยอมของพ่อแม่ผู้ปกครอง หาก
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้
๙. ในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับคาสั่งสงเคราะห์เด็กของปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด มีสิทธินาคดีขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ทราบคาสั่ง เพื่อให้
ศาลสั่งเพิกถอนคาสั่งสงเคราะห์เด็กดังกล่าว
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกกระทาทารุณกรรม
พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กหรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เฉพาะกรณีนี้ให้รวมถึง
พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจด้ ว ย เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง หรื อ พบเห็ น หรื อ ประสบพฤติ ก ารณ์ ที่ น่ าเชื่ อ ว่ า มี
การกระทาทารุณกรรมต่อเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอานาจดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็ว
ที่สุด ดังนี้
๑. เข้าไปในสถานที่ใดๆเพื่อตรวจค้น และแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก
๒. รีบจัดให้มีการตรวจรักษาร่างกายและจิตใจเด็กทันที
๓. ทาการสื บ เสาะและพินิจ เกี่ยวกับ เด็กและครอบครัวเพื่ อหาวิธีคุ้มครองสวัสดิภ าพเด็ก
ที่เหมาะสม
๔. ส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานพัฒ นาและฟื้นฟู ตามความจาเป็นและ
เหมาะสมได้ไม่เกิน ๗ วันระหว่างทาการสืบเสาะและพินิจ แต่ ในกรณีมีเหตุจาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์
ของเด็กอาจร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวมีคาสั่งขยายเวลาออกไปรวมทั้งสิ้น ๓๐ วัน
กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระทาทารุณกรรมต่อเด็กไม่ว่าจะมีการฟ้องคดี
หรือไม่ ถ้ามีเหตุอัน ควรเชื่อหรือมีพฤติการณ์ น่าเชื่อว่าจะมีก ารกระท าทารุณ กรรมต่อเด็กอีก ก็ขอให้ ศาล
เยาวชนและครอบครั ว ออกค าสั่ ง มิ ให้ ก ระท าการดั ง กล่ า วอี ก โดยก าหนดมาตรการคุ ม ความประพฤติ
ผู้นั้นห้ ามเข้าเขตกาหนด ห้ ามเข้าใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศาลกาหนด และอาจให้ผู้ นั้น ทาทัณ ฑ์บ นหรือเรียก
ประกันด้วยก็ได้

๓๘

๕. ทาการสื บ เสาะและพินิจ เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว แล้ ว หากเห็ น ว่าพ่อแม่ผู้ ป กครอง
ยังดูแลเด็กให้ ปลอดภัยได้ห รือไม่มีเหตุต้องคุ้มครองสวัสดิภ าพก็ให้ คืน เด็ก แก่พ่อแม่ผู้ป กครองไป แต่ห าก
เห็นสมควรต้องกาหนดวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนั้น ต้องทารายงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัส ดิภ าพเด็กให้ ป ลั ดกระทรวงหรือผู้ ว่าราชการจังหวัดแล้ วแต่ก รณี โดยมิชักช้าเพื่ อสั่ งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
๖. ในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีสิทธินาคดีขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ทราบคาสั่ง
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กหรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัส ดิภาพเด็กพบเห็นเองหรือได้รับ
แจ้งจากผู้พบเห็นเด็กเสี่ยงต่อการกระทาผิด กฎหมายกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งความสั มพัน ธ์ในครอบครัว
ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก
๒. พิจารณาดาเนินการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกระบวนการที่กฎหมาย
กาหนด หรือคืนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปดูแล
๓. กรณี ที่ เห็ น ว่ า ยั ง ไม่ ส มควรสงเคราะห์ ห รื อ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก ก็ ให้ คื น พ่ อ แม่
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปดูแลโดยวางข้อกาหนดให้พ่อแม่ผู้ ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็ก
ไปดูแลปฏิบัติด้วยความยินยอมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีความประพฤติเสียหาย และจะตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กเพื่อกากับดูแลเด็กด้วยก็ได้ ดังนี้
๓.๑ ระวังไม่ให้เด็กเข้าสถานที่จูงใจให้เด็กเสีย/ออกนอกที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน/คบ
หาบุคคลที่ชักนาไปในทางเสื่อมเสีย/กระทาการใดในทางเสียหาย
๓.๒ จัดให้เด็กได้รับการศึกษา/ประกอบอาชีพเหมาะสม/ทากิจกรรมพัฒนาตนเอง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เมื่อทราบบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองตามที่กฎหมายได้กาหนดแล้วหวั งว่าพ่อแม่
ผู้ปกครองจะทาหน้าที่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน
ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น และสามารถคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่
ในความปกครองดูแลของตนให้ปลอดภัยมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้ง
ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ และไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

นายสาโรช นักเบศร์
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๖

๓๙

การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา กาหนดให้ มีก ารคุ้มครองสิ ทธิเด็ก ในชั้น สอบสวน ด้ว ย
กระบวนการสอบปากคาโดยสหวิชาชีพ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการ และบุคคลที่เด็ก
ร้องขอ ไม่ว่าเด็กจะเป็นผู้เสียหาย พยาน หรือผู้ต้องหาในคดีอาญาที่มีโทษจาคุกตามป.วิอาญา มาตรา ๑๓๓
ทวิ รวมไปถึ ง การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เด็ ก ในชั้ น พิ จ ารณาคดี ข องศาล กรณี ที่ เด็ ก เป็ น ผู้ เสี ย หาย หรื อ พยาน
หากการซักถามเด็กนั้น โดยตรงจะเกิดผลร้ายกับ เด็ก ให้ ศาลจัดให้ มีการถ่ายทอดภาพและเสี ยงคาให้ การ
ของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กซึ่งบันทึกไว้ในชั้นสอบสวนแทนการเบิกความซักถาม โดยให้คู่ความถาม
พยานเพิ่มเติม ถามค้าน หรือถามติงได้เท่าที่จาเป็นและภายในขอบเขตที่ศาลกาหนด ตามป.วิอาญา มาตรา
๑๗๒ ตรี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กาหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงในชั้นจับกุมสอบสวน
ตามมาตรา ๑๓๒ (๑) กาหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงในการตรวจตัวผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา
ต้ อ งจั ด ให้ เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง เป็ น หญิ ง หรื อ หญิ ง อื่ น เป็ น ผู้ ต รวจ และในมาตรา ๑๓๓ วรรคสี่ ก าหนดให้ มี
การคุ้มครองสิทธิผู้ ห ญิงในชั้นสอบสวนโดยการถามปากคาผู้ ห ญิงที่เป็นผู้ เสียหายในความผิ ดเกี่ยวกับ เพศ
ให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้เสียหายยินยอมหรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่น
ในพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญ ญั ติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้ว ยความรุน แรง
ในครอบครั ว พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครัว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผู้หญิง และบุคคลในครอบครัว ที่ถูก
กระทาด้วยความรุนแรง โดยกาหนดให้ผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
มีอานาจและหน้าที่ยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีการกระทาความรุนแรง
ซ้าตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ห้ ามกระทาความรุน แรงอีก ห้ ามเข้าใกล้ ตัว ห้ ามเข้าเขตกาหนด ให้ ส่ง ตัว
ผู้กระทาความรุนแรงไปตรวจหรือบาบัดฟื้นฟู ตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด เป็นต้น
นายสาโรช นักเบศร์ อัยการอาวุโส
สานักงานอัยการสูงสุด

๔๐

การคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรง (ทารุณกรรม)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๑. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
๑. “เด็ก” ตามความหมายในพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ คือบุคคลที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
แต่ไม่รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (ม.๔)
๑.๑ เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยไม่ชอบ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กกาพร้า เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก เด็กที่
ผู้ปกครองเลี้ยงดูไม่เหมาะสม หรือเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เป็นต้น (ม.๔)
๑.๒ เด็กที่ถูกทารุณกรรม เช่น ถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจ ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถูกกระทาผิด
ทางเพศ ถูกใช้ให้ ทาสิ่งที่น่าจะเป็น อัน ตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกใช้ให้ทาสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี ไม่ว่าเด็กยินยอมหรือไม่ เป็นต้น (ม.๔)
๑.๓ เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด เช่น ประพฤติตนไม่สมควร ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคม
กับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือ
สถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหาย เป็นต้น (ม.๔)
๒. เป็ น หน้ าที่ ของพ่ อแม่ผู้ป กครองที่ จะต้อ งอุปการะเลี้ ยงดู อบรมสั่ งสอน พั ฒ นาการเด็ก และ
ปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย (ม.๒๓,๒๕)
๓. เด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองบกพร่องในการเลี้ยงดู ปล่อยปละละเลยไม่อุปการะเลี้ยงดู ไม่อบรมสั่งสอน
หรือไม่พัฒนาการเด็ก จนน่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก จัดเป็นเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยไม่
ชอบ (ม.๔)
๔. เด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองบกพร่องในการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสีย
เสรีภาพ เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ถูกกระทาผิดทางเพศ ถูกใช้ให้กระทาหรือประพฤติตนที่น่ าจะเป็น
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ จัดเป็นเด็กที่ถูก
ทารุณกรรม (ม.๔)
๕. เด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองบกพร่องในการอบรมสั่งสอน ประพฤติตนไม่สมควร ประกอบอาชีพหรือคบ
หาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรื อขัดศีลธรรมอันดี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อม
หรือสถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหาย จัดเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด (ม.๔)
๖. ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองบกพร่องในหน้าที่ อย่างหนึ่งอย่างใด กฎหมายกาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้ มี ห น้ าที่ คุ้ ม ครองสวัส ดิ ภ าพเด็ ก ในเขตพื้ น ที่ มี อ านาจและหน้ าที่ เข้ าไปช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองเด็ ก แทน
ผู้ปกครองได้ (ม.๒๔,๒๘,๓๐)
๗. พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ม.๔)
๘. ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในเขตพื้นที่ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุษย์ ผู้ ว่าราชการจังหวัด(รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผู้ อานวยการเขต นายอาเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ม.๔,๒๔)

๔๑

๙. กฎหมายกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในเขตพื้นที่ มีอานาจ
และหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคุ้มครองเด็กแทนผู้ปกครองได้ โดยอาจใช้ วิธีการสงเคราะห์กับเด็กที่ได้รับการเลี้ยง
ดู โ ดยไม่ ช อบหรื อ วิ ธี คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพกั บ เด็ ก ที่ ถู ก ทารุ ณ กรรมหรื อ เด็ ก ที่ เสี่ ย งต่ อ การกระท าผิ ด
(ม.๒๔,๒๘,๓๐)
๑๐. นอกจากกฎหมายจะกาหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ในการคุ้มครอง
เด็กแล้ว กฎหมายยังกาหนดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กที่ทราบหรือพบเห็นเด็กที่จาต้อง
ได้รับ การสงเคราะห์ ห รือคุ้มครองสวัส ดิภ าพมีหน้า ที่ต้องแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่ ห รือผู้ที่มีหน้า ที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในเขตพื้นที่ต ามมาตรา ๒๔ (ม.๒๙) และยังมีหน้าที่ต้องเก็บความลับ ไม่โฆษณา
เผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง ถ้าฝ่าฝืนต้องโทษจาคุก
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท (ม.๒๗,๗๙)
๑๑. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภ าพเด็กในเขตพื้นที่ตามมาตรา ๒๔
ได้รับแจ้งจากผู้ที่ทราบหรือพบเห็นหรือได้ทราบหรือพบเห็นเองซึ่ง เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยไม่ชอบ เด็กที่ถูกทารุณ
กรรม หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในเขตพื้นที่
ตามมาตรา ๒๔ มีหน้าที่คุ้มครองเด็กโดยต้องทาการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และอาจเข้าไปในเคหสถาน
สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ นาเด็กมาซักถาม หรือมีหนังสื อเรียกผู้ป กครองหรือบุคคลอื่น ใดมาให้
ถ้อยคาหรือข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การศึกษา การทางาน หรือ
ความประพฤติของเด็ก เป็นต้น เพื่อพิจารณา และกาหนดวิธีการคุ้มครองเด็ก (ม.๒๘,๓๐)
๑๒. ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดอาญาต่อเด็ก ผู้ที่ทราบหรือพบเห็นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ที่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในเขตพื้นที่ตามมาตรา ๒๔ มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจด้วย
๒. ขั้นตอนการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม (ถูกกระทาด้วยความรุนแรง)
เด็กถูกกระทาด้วยความรุนแรงหรือถูกทาทารุณกรรมเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ เกิดอันตราย
แก่กายหรือจิตใจ ถูกกระทาผิดทางเพศ ถูกใช้ให้กระทา ในลักษณะน่าเป็นอั นตรายแก่กายหรือจิตใจหรือขัด
ต่อกฎหมายศีลธรรม ไม่ว่าเด็กยินยอมหรือไม่ ถ้าเด็กเป็นผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้นา
กระบวนการมาตรการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมนี้ไปใช้บังคับ โดยมีกระบวนการคุ้มครองเด็ก ดังนี้
๑. ผู้ที่ทราบหรือพบเห็นเหตุความรุนแรงมีหน้าที่แ จ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่ตามม. ๒๔ (ม.๒๙,๔๑)
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือผู้ มีห น้าที่คุ้มครองสวัสดิภ าพเด็ก
ในพื้นที่ตามม.๒๔ มีอานาจเข้าตรวจค้นและแยกตัวเด็กจากครอบครัวเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ (ม.๔๑)
๓. ต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาสภาพร่างกายและจิตใจเด็กทันที (ม.๔๒)
๔. ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีคุ้มครองสวัสดิ
ภาพที่เหมาะสม อาจส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานที่อื่น ได้ไม่
เกิน ๗ วัน (ม.๔๒)
๕. ถ้ามีเหตุจาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานอัยการ จะ
ยื่นคาร้องต่อศาลขอขยายระยะเวลาสืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัวออกไปรวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน (ม.๔๒)

๔๒

๖. ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู รีบสืบเสาะและ
พินิจเด็กและครอบครัว เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม ม.๓๓ พร้อม
ประวัติให้ปลัดกระทรวงพม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ว่ากทม.) สั่งตามที่เห็นสมควร (ม.๓๗)
๗. หากปลั ด กระทรวงพม. หรื อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (ผู้ ว่ า กทม.) เห็ น สมควรส่ ง เด็ ก เข้ า รั บ
การสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิ ภาพในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานพัฒ นาและฟื้น ฟู ต้องได้รับ
ความยิ น ยอมจากผู้ ป กครองและต้อ งฟั งรายงานและความเห็ น จากผู้ เชี่ย วชาญทางสั งคมสงเคราะห์ และ
การแพทย์ก่อน (ม.๓๓)
๘. ถ้าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับคาสั่งใช้วิธีการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ฟ้องได้ภาย
ใน ๑๒๐ วัน
๙. ถ้ามีการฟ้องคดีอาญาว่าผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระทาทารุณกรรม ศาลอาจกาหนด
มาตรการคุมความประพฤติผู้ นั้น ห้ามเข้าเขตกาหนดหรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กและให้ทาทัณ ฑ์บ นด้วยก็ได้
(ม. ๔๓ วรรคแรก)
๑๐. ถ้ายังไม่มีการฟ้องคดีอาญา หรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีเหตุการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระทาทารุณ
กรรมเด็กอีก ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ผู้มีห น้าที่คุ้มครองสวัส ดิภ าพเด็ก
ตาม ม.๒๔ หรือพนักงานอัยการ ยื่นคาขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้มีการกระทาทารุณกรรมโดยกาหนดมาตรการ
คุ้มความประพฤติ และเรียกประกันด้วยก็ได้ (ม.๔๓ วรรคสอง)
๑๑. กรณี ตามข้อ ๙ และ ๑๐ ถ้ามีเหตุจาเป็น เร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ ถูกทาทารุณกรรมอีก
อาจขอให้ศาลสั่งจับผู้กระทาการทารุณกรรมเด็กมากักขังครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ( ม.๔๓ วรรคสาม)
...................................................................

๔๓

แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
เด็กที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ได้แก่
๑.เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด(พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖)
๒.เด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด(พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ๒๕๕๓)
๑.เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด(พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖)
-เด็กที่ป ระพฤติตนไม่ส มควร ทั้ งที่การกระทาเป็น ความผิ ดต่อกฎหมาย และไม่ถึงกับ เป็น ความผิ ดต่ อ
กฎหมาย เช่น เด็กทาร้ายกัน เด็กลักทรัพย์ เด็กล่วงละเมิดทางเพศ เด็กแว้น -สกอยส์ เด็กขายหรือเสพยาเสพ
ติด เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ เด็กติดเกมส์ เด็กมั่วสุมกัน เป็นต้น
-เด็กที่ ป ระกอบอาชีพที่ น่าจะชักนาไปในทางกระท าผิ ดกฎหมายหรือขัดต่อศีล ธรรมอัน ดี เช่น ทางาน
ในสถานที่เฉพาะเพื่อการจาหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ สถานที่ขายบริการทางเพศ สถานที่เล่นการพนัน เป็นต้น
-เด็กที่คบหาสมาคมกับ บุคคลที่ น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิ ดกฎหมายหรือขัดต่อศีล ธรรมอัน ดี เช่น
คบกับผู้ขายหรือเสพยาเสพติด คบกับนักเล่นการพนัน เป็นต้น
-เด็กที่ห รือ อยู่ในสภาพแวดล้ อมหรือสถานที่อัน อาจชักน าไปในทางเสี ยหาย เช่น อยู่อาศัยหรือเข้าไป
ในสถานที่เฉพาะเพื่อการจาหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ สถานที่ขายบริการทางเพศ สถานที่เล่น การพนัน
เด็กที่ผู้ปกครองขายหรือเสพยาเสพติด เป็นต้น
ข้อเสนอแนวทางแก้ไขความประพฤติเด็ก (ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๔)
ควรใช้อานาจของเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กกาหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
ตามมาตรา ๔๔ ดังนี้
๑. เมื่ อ พนั ก งานคุ้ ม ครองเด็ ก พบเห็ น หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง ถึ ง พฤติ ก รรมของเด็ ก ที่ เสี่ ย งต่ อ การกระท าผิ ด
ให้ทาการสืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว โดยสอบถามเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก และดาเนินการ
หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย
และความประพฤติของเด็ก เพื่อกาหนดวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก
๒. กาหนดวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก ดังนี้
๒.๑ เรียกผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลมาปรึกษาหารือเพื่อจะมอบตัวเด็กให้แก่
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยวางข้อกาหนดเพื่อป้องกันมิให้
เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงต่อการกระทาผิด ให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไป
ปกครองดูแลปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความเหมาะสมและตามที่ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่
ได้รับแต่งตั้งแนะนา ดังต่อไปนี้
(๑) ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
(๒) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือไปกับผู้ปกครอง
(๓) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนาไปในทางเสื่อมเสีย
(๔) ระมัดระวังมิให้เด็กกระทาการใดอันเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย
(๕) จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก
(๖) จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก

๔๔

(๗) จัดให้ เด็กกระทากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
๒.๒ หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลไม่ยอมรับข้อกาหนดของเจ้าพนักงาน
คุ้มครองเด็กตามข้อ ๒.๑ หรือผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติ ตามข้อกาหนดของ
เจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กตามข้อ ๒.๑ ให้เจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กรับเด็กกลับไปดูแล โดยส่งเข้าสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู และกาหนดวิธีการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กโดย
ความเห็นชอบของปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
๒.เด็กทีถ่ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด(พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ๒๕๕๓)
ข้อเสนอแนวทางแก้ไขความประพฤติเด็ก (ตามพรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ๒๕๕๓ และตาม
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๔)
๑.เมื่ อ ได้ ตั ว เด็ ก ที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด มาท าการสอบสวนเบื้ อ งต้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ ป กค รองเด็ ก
ผู้อานวยการสถานพิ นิจทราบแล้ ว ควรประสานเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กทาการสืบเสาะพิ นิจเด็กและ
ครอบครัวและพิจารณากาหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก ตามมาตรา ๔๔(พรบ.คุ้มครองเด็ก)
๒.กรณีที่พนักงานสอบสวนนาตัวเด็กไปศาลเพื่อตรวจการจับและพิจารณาการปล่อยตัวหรื อควบคุมตัวเด็ก
หากศาลใช้ดุลยพินิจปล่อยตัวเด็กมอบให้ผู้ปกครองรับตัวไป หรืศาลใช้ดุลยพินิจปล่อยตัวเด็กที่อยู่ในสถานพินิจ
มอบให้ ผู้ ป กครองรับ ตั ว ไป ศาลควรก าหนดให้ เด็ กไปรั บ ค าปรึ ก ษาแนะน าจาก นั ก จิ ตวิ ท ยา นั กสั งคม
สงเคราะห์ หรือเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กด้วย
๓.กรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ต้องนาตัวเด็กไปศาลเพื่อตรวจการจับ และได้พิจารณาการปล่อยตัวมอบเด็ก
ให้ผู้ปกครองไป ควรประสานเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กทาการสืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว และพิจารณา
กาหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก ตามมาตรา ๔๔(พรบ.คุ้มครองเด็ก)
๔.ผู้อานวยการสถานพินิจควรพิจารณาจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูให้เด็กที่ไม่เคยต้องโทษจาคุกมาก่อนและ
สานึกในการกระทาในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน ๕ ปี ทุกคดี
๕. ในระหว่างการสอบสวนคดีที่เด็กอายุไม่เกิน สิบปีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด ไม่ว่าจะได้ตัวเด็กด้วยการ
จับกุมหรือการมอบตัว ซึ่งมาตรา ๗๗ ให้พนักงานสอบสวนมอบตัวเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรที่อาศัยอยู่ด้วย ควรประสานเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กทาการสืบเสาะพินิจเด็ก
และครอบครัวและพิจารณากาหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก ตามมาตรา ๔๔(พรบ.คุ้มครอง
เด็ก) ด้วย ส่วนกรณีที่เด็กไม่มีบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรที่อาศัยอยู่ด้วยดังกล่าวมาตรา ๗๗ กาหนดให้
พนักงานสอบสวนมอบตัวเด็กให้อยู่ในความคุ้มครองของเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กอยู่แล้ว
๖.ศาลควรสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๐
ให้กว้างขวาง และใช้มาตรการคุมประพฤติในกรณีที่เห็นไม่สมควรพิพากษาตามมาตรา ๑๓๒ และในกรณีที่
ศาลพิพากษาปล่อยเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทาผิดตามมาตรา ๑๓๘

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สานักงานอัยการสูงสุด

๔๕

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ ก าหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาขึ้ น ใหม่ เรี ย กว่ าการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น หรื อ
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยอาศั ย กรอบแน วคิ ด ที่ มองการพั ฒ น าเป็ นมิ ติ ทั้ ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวม ๑๗ เป้าหมายให้มีความเชื่อมโยงกัน ใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ของประชาคมโลกระยะเวลา ๑๕ ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ โดยเป้าหมาย
ที่ ๑๗ เน้นที่ความร่วมมือในการพัฒนาในประเทศและระหว่างประเทศ
สาหรับในประเทศไทยถือว่าเป็น ความโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดาริ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แด่พสกนิกรชาวไทย
มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตให้ มีความสมดุลและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งสี่ด้าน
ได้แก่ ด้านวัตถุ(เศรษฐกิจ) สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ แต่ “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ เด่ น ชั ด ถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
จากการปรับตัวและการสร้างความสมดุลในด้านวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับตัวและการสร้างความสมดุลด้านวัฒนธรรม คือการพัฒ นาคนให้เจริญงอกงามมั่นคง
ในทุก ๆ ด้านเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
อย่างไรก็ดี การพัฒ นาสังคมให้ มีวัฒ นธรรมในการอยู่ร่วมกัน อย่างสัน ติสุข ไม่ใช่สิ่ งที่จ ะเกิดขึ้น ได้
โดยง่าย ยังมีปั ญ หาอุป สรรคมากมายในการพั ฒ นา ถึงกระนั้ น ก็ ยังเป็ น ความใฝ่ ฝั น ของสั งคมที่ จ ะได้ เห็ น
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง หนทางหนึ่งที่สมควรดาเนินการ
โดยเร่งด่วน คือการพัฒนาเด็กด้วยการปลูกฝังความพอเพียงให้แก่เด็ก และในขณะเดียวกันก็ได้สร้างทัศนคติ
ในการแบ่งปันผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น อันเป็นการสร้างอุปนิสัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม การเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นให้แก่เด็ก สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ถึงกระนั้น ตามที่ได้เกริ่นนาไว้แล้วว่าการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ใช่สิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย ยังต้องอาศัยการพัฒนา การปรับตัวไปตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
เพื่อให้สังคมเกิดความสมดุลอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือในการปรับตัวและ
การพัฒ นาเพื่อรับมือกับ สถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป เครื่องมือที่กล่ าวมานี้คือข้อตกลงในการปฏิบัติตน
เพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสงบ อาจจะเป็นข้อบังคับ ระเบียบ กฎกติกาสังคม หรือกฎหมายที่มีการบังคับ ใช้
อยู่ แ ล้ ว หรื อ ก าหนดขึ้ น ใหม่ รวมทั้ ง ข้ อ ตกลงในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น การอยู่ ร่ ว มกั น ในครอบครั ว
หรือในชุมชน หรือการปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา แม้กระทั่งการปฏิบัติต่อกัน
โดยมารยาท ก็ถือเป็นกติกาสังคมที่ใช้ปฏิบัติต่อกัน เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ฉะนั้น นอกจากการปลูกฝังให้เด็กมี อุปนิสัยตามหลักการใน“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
แล้วสมควรที่จะต้องปลูกฝังให้เด็กมีอุปนิสัยเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎกติกาของสังคม เคารพกฎหมาย
ระมัดระวังไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ทาผิดกฎหมาย โดยการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของเด็ก กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้นาไปใช้ในการป้องกันสิทธิของตนเองประการหนึ่ง
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และในอีกประการหนึ่งคื อเพื่ อให้ เกิดความรู้และความเข้าใจถึงความส าคัญ ของการปฏิ บั ติตามกฎหมาย
กฎกติกามารยาท รวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสั งคม อันจะส่งผล
ให้ เกิด สั งคมที่มี ค วามเคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิซึ่ งกั น และกั น เป็ น พื้ น ฐานของสั งคมที่ มี ห ลัก นิ ติ ธ รรม
ที่เข้มแข็ง
สานักงานอัยการสูงสุดได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ว่ามีหลักการ
พื้นฐานที่ทุกคนต้องเคารพสิทธิและศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม
อันเป็นพื้นฐานของหลักนิติธรรมและเป็นภูมิคุ้มกันตนเองที่ดีในการอยู่ร่วมกัน สอดคล้องกับ “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระองค์ท่าน
มาปรับใช้ควบคู่กับหลักนิติธรรม โดยมอบหมายให้สานักงานกิจการและโครงการในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และศูน ย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว สานักงานคดี
เยาวชนและครอบครั ว จั ด ท าหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารน าไปฝึ ก อบรมให้ กั บ เด็ ก ครู อ าจารย์
ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นาชุมชน มุ่งประสงค์ให้เด็กเรียนรู้หลักพื้นฐานของหลักนิติธรรม อันได้แก่
การเคารพสิทธิของผู้อื่น การเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายกันถ้วนหน้า ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ไม่ละเมิดกฎหมาย ปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงภัยภยันตรายที่มีอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองรู้จักคิดหา
เหตุและผลของปั ญ หา รู้จัก แก้ไขปั ญ หาได้ ด้ว ยตนเอง อั น เป็ น การสร้างภู มิ คุ้ม กัน ให้ กั บ ตนเองไว้ป้อ งกั น
ภยันตราย และให้มีความประพฤติเหมาะสมรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการสร้างสังคมคุณธรรมตามหลักนิติ
ธรรม นอกจากนี้ ยังคาดหวังให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเด็ก ผู้นาชุมชน และให้
ผู้มีหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองเด็ก สามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของตนเองและในการอบรม
สั่ งสอนคุ้ม ครองเด็กให้ ป ลอดภัย เพื่อส่ งเสริมความประพฤติเด็ กและสร้างภู มิคุ้ม กัน ที่ ดี ให้ แก่เด็ ก ซึ่งเป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของชาติมิให้ตกเป็นผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง หรือเป็นผู้กระทาความรุนแรงเสีย
เอง และที่สุดมิให้ตกเป็นอาชญากร ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กเป็นเมล็ดพันธ์ของมนุษยชาติที่จะเติบโตเป็นต้นกล้า
และเป็นต้นไม้ใหญ่ในที่สุด เป็นพลเมืองของสังคมคุณธรรมที่มีหลักนิติธรรมที่จะจรรโลงมนุษยชาติให้ดารง
ต่อไปเป็นชุมชนเป็นสังคมที่มีหลักนิติธรรมที่ยั่งยืน และเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวขยายวงกว้างสู่สังคม สานักงาน
อัยการสูงสุดจึงได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อในมิติ
ต่าง อันได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลนิธิมั่นพัฒนา และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ) เป็น ๔ องค์กรเครือข่ายมาทาความตกลงร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม มีพิธีลงนามในบันทึ กข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงเป็นสักขีพยาน
ในปีนี้ตลอดทั้งปี สานักงานกิจการและโครงการในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยา
ภา และศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ได้
นาหลักสู ตรฝึกอบรมเชิง ปฏิ บั ติการ “ปรัช ญาพอเพียงสู่ห ลั กนิติธรรมเพื่อสร้างภู มิคุ้มกัน ตนเองให้ แก่เด็ก
สถาบันครอบครัว และชุมชน” ไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับเด็ก ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นา
ชุมชน ในหลักสูตรจัดแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเด็กเรียนรู้หลักการดาเนินชีวิตและแนวทางการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข กิจกรรมเด็กรู้ทันเหตุแห่งปัญหา การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหา และกิจกรรมเด็ก
สร้างสรรค์ ร่วมกันคิดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทุกกิจกรรมเน้นให้เด็กได้ฝึกคิดสร้างสรรค์
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วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และ
สถาบั น ครอบครัว ส านั ก งานคดี เยาวชนและครอบครัว ได้ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารเพื่ อ เด็ ก แห่ งประเทศไทย
(Unicef) และเทศบาลตาบลลาทับ จังหวัดกระบี่ จัดทาโครงการชุมชนต้น แบบในการคุ้มครองป้องกันเด็ก
จากความรุนแรงและปัญหาอาชญากรรม โดยนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติ
ธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่เด็ก สถาบันครอบครัว และชุมชน”นาไปฝึกอบรมให้กับเด็ก ครูอาจารย์
ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และผู้นาในชุมชน และสานักงานกิจการและโครงการในพระดาริพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์ เจ้าพั ช รกิติ ยาภา ส านั ก งานอัย การสู งสุ ด ร่ว มกับ อี ก ๓ องค์ก รเครือ ข่ายที่ ได้ ล งนาม
ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ได้จัดทาโครงการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ให้แก่
เด็ก” ในโรงเรียนนาร่อง ๔ แห่ง เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูนาหลักการไปส่งเสริมความประพฤติ
นั ก เรี ย นและสร้ า งระบบการคุ้ ม ครองป้ อ งกั น ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในโรงเรี ย น พร้ อ มทั้ ง ให้ นั ก วิ ช าการ
ทาการศึกษาวิเคราะห์และถอดบทเรียนนาไปขยายผลให้กับนักเรียนและสถานศึ กษาอื่นๆต่อไป และได้จัดทา
โครงการค่ายนักเรียนแกนนาปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมระดับประเทศ” ให้แก่นักเรียนแกนนาและครูพี่
เลี้ยง ๑๖ โรงเรียน ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมอบหมายให้นักเรียนแกนนา ๕ คนและครูพี่
เลี้ ย ง ๒ คน ของแต่ ล ะโรงเรีย นร่ว มกั น จั ด ท าโครงการแก้ ไขหรือ ป้ องกั น ปั ญ หาของโรงเรีย นหรือ ปั ญ หา
ความประพฤติของนักเรียน โดยนาหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการของหลั กนิติธรรม
เบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือสร้างระบบป้องกัน โดยกาหนดรายการในการจัดทาโครงการ
ดังนี้
๑. ชื่อโครงการ (ปัญหาที่ต้องการแก้ไข / ประเด็นที่ต้องการพัฒนา)
๒. สาเหตุ / ต้นเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาที่ต้องการพัฒนา
๓. ผลหรือเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นี้
๓.๑ ช่วยให้เกิดความสมดุลและให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ (วัตถุ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม) อย่างไรบ้าง
๓.๒ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อใดบ้าง
๔. การดาเนินงานที่ต้องการแก้ไขปัญหา มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร
๔.๑ สอดคล้องกับหลัก ปศพพ. ใช้ ๒ เงื่อนไข และ ๓ หลักการอย่างไร
๔.๒ สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเบื้องต้นอย่างไร
๕. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนี้
หลั งจากที่ ได้ผ่ านการจัด ท าโครงการในค่ ายแล้ ว ตั ว แทนของแต่ล ะโรงเรียนจะต้ อ งน าโครงการ
ไปปฏิบัติจริงขยายผลในโรงเรียนต่อไป โดยเฉพาะ ๔ โรงเรียนนาร่อง มีนักวิชาการจากศูน ย์มานุษยวิทยา
สิรินทร์ธร ทาการศึกษาวิเคราะห์และถอดบทเรียนนาผลงานที่ได้ไปขยายผลให้กับนักเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ
ต่อไป
นายสาโรช นักเบศร์ อัยการอาวุโส
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สานักงานอัยการสูงสุด
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อัยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่เด็ก สถาบันครอบครัว และชุมชน
สานักงานอัยการสูงสุดน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่หลักนิติธรรม
โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ของ
พนักงานอัยการในการดาเนินคดีอาญาไว้ในมาตรา ๑๔ (๑) และกาหนดอานาจและหน้าที่ของสานักงาน
อัย การสู งสุ ดไว้ในมาตรา ๒๓ (๑) (๗) และ (๙) ในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ประชาชนในการด าเนิ น การ
ทางกฎหมายรวมตลอดทั้ งในการคุ้ ม ครองป้ อ งกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนและการให้ ค วามรู้
ทางกฎหมายแก่ป ระชาชน ให้ ความร่ว มมือกั บหน่ว ยงานของรัฐ ในการอานวยความยุติ ธรรม การรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการหรือสานักงานอั ยการสูงสุด ประกอบกับในปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติให้เป็นอานาจและ
หน้าที่ ของพนั กงานอัยการในการคุ้มครองสิ ท ธิเด็ก สถาบั น ครอบครัว และการคุ้มครองป้ องกัน สิ ทธิและ
เสรีภ าพของประชาชน ดั งนั้ น พนัก งานอั ยการจึ งเป็ น ผู้ ห นึ่ งที่ มี ห น้ าที่ ในการบั งคับ ใช้ก ฎหมายที่เกี่ยว กั บ
การแก้ปัญหาอาชญากรรม ในการคุ้มครองป้องกันสิทธิเด็ก สถาบันครอบครัว และการคุ้มครองป้องกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การคุ้มครองป้องกันสิทธิเด็ก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีส่วนร่วมผลักดันยุทธศาสตร์
ต้ น แบบและมาตรการเชิ งปฏิ บั ติ ข องสหประชาชาติ ในการขจั ด ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในมิ ติ ก ารป้ อ งกั น
อาชญากรรมและกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา(Model Strategies and Practical Measures on the
Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice)
จนเป็นยุทธศาสตร์ต้นแบบของสหประชาชาติที่ประเทศภาคีนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สานักงานอัยการ
สูงสุดจึงนายุทธศาสตร์ต้นแบบของสหประชาชาติดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เด็ก ป้องกันอาชญากรรม และพัฒนาศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และต่อมาในปี พ.ศ.2560
สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNODC) ได้ถ วายตาแหน่ง
ทูตสัน ถวไมตรีด้านหลั ก นิติธ รรมประจาภูมิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ซึ่งสานักงานอัยการสูงสุดมีบทบาทในด้านการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบ
กับส านักงานอัยการสูงสุ ดได้เล็ งเห็ น ว่า “หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” ซึ่งเป็น แนวพระราชดาริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เป็นหลักการสาคัญดาเนินชีวิตที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต สานักงานอัยการสู งสุด
จึงได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระองค์ท่านมาปรับใช้ควบคู่กับ
หลักนิติธรรมอันเป็น หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขโดยมีหลักการพื้นฐานว่าทุกคนต้องเคารพสิทธิ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและต้องปฏิบัติตามกฎกติกา ของสังคม โดยมุ่งประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้
และตระหนักถึงภัยภยันตรายที่มีอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง รู้จักคิดหาเหตุและผลของปัญหา รู้จักแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองไว้ป้องกันภยันตราย และให้มีความประพฤติเหมาะสม
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รับผิดชอบต่อสังคม อันเป็ นการสร้างสังคมคุณธรรมตามหลักนิติธรรม นอกจากนี้ ยังคาดหวังให้ผู้ปกครอง
ครูอาจารย์ ผู้มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเด็ก และให้ ผู้มีหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองเด็ก สามารถนาไปเป็น
แนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต ของตนเองและในการอบรมสั่ ง สอนคุ้ ม ครองเด็ ก ให้ ป ลอดภั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความประพฤติ เด็ ก และสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ให้ แ ก่ เด็ ก ซึ่ งเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส าคั ญ ของชาติ มิ ให้ ต ก
เป็ น ผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุน แรงหรือ เป็ น ผู้ ก ระท าความรุน แรงเสี ย เอง และที่ สุ ด มิ ให้ ต กเป็ น อาชญากร
ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ว่ า เด็ ก เป็ น เมล็ ด พั น ธ์ ข องมนุ ษ ยชาติ ที่ จ ะเติ บ โตเป็ น ต้ น กล้ า แ ละเป็ น ต้ น ไม้ ใหญ่ ใ นที่ สุ ด
เป็นพลเมืองของสังคมคุณธรรมที่มีหลักนิติธรรมที่จะจรรโลงมนุษยชาติให้ดารงต่อไปเป็นชุมชนเป็นสังคมที่มี
หลักนิติธรรมที่ยั่งยืน ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ได้แถลงนโยบาย
ด้านการบริหารงานของอัยการสูงสุด โดยในด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ได้กาหนดให้มีการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร์ต้น แบบและมาตรการเชิงปฏิ บั ติ ของสหประชาชาติ ในการขจั ดความรุน แรงต่ อเด็ก และสตรี
ด้านการป้องกัน อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และให้ มีการเผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในการนาหลั กนิ ติธ รรมมาใช้ในการพั ฒ นาที่ยั่งยืน และการน้อมน าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่สังคม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางการด ารงชี วิ ตที่ ส มดุ ล สามารถปรับ ตัว ได้ ต าม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ในการดาเนินชีวิต ทุ กคนมีภาระกิจหลากหลายที่ต้องทาทั้งในครอบครัว ในโรงเรียนสถานศึกษา
ในชุมชน ในที่ทางาน ในสังคม ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปผลที่ตามมามีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้น
เหมาะสมหรื อ ไม่ เ หมาะสม ตามการกระท าของแต่ ล ะคน ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒ นธรรม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินชีวิตมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม จะต้องมีหลักในการดารงชีวิตที่สมดุล สามารถ
ปรับตัวได้ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อชี้แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
โดยทรงวางหลั กในการดาเนิ น ชีวิตให้ อยู่บนฐานคุณ ธรรมนาความรู้ เริ่มด้ว ยมีความสื่ อสั ตย์สุ จ ริต รอบรู้
รอบครอบ ระมัดระวังไม่ฟุ้งเฟื้อฟุ้มเฟือยตามฐานานุ รูป มีความพอประมาณ พอเหมาะพอควร พิจารณาด้วย
เหตุและผลด้วยสติปัญญา มีความเพียรขยันอดทนอันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และที่สาคัญต้องมีจิตใจที่คิด
แบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นอันเป็นคุณธรรมที่เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม
หลักนิติธรรมเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ได้มีการแสวงหาหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเรื่อยมาและเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้ว
ว่า “หลักนิติธรรม” เป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็พยายามวางหลักนิติ
ธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ดี การวางแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ควรเริ่ม ต้ น ปลู ก ฝั งตั้ งแต่เด็ ก โดยวางหลั กนิ ติธ รรมพื้ น ฐานให้ แ ก่เด็ ก ได้ฝึ ก ฝนปฏิ บั ติ ต นด้ ว ยความเข้ าใจ
อย่างง่ายๆในเบื้องต้น อันได้แก่ การสร้างความเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีกฎกติกาการอยู่ร่วมกันที่
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ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกานั้นๆ และต้องมีการบังคับใช้กฎกติกานั้นอย่างเป็นธรรมยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม และต้องปลูกฝังให้เด็กเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่นอันเป็นหลักพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ฝึกฝนเด็กให้ทาจนเป็นนิสัยและทาได้เองโดยอัตโนมัติ
เมื่อเด็กเติบโตก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมี
วัฒนธรรมที่เคารพกฎหมายเคารพสิทธิซึ่งกันละกัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่เด็ก สถาบันครอบครัว และชุมชน
เมื่ อ น าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอั น เป็ น แนวทางการด ารงชี วิ ต ที่ ส มดุ ล ปรั บ ตั ว ได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และหลักนิติธรรมพื้นฐานอันเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มาปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตของทุกคนทุกเพศทุกวัย โดยวางพื้นฐานการดาเนินชีวิตตั้งแต่เด็ก ทุกคนในครอบครัวและ
ในชุมชน ด้วยการปลูกฝังฝึกฝนทุกคนให้เกิดการเรียนรู้ แนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักนิติธรรม บนพื้นฐานคุณธรรมนาความรู้ มีความซื่อ สัตย์สุจริต รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง
ไม่ล ะเมิดสิ ทธิและศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ของผู้อื่น ดาเนิน ชีวิตด้วยความพอประมาณ พอเหมาะพอควร
เคารพกฎกติกาของสังคม แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตใดๆด้วยการพิจารณาด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญา
หาสาเหตุของปัญหาและตามแก้ที่ต้นเหตุ ของปัญหาตามหลักกฎหมายและหลักธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
สังคมด้วยมีจิตอาสาคิดถึงผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
เป็นเกราะป้องกันภัยได้อย่างดี
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่เด็ก สถาบันครอบครัวและชุมชน
การสร้างภูมิคุ้มกันตนเองไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องเริ่มต้นด้วยการปลูกฝั่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสาหรับเด็กด้วยการฝึกฝนอบรมเชิงปฏิบัติการทากิจกรรมตามหลักสูตรที่ออกแบบไว้เฉพาะเป็นหลักสูตร
“การสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่เด็ก สถาบันครอบครัว และชุมชน” แบ่งกิจกรรมออกเป็นสามช่วงได้แก่
“เรี ย นรู้ ” วิ ถี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ “รู้ ทั น (ปั ญ หา)” รู้ เหตุ แ ห่ ง ปั ญ หา รู้ วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาที่ ต้ น เหตุ
“สร้างสรรค์” คิดได้เองว่าอะไรควรหรือไม่ควรทา มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมมา
เป็น แนวทางในการดาเนิน งานฝึกปฏิบัติให้แก่เด็ก พ่อแม่ผู้ป กครอง ครูและผู้ บริห ารโรงเรียนสถานศึกษา
ประชาชนทั่วไป ได้จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จาแนกเป็น ๓ หลักสูตร ตามความเหมาะสม ดังนี้
หลักสูตรที่หนึ่ง หลักสูตรปฏิบัติการทั่วไป
“วิถีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและหลักนิติธรรมให้แก่เด็ก”
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เด็กทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาทากิจกรรมสามช่วงในระยะเวลา
๒ วัน ดังนี้
ช่วงที่หนึ่งเด็กเรียนรู้
๑. ฝึกให้เด็กเรียนรู้ทาความเข้าใจและตระหนักในหลักการของการอยู่ร่วมกันตามกฎกติกาสังคม
และหลักการดาเนินชีวิตตาม“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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๒. ผ่าน “กิจกรรมคิดเป็นเห็นต่าง”โดยให้แต่ละคนทาแบบทดสอบเบื้องต้นกับโจทก์ปัญหาที่ให้
เรียนรู้ประมาณ ๑๐ ข้อเพียงแสดงความคิดเห็นว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หลังจากนั้นจัดแบ่งเป็น
กลุ่มระดมสมองถกปัญหาตามโจทก์ ๑๐ ข้อเดิม ว่าสมาชิกในกลุ่มที่มีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้ว ยมีเหตุผล
อย่างไร แล้วลงมติกลุ่มว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ตามเสียงข้างมาก พร้อมนาเสนอความเห็นของกลุ่ม
ในแต่ละข้อ
๓. เพื่อให้เกิดความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ว่าควรทาอะไร หรือไม่ควรทาอะไรพอใจใน
สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ อันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและหลักนิติธรรมให้แก่เด็ก
ช่วงที่สองเด็กรู้ทัน
๑. ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายจากสิ่งที่จะชักนาให้เสียหายรู้จั กคิดหาเหตุของ
ปัญหา และผลของปัญหา รู้จักนาหลักการที่เรียนรู้มาแล้วมาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
๒. ผ่าน “กิจกรรมกรณีศึกษารู้ทันปัญหา”แบ่งกลุ่มระดมความคิด ค้นหาสาเหตุของปัญหาและ
ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม แล้วหมุ่นเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นของกันและกันจากกลุ่มอื่นๆ
๓. เพื่อให้เกิดความอดทนโดยใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วงที่สามเด็กสร้างสรรค์
๑. ฝึกให้เด็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาของกันและกันเพื่อให้เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกันคิดร่วมกัน
แก้ไขปัญหาให้กันและกัน
๒. ผ่าน “กิจกรรมเวียนปัญหาเขียนความคิด”โดยแบ่งกลุ่มให้ทุกคนในแต่ละกลุ่มนาเสนอปัญหา
ของตนคนละหนึ่งปัญหาเขียนลงในกระดาษ แล้วเวียนให้สมาชิกอื่นในกลุ่มช่วยคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เพื่อน
คนละหนึ่งวิธี จนปัญหานั้นได้เวียนกลับมาถึงเจ้าของปัญหา ให้เจ้าของปัญหาแต่ละคนทาการสรุปวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เพื่อนช่วยกันคิด แล้วนาปัญหาทั้งหมดของกลุ่มมาจัดประเภทของปัญหา นาเสนอปัญหาและวิธีแก้ไข
ปัญหา
๓. เพื่อฝึกฝนให้มีการแบ่งปัน ความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน ทาในสิ่งที่สร้างสรรค์
รับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรที่สอง หลักสูตรปฏิบัติการในโรงเรียนสถานศึกษา
ชื่อ “ปฏิบัติการขจัดความรุนแรงและสร้างภูมิกันเด็กในโรงเรียนสถานศึกษา”
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูประจาชั้นและครูฝ่ายปกครองและผู้บริหารการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง
นักเรียน ให้รู้บทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังคุ้มครองป้องกันภยันตรายให้เด็กและส่งเสริมความประพฤติเด็ก
ตามกฎหมาย ตามหลักสูตรที่หนึ่ง หลักสูตรปฏิบัติการทั่วไป
“วิถีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและหลักนิติธรรมให้แก่เด็ก”

๕๒

๑. ทาการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมปัญหาความประพฤติ
ของเด็ก ค้นหาสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ปัญหานามาจัดทาเป็นแนวทางปฏิบัติและจัดทากิจกรรมโครงการ
ของโรงเรียนสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชนเพื่อใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมความประพฤติเด็กนักเรียนต่อไป
๒. ฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการอบรมทาการคัดกรองเด็กในโรงเรียนสถานศึกษาตามแบบคัดกรอง
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แยกเป็น ๓ ประเภท เป็นเด็กทั่วไป (สีเขียว) เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการกระทาผิด (สีส้ม) และเด็กที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ (สีแดง) เพื่อจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป
๓. สนับสนุนให้โรงเรียนสถานศึกษาจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรปฏิบัติการ
ทั่วไป “วิถีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและหลักนิติธรรมให้แก่เด็ก”จัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติเด็ก
โดยให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
๑) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก
๒) ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในเบื้องต้น
๓) ด้านการส่งเสริมความประพฤติเด็ก
๔. ระยะเวลาดาเนินการ ๖ เดือน มีการติ ดตามผล ประเมิน ผลทุก ๒ เดือน และมีการถอด
บทเรียนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานเพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติต่อไป
หลักสูตรที่สาม หลักสูตรปฏิบัติการในชุมชน
ชื่อ“ปฏิบัติการขจัดความรุนแรงและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กในชุมชน”
๑. คัด เลื อ กชุ มชนต้ น แบบที่ จ ะขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ในการขจัด ความรุน แรงต่อ เด็ก และสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่เด็ก
๒. ฝึกฝนให้ผู้ นาชุมชนในชุมชนต้น แบบทาการคัดกรองเด็กในชุมชนตามแบบคัดกรองของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แยกเป็น ๓ ประเภท เป็นเด็กทั่วไป(สีเขียว) เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
กระทาผิด (สีส้ม) และเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ(สีแดง)
๓. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานอัยการ สหวิชาชีพ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในชุมชนต้นแบบ ที่ทางานด้านการคุ้มครองเด็ก ตามหลักสูตร “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชน
ร่วมขจัดความรุนแรงต่อเด็ก และหลักสูตร“วิถีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและหลักนิติธรรมให้แก่เด็ก”
๔. ผู้ ผ่ านการอบรมลงปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ชุม ชนต้ น แบบ ระยะเวลา ๖ เดื อ น มี ก ารติ ด ตามผล
ประเมินผลทุก ๒ เดือน และมีการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานเพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติต่อไป
โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร ดังนี้
- ชุม ชนต้ น แบบมี บ ทบาทหลั กสองด้าน ด้ านหนึ่ งมี อ านาจหน้ าที่ ก ารคุ้ ม ครองสวัส ดิ ภ าพ
เบื้องต้น เฝ้ าระวัง รับ แจ้งเหตุ และช่วยเหลื อคุ้มครองเบื้องต้น ตามกฎหมายแก่เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การกระทาผิด (สีส้ม) และเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ (สีแดง) ประสานส่งต่อเด็กให้สหวิชาชีพอื่นในระดับอาเภอ
หรือจังหวัดดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพในรายที่เกินอานาจหน้าที่ และติดตามผลการคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก
ทุกราย อีกด้านหนึ่งร่วมกันป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรง ที่จะเกิดกับเด็ก ครอบครัว และชุมชน
โดยร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติของเด็ก ส่งเสริมสัมพัน ธภาพของบุคลในครอบครัว และส่งเสริม
ความสงบสุขในชุมชนตามวิถีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและหลักนิติธรรมให้แก่เด็ก

๕๓

- พนั ก งานอั ย การรับ ผิ ด ชอบการประสานการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการคุ้ ม ครองป้ อ งกั น
ความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งก่อนและในระหว่างที่เด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และสนั บ สนุนการทางานของ
สหวิชาชีพอื่น ๆ
- พนั กงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์รับ ผิ ด ชอบ
ด้านการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
- บุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์พึ่งได้( OSCC) ของโรงพยาบาลรับผิดชองด้านการเยียวยา
รักษา บาบัดฟื้นฟูด้านร่างกายจิตใจและสุขภาพ
- ฝ่ ายปกครองและต ารวจรับ ผิ ดชอบด้ านรัก ษาความสงบเรียบร้อย การคุ้ ม ครองป้ อ งกั น
ความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งก่อนและในระหว่างที่เด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และสนับ สนุนการทางานของ
สหวิชาชีพอื่นๆ
- ผู้นาชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รับผิ ดชอบการเฝ้ าระวังคุ้มครองและป้องกัน
ความรุนแรงต่อเด็กในชุมชน
- โรงเรียนสถานศึกษารับผิดชอบการเฝ้าระวังคุ้มครองและป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง
ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนตามวิถีพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและหลักนิติธรรมให้แก่เด็ก

นายสาโรช นักเบศร์ อัยการอาวุโส
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สานักงานอัยการสูงสุด

๕๔

หมวด ๑๕ (พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓)
การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
มาตรา ๑๗๑ ให้ประธานศาลฎีกามีอานาจออกข้อบังคับเกี่ ยวกับวิธีการดาเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาคดี ดั ง กล่ า วเป็ น ไปโดยประหยั ด สะดวก รวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม
โดยคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นสาคัญ
มาตรา ๑๗๒ ผู้ที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิร้องขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ตนมีถิ่น
ที่อยู่หรือมีภูมิลาเนาหรือศาลที่มูลเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอตาม
วรรคหนึ่ ง ได้ ญาติ พนั ก งานสอบสวน พนั ก งานอั ย การ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ องค์ ก ารซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้
ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายจะกระทาการแทนก็ได้
มาตรา ๑๗๓ เมื่ อ ศาลได้ รั บ ค าร้อ งขอตามมาตรา ๑๗๒ แล้ ว ให้ ท าการไต่ ส วนโดยมิ ชั ก ช้ า และไม่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัดในระหว่างการไต่สวน ถ้าศาลเห็นว่า
ผู้ร้องขอไม่ควรเผชิญ หน้ากับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาด้วยความรุนแรง ศาลอาจสั่งให้บุคคลดังกล่าว
ออกนอกห้ องพิจารณาหรือใช้วิธีการอื่นใดเพื่อลดการเผชิญหน้า และให้นาบทบัญญั ติ มาตรา ๑๐๘ และ
มาตรา ๑๑๑ มาใช้บังคับแก่การไต่สวนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๔ ในกรณี ป รากฏว่าผู้ ถูกกล่ าวหามีพฤติการณ์ น่ าจะก่อให้ เกิดอัน ตรายแก่ร่างกายจิตใจ หรือ
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ให้ศาลมีอานาจออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยห้ามผู้ถูกกล่าวหาเสพสุรา
หรือสิ่งมึนเมา เข้าใกล้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทางานของผู้ร้อง ใช้หรือครอบครองทรัพย์สิน หรือกระทาการใดอัน
อาจนาไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวเป็นระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าหกเดือน และศาล
อาจกาหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับคาปรึกษาแนะนาจากศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนาหรือสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานตามที่ศาลกาหนด
ในกรณีศาลสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีคาสั่งให้นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ หรือ เจ้าพนั ก งานอื่ น ติ ด ตามกากั บ ให้ ผู้ ถู ก กล่ าวหาปฏิ บั ติต ามค าสั่ งและรายงานให้ ศ าลทราบ
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควรและจะสั่งให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาศาล
เพื่อสอบถามความเป็นไปหรือการปฏิบัติตามคาสั่งศาลก็ได้ คาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
แต่ถ้าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปศาลมีอานาจสั่งแก้ไขคาสั่งเดิมได้
มาตรา ๑๗๕ เมื่อศาลเห็นว่าผู้ร้องมีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
บาบัดรักษา ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับคาปรึกษาแนะนาหรือเข้ารับการอบรมหรือบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูจาก
ศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือครอบครัวตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ในกรณีศาลมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๑๗๔ วรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ให้คาปรึกษา
แนะนา สถานพยาบาล หน่วยงาน หรือองค์การซึ่งมีห น้าที่คุ้มครองสวัสดิภ าพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

๕๕

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือครอบครัวได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กาหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๗๖ ให้ศาลแจ้งคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพไปยังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ผู้ถูกกล่าวหา
มีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลาเนาในเขตอานาจเพื่อทราบ
ในกรณี ผู้ถูกกล่าวหาจงใจฝ่าฝืน ไม่ปฏิบั ติตามคาสั่งคุ้มครองสวัส ดิภ าพโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรศาลมีอ านาจออกหมายจับ ผู้ ถูกกล่ าวหามาขังจนกว่าจะปฏิ บั ติต ามคาสั่ งแต่ไม่เกิน กว่าหนึ่งเดือ น
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติในระหว่างการปล่อย
ชั่วคราวก็ได้
มาตรา ๑๗๗ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ร้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วนแล้ ว
คาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ร้องมีสิทธิยื่น
คาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งยุติการคุ้มครองสวัสดิภาพได้
มาตรา ๑๗๘ ในระหว่างมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพศาลจะกาหนดให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
ให้ แก่อีกฝ่ ายตามที่เห็ น สมควรได้ ในกรณี ไม่มีการจดทะเบียนสมรสให้ ศาลมีอานาจกาหนดเงิน ช่วยเหลื อ
บรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะให้แก่ผู้เสียหายหรือสมาชิกในครอบครัวได้
มาตรา ๑๗๙ ในกรณี ที่ มี การปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ กโดยมิ ช อบด้ว ยกฎหมายว่าด้ ว ยการคุ้ มครองเด็ก ให้ เด็ กหรือ
ผู้ปกครองของเด็กนั้นร้องขอให้ศาลออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามหมวดนี้ได้ โดยให้นาบทบัญญัติมาตรา
๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๖ มาตรา ๑๗๗ และมาตรา ๑๗๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
.............................................................................

บทบาทอั ยการสหวิชาชีพและชุมชน
ร่วมกันคุ้มครองป้องกันความรุนแรง และ
อาชญากรรมต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน
โดย

นายสาโรช นักเบศร์
อั ยการอาวุโส สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
(ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว)

ส่วนที่ ๑
หลักคิดทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองและป้องกัน
อาชญากรรมในเด็กและครอบครัว

หลักคิดทางกฎหมายในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก และ ผูห้ ญิงที่ถกู กระทาด้วยความรุนแรง

*ที่มาของกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ
๑.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก (CRC)
๒.อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บัติต่อสตรี
ทุกรูปแบบ (CEDAW)
๓.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิ บัติ
ของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
และเด็ก ด้านการป้องกันอาชญากรรม และ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (หลักการ)

๑.การคุ้มครองสวัสดิภาพผูห้ ญิงและเด็ก (สหวิชาชีพ)
๒.การคุ้มครองผูห้ ญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา (ตารวจ อั ยการ ศาล ฯ)
๓.การป้องกันความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก(ชุมชน-รร.)
๔.การประสานระหว่างกระบวนการยุติธรรมกับสหวิชาชีพ
และชุมชน

กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผูห้ ญิง
และผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พรบ.คุ้มครองผูถ
้ กู กระทาด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พรบ.คุ้มครองเด็ ก พ.ศ.๒๕๔๖
พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.๒๕๕๓
(หมวด ๑๕ คดีค้มุ ครองสวัสดิภาพ)
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๒๕๕๑

กฎหมายคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว(ต่อ)
ประมวลกฎหมายอาญา

(ชีวิต/ร่างกาย/เพศ/แท้งลูก/ทอดทิ้ง/เสรีภาพ)
ประมวลกฎหมายวิธีพจ
ิ ารณาความอาญา
(สอบสวนเด็ก-ผูห้ ญิง/ค่าเสียหายทางทรัพย์ )
พรบ.ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จาเลยในคดีอาญา พ.ศ ๒๕๔๖(ค่าเสียหายทางกาย/จิตใจ)
พรบ.คุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๔๖
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑(แรงงานเด็ ก/หญิง)

นโยบายการบริหารงานของอั ยการสูงสุด
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ด้านคุ้มครองสิทธิ )
๑.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิ บัติ
ของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
๒.เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ การนาหลักนิติธรรม
มาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยื น และการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการสร้างภูมิค้มุ กันที่ดีแก่สังคม

บทบาทพนักงานอั ยการในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
๑.ดาเนินคดีอาญา (ศาลเยาวชน,ศาลอื่ น)
(พรบ.องค์กรอั ยการฯ ม.๑๔(๒),(๔))

๒.คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย
[พรบ.องค์กรอั ยการฯ ม.๒๓(๑)]

๓.สนับสนุนสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิ ภาพ
[พรบ.องค์กรอั ยการฯ ม. ๒๓(๑) และม.๒๓(๗)
ประกอบ ม.๑๔(๑๑)]

บทบาทพนักงานอั ยการในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว(ต่อ)
๔.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายอื่ นให้เป็ นอานาจหน้าที่
(ม.๑๔(๑๐)) ขอให้ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ

-สั่งมาตรการคุ้มครองเด็ก (พรบ.คุ้มครองเด็ก ม.๔๒,๔๓)
-สั่งคุ้มครองบรรเทาทุกข์ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวระหว่างคดีป้องกันการกระทซ้า (พรบ.คุ้มครอง
ผูถ้ กู กระทาฯ ม.๑๐,๑๑)
-สั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว (พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ม.๑๗๒,๑๗๙)

อั ยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนในการคุ้มครองผูห้ ญิงและเด็ก
สานักงานอั ยการภาค(ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กฯ)
สานักงานอั ยการจังหวัด(ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็กฯ)
ชุมชน/ท้องถิ่น

พนักงานอั ยการ

สหวิชาชีพ

ป้องกัน/เฝ้ าระวัง ใช้มาตรการกฎหมาย/ ช่วยเหลือสวัสดิการ
คุ้มครองเบื้องต้น คุ้มครองในกระบวนการ สังคม/การแพทย์ /
/ส่งต่อ/ตามผล
ยุติธรรมทางอาญา
จิตวิทยา
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว โทร. 02-2240093

รูปแบบความรุนแรง
เหตุแห่งอาชญากรรม
ทาง ทาง ทาง
ทอดทิ
้
ง
กาย จิตใจ เพศ

หน่วง
เหนี่ยว
กักขัง

ล่อลวง/
บังคับ
หาประโยชน์

Psy
Phy
Sex
cholo
Lexitron Deceive
Neglect
sical
ual
gical

โครงสร้างกระบวนการและกลไก
ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
กระบวนการคุ้มครองเด็กต่ากว่า๑๘ ปี

กลไกคุ้มครองเด็ก

คุ้มครอง ส่งเสริมความ บิดามารดา ผูม้ หี น้าที่ค้มุ ครอง
สงเคราะห์
ผูป้ กครอง สวัสดิภาพเด็ก
สวัสดิภาพ ประพฤติ
พนักงาน ปลัดกระทรวง,ผวจ
เด็กยากไร้
ถูก กฎ นักเรียน เจ้าหน้าที่ ผ.กทม,นายอาเภอ,
เด็ก
ผูป้ กครอง
ทารุณ กท. นักศึกษา ที่ รมต. ผข,ผ.อบต,ผ.อบจ
เสี่ยง
แต่งตั้ง นายกเทศมนตรี
ไม่เหมาะ
กรรม ดาเนินคดี คณะกรรมการ/อนุ/คณะ

โครงสร้างพระราชบัญญัติค้มุ ครองผูก้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๕๐
การดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาผิด

การคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
ม.๖ มาตรการคุ้มครอง ผู้ถูกกระทา
เบื้องต้ น
ม.๑๐,๑๑ มาตรการบรรเทาทุกข์ ระหว่ างคดี
(รายงานศาล๔๘ชม.)

ม. ๕ แจ้ ง พนจ.ตารวจ
ปกครอง

ม.๔,๗ ร้ องทุกข์ ใน ๓ เดือนนับแต่ อยู่ใน
วิสัยและมีโอกาส

ม.๗ ขอ
ศาลสั่ง

ม.๘ พนักงานสอบสวน
ทาการสอบสวน

ม.๙ ห้ าม
โฆษณา
เผยแพร่

ขออนุญาตฟ้ อง

ม.๑๒ มาตรการกาหนดเงื่อนไขปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมก่อนยอมความ
ม.๑๑ มาตรการบรรเทาทุกข์ ชั่วคราว

ม.๘ อัยการฟ้ อง
ไม่ ฟ้อง,ยุติ
ม.๑๕

ศาลเยาวชน

ศาลอื่นที่มี
โทษสู งกว่า

ม.๑๒ ว๒ มาตรการกาหนดเงื่อนไขปรับเปลีย่ นพฤติกรม
ก่อนยอมความ
ม.๑๒ ว๑ มาตรการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผู้กระทาผิดแทนการลงโทษ

สอบปากคา
ผู้ถูกกระทา

ลงโทษ

ยกฟ้ อง

สั่ งมาตรการแทนการลงโทษ

ส่วนที่ ๒
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี
และผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(สหวิชาชีพ)

ตามกรณีศึกษา
ช่วงใดเป็ นความรุนแรงในครอบครัว
และมีกระบวนการคุ้มครองอย่างไร

ความรุนแรงในครอบครัว
กระทาโดยมุง
่ ประสงค์ให้เกิดอั นตรายแก่ร่างกาย

จิตใจ

หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว(มุง่ ร้าย)
กระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอั นตราย แก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว
(น่าจะเป็ นอั นตราย)
บังคับ ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม
ให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระทาการ
ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทา
โดยมิชอบ(บังคับ/ครอบงาผิดคลองธรรม)
**ไม่รวมถึงการกระทาโดยประมาท**

บุคคลในครอบครัว
คู่สมรส

คู่สมรสเดิม
ผูท
้ ่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันท์สามีภริยา
บุตร บุตรบุญธรรม
สมาชิ กในครอบครัว
รวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึง่ พาอาศั ย
และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

กระบวนการดาเนินงานคุ้มครอง
ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ

กระบวนการดาเนินคดี

ร้องทุกข์
สอบสวน
ฟ้องคดี
ซักถาม ชั้นผูใ้ หญ่ ม.๑๐ ยอมความ
เยียวยา ศาล ม.๑๑ พิพากษา
พิพากษา
โทษ/มาตรการ
แนะนา ม.๑๗๒,๑๗๙ ม.๑๒

คุ้มครอง คุ้มครอง
ปรับ
เบื้องต้น ป้องกันกระทาซ้า พฤติกรรม

การดาเนินคดี
ฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว
๑.องค์ประกอบความผิดฐานกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว(ม.๔)
๑.๑ กระทาความรุนแรงในครอบครัว
๑.๒ กระทากับบุคคลในครอบครัว
*ระวางโทษ* จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน
๖,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
***ยอมความได้ รวมถึงทาร้าย ม.๒๙๕

๒. การสอบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัว
กระทาโดยเร็ว

ฟ้องใน ๔๘ ชม./ผัดฟ้อง ๓ ๖ วัน/
ขออนุญาตอั ยการสูงสุด (ม.๘ ว ๑)
ส่งตั วผูต
้ ้องหาพร้อมสานวนและความเห็น (ม.๘ ว ๑)
การสอบปากคาผูเ้ สียหาย + จิ ตแพทย์ /นักจิ ตวิทยา/
นักสังคมสงเคราะห์/ผูท้ ่ีผูเ้ สียหายร้องขอ(คนเดียว)
(ม.๘ ว ๓)

๓.เขตอานาจศาลคดีกระทาความรุนแรงฯ(ม.๔)
๑) กระทาความรุนแรงฯ(ม.๔)
ศาลเยาวชน
๒) ความรุนแรง+ม.๓๙๑
ศาลเยาวชน
๓) ความรุนแรง+ม.๒๙๕
ศาลแขวง
๔) ความรุนแรง+ม.๒๙๗
ศาลจังหวัด,อาญา
๕) ทหารทารุนแรง+โทษไม่สงู กว่า
ศาลเยาวชน
๖) ทหารทารุนแรง +โทษสูงกว่า
ศาลทหาร
๗) เด็กทาความรุนแรงฯ
ศาลเยาวชน
** ศาลอื่ นให้ใช้บทบัญญัติตาม พ.ร.บ.นี้โดยอนุโลม

๑.มาตรการคุ้มครองเบื้องต้น
(ชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่/ตารวจฝ่ ายปกครอง)
การแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้น
ม.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่
ม.๕ ผูถ้ กู กระทา/ผูพ
้ บ/ทราบ
มีอานาจคุ้มครองเบื้องต้น แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
-เข้าไปในเคหสถาน
ม.๗ ร้องขอ ม ๙ ห้ามโฆษณา
สอบถามข้อเท็จจริง
คุ้มครอง
เผยแพร่ต่อ
-จัดให้ผูถ้ กู กระทา
สวัสดิภาพต่อ
สาธารณชน
รับการตรวจรักษา/
รับคาปรึกษา/ร้องทุกข์ ศาลเยาวชนฯ (๖เดือน ๖ หมืน่ )

๒.มาตรการคุ้มครองป้องกันกระทาซ้า (ชั้นสอบสวน)
ขอพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผูใ้ หญ่ รายงานศาลใน ๔๘ ชม.
/ศาล (ม.๑๐,๑๑)
ม๔,๗.ร้องทุกข์
กาหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ใน3เดือนนับแต่
ชั่วคราวให้ผูก้ ระทา
อยู่ในวิสัยและมีโอกาส
-รับการตรวจจากแพทย์
ม๘.สอบสวนและส่ง
-ชดใช้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น
อั ยการฟ้องใน๔๘ชม./
-ห้ามเข้าที่พานักของครอบครัว
๓ผัดx๖วัน/ขออนุญาต
-ห้ามเข้าใกล้ตัวคนใดในครอบครัว
ศาลลงโทษ/
-กาหนวิธีการดูแลบุตร (ม.๑๐)
มาตรการแทนการโทษ

๓.มาตรการปรับพฤติกรรม(ยอมความชั้นสอบสวน)
ม๑๒ว๒.พนักงานสอบสวน
จัดทาบันทึกข้อตกลงปรับ
พฤติกรรมผูก้ ระทาก่อนการ
ยอมความ/ถอนคาร้องทุกข์
กาหนดวิธีการฟื้ นฟู /บาบัดรักษา/
คุมประพฤติ/ชดใช้เงินช่วยเหลือ/
ทางานบริการสังคม/ละเว้นการ
กระทาที่เป็ นเหตุให้เกิดความรุนแรง
ในครอบครัว/ทาทัณฑ์บน (ม.๑๒)

ม.๔ (รวมถึงม.๒๙๕)
ม๔,๗.ร้องทุกข์
ใน3เดือนนับแต่
อยู่ในวิสัยและมีโอกาส
ม๘.สอบสวนและส่ง
อั ยการฟ้องใน๔๘ชม./
๓ผัดx๖วัน/ขออนุญาต
ศาลลงโทษ/
มาตรการแทนการลงโทษ

๓.มาตรการปรับพฤติกรรม (ยอมความชั้นศาล)
ม๑๒ว๒.ศาลที่พจิ ารณาคดี
จัดทาบันทึกข้อตกลงปรับ
พฤติกรรมผูก้ ระทาก่อนการ
ยอมความ/การถอนฟ้อง
กาหนดวิธีการฟื้ นฟู /บาบัดรักษา/
คุมประพฤติ/ชดใช้เงินช่วยเหลือ/
ทางานบริการสังคม/ละเว้นการ
กระทาที่เป็ นเหตุให้เกิดความรุนแรง
ในครอบครัว/ทาทัณฑ์บน (ม.๑๒)

ม.๔ (รวมถึงม.๒๙๕)
ม๔,๗.ร้องทุกข์
ใน3เดือนนับแต่
อยู่ในวิสัยและมีโอกาส
ม๘.สอบสวนและส่ง
อั ยการฟ้องใน๔๘ชม./
๓ผัดx๖วัน/ขออนุญาต
ศาลลงโทษ/
มาตรการแทนการลงโทษ

ผลการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขปรับความประพฤติ
ก่อนการยอมความ/ถอนคาร้องทุกข์/ถอนฟ้อง
ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไข
ปรับความประพฤติครบถ้วน

ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ปรับความประพฤติ

คดีอาญาฐานกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว/ฐานทา
ร้ายร่างกาย ม.๒๙๕ ยุติ

พนักงานสอบสวน/ศาล
ยกคดีข้ ึนดาเนินการต่อไป
(มาตรา ๑๒ ว ๒)

กระบวนการและกลไกในการคุ้มครองสวัสดิภาพในเด็ก ในครอบครัว และในชุมชน
พรบ.คุ้มครองผูถ้ กู กระทา
-ป.อาญา/ป.วิอาญา
สถานพยาบาล

oscc
ไม่ร้องทุกข์

ความรุนแรงในเด็ก คุ้มครองเด็กตาม
ครอบครัว และชุมชน พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖
บ้านพักเด็ก,พม.,ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

ตารวจ,อั ยการ
ฝ่ ายปกครอง

พนักงานเจ้าหน้าที่ค้มุ ครองเบื้องต้น

ส่งศูนย์
-ร้องขอศาลสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพ ให้คาปรึกษา
แนะนา
ม.๗ +
พรบ.ศาลเยาวชน
ขอยืมใช้
ม.๑๗๒,๑๗๙
ม.๑๒
ไกล่เกลี่ย

มาตรการคุ้มครอง
-คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
-ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ม.๗
-คุ้มครองชั่วคราวระหว่างคดี
ม.๑๐,๑๑
-ปรับพฤติกรรมม.๑๒

ร้องทุกข์/กล่าวโทษ
ดาเนินคดี
สอบสวน
อั ยการ
ศาล

คุ้มครอง
ระหว่าง
คดี

ลงโทษ/ใช้มาตรการ
แทนการลงโทษ

ผังการดาเนินคดีค้มุ ครองสวัสดิภาพเด็กและผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ผู ้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว/เด็กหรือผูป้ กครอง

ศาลเยาวชน
และครอบครัว

สั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผูก้ ระทาฯ

ห้ามกระทาการที่เป็ นเหตุ

ฉุกเฉิน

นักสังคมฯ/
นักจิต/พนจ.
ติดตาม/กากับ/
รายงานศาล

รับคาปรึกษา
แนะนา

ยกคาร้อง

แจ้งคาสั่ง

รับคาปรึกษา/
อบรม/บาบัด/ฟื้ นฟู

ห้ามใช้/ครอบครองทรัพย์ สิน
ให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู/
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ไต่สวน

ผูถ้ กู กระทาฯ/
เด็ก/ผูป้ กครอง

ห้ามเสพสิ่งมึนเมา
ห้ามเข้าใกล้ท่ีอยู่/งาน

ญาติ/พนจ./พนส./อั ยการ/
องค์การ/บุคคลอื่ นใด

แก้คาสั่ง

จับ/ขัง

ฝ่ ายปกครอง
/ตารวจ
จับผูฝ
้ ่ าฝื นตามหมาย
ศาลขังไม่เกิน ๑ เดือน
คาสั่งสิ้นสุด

ปล่อย
ชั่วคราว

ตามกรณีศึกษา
เด็กต้องได้รับการคุ้มครองหรือไม่
และมีกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
อย่างไร

เด็กที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี
เด็กยาก ผูป้ กครอง เด็กเสี่ยง
เด็กถูก นักเรียน
ลาบาก
ไม่สามารถ ต่อการ
ทารุณกรรม นักศึกษา
ขาดไร้อุปการะ ไม่เหมาะสม กระทาผิด
คุ้มครอง
ส่งเสริม
สงเคราะห์ สงเคราะห์
สวัสดิภาพ ความประพฤติ

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผูป้ กครอง ม.๒๓
คุ้มครอง
ส่งเสริมความ
สงเคราะห์เด็ก
สวัสดิภาพเด็ก ประพฤติเด็ก
ให้ความปลอดภัย อบรมสั่งสอน
อุปการะเลี้ยงดู
ไม่ตกอยู่ในอั นตราย มีพฒ
ั นาการ
ตามมาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว 02-2240093

อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ม.๒๘

เด็กที่ถกู เลี้ยงดูเด็กโดยไม่ชอบ
น่าจะเป็ นอั นตรายแก่กายหรือจิตใจเด็ก
ไม่ให้ความปลอดภัย
ไม่อุปการะเลี้ยงดู
เด็กตกอยู่ในอั นตราย
ทาการ
ทาการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ

ไม่อบรมสั่งสอน
ไม่พฒ
ั นาเด็ก
พัฒนา/ส่งเสริม
ความประพฤติ

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว 02-2240093

อานาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ค้มุ ครองเด็ก(ม.๒๙-๓๐)
รับแจ้ งเหตุ พบ หรือทราบเหตุเกี่ยวกับเด็ ก/ตรวจสอบ
่ ตรวจค้น
เข้าไปตรวจค้นเคหสถาน ยานพาหนะ เพือ
-กรณีเด็กถูกทารุณกรรม กักขัง เลี้ยงดูโดยไม่ชอบ
-กรณีเชื่อว่าไม่เข้าไปในทันทีเด็กอาจได้รับอั นตรายหรือถูก
พาไปยังที่อื่น ให้มอี านาจเข้าไปในเวลาหลังอาทิตย์ตกได้
มีหนังสือเรียกผูป
้ กครอง บุคคลอื่ น มาให้ข้อเท็จจริง หรือ
ให้ส่งเอกสาร
คืนผูป
้ กครอง/สงเคราะห์/คุ้มครองสวัสดิภาพ

กระบวนการสงเคราะห์เด็ก (มาตรา ๓๓)
ช่วยเหลือครอบครัวเด็ก
มอบเด็กให้บคุ คลอื่ น
รั
ฐ
จั
ด
เอง
ให้อุปการะเด็กเลี้ยงดูเด็กได้
อุปการะชั่วคราว ๑ เดือน
สถาน
ให้เด็ก
ครอบครัว
สถาน
สถานศึกษา กล่อมเกลา
ได้เป็ น
อุปถัมภ์
จิตใจ
แรกรับ /ฝึ กอาชีพ
บุตร
/สถาน
ทางศาสนา
บุญธรรม รับเลี้ยงเด็ก
นาเข้าสถานต่างๆ
หลัก ช่วยเหลือ
สถาน
สถานพัฒนา ผูป้ กครองต้อง
ผูป้ กครองให้ดแู ล
สงเคราะห์
ฟื้ นฟู
ยินยอม/ผวจ.
เด็กได้เองก่อน

เด็กที่ถกู ทารุณกรรม (ม.๔)
ถูกใช้ให้ทา
ถูกทาให้เกิด
ถูกใช้ให้ทา
ถูกทาให้
ในสิ่งที่น่าเป็ น
ถูกกระทา อั นตราย
ในสิ่งที่น่าขัด
เสื่อมเสีย
อั นตราย
ผิดทางเพศ แก่กาย
ต่อกฎหมาย
เสรีภาพ
แก่กาย
หรือจิตใจ
หรือศีลธรรม
หรือจิตใจ

** ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม **

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กถูกทารุณกรรม
เด็กถูกทารุณกรรม (ม.๔) ผิด ม.๒๖/ป.อาญา
พนจ.ตร.ปค.รับแจ้ง-ตรวจค้นและแยกเด็ก (ม.๔๑) ขอศาลสั่ง
ป้องกัน
ส่งตรวจร่างกายและจิตใจทันที (ม.๔๒)
กระทาซ้า
สืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว(ชั่วคราว๗/๓๐วัน) (ม.๔๓)

กาหนดวิธีค้มุ ครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม (ม.๓๕,๓๗) ปลัด/ผวจ.

คืน
ผูป้ กครอง

สถานแรกรับ
สถานคุ้มครอง
สถานสงเคราะห์
สวัสดิภาพ
สถานพัฒนาฟื้ นฟู

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ป้องกันญาติ/ผูป้ กครองทาทารุณกรรมเด็กซ้า (มาตรา ๔๓)
ศาลเยาวชน
และครอบครัว
กรณีท่ีมกี ารฟ้องคดีอาญา

คุมความ
ประพฤติ

ห้ามเข้า
เขตกาหนด
/ห้ามเข้า
ใกล้ตัวเด็ก

กรณียังไม่มีการฟ้องคดีอาญา
หรือไม่ฟ้องคดีอาญา

ทาทัณฑ์บน
ตาม
ม.๔๖,๔๗
ป.อาญา

ห้ามกระทา
การทารุณ
ดังกล่าวอี ก

***กรณีจาเป็ นเร่งด่วนศาลสั่งให้ตารวจจั บมาขังได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

คุมความ
ประพฤติ/
เรียกประกัน

เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด (ม.๔)
ประกอบอาชี
พ
สมาคมกั
บ
บุ
ค
คล
ประพฤติตน
อยู่ใน
่จะชักนาไป ที่อาจชักนาไป
ที
ไม่สมควร
สิ่งแวดล้อม
ในทางผิด
ในทางผิด
ที่อาจนาไป
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎ
ในทางเสียหาย
ศี
ล
ธรรม
ศี
ล
ธรรม
กระทรวง

เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรตามกฎกระทรวงพม.
(๑) เกเร/ข่มเหงรังแกผูอ้ ่ื น (๒) มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อน
ราคาญแก่ผูอ้ ่ื น (๓) เล่นการพนัน/มั่วสุมในวงการพนัน
(๔) สูบบุหรี่ เสพสุรายาเสพติดของมึนเมาอย่างอื่ น เข้าไปในสถานที่
เฉพาะเพือ่ การจาหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๕) เข้าไปในสถานบริการ (๖) ซื้อ/ขายบริการทางเพศ/เข้าไปในสถาน
การค้าประเวณี/เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๗) ประพฤติตนในทางชู้สาว/ส่อในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ
(๘) ต่อต้าน/ท้าทายคาสั่งสอนของผูป้ กครองจนไม่อาจอบรมได้
(๙) ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษา
ภาคบังคับ

ึ ษาประพฤติ
ข้อห้ามน ักเรียนน ักศก
ึ ษาธิการ)
(ตามกฎกระทรวงศก

1. หนีเรียน 2. มว่ ั สุมในวงการพน ัน
3. พกพาอาวุธว ัตถุระเบิด 4.ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ื้ จาหน่าย เสพสุรา บุหรี่ ยาเสพติด
5. ซอ

6. ล ักทร ัพย์ ขูบ
่ ังค ับเอาทร ัพย์ของผูอ
้ น
ื่
้ าวในทีส
7. แสดงพฤติกรรมชูส
่ าธารณะ

8. เกีย
่ วข้องก ับการค้าประเวณี
9. ออกนอกสถานทีพ
่ ักเวลากลางคืน สร้างความ
เดือดร้อนให้ตนเองหรือผูอ
้ น
ื่
**ถ้าการฝ่าฝื นนนผิ
ั้ ดกฎหมายอาญาต้องร ับโทษด้วย

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเสี่ยง (มาตรา ๔๔)
เด็กเสี่ยงต่อการกระทาผิด (มาตรา ๔๔)
สอบถามเด็กและสืบเสาะพินิจ
สงเคราะห์ – คุ้มครองสวัสดิภาพ(ปลัดพม. ผวจ.) คืนผูป้ กครอง
สถาน สถานคุ้มครอง สถานพัฒนา
ตั้งผูค้ ้มุ ครอง
สงเคราะห์ สวัสดิภาพ
และฟื้ นฟู วางข้อกาหนด สวัสดิภาพ
ระวังไม่ให้เด็ก
จัดให้เด็ก
เข้าสถานที่จงู ใจให้เด็กเสีย
ได้รับการศึกษา
ออกนอกที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน
ประกอบอาชีพเหมาะสม
คบหาบุคคลที่ชักนาไปในทางเสื่อมเสีย ทากิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
กระทาการใดในทางเสียหาย
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการคุ้มครองเด็ก และ
ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เมือ่ พบเหตุ/ทราบ/เชื่อว่ามีเหตุความรุนแรง

๑. แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่/ฝ่ ายปกครองหรือตารวจ
(เด็ก ตาม ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖ / ผูถ้ กู กระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตาม ม.๕ พรบ.คุ้มครอง
ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๕๐)
***กระทาโดยสุจริตได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิด
๒. ห้ามเผยแพร่โฆษณาต่อสื่อสาธารณะ
(เด็ก ตาม ม.๒๗/ ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ตาม ม.๙ โทษ จา ๖ เดือน ปรับ ๖๐,๐๐๐-)

การดาเนินคดีอาญากับผูท้ าทารุณกรรมเด็ก
ตามพรบ.คุ้มครองเด็ ก พ.ศ.๒๕๔๖

-ฐานทาทารุนกรรมเด็ก (มาตรา ๒๖,๗๘)
(โทษ ๓ เดือน/๓๐,๐๐๐_ยอมความไม่ได้)
ตามพรบ.คุ้มครองผูถ
้ กู กระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
-ฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา ๔)
(โทษ ๖ เดือน/๖,๐๐๐_/ทั้งจาทั้งปรับ/ยอมความได้)
ตามกฎหมายอาญาอื่ น

เขตอานาจศาลในการดาเนินคดีอาญา
๑) กระทามิชอบต่อเด็ก(ม.๒๖) ศาลเยาวชน
๒) กระทาต่อเด็ก+โทษน้อยกว่า
ศาลเยาวชน
๓) กระทาต่อเด็ก+โทษสูงกว่า
ศาลแขวง
๔) กระทาต่อเด็ก+โทษสูงกว่า
ศาลจังหวัด,อาญา
๕) ทหารทาต่อเด็ก+โทษน้อยกว่า ศาลเยาวชน
๖) ทหารทาต่อเด็ก +โทษสูงกว่า ศาลทหาร
๗) เด็กกระทาต่อเด็ก
ศาลเยาวชน
**ศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้นมีอานาจสั่งคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก

ส่วนที่ ๓
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กและสตรีในคดีอาญา

การคุ้มครองเด็กและผูห้ ญิงในชั้นสอบสวน(ป.วิอาญา)
การถามปากคาเด็ กอายุ ไม่เกิ นสิบแปดปี ที่เป็ นผูเ้ สียหาย

พยาน
หรือผูต้ ้องหาในการสอบสวน (ม.๑๓๓ ทวิ, ม.๑๓๔/๒)
การคุ้มครองเด็ กอายุ ไม่เกิ นสิบแปดปี ที่เป็ นผูเ้ สียหาย หรือ
พยานในการชี้ตัวบุคคล (ม.๑๓๓ ตรี)
การบันทึกคาร้องทุกข์ผูเ้ สียหายที่เป็ นเด็ กอายุ ไม่เกินสิบแปดปี
(ม.๑๒๔/๑, ม.๑๓๓ ทวิ)
การสืบพยานไว้ก่อน (ม.๒๓๗ ทวิ)
การตรวจตัวผูเ้ สียหายหรือผูต
้ ้องหาที่เป็ นหญิง (ม.๑๓๒)
การถามปากคาหญิงที่ถก
ู กระทาผิดทางเพศ (ม.๑๓๓)

การคุ้มครองพยานเด็กในชั้นพิจารณา(ม.๑๗๒ตรี)

บทบาทอั ยการในการสืบพยานที่เป็ นเด็ก
ขอให้ศาลใช้ กระบวนการถามปากคาเด็ ก และสืบพยาน

สาหรับเด็กตาม ป.วิ.อ. ม.๑๗๒ ตรี วรรคแรก-สอง
(ศาลถามเอง/ผ่านนักจิต-สังคม)
ขอให้ศาลจั ดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงของ
คาให้การเด็กในชั้นสอบสวนและถือเป็ นคาเบิกความชั้น
ศาลตาม ป.วิ.อ. ม.๑๗๒ ตรี วรรคสาม-สี่ (กรณีท่ี
จะเป็ นผลร้ายกับเด็ก/ไม่ได้ตัวพยานเด็กมาศาล)

ผังกระบวนการดาเนินคดีเด็กและเยาวชน
การได้ตัวเด็ก/เยาวชนที่ถกู กล่าวหาว่ากระทาผิด
แจ้ง
ผูป้ กครอง

แจ้งข้อกล่าวหา

จับกุม ม.๖๙

พนักงาน
สอบสวน

สอบสวนเบื้องต้น ม.๗๐

ปรากฏตัว ม.๗๐
แจ้งสถานพินิจ

กรณีจบั -ส่งศาล มอบผูป้ กครอง สอบสวน ม.๗๕ ทาแผนฟื้ นฟู ๘๖ สืบเสาะ ๘๒
ไต่สวนการจับ /ขอศาลขัง
อัยการ เห็นชอบ แก้ไข ดาเนินคดี
ม.๗๒
ม.๗๑
ศาล ๓๐ วัน/๓๐+๒ ผัด/๓๐+๔ ผัด/ขออนุญาต
ไม่พพิ ากษา
ทาแผนฟื้ นฟู ๙๐ กาหนดเงือ่ นไข ๑๓๒

พิพากษา
ลงโทษ วิธีการสาหรับเด็ก ๑๔๒ ยกฟ้ อง

หลักเกณฑ์การทาแผนฟื้ นฟู บาบัด
ตามมาตรา ๘๖ (ไม่ฟ้อง)
สานึก ผอ.สถานพินิจ
โทษจาคุก กระทาผิด
ในการกระทา เห็นว่าเด็กเยาวชน
ไม่เกิน ๕ ปี ครั้งแรก
ก่อนฟ้อง อาจกลับตัวได้

องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์
เหยื่อ/ผูเ้ สียหายที่เป็ นผูใ้ หญ่

เด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

มีการกระทา
มีการ แสงหาประโยชน์ มีวิธีการ
กระทา มิชอบ ๘ อย่าง มิชอบ แสวงหาประโยชน์๘
ข่
ม
ขู
่
บั
ง
คั
บ
แม้ไม่มีวิธีการมิชอบ
ธุระจัดหา ประเวณี ลามกอื่ น
ลักพาตัว
ซื้อขาย ทาส ขอทาน ตัด
มี
ม
าตรการ
หลอก ให้เงิน
พามาส่งไป แรงงาน ขูดรีด ผูป้ กครอง
คุ้มครอง

มาตรการคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์
คัดกรองเหยื่อ/ช่วยเหลือผูเ้ สียหาย กระบวนการดาเนินคดี
ค่าสินไหม คุ้มครอง/ช่วย ไม่ฟ้อง ร้องทุกข์/กล่าวโทษ
ทดแทน กายจิตสังคม บางข้อหา
ค้ามนุษย์
สืบ
สอบสวน
พนักงาน กม/อาหาร/ที่อยู่ คุ้มครอง
พยาน
อั ยการ รักษาพยาบาล พยาน/
ฟ้องคดี ล่วง
เรียกให้ การศึกษาอบรม ครอบครัว
พิพากษา หน้า

ส่วนที่ ๔
การป้องกันความรุนแรงและอาชญากรรม
ในเด็ก ครอบครัว และชุมชน

กลไกการป้องกันอาชญากรรม
ในเด็ก ครอบครัว และชุมชน
พ่อแม่/
ผูป้ กครอง

โรงเรียน
สถานศึกษา
ครู/อาจารย์

พนักงาน
เจ้าหน้าที่
สหวิชาชีพ
ชุมชน

กฎระเบียบ
กติกาสังคม
กฎหมาย

บทบาทหน้าที่ของชุมชนในการคุ้มครอง
ป้องกันความรุนแรงในเด็กและครอบครัว
เฝ้ าระวัง/แจ้งเหตุ
 ช่ วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้น
 ประสานส่งต่อสหวิชาชชี พ ติดตามผล
 เก็บเป็ นความลับ
 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี สถาบันครอบครัว
 ป้องกันความรุนแรงในเด็ กและครอบครัว


บทบาทของพ่อแม่/ผูป้ กครอง
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน/
ประสานความร่วมมือ
สอดส่องดูแล แนะนา/ปรึกษา
กับ
ความประพฤติ พัฒนาการ
โรงเรียน-สถานศึกษา
ตามวัย
ความปลอดภัย
เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษามีความประพฤติเหมาะสม
/รับผิดชอบต่อสังคม/มีความปลอดภัย

บทบาทของโรงเรียนสถานศึกษา
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
สอดส่องดูแล
ส่งเสริม
แนะแนว/ปรึกษา/อบรม
ความประพฤติ ความประพฤติ เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษา
นักเรียน
นักเรียน
มีความประพฤติเหมาะสม
นักศึกษา
นักศึกษา
/รับผิดชอบต่อสังคม
สอบถาม/แจ้งประสานผูป้ กครอง /มีความปลอดภัย
(ม.๖๓)
/อบรมสั่งสอน/ลงโทษ (ม.๖๕)

กิจกรรมอบรมความรู้ทางกฎหมาย
เพือ่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
เด็กเรียนรู้

เด็กรู้ทัน

(วิถีพอเพียง
(เหตุแห่งปัญหา)
กฎกติกาสังคม)

เด็กสร้างสรรค์
(แก้ปัญหาได้เอง/
มีภมู ิกันตนเอง)

เด็กรู้หลักในการ ฝึ กเด็กคิด
ฝึ กเด็กคิดแก้ปัญหา
ดาเนินชีวิต หาเหตุแห่งปัญหา สร้างภูมิค้มุ กันตนเอง

่ ล ักนิตธ
วิถพ
ี อเพียงสูห
ิ รรม
สร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันตนเอง

ั สข
๑.เรียนรูอ
้ ะไร(การอยูร่ ว่ มก ันอย่างสนติ
ุ )
ปร ัชญาของเศรฐกิจพอเพียง (วิถพ
ี อเพียง)
หล ักธรรม (ควร/ไม่ควร)
ั
กฎกติกาของสงคม
(กฎ/กติกา/มารมาท)

๒.รูท
้ ันอะไร(ปัญหา)

ั าให้เสย
ี หาย(รูเ้ หตุ/ผล/วิธแ
เหตุทช
ี่ กน
ี ก้ปญ
ั หา)

๓.สร้างสรรค์อย่างไร(เกราะป้องก ันตนเอง)
ทาในสงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ ตนเองและผูอ
้ น
ื่
(คิดได้เอง:ควรมิควรทาอะไร/แก้ปญ
ั หาได้เอง)

หล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามห่วง (หล ักปฏิบ ัติ)
ี่ ต
สม
ิ ิ (ผล)
พอประมาณ
วิถช
ี วี ต
ิ ของเด็ก
มีเหตุผล
และครอบคร ัว
มีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ันทีด
่ ี
มีความสมดุล
สองเงือ
่ นไข (กาก ับ)
และปร ับต ัวได้
มีความรู ้
ตามสถานการณ์
(รอบรู ้ รอบคอบ
และยุคสม ัย
ี่ า้ น :
ระม ัดระว ัง)
ทงส
ั้ ด
ั
ว ัตถุ สงคม
มีคณ
ุ ธรรม
สงิ่ แวดล้อม
ั สจ
ื่ สตย์
(ซอ
ุ ริต ขย ัน
อดทน สติปญ
ั ญา แบ่งปัน) ว ัฒนธรรม

“หล ักนิตธ
ิ รรม”
“หล ักนิตธ
ิ รรม” The Rule of law
เป็นหล ักสาค ัญในการดาเนินชวี ต
ิ และอยู่
ั ค ม อ ย่ า ง ส น
ั ติสุ ข มีห ล ก
ร่ ว ม ก น
ั ในสง
ั
้ ฐานทีส
พืน
่ าค ัญ ด ังนี้
ั
๑. มีกฎกติกาสงคมที
เ่ ป็นธรรม
๒. มี ก า ร บ ง
ั คบ
ั ใ ช ้ ก ฎ ก ติก า ที่ เ ท่ า เ ที ย ม
ยุตธ
ิ รรม
๓. มีการปฏิบ ัติตามกฎกติกาก ันถ้วนหน้า

้ ฐาน
หล ักนิตธ
ิ รรมพืน

ั
ั สข
(เพือ
่ การอยูร่ ว่ มก ันในสงคมอย่
างสนติ
ุ )

ั ศ
ิ ธิและศกดิ
“ไม่ละเมิดสท
์ รี
ความเป็นมนุษย์ของผูอ
้ น
ื่
ั
เคารพกฎกติกาสงคม
้ ฎอย่างเป็นธรรม”
บ ังค ับใชก
ิ ธิในชวี ต
(ไม่ละเมิดสท
ิ ร่างกาย จิตใจ
ื่ เสย
ี ง และ
สุขภาพ เสรีภาพ ชอ
ิ ของผูอ
ี ธรรม )
ทร ัพย์สน
้ น
ื่ /อยูห
่ ล ักศล

่ ล ักนิตธ
จากปร ัชญาพอเพียงสูห
ิ รรม
สร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันตนเองให้แก่เด็ก ครอบคร ัว และชุมชน
สามห่วง

พอประมาณ (เรียนรู)้
 มีเหตุผล (รูท
้ ัน)
 มีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ันทีด
่ ี (สร้างสรรค์)


สองเงือ
่ นไข

มีความรู ้
(รอบรู ้ รอบคอบ ระม ัดระว ัง)
 มีคณ
ุ ธรรม
ั สจ
ื่ สตย์
(ซอ
ุ ริต ขย ันอดทน
สติปญ
ั ญา แบ่งปัน)


ั
ี่ ต
สม
ิ ิ :ว ัตถุ(เศรษฐกิจ) สงคม

สงิ่ แวดล้อม ว ัฒนธรรม

ก า ร ส ร้ า ง ภู มิ คุ ้ ม ก ั น
ต น เ อ ง “ จ า ก ห ลัก
ป ร ั ช ญ า พ อ เ พี ย ง สู่
ห ล ั ก นิ ติ ธ ร ร ม ”
-การดาเนินชวี ต
ิ ของเด็ก
ครอบคร ัว และชุมชน
มีความสมดุลแลปร ับต วั
ได้ต ามสถานการณ์ แ ละ
ยุ ค ส ม ั ย ที่ เ ป ลี่ ย น ไ ป
ิ ธิ
-มีว ัฒนธรรมเคารพสท
ของผูอ
้ น
ื่ และเคารพกฎ
ั
กติกาของสงคม

ส่วนที่ ๕
การประสานงานระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา สหวิชาชีพ และชุมชน

บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการคุ้มครองเด็ก และ
ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เมือ่ พบเหตุ/ทราบ/เชื่อว่ามีเหตุความรุนแรง

๑. แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่/ฝ่ ายปกครองหรือตารวจ
(เด็ก ตาม ม.๒๙,๔๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖ / ผูถ้ กู กระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตาม ม.๕ พรบ.คุ้มครอง
ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๕๐)
***กระทาโดยสุจริตได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิด
๒. ห้ามเผยแพร่โฆษณาต่อสื่อสาธารณะ
(เด็ก ตาม ม.๒๗/ ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ตาม ม.๙ โทษ จา ๖ เดือน ปรับ ๖๐,๐๐๐-)

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัวตามกฎหมาย
หน้าที่ผูม้ หี น้าที่ค้มุ ครองสวัสดิภาพเด็กตามม.๒๔ พรบ.
คุ้มครองเด็ก ๔๖(ผวจ.นายอาเภอ ผูบ้ ริหาร อปท.)
คุ้มครองสวัสดิ ภาพเด็ กที่อยู่ในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ
ดูแลตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ ก สถานคุ้มครองเด็ ก
อื่ นๆ แล้วรายงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
มีอานาจและหน้าที่เช่ นเดี ยวกับพนักงานเจ้ าหน้าที่ตาม
พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖

บทบาทพนจ.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว
คุ้มครองเบื้องต้น คุ้มครองระหว่างคดี ปรับพฤติกรรม
รับแจ้งเหตุ
ประมวลข้อเท็จจริง รับแจ้งยอมความ
สืบค้นข้อเท็จจริง ขอพนจ.ชั้นผูใ้ หญ่ ช่วยไกล่เกลี่ย
ให้ได้รับการรักษา ขอศาลสั่งคุ้มครอง ช่วยทาข้อตกลง
ให้ได้รับการปรึกษา ติดตาม/รายงาน ติดตามรายงาน

แจ้งสิทธิ ,ร้องทุกข์,ขอศาล ประสานงาน

ประสานงาน

ผังบทบาทบุคลากรทางการแพทย์คุ้มครองเด็ก/ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

พรบ.คุ้มครอง
เด็ก ๔๖

ความรุนแรง

พรบ.คุ้มครอง
ผูถ้ กู กระทาฯ ๕๐

บทบาทบุคลากรทางการแพทย์
คดีอาญา

แจ้ง
พนักงาน
สอบสวน

เยียวยา กาย-จิต

คุ้มครองสวัสดิภาพ

ผูถ้ กู กระทา ผูก้ ระทา *แจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ค้มุ ครอง
เก็บ ตรวจรักษา
-เด็ก ม.๒๙,๔๒
ความ ฟื้ นฟู บาบัด
-ผูถ้ กู กระทา ม.๕,๖
ลับ ปรึกษาแนะนา

ผังบทบาทพนักงานสอบสวนในการคุ้มครองเด็ก/ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

บุคคลในครอบครัว
กระทาความรุนแรงฯ

ความรุนแรง
ในครอบครัว

คุ้มครองเด็กตาม
พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖

บทบาทพนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีอาญา

ร้องทุกข์
สอบสวน
เขตศาล

คุ้มครองสวัสดิภาพ ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ

คุ้มครองเบื้องต้น *ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
-เด็ก ม.๔๒,๔๓
ป้องกันกระทาซ้า
-ผูถ้ กู กระทาฯ ม.๑๐,๑๑
ทาบันทึกข้อตกลง -ม.๑๗๒,๑๗๙
ปรับพฤติกรรม

ผังบทบาทพนักงานอั ยการในการคุ้มครองเด็ก/ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

บุคคลในครอบครัว
กระทาความรุนแรงฯ

ความรุนแรง
ในครอบครัว

คุ้มครองเด็กตาม
พรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖

บทบาทพนักงานอั ยการ
คุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย

ดาเนินคดีอาญา

ฟ้อง คุ้มครอง

สนับสนุน
การบังคับใช้มาตรการ

อบรม คุ้มครอง เผยแพร่ *ร้องขอศาลสั่งคุ้มครอง
สิทธิ
-เด็ก ม.๔๒,๔๓
ปรึกษา ทางศาล ไกล่
-ผูถ้ กู กระทาฯ ม.๑๐,๑๑
เกลี่ย *ขอศาลเยาวชน ม.๑๗๒,๑๗๙

สนับสนุน
สหวิชาชีพ
-ที่ปรึกษา
/อบรม กม.

กระบวนการและกลไกในการคุ้มครองสวัสดิภาพในเด็ก ในครอบครัว และในชุมชน
พรบ.คุ้มครองผูถ้ กู กระทา
-ป.อาญา/ป.วิอาญา
สถานพยาบาล

oscc
ไม่ร้องทุกข์

ความรุนแรงในเด็ก คุ้มครองเด็กตาม
ครอบครัว และชุมชน พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖
บ้านพักเด็ก,พม.,ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

อั ยการ/ตารวจ/
ฝ่ ายปกครอง

พนักงานเจ้าหน้าที่ค้มุ ครองเบื้องต้น

ส่งศูนย์
-ร้องขอศาลสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพ ให้คาปรึกษา
แนะนา
ม.๗ +
พรบ.ศาลเยาวชน
ขอยืมใช้
ม.๑๗๒,๑๗๙
ม.๑๒
ไกล่เกลี่ย

มาตรการคุ้มครอง
-คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
-ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ม.๗
-คุ้มครองชั่วคราวระหว่างคดี
ม.๑๐,๑๑
-ปรับพฤติกรรมม.๑๒

ร้องทุกข์/กล่าวโทษ
ดาเนินคดี
สอบสวน
อั ยการ
ศาล

คุ้มครอง
ระหว่าง
คดี

ลงโทษ/ใช้มาตรการ
แทนการลงโทษ

กระบวนงานการคุ้มครองสวัสดิภาพ
แบบสหวิชาชีพ(CASE CONFERENCE)
ประสานส่งต่อข้อมูลของผูก
้ ระทาและผูถ้ กู กระทา
ประชุมกลุ่มสหวิชาชี พ

-สหวิชาชีพเจ้าของ Case นาเสนอข้อเท็จจิง
-กลุ่มสหวิชาชีพอื่ นซักถามรายละเอี ยดข้อมูลเพิม่ เติม
-วางหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-แต่ละสหวิชาชีพเสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-ที่ประชุมกลุ่มสหวิชาชีพร่วมกันกาหนดแนวทางการคุ้มครอง

กรณีท่ี ๑ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
ด.ญ.แป้ งอายุ

12 ปี ไม่ ชอบเรี ย นหนั งสื อ มั กจะหนี ไ ป
เที่ยวและมั่วสุมอยู่กับกลุ่มเด็ กแว้น–สก้อย เมื่อกลับบ้าน
ก็ ไม่พบพ่อแม่ เพราะทั้ งสองคนชอบตระเวนไปเล่ นการ
พนันตามบ่อนต่างๆ ต่อมาตารวจจั บด.ญ.แป้งกับพวก
ได้ ขณะรวมตั วอยู่ใต้ ทางด่ วน พนักงานสอบสวนเห็ นว่ า
ด.ญ.แป้งกั บพวกยั งไม่ได้ กระทาผิดจึ งเรียกพ่ อแม่มา
ตักเตือนและรับตั วเด็ กคืนไป พ่อแม่จึงขังด.ญ.แป้งไว้ใน
บ้านไม่ให้ออกไปเที่ยวเตร่ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจึง
เข้าไปนาตัวดญ.แป้งไปบ้านพักเด็กคุ้มครองชั่วคราว

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผูป้ กครอง ม.๒๓
คุ้มครอง
ส่งเสริมความ
สงเคราะห์เด็ก
สวัสดิภาพเด็ก ประพฤติเด็ก
ให้ความปลอดภัย อบรมสั่งสอน
อุปการะเลี้ยงดู
ไม่ตกอยู่ในอั นตราย มีพฒ
ั นาการ
ตามมาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว 02-2240093

อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ม.๒๘
พ่อแม่ผูป้ กครองเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ชอบ
น่าจะเป็ นอั นตรายแก่กายหรือจิตใจเด็ก
ไม่ให้ความปลอดภัย
ไม่อุปการะเลี้ยงดู
เด็กตกอยู่ในอั นตราย

ทาการ
สงเคราะห์

ไม่อบรมสั่งสอน
ไม่พฒ
ั นาเด็ก

ทาการ
พัฒนา/ส่งเสริม
คุ้มครองสวัสดิภาพ ความประพฤติ

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว 02-2240093

อานาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ค้มุ ครองเด็ก(ม.๒๙-๓๐)
รับแจ้ งเหตุ พบ หรือทราบเหตุเกี่ยวกับเด็ ก/ตรวจสอบ
่ ตรวจค้น
เข้าไปตรวจค้นเคหสถาน ยานพาหนะ เพือ
-กรณีเด็กถูกทารุณกรรม กักขัง เลี้ยงดูโดยไม่ชอบ
-กรณีเชื่อว่าไม่เข้าไปในทันทีเด็กอาจได้รับอั นตรายหรือถูก
พาไปยังที่อื่น ให้มอี านาจเข้าไปในเวลาหลังอาทิตย์ตกได้
มีหนังสือเรียกผูป
้ กครอง บุคคลอื่ น มาให้ข้อเท็จจริง หรือ
ให้ส่งเอกสาร
คืนผูป
้ กครอง/สงเคราะห์/คุ้มครองสวัสดิภาพ

เด็กที่ถกู ทารุณกรรม
ถูกทาให้เกิด ถูกใช้ให้ทา ถูกใช้ให้ทา
ถูกทาให้
ในสิ่งที่น่าเป็ น
ถูกกระทา อั นตราย
ในสิ่งที่น่าขัด
เสื่อมเสีย
อั นตราย
ต่อกฎหมาย
ผิดทางเพศ แก่กาย
แก่กาย
เสรีภาพ
หรือจิตใจ หรือจิตใจ หรือศีลธรรม

** ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม **

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กถูกทารุณกรรม
เด็กถูกทารุณกรรม (ความรุนแรง) ผิด ม.๒๖/ป.อาญา
พนจ.รับแจ้ง-ตรวจค้นและแยกเด็ก (ม.๔๑) ขอศาลสั่ง
ป้องกัน
ตรวจร่างกายและจิตใจ (ม.๔๒)
กระทาซ้า
สืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว(๗/๓๐วัน) (ม.๔๓)

กาหนดวิธีค้มุ ครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม(ระเบียบคดช.)

คืน
ผูป้ กครอง

สถานแรกรับ
สถานคุ้มครอง
สถานสงเคราะห์
สวัสดิภาพ
สถานพัฒนาฟื้ นฟู

เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
ประกอบอาชี
พ
สมาคมกั
บ
บุ
ค
คล
ประพฤติตน
อยู่ใน
่จะชักนาไป ที่อาจชักนาไป
ที
ไม่สมควร
สิ่งแวดล้อม
ในทางผิด
ในทางผิด
ที่อาจนาไป
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎ
ในทางเสียหาย
ศี
ล
ธรรม
ศี
ล
ธรรม
กระทรวง

เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรตามกฎกระทรวงพม.
(๑) เกเร/ข่มเหงรังแกผูอ้ ่ื น (๒) มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อน
ราคาญแก่ผูอ้ ่ื น (๓) เล่นการพนัน/มั่วสุมในวงการพนัน
(๔) สูบบุหรี่ เสพสุรายาเสพติดของมึนเมาอย่างอื่ น เข้าไปในสถานที่
เฉพาะเพือ่ การจาหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๕) เข้าไปในสถานบริการ (๖) ซื้อ/ขายบริการทางเพศ/เข้าไปในสถาน
การค้าประเวณี/เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๗) ประพฤติตนในทางชู้สาว/ส่อในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ
(๘) ต่อต้าน/ท้าทายคาสั่งสอนของผูป้ กครองจนไม่อาจอบรมได้
(๙) ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษา
ภาคบังคับ

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเสี่ยง (มาตรา ๔๔)
เด็กเสี่ยงต่อการกระทาผิด (มาตรา ๔๔)
สอบถามเด็กและสืบเสาะพินิจ
สงเคราะห์ – คุ้มครองสวัสดิภาพ(ผ่านปลัด/ผวจ.) คืนผูป้ กครอง
สถาน สถานคุ้มครอง สถานพัฒนา
ตั้งผูค้ ้มุ ครอง
สงเคราะห์ สวัสดิภาพ
และฟื้ นฟู วางข้อกาหนด สวัสดิภาพ
ระวังไม่ให้เด็ก
จัดให้เด็ก
เข้าสถานที่จงู ใจให้เด็กเสีย
ได้รับการศึกษา
ออกนอกที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน
ประกอบอาชีพเหมาะสม
คบหาบุคคลที่ชักนาไปในทางเสื่อมเสีย ทากิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
กระทาการใดในทางเสียหาย
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เด็กที่ถกู เลี้ยงดูโดยไม่ชอบ
พ่อแม่ผูป้ กครองเลี้ยงดูเด็กบกพร่อง
ไม่ให้ความปลอดภัย ไม่อบรมสั่งสอน
ไม่อุปการะเลี้ยงดู
เด็กตกอยู่ในอั นตราย ไม่พฒ
ั นาเด็ก

จนน่าจะเป็ นอั นตรายแก่กายหรือจิตใจเด็ก
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว 02-2240093

กระบวนการสงเคราะห์เด็ก (มาตรา ๓๓)
ช่วยเหลือครอบครัวเด็ก
มอบเด็กให้บคุ คลอื่ น
รั
ฐ
จั
ด
เอง
ให้อุปการะเด็กเลี้ยงดูเด็กได้
อุปการะชั่วคราว ๑ เดือน
สถาน
ให้เด็ก
ครอบครัว
สถาน
สถานศึกษา กล่อมเกลา
ได้เป็ น
อุปถัมภ์
จิตใจ
แรกรับ /ฝึ กอาชีพ
บุตร
/สถาน
ทางศาสนา
บุญธรรม รับเลี้ยงเด็ก
นาเข้าสถานต่างๆ
หลัก ช่วยเหลือ
สถาน
สถานพัฒนา ผูป้ กครองต้อง
ผูป้ กครองให้ดแู ล
สงเคราะห์
ฟื้ นฟู
ยินยอม/ผวจ.
เด็กได้เองก่อน

ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็ นเด็ก
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถกู ทารุณกรรม
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
แจ้ งพนักงานเจ้ าหน้าที่

ดาเนินคดีผูก้ ระทาผิด

ม.๒๙,๔๑
คุ้มครองสวัสดิ ภาพเด็ กถูกทารุณกรรม
(ม.๓๗,๔๑,๔๒,๔๓)
คุ้มครองสวัสดิ ภาพเด็ กเสี่ยง
(ม.๔๔)
ห้ามโฆษณาเผยแพร่ ม.๒๗

กระทาผิดต่อเด็ ก ม.๒๖
ทารุณกรรมเด็ก
ไม่ให้สิ่งจาเป็ นแก่เด็ก
ไม่รักษาพยาบาลเด็ก
ให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง
ให้เด็กทางานอั นตราย/
ขอทาน/กระทาผิด/สุรา

กรณีที่ ๒ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
จึ งหนีมาที่บ้านพักเด็ กและ
ครอบครัว ต่ อมาลูกสาวอายุ ๖ ขวบโทรมาตามแม่ให้
กลับบ้าน นางญ.กลัวถูกทาร้ายอี กจึ งปรึกษาเจ้ าหน้าที่ๆ
ได้ แนะนาให้ไปร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนและพาไป
ศาลยื่ นคาร้องขอคุ้มครองสวั สดิ ภาพ ศาลนัดไต่ สวน
สองฝ่ ายอี ก ๑ เดื อน ระหว่ างนั้นพนักงานสอบสวนได้
เรียกมาไกล่เกลี่ยกันจนตกลงกันได้ โดยสามีสัญญาว่าจะ
ไม่ทาร้ายอี กและให้ นางญ.กลั บบ้านไปดูแ ลลูก นางญ.
สงสารลูกจึงยอมกลับไป

นางญ.ถูกสามีทาร้ายบ่อยๆ

ความรุนแรงในครอบครัว
กระทาโดยมุง
่ ประสงค์ให้เกิดอั นตรายแก่ร่างกาย

จิตใจ

หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว(มุง่ ร้าย)
กระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอั นตราย แก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว
(น่าจะเป็ นอั นตราย)
บังคับ ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม
ให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระทาการ
ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทา
โดยมิชอบ(บังคับ/ครอบงาผิดคลองธรรม)
**ไม่รวมถึงการกระทาโดยประมาท**

บุคคลในครอบครัว
คู่สมรส

คู่สมรสเดิม
ผูท
้ ่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันท์สามีภริยา
บุตร บุตรบุญธรรม
สมาชิ กในครอบครัว
รวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึง่ พาอาศั ย
และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

กระบวนงานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

๑.การแจ้งเหตุและคุ้มครองเบื้องต้น(ชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่)
ม.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่
ม.๕ ผูถ้ กู กระทา/ผูพ
้ บ/ทราบ
มีอานาจคุ้มครองเบื้องต้น แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
-เข้าไปในเคหสถาน
ม.๗ ร้องขอ ม ๙ ห้ามโฆษณา
สอบถามข้อเท็จจริง
คุ้มครอง
เผยแพร่ต่อ
-จัดให้ผูถ้ กู กระทา
สวัสดิภาพต่อ
สาธารณชน
รับการตรวจรักษา/
รับคาปรึกษา/ร้องทุกข์ ศาลเยาวชนฯ (๖เดือน ๖ หมืน่ )

ผังการดาเนินคดีค้มุ ครองสวัสดิภาพตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ๕๓
ผู ้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ศาลเยาวชน ญาติ/พนจ./พนส./อั ยการ/
ในครอบครัว/เด็กหรือผูป้ กครอง และครอบครัว องค์การ/บุคคลอื่ นใด
สั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผูก้ ระทาฯ

ห้ามกระทาการที่เป็ นเหตุ

นักสังคมฯ/
นักจิต/พนจ.

รับคาปรึกษา/
อบรม/บาบัด/ฟื้ นฟู

ติดตาม/กากับ/
รายงานศาล

ห้ามใช้/ครอบครองทรัพย์ สิน
ให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู/
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ฉุกเฉิน

รับคาปรึกษา
แนะนา

ยกคาร้อง

แจ้งคาสั่ง

ผูถ้ กู กระทาฯ/
เด็ก/ผูป้ กครอง

ห้ามเสพสิ่งมึนเมา
ห้ามเข้าใกล้ท่ีอยู่/งาน

ไต่สวน

แก้คาสั่ง

จับ/ขัง

ฝ่ ายปกครอง
/ตารวจ
จับผูฝ
้ ่ าฝื นตามหมาย
ศาลขังไม่เกิน ๑ เดือน
คาสั่งสิ้นสุด

ปล่อย
ชั่วคราว

๒. การคุ้มครองระหว่างสอบสวน (ชั้นพนักงานสอบสวน)
พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผูใ้ หญ่
/ศาล (ม.๑๐,๑๑)
กาหนดมาตรการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวระหว่างสอบสวน
ม๑๒ว๒.พนักงานสอบสวน
จัดทาบันทึกข้อตกลงปรับ
พฤติกรรมผูก้ ระทาก่อนการ
ยอมความ/ถอนคาร้องทุกข์

รายงานศาลใน ๔๘ ชม.
ม๔,๗.ร้องทุกข์
ใน3เดือนนับแต่
อยู่ในวิสัยและมีโอกาส
ม๘.สอบสวนและส่ง
อั ยการฟ้องใน๔๘ชม.
หรือ๓ผัดx๖วัน
ฟ้อง/ไม่ฟ้อง/ยุติ/
ขออนุญาตฟ้อง

๓.คุ้มครองระหว่างพิจารณาพิพากษา(ชั้นศาล)
ศาลกาหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ระหว่างพิจารณา(ม.๑๑)

ศาล
ศาลอื่ น
เยาวชน ใช้โดยอนุโลม

ศาลจัดทาบันทึกข้อตกลงปรับ
พฤติกรรมผูก้ ระทาก่อนการ
ยอมความ/ถอนฟ้อง(ม.๑๒)

ม๑๕.หลัก
พิจารณา
เปรียบเทียบ
พิพากษา ให้ยอมกัน

ศาลใช้มาตรการแทนการลงโทษ
ปรับพฤติกรรมผูก้ ระทา(ม.๑๒)

ใช้มาตรการ ลงโทษ/
แทนการลงโทษ ยกฟ้อง

๓.คุ้มครองระหว่างพิจารณาพิพากษา (ชั้นศาล)
ศาลกาหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ระหว่างการพิจารณาคดี
-ให้ผูก้ ระทาเข้ารับการตรวจจากแพทย์ /ชดใช้เงินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์/ห้ามเข้าไปในที่พานักของครอบครัว/ห้ามเข้าใกล้ตัว
บุคคลในครอบครัว/กาหนดวิธีการดูแลบุตร (ม.๑๑)
ศาลใช้มาตรการปรับพฤติกรรมผูก้ ระทาแทนการลงโทษ/
จัดทาบันทึกข้อตกลงปรับพฤติกรรมผูก้ ระทาก่อนการยอมความ
-ถอนฟ้อง โดยวิธีฟ้ ื นฟู /บาบัดรักษา/คุมประพฤติ/ชดใช้เงิน
ช่วยเหลือ/ทางานบริการสาธารณะ/ละเว้นการกระทาที่เป็ นเหตุ
ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว/ทาทัณฑ์บน (ม.๑๒)

ผลการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขปรับความประพฤติ
ก่อนการยอมความ/ถอนคาร้องทุกข์/ถอนฟ้อง
ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไข
ปรับความประพฤติครบถ้วน

ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ปรับความประพฤติ

คดีอาญาฐานกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว/ฐานทา
ร้ายร่างกาย ม.๒๙๕ ยุติ

พนักงานสอบสวน/ศาล
ยกคดีข้ ึนดาเนินการต่อไป
(มาตรา ๑๒ ว ๒)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ นิตธิ รรม
สร้ างภูมคิ ุ้มกันตนเองให้ แก่ เด็ก
ครอบครัว และชุมชน
นายสาโรช นักเบศร์
อัยการอาวุโส สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
(ศูนย์ อยั การคุ้มครองสิ ทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ นิตธิ รรมเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(สร้ างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติสุข)

ปรัชญาพอเพียงสู่ หลักนิตธิ รรมเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
“การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Sustainable Development Goals

(SDGs) เป็ นทิศ ทางการพัฒ นาร่ ว มกัน ของประชาคมโลก ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม รวม 17 เป้าหมาย(พ.ศ.58-73)

“ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นแนวทางการพัฒนาพื้นฐาน
ในการดารงชีวติ ให้ สมดุลและปรับตัวได้ ท้งั 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านวัตถุ
(เศรษฐกิจ) สั งคม สิ่ งแวดล้ อม วัฒนธรรม (พ.ศ.17)
“หลักนิติธรรม” เป็ นหลักสาคัญในการดาเนินชี วิตและอยู่ร่วมกัน
อย่ างสั นติสุข จนเป็ นวัฒนธรรมการเคารพสิ ทธิซึ่งกันและกัน

การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย
สั งคม
ขจัดยากจน/หิวโหย/
เหลื่อมลา้ /สุ ขภาพความ
เป็ นอยู่ทดี่ /ี การศึกษา/เท่ า
เทียมทางเพศ/เมืองและ
ถิ่นฐานมัน่ คง/สั งคมสงบ
สุ ข/ร่ วมมือพัฒนา(ข้ อ
17)

เศรษฐกิจ
การจ้ างงาน ทีมคี ุณค่ า/
อุตสาหกรรมนวัตกรรม
พืน้ ฐาน/การบริโภคและ
การผลิตที่ยงั่ ยืน

การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน(วัฒนธรรมร่ วม
พัฒนา)

สิ่ งแวดล้อม

รับมือการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ/ใช้
ประโยชน์ จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล/
จากระบบนิเวศน์ ทางบก

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ สี่ด้าน
ทุกคนสามารถปรับตัวได้
ตามสถานการณ์ ทเี่ ปลีย่ นไป
เพื่อให้ เกิดความสมดุล
ในการดาเนินชีวติ
ทั้งสี่ ด้าน : วัตถุ สั งคม
สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม
(เป็ นแนวทางการดาเนินชีวิตที่
ดี)

สามหล ักการ (3หล ักปฏิบ ัติ)
-พอประมาณ
-เหตุผล
-มีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ันทีด
่ ี
สองเงือ
่ นไข (2ฐานกาก ับ)
-มีความรู ้
(รอบรู ้ รอบคอบ ระม ัดระว ัง)

-มีคณ
ุ ธรรม

ั สจ
ื่ สตย์
(ซอ
ุ ริต ขย ันอดทน
สติปญ
ั ญา แบ่งปัน)

หล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ นพระราชด าริ ใ นพระบาทสมเด็ จ

พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแด่ ชาวไทย
มาตั้ ง แต่ พ.ศ.๒๕๑๗ ที่ต้ั ง บนพื้น ฐานของทางสายกลาง และความไม่ ป ระมาท
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ างภู มิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจน
ใช้ ความรู้ และคุณธรรม เป็ นพืน้ ฐานในการดารงชีวติ ให้ สมดุลและปรับตัวได้ ท้งั สี่ ด้าน
ด้ านวัตถุ(เศรษฐกิจ) สั งคม สิ่ งแวดล้ อม วัฒนธรรม ตามสถานการณ์ และยุคสมัยที่
เปลีย่ นไป

หลักนิติธรมพื้นฐาน
มีกฎกติกา
ที่เหมาะสมเป็ น
ธรรม

มีการปฏิบัติ
-เคารพสิ ทธิผู้อื่น
-เคารพกฎกติกา
-ไม่ ละเมิดสิ ทธิผ้ ูอื่น
-ไม่ ทาผิดกฎกติกา

บังคับใช้ ด้วยความ
เป็ นธรรม

สั งคมนิติธรรมทีท่ ุกคนเคารพสิ ทธิซึ่งกันและกัน
เป็ นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติสุข

“หล ักนิตธ
ิ รรม”
“หล ักนิตธ
ิ รรม” The Rule of law

ี ต
เป็ นหล ก
ั ส าค ญ
ั ในการด าเนิน ช ว
ิ และอยู่ร ่ว มก น
ั
ั
ั สข
ในสงคมอย่
างสนติ
ุ มีหล ักการทีส
่ าค ัญ ด ังนี้
๑. มีก ฎกติก าส งั คมและการบ งั ค บ
ั ใช ้ท เี่ ป็ นธรรม
เท่าเทียมก ัน
ิ ธิซงึ่ ก ันและก ัน
๒. มีการปฏิบ ัติตามกฎ เคารพสท
ั
๓. สงคมมี
ความเป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย

้ ฐานของหล ักนิตธ
“พืน
ิ รรม”
้ ฐานของหล ักนิตธ
“พืน
ิ รรม”

้ ฐานน าไปสู่ก ารอยู่ร ่ว มก น
เป็ นหล ก
ั พืน
ั ในส งั คม
ั สข
อย่างสนติ
ุ เป็นจุดเริม
่ ต้นของหล ักนิตธ
ิ รรม ด ังนี้
ั
๑. มีกฎกติกาสงคม(ข้
อตกลงร่วมก ัน)ทีเ่ ป็นธรรม
้ ฎกติกาทีเ่ ท่าเทียมยุตธ
๒. มีการบ ังค ับใชก
ิ รรม
๓. มีก ารปฏิบ ัติต ามกฎกติก า มารยาท และบรรท ัด
ั
ฐานของสงคม
ิ ธิของผูอ
(เคารพกฎกติกา-ไม่ละเมิดสท
้ น
ื่ )

ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพือ่ การพัฒนาที่ย่ังยืน
“ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็ นแนวทางการ
พัฒนาชีวติ ให้ มีความสมดุล
และปรับตัวได้ ท้งั สี่ ด้าน
ได้ แก่ ด้ านวัตถุ(เศรษฐกิจ)
สั งคม สิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม
(เป็ นพืน้ ฐานการอยู่ร่วมกัน
อย่ างสั นติสุข)

“หลักนิติธรรม” เป็ น
หลักสาคัญในการดาเนิน
ชีวติ และอยู่ร่วมกันอย่าง
สั นติสุขจนเป็ นวัฒนธรรม
การเคารพสิ ทธิซึ่งกันและ
กัน(อย่างยัง่ ยืน)
วัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติสุข

“การพัฒนายัง่ ยืน”
Sustainable Development
Goals (SDGs) เป็ นทิศทาง
การพัฒนาของประชาคม
โลก ทั้งด้ านเศรษฐกิจ
สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
รวม 17 เป้าหมาย

การพ ัฒนาเด็กสูว่ ัฒนธรรม
ั สข
การอยูร่ ว่ มก ันอย่างสนติ
ุ

พระราชดาร ัส ร.๙
่ งทุกสงิ่ ทุกอย่างต่อจากผูใ้ หญ่ ด ังนน
“เด็ ก เป็นผูท
้ จ
ี่ ะได้ร ับชว
ั้ เด็ กทุกคน
จึง สมควรและจ าเป็ นที่จ ะต้อ งได้ร บ
ั การอบรมเลี้ย งดู อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
เหมาะสม ให้ม ศ
ี รท
ั ธาม น
่ ั คงในคุ ณ ความดีม ค
ี วามประพฤติเ รีย บร้อ ย
สุจริต และมีปญ
ั ญาฉลาดแจ่มใสในเหตุในผล”
ความตอนหนึง่ ในพระราชดาร ัสของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุยเดช
(ในหลวง ร.๙)พระราชทานในโอกาสปี เด็กสากล ว ันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒

ความหมายสากลของคาว่า “ เด็ก ”
อายุต่ากว่า
18 ปี บริบรู ณ์

บุคคล

เด็ก

หลักการพัฒนาเด็กในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ ก (CRC)
 การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก (ปลูกฝังทัศนคติ)
 การคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็ก (ปลูกฝังทัศนคติ)
 สิทธิ ในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม (การคุ้มครองสิทธิ )
 สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้
ความสาคัญกับความคิดเห็นเหล่านั้น (การคุ้มครองสิทธิ )

สิทธิ ท่ีเด็กจะได้รับตามพรบ.คุ้มครองเด็ก ๔๖
อุปการะเลี้ยงดู

อบรมสั่งสอน
มีพฒ
ั นาการ

มีความปลอดภัย
จากภยันตราย

สงเคราะห์

ส่งเสริมความประพฤติ

คุ้มครองสวัสดิภาพ

ตามมาตรฐานขั้นต่าในกฎกระทรวงพม.
ิ ธิเด็ก เยาวชน และสถาบ ันครอบคร ัว 02-2240093
ศูนย์อ ัยการคุม
้ ครองสท

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผูป้ กครอง
สงเคราะห์เด็ก

คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก

ส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก

อุปการะเลี้ยงดู

ให้ความปลอดภัย
ไม่ตกอยู่ในอั นตราย

อบรมสั่งสอน
มีพฒ
ั นาการ

ตามมาตรฐานขั้นต่าในกฎกระทรวงพม.

ิ ธิเด็ก เยาวชน และสถาบ ันครอบคร ัว 02-2240093
ศูนย์อ ัยการคุม
้ ครองสท

บทบาทโรงเรียนสถานศึกษา
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
สอดส่องดูแล
ความประพฤติ
นักเรียน/นักศึกษา

ส่งเสริม
ความประพฤติ
นักเรียน/นักศึกษา

สอบถาม/แจ้งประสานผูป้ กครอง/
อบรมสั่งสอน/ลงโทษเชิงสร้างสรรค์(ม.๖๕)

แนะแนว/ปรึกษา/อบรม
(สร้างภูมคิ ้มุ กันที่ดี)
เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษา
-มีความประพฤติเหมาะสม
-รับผิดชอบต่อสังคม
-มีความปลอดภัย (ม.๖๓)

ั สข
การพ ัฒนาเด็กสูว่ ัฒนธรรมการอยูร่ ว่ มก ันอย่างสนติ
ุ

หล ักสูตรการฝึ กเด็กเพือ
่ สร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันตนเอง
เด็กเรียนรู ้ (ฝึ กคิดเป็นเห็นต่าง)
-แนวทางการดาเนินชวี ต
ิ ทีด
่ (ี พอเพียง)
ั สข
-หล ักการอยูร่ ว่ มก ันอย่างสนติ
ุ
(หล ักนิตธ
ิ รรม)
ึ ษา)
เด็กรูท
้ ัน (ฝึ กแก้ปญ
ั หากรณีศก

-รูท
้ ันปัญหา/แก้ปญ
ั หาด้วยเหตุผล
เด็กสร้างสรรค์(เวียนปัญหาเขียนความคิด)
ั
-พ ัฒนาตนเองและสงคม(SDGs)
ั สร
ื่ สตย์
่ นรวม/แบ่งปันผูอ
-ซอ
ุ ต
ิ /คิดถึงสว
้ น
ื่

ประพฤติตน
สมควร
มีความปลอดภ ัย
ร ับผิดชอบ
ั
ต่อสงคม

การสร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันตนเอง
“เด็กเรียนรู”้

แนวทางการดาเนินชวี ต
ิ ทีด
่ ี
หล ักดาเนินชวี ต
ิ ทีด
่ ี (วิถพ
ี อเพียงนิตธ
ิ รรม)
มีความพอประมาณ ทาพอเหมาะพอควร
้ ติปญ
ใชส
ั ญาแก้ปญ
ั หาด้วยเหตุผล
มีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ันตนเอง
ั สจ
ื่ สตย์
-ซอ
ุ ริต ขย ันอดทน แบ่งปันผูอ
้ น
ื่
-รอบรู ้ รอบคอบ ระม ัดระว ัง วางแผนปฏิบ ัติ/แก้ไข
ิ ธิ ไม่ทาผิดกฎกติกาบ้านเมือง
-ไม่ละเมิดสท
ั
** ฝึ กทาจนเป็นปกตินส
ิ ย**

ิ ธิมนุษยชน
รูห
้ ล ักสท
ั ดิศ
“บุ ค คลย่ อ มอ้า งศ ก
์ รีค วามเป็ นมนุ ษ ย์แ ละ
้ ท
ิ ธิเสรีภาพของตนได้
ใชส
ิ ธิเสรีภาพของผูอ
เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสท
้ น
ื่ และไม่ข ัด
ี ธรรมอ ันดีของประชาชน”
ต่อศล
ิ ธิใ นช ีว ต
(เคารพส ท
ิ ร่ า งกาย จิต ใจ สุ ข ภาพ
ื่ เสย
ี ง และทร ัพย์สน
ิ ของผูอ
เสรีภาพ ชอ
้ น
ื่ )

เรียนรู้ตัวอย่างการกระทาที่ขัดขวางการพัฒนาที่ย่ังยืน

(ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ้ ่ื นหรือขัดต่อศีลธรรมอั นดีของประชาชน)
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยละเลยการรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้อนุชนรุ่นหลังจนเกิดภาวะโลกร้อน
-การตัดไม้ทาลายป่า/การทาประมงเกินขนาด
-การทิ้งขยะล้นเมือง/การปล่อยของเสีย/การเผาไหม้ในการผลิต
/การใช้สารเคมี
• การใช้สารเสพติด/การจาหน่ายสารเสพติด/การผลิตสารเสพติด
• การทาอั นตรายต่อชีวิต/ร่างกาย/จิตใจ/เสรีภาพ/ชื่อเสียง/ทาง
เพศ

รูผ
้ ลทางกฏหมายทีเ่ ด็กจะได้ร ับ
(คุม
้ ครองป้องก ันตนเอง)

๑. เด็กทีก
่ ระทาผิดกฎหมายอาญา

(ต้องร ับโทษทางอาญา/ปร ับพฤติกรรม)

ี่ งต่อการกระทาผิด
๒. เด็กทีม
่ พ
ี ฤติกรรมเสย

(ปร ับพฤติกรรม ตามพรบ.คุม
้ ครองเด็ก ๔๖)

๓. เด็กทีถ
่ ก
ู กระทาด้วยความรุนแรง

(ได้ร บ
ั การคุ ม
้ ครองสว ส
ั ดิภ าพ ตามพรบ.
คุม
้ ครองเด็ก ๔๖)

ความผิดทางอาญา
(ห้ามกระทา)
ฆ่า/
ทาร้าย
ฆ่าคน
ฆ่าสัตว์
ทาร้าย
ร่างกายจิตใจ

ละเมิด หลอกลว
ลัก
ทาง งพู ดเท็จ
ทรัพย์
ให้ร้าย
เพศ
ลัก
ฉ้อโกง
ข่มขืน
วิ่ง
ชาเรา แจ้งเท็จ
ลามก
ชิง
หมิน่
ปล้น อนาจาร ประมาท

เสพ
อื่ นๆ
สิ่งมึน ครอบครอง
เมา /ค้าของร้าย
สุรา อาวุธระเบิด
ยา
ยาเสพติด
เสพ
ค้ามนุษย์
ติด
สื่อลามก

ผังกระบวนการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การได้ตัวเด็ก/เยาวชนที่ถกู กล่าวหาว่ากระทาผิด
จับกุม ม.๖๙

แจ้งผูป้ กครอง

พนักงาน
สอบสวน

สอบสวน ม.
๗๕
อัยการ

ปรากฏตัว ม.๗๐
แจ้งสถานพินิจ
ทาแผนฟื้ นฟู ๘๖

สืบเสาะ ๘๒

ศาล
ไม่พพิ ากษา
ทาแผนฟื้ นฟู ๙๐

กาหนดเงือ่ นไข ๑๓๒

พิพากษา

ลงโทษ วิธีการสาหรับเด็ก ๑๔๒ ยกฟ้ อง

หลักเกณฑ์การทาแผนฟื้ นฟู บาบัดเด็ก
ตามมาตรา ๘๖ (ก่อนฟ้อง)
ผอ.สถานพินิจ
สานึก
โทษจาคุก กระทาผิด
เห็นว่าเด็กเยาวชน
ในการกระทา
ไม่เกิน ๕ ปี ครั้งแรก ก่อนฟ้อง อาจกลับตัวได้
/อั ยการเห็นชอบ

เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
ประพฤติตน
ไม่สมควร

กฎ
กระทรวง

ประกอบอาชีพ
ที่จะชักนาไป
ในทางผิด
กฎหมาย
ศีลธรรม

สมาคมกับบุคคล
ที่อาจชักนาไป
ในทางผิด
กฎหมาย
ศีลธรรม

อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
ที่อาจนาไป
ในทางเสียหาย

เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรตามกฎกระทรวง
(๑) ประพฤติ ตนเกเร หรือ ข่ มเหงรังแกผู ้อื่น (๒) มั่วสุมในลั กษณะที่ ก่อ
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผูอ้ ื่ น (๓) เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๔) เสพสุ ร า สู บ บุห รี่ เสพยาเสพติ ด ให้ โ ทษหรื อ ของมึ น เมาอย่ า งอื่ น
เข้ าไปในสถานที่ เฉพาะเพื่อการจาหน่ายหรือดื่ มเครื่องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์
(๕) เข้าไปในสถานบริการ (๖) ซื้ อหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถาน
การค้าประเวณี หรือ เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี (๗) ประพฤติตนไปในทาง
ชู้สาวหรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ (๘) ต่อต้านหรือท้าทาย
ค าสั่ ง สอนของผู ้ป กครองจนไม่ อ าจอบรมสั่ ง สอนได้ (๙) ไม่ เ ข้ า เรี ย น
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเสี่ยง (มาตรา ๔๔)
เด็กเสี่ยงต่อการกระทาผิด (มาตรา ๔๔)
พนจ.สอบถามเด็กและสืบเสาะพินิจ

สงเคราะห์ – คุ้มครองสวัสดิภาพ
สถาน
สงเคราะห์

สถานคุ้มครอง สถานพัฒนา
และฟื้ นฟู
สวัสดิภาพ

ระวังไม่ให้เด็ก
เข้าสถานที่จงู ใจให้เด็กเสีย
ออกนอกที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน
คบหาบุคคลที่ชักนาไปในทางเสื่อมเสีย
กระทาการใดในทางเสียหาย

คืนผูป้ กครอง
ตั้งผูค้ ้มุ ครอง
วางข้อกาหนด
สวัสดิภาพ
จัดให้เด็ก
ได้รับการศึกษา
ประกอบอาชีพเหมาะสม
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เด็กที่ถกู ทารุณกรรม
ถูกทาให้เกิด ถูกใช้ให้ทา
ถูกทาให้
ในสิ่งที่น่า
ถูกกระทา อั นตราย
เสื่อมเสีย
ผิดทางเพศ แก่กาย เป็ นอั นตราย
เสรีภาพ
หรือจิตใจ แก่กาย/จิตใจ

** ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม **

ถูกใช้ให้ทา
ในสิ่งที่น่าขัด
ต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรม

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กถูกทารุณกรรม

เด็กถูกทารุณกรรม (ม.๔)

ผิด ม.๒๖/ป.อาญา

รับแจ้ง-ตรวจค้นและแยกเด็ก (ม.๔๑)
ขอศาลสั่ง
ป้องกันกระทาซ้า
ตรวจร่างกายและจิตใจ (ม.๔๒)
สืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว(๗/๓๐วัน) (ม.๔๓)
กาหนดวิธีค้มุ ครองสวัสดิภาพ (ม.๔๗,ระเบียบคดช.)
คืน
ผูป้ กครอง

สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์
สถานพัฒนาฟื้ นฟู

สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพ

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ป้องกันญาติ/ผูป้ กครองทาทารุณกรรมเด็กซ้า (มาตรา ๔๓)

ศาลเยาวชนและครอบครัว
กรณีท่ีมกี ารฟ้องคดีอาญา
คุมความ
ประพฤติ

ทาทัณฑ์บน
ห้าม
เข้าเขตกาหนด (ม.๔๖,๔๗
เข้าใกล้ตัวเด็ก ป.อาญา)

กรณียังไม่มีการฟ้องคดีอาญา
หรือไม่ฟ้องคดีอาญา

ห้ามกระทา
การทารุณ
ดังกล่าวอี ก

คุมความ
ประพฤติ/
เรียกประกัน

***กรณีจาเป็ นเร่งด่วนศาลสั่งให้ตารวจจับมาขังได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

กิจกรรมเรียนรู ้
“คิดเป็นเห็นต่าง”

(ฝึ กใชเ้ หตุผลแสดงความคิดเห็น
ตามหล ักนิตธ
ิ รรม-พอเพียง)

กรณีท่ี ๑ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
•มีการศึ กษาพบว่าการใช้ พลาสติ กของชาวโลกอย่ าง
ไม่ บั น ยะบั น ยั ง พบว่ า ประเทศไทยติ ด อั น ดั บ 1ใน 5
ของประเทศที่ท้ ิงขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก
! และจากการศึกษาชี้ว่าในปี ค.ศ.2050 หรือราว
30 กว่าปี ข้างหน้า น้าหนักพลาสติกในทะเลจะเท่ากับ
น้าหนักปลาทั้งหมดในทะเล

กรณีท่ี ๒ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
•นาย ก. ติ ดยาเสพติ ดและจาหน่ายยาเสพติ ดโดย
ให้ลกู ชายอายุ ๑๓ ปี เดิ นยาให้ลกู ค้า แม่ไม่กล้ าห้าม
ปรามเพราะกลั ว โดนท าร้ า ย ต่ อ มาต ารวจล่ อ ซื้ อ
ยาบ้ า และจั บ กุ ม สองพ่อ ลูก ได้ พนั ก งานสอบสวน
ดาเนินคดี กับสองพ่อลูกฐานร่วมกันจาหน่ ายและมีไว้
ในครอบครัวเพือ่ จาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ

กรณีที่ ๓ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
•ด.ช.ป๋องอายุ 14 ปี ไม่ชอบเรียนหนังสื อมักจะหนีไปเที่ ยว
และมั่วสุมอยู่กับกลุ่มเด็กแว้น–สก้อยส์ เมื่อกลับบ้านก็ไม่พบ
พ่อแม่ เพราะทั้ งสองคนชอบตระเวนไปเล่ นการพนันตาม
บ่อนต่างๆ ต่อมาตารวจจับกลุ่มแว้น -สก้อยส์และด.ช.ป๋อง
ได้ ข ณะแข่ ง รถบนถนน พนั ก งานสอบสวนเห็ น ว่ า ไม่ มี
หลักฐานแสดงว่าด.ช.ป๋องเป็ นผูข้ ับขี่รถแข่งจึงไม่ดาเนินคดี
แต่เรียกพ่อแม่มาว่ากล่าวตักเตือนและรับตัวด.ช.ป๋องคืนไป

กรณีที่ ๔ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
• นายชิ ต มั ก จะอาศั ย ช่ ว งเวลาที่ น างชื่ น ซึ่ ง เป็ นภริ ย าไม่ อ ยู่ ที่ บ้ า น
กระทาชาเราด.ญ.จิตลูกเลี้ยงอายุ 12ปี เศษ ต่อมาครูประจาชั้นเห็น
ด.ญ.จิตมีอาการเซื่ องซึ มจึงสอบถามได้ความว่าถูกพ่อเลี้ยงกระทา
ชาเรา 1 ปี มาแล้ วและถูกขู่จะทาร้ายสองแม่ลูกหากบอกแม่ ครูจึง
พาด.ญ.จิตไปพบแพทย์และตรวจพบว่าตั้งครรภ์ ครูได้แจ้ งให้นาง
ชื่นทราบ นางชื่นกลัวจะเป็ นอั นตรายตามที่นายชิตขู่จึงไม่ไปร้องทุกข์
ครู จึ ง มาแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานสอบสวน ๆ ไม่ รั บ ด าเนิ น คดี
แต่บอกให้แม่ของด.ญ.จิตมาแจ้งความเอง

กรณีที่ ๕ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
•เด็ กหญิ ง นกอายุ ๑๔ ปี เศษ ผู ้ เ สี ย หายคดี รุ ม โทรม
ไม่ประสงค์ จะมาเบิกความเป็ นพยานต่ อหน้าศาล เนื่องจาก
เกรงกลัวและไม่อยากเจอหน้าจาเลยทั้งห้า ทั้งไม่อยากพู ดถึง
เรื่องนี้อีก เด็ กหญิงนกจึงปฏิ เสธไม่ยอมมา พนักงานอั ยการ
แจ้ งให้เด็ กหญิงนกมาศาลเนื่องจากเป็ นพยานปากสาคั ญ
หากไม่มาศาลจะยกฟ้อง เด็ กจึงมาศาลและพนักงานอั ยการ
ได้นาเด็กเข้าเบิกความเป็ นพยานต่อหน้าจาเลยทั้งห้า

กรณีที่ ๖ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
• นายโจ้ อายุ ๑๘ ปี ได้ มีเพศสั มพันธ์ กับนางสาวหอม อายุ

๑๖ ปี แฟนสาว แล้ วได้ แอบถ่ ายคลิ ปวิ ดีโอไว้ โดยนางสาว
หอม ไม่ทราบเรื่อง ต่ อมานายโจ้ ได้ ส่งคลิ ปวิ ดีโอดั งกล่ าว
ต่ อให้นายช้ างเพือ่ นของตนดูทางโปรแกรมไลน์ นางสาวหอม
ทราบเรื่องจึ งได้ แจ้ งความดาเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนส่งสานวนมายั งพนักงานอั ยการๆมีคาสั่ ง
ฟ้องนายโจ้และนายช้าง

กรณีท ี่ ๗ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย

• นายกล้ าผู้ใหญ่ บ้านแห่ งหนึ่งจัดงานฉลองส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรับปี ใหม่ ที่
บ้ าน เชิ ญลูกบ้ านมาร่ วมงานมีอาหารสุ ราเครื่ องดื่มเลีย้ งเต็มที่ มีการ
แสดงดนตรี และจับสลากแลกของขวัญกันเป็ นที่สนุกสนาน จนเวลา
เที่ยงคืนมีการจุดพลุฉลองต้ อนรั บปี ใหม่ และนายแก้ วอายุ ๑๗ ปี ลูก
ชายของนายกล้ าซึ่งอยู่ในอาการเมาสุ ราได้ ชักปื นยิงปื นขึน้ ฟ้ า ๕ นัด
เป็ นการฉลองปี ใหม่ ปรากฏว่ ากระสุ นปื น ๑ นัดได้ ตกลงหลังคาบ้ าน
หลังหนึ่งห่ างไป ๕๐ เมตร ทะลุไปถูกศีรษะของนางใจถึงแก่ ความตาย
นายแก้ วไม่ ผดิ ฐานฆ่ าคนตาย เพราะไม่ มีเจตนา

กรณีท ี่ ๘ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
• ดญ.จอยอายุ ๑๓ ปี อยู่กับแม่ เพียงสองคน ต้ องลาออกจาก
โรงเรียนเพื่อทางานหาเงินเลีย้ งแม่ และดูแลแม่ ที่ถูกรถชนจน
เป็ นอัมพาต เงินที่หามาได้ ใช้ จ่ายเป็ นค่ าอาหารและยาของแม่
ส่ วนตัวเองต้ องอดมื้อกินมื้อ หลายครั้งได้ เงินมาไม่ พอใช้ จ่าย
วันหนึ่งดญ.จอยจึงได้ ตัดสิ นใจขโมยสิ นค้ าในร้ านสะดวกซื้อ
ไปให้ แ ม่ เ พื่ อ เลี้ย งชี พ การกระท าของดญ.จอยเป็ นการ
ปรับตัวไปตามสถานการณ์

กรณีท ี่ ๙ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
นายแชมป์ อายุ ๑๖ ปี ชอบขี่ร ถจัก รยานยนต์ ไ ปตามท้ อ งถนนด้ ว ย
ความเร็วสู งน่ าหวาดเสี ยว จนวันหนึ่งเจอด่ านตรวจ นายแชมป์ ไม่ ยอม
หยุดรถให้ ตรวจ พยายามแซงรถคันอื่นผ่ านด่ านไปด้ วยความรวดเร็ ว
แต่ เมื่อพ้ นด่ านไปแล้ วพบรถยนต์ คันหนึ่งกาลังกลับรถขวางทาง นาย
แชมป์ หักหลบไม่ ทันจึงชนกับรถยนต์ นายแชมป์ กระเด็นตกจากรถ
ไถลเข้ าไปใต้ ท้องรถยนต์ คันที่ถูกชนซึ่ งตัวถังรถพังยับและมีควันพุ่ง
ออกมามากมายมีโอกาสระเบิดได้ ผู้ทผี่ ่ านไปมาพบเห็น ไม่ มีใครเข้ าไป
ช่ วยนายแชมป์ ออกมาจากใต้ ท้องรถ

การสร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันตนเอง
“เด็กรูท
้ ัน”

กิจกรรมรูท
้ ันปัญหา
ึ ษานานาปัญหา”
“กรณีศก
(ฝึ กแก้ปญ
ั หาทีต
่ น
้ เหตุ)

กรณีศึกษาที่ ๑ พ่อเลี้ยงกระทาชาเราลูกเลี้ยง
• นายหมายและนางแม้นเป็ นสามีภริยากั นและมีบุตรสาว ๑ คน ชื่ อ ด.ญ.โม
ต่ อมาเมื่อด.ญ.โม อายุ ๑๐ ปี นายหมายและนางแม้นได้ แยกทางกั น โดย
นางแม้นไปมีสามีใหม่ช่ือนายโฉด ส่วน ด.ญ.โม ได้ อยู่ในความปกครองดูแล
ของนายหมายและอาศั ยอยู่ ด้วยกั น ๒ คนพ่อลูก นายหมายหาเลี้ ยงชี พ
ด้ วยการจาหน่ายยาบ้า และเมื่อ ด.ญ.โม อายุ ได้ ๑๒ ปี นายหมายได้ ถกู
ต ารวจจั บ ด าเนิ น คดี ด.ญ.โม จึ ง ต้ อ งไปอยู่ กั บ นางแม้ น และนายโฉด
หลั งจากอยู่ ด้วยกั น ๓ เดื อน นายโฉดได้ บัง คั บขื น ใจด.ญ.โม จนส าเร็ จ
ความใคร่ นางแม้ทราบเหตุที่เกิดขึ้นแต่ไม่กล้าดาเนินการใดๆ ด.ญ.โมจึงได้
ปรึกษากับคุณครูประจาชั้นๆได้แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

กรณีศึกษาที่ ๒ ชีวิตของน้องดี
• นายมีและนางใจแต่ งงานอยู่กินกั นฉันสามีภริยา มีลูกด้ วยกั น ๑ คน
คื อ ด.ญ.ดี อายุ ๖ ขวบ นายมีประกอบอาชี พขั บรถรับจ้ าง นางใจ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ นายมีมักจะดื่มสุราเป็ นประจา เวลาเมากลับมาบ้าน
ก็ มั ก จะมี ป ากเสี ย งและท าร้ า ยตบตี น างใจอยู่ เ สมอ ด.ญ.ดี เห็ น
เหตุการณ์น้ ีอยู่ประจา ทาให้ด.ญ.ดี เป็ นเด็กเก็บกด ไม่ร่าเริง ชอบเก็บ
ตั ว เงี ยบขรึม ไม่พูดจากั บใคร ยกเว้ นนางใจ นางใจทนไม่ได้ จึ งพา
ด.ญ.ดี ออกจากบ้านมา ประทังชีวิตด้ วยการขอทานตามสะพานลอย
ข้ามถนน จนเจ้าหน้าที่มาพบเห็น จึงนาตัวสองแม่ลกู ไปบ้านพักคนไร้ที่
พึง่

กรณีศึกษาที่ ๓ เด็กเสี่ยง
• ด.ช.จ้ อยอายุ ๑๕ ปี มักจะหนี ไปเที่ ยวและมั่วสุมอยู่ กับเพื่อ น
ตามสถานบั น เทิ ง และกลั บ บ้ า นในเวลามื ด ค่ าก็ ไ ม่ พ บแม่ที่ อ ยู่
ด้วยกันสองคน เพราะแม่เสริฟอาหารในร้านคาราโอเกะและขาย
บริการทางเพศด้ วย โดยแบ่ง รายได้ กับเจ้ าของร้าน ต่ อมา
ตารวจจับด.ช.จ้อยกับพวกได้ขณะอยู่ในสถานบันเทิง แต่ตรวจ
ไม่พบสารเสพติ ดในตั วด.ช.จ้ อย พนักงานสอบสวนจึ งเรีย ก
แม่มารับตั วเด็ กคืนไป แม่เห็นว่ าด.ช.จ้ อยไม่เรียนหนังสือจึ งให้
ออกและพาไปทางานเป็ นเด็ กเสริ ฟ ด้ ว ยกั น ต่ อมาพนั กงาน
ต ารวจได้ รั บ แจ้ ง ได้ เ ข้ า จั บ กุ ม เจ้ า ของร้ า นและหญิ ง บริ ก าร
รวมทั้งแม่ของด.ช.จ้อยไปดาเนินคดี

การสร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันตนเอง
“เด็กสร้างสรรค์”

แนวทางสร้างกระบวนงานและกลไก
ในการคุ้มครองป้องกันเด็ก
• สารวจและคัดกรองเด็ก เป็ น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มวิกฤติ
• นามาตรการทางกฎหมาย ทางสังคม จิตวิทยา และการแพทย์ มากาหนด
เป็ นกระบวนงานในการป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามที่จาแนก
คัดกรองได้ (กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวสมานฉันท์)
• นากระบวนการ “อั ยการประสานสหวิชาชีพและชุมชน” มาแก้ปัญหาเด็ก
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มวิกฤติ
• ทาโครงการป้องกันกับเด็กทุกกลุ่ม โดยนาหลักปรัชญาพอเพียงนิติธรรม
มาทาโครงการ

กิจกรรมเวียนปัญหาเขียนความคิด
•แบ่งกลุ่มผูเข้าอบรมเเป็ นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ ๘ คน
•แต่ ล ะกลุ่ ม ระดมความคิ ด เห็ น ค้ น หาปั ญหาในครอบครั ว
สถานศึ กษาและชุมชน และกาหนดวิ ธีการแก้ ไข ใช้ เวลา ๔๐
นาที แล้ ว หมุน เวี ย นไปเรี ย นรู้แ นวคิ ด ของกลุ่ ม อื่ น จนครบ
ใช้เวลารอบละ ๒๐ นาที
•ใหัแต่ ละกลุ่มประชุมกาหนดแผนงานที่จะปฏิ บัติในการแกั ปัญ
หา ใช้เวลา ๖๐ นาที

รายการโครงงาน/กิจกรรมวิถีพอเพียงนิติธรรมพัฒนายั่งยืน
1. ชื่อโครงการ (ปัญหาที่ต้องการแก้ไข / ประเด็นที่ต้องการพัฒนา)
2.สาเหตุ / ต้นเหตุท่ีทาให้เกิดปัญหาที่ต้องการพัฒนา
3. ผลหรือเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนี้
3.1 ช่วยให้เกิดความสมดุลและให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ
(วัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม) อย่างไรบ้าง
3.2 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติข้อใดบ้าง
4. การดาเนินงานที่ต้องการแก้ไขปัญหา มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร
4.1 สอดคล้องกับหลัก ปศพพ. ใช้ 2 เงื่อนไข และ 3 หลักการอย่างไร
4.2 สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเบื้องต้นอย่างไร (L1,L2,L3)
5. บทบาทหน้าที่ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนี้

การปลูกฝังหลักนิติธรรมเบื้องต้น (Rule of Law)
• RoL 1 กฎ กติกาที่เกี่ยวข้อง
1.1 กฎ กติกาที่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้าง เช่น กติกากลุ่ม/ชุมชน กฎหมาย
1.2 กฎ กติกาเหมาะสมเป็ นธรรมหรือไม่ อย่างไร
• RoL 2 กระบวนการในการกาหนด และการชี้แจง กฎ กติกา
2.1 ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎกติกา อย่างไร
2.2 มีการชี้แจงกฎ กติกาให้ทกุ ฝ่ ายได้รับทราบอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
• RoL 3 การปฏิบัติตามกฎกติกา และการบังคับใช้
3.1 มีการปฏิบัติตามกฎกติกา
3.2 มีการบังคับใช้ หากฝ่ าฝื นมีการลงโทษเชิงสร้างสรรค์ (ประชุมกลุ่มครอบครัว
สมานฉันท์)
3.3 ตัวอย่างการปฏิ บัติตามกฎ กติกาที่กาหนด การเคารพสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิ ผูอ้ ่ื น

กิจกรรมคิดสร้างสรรค์
“เวียนปัญหาเขียนความคิด”
(ฝึ กคิดแบ่งปันผูอ
้ น
ื่ คิดได้เอง)

ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการในกระบวนงานและกลไกในการป้องกัน
และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัวในชุมชน
• โครงการป้องกันความรุนแรงในเด็ก ครอบครัว และชุมชน
• โครงการนาเด็กและครอบครัวสร้างสื่อสัมพันธ์ ในวัด
• โครงการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้เด็ก เช่น กีฬาชุมชน
• โครงการเฝ้ าระวังและปรับพฤติกรรมเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
• โครงการเฝ้ าระวังคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัว
• โครงการส่งเสริมความประพฤติและสวัสดิภาพเด็กนอกระบบ
• โครงการปรึกษาแนะนาและไกล่เกลี่ยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ต ัวอย่างกิจกรรม

ึ ษา
การพ ัฒนาครอบคร ัว สถานศก
่ ัฒนธรรม
และชุมชน สูว
ั สข
การอยูร่ ว
่ มก ันอย่างสนติ
ุ

กลไกการป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรง
ต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน
พ่อแม่/
ผูป้ กครอง

โรงเรียน
สถานศึกษา

ครู/อาจารย์

พนักงาน
เจ้าหน้าที่/
สหวิชาชีพ/
ชุมชน

หลักดาเนินชีวิต
(วิถีพอเพียง
/วิถีนิติธรรม)

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผูป้ กครอง
สงเคราะห์เด็ก

คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก

ส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก

อุปการะเลี้ยงดู

ให้ความปลอดภัย
ไม่ตกอยู่ในอั นตราย

อบรมสั่งสอน
มีพฒ
ั นาการ

ตามมาตรฐานขั้นต่าในกฎกระทรวงพม.

ศูนย์ อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครั ว 02-2240093

อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
พ่อแม่ผูป้ กครองเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ชอบ
น่าจะเป็ นอั นตรายแก่กายหรือจิตใจเด็ก
ไม่อุปการะเลี้ยงดู
ให้การสงเคราะห์

ไม่ให้ความปลอดภัย
เด็กตกอยู่ในอั นตราย

ไม่อบรมสั่งสอน
ไม่พฒ
ั นาเด็ก

คุ้มครองสวัสดิภาพ

ส่งเสริม
ความประพฤติ

บทบาทหน้าที่ของชุมชน
ในการป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรง
เฝ้ าระวัง
แจ้งเหตุ

ส่งเสริม
ช่วยเหลือ ประสาน
เก็บความลับ พัฒนา
คุ้มครอง
ส่งต่อ
ไม่เผยแพร่ เด็ก สตรี
เบื้องต้น ติดตามผล
ครอบครัว

หมวดที่ ๗ บทบาทของโรงเรียนสถานศึกษา
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
สอดส่องดูแล
ความประพฤติ
นักเรียน
นักศึกษา

ส่งเสริม
ความประพฤติ
นักเรียน
นักศึกษา

แนะแนว/ปรึกษา/อบรม
(การสร้างภูมิค้มุ กันที่ดี)

เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษา
-มีความประพฤติเหมาะสม
-รับผิดชอบต่อสังคม
สอบถาม/แจ้งประสานผูป้ กครอง
/อบรมสั่งสอน/ลงโทษเชิงสร้างสรรค์(ม.๖๕) -มีความปลอดภัย (ม.๖๓)

กิจกรรมอบรมความรู้วิถีพอเพียง-นิติธรรม
เพือ่ พัฒนาครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน
เรียนรู้

รู้ทัน

สร้างสรรค์

(หลักดาเนินชีวิต
วิถีพอเพียง
/วิถีนิติธรรม)

(เหตุแห่งปัญหา
และการแก้ปัญหา)

(คิดได้เอง/
มีภมู ิค้มุ กันตนเอง
และช่วยเหลือผูอ้ ่ื น)

ฝึ กใหัร้หู ลักในการ
ดาเนินชีวิตที่ดี

ฝึ กใหัคิดหาวิธี
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

ฝึ กใหัคิดได้เอง
คุ้มครองตนเอง/ผูอ้ ่ื น

กิจกรรมเวียนปัญหาเขียนความคิด
•แบ่งกลุ่มผูเข้าอบรมเเป็ นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ ๘ คน
•แต่ ล ะกลุ่ ม ระดมความคิ ด เห็ น ค้ น หาปั ญหาในครอบครั ว
สถานศึ กษาและชุมชน และกาหนดวิ ธีการแก้ ไข ใช้ เวลา ๔๐
นาที แล้ วหมุนเวี ยนไปเรียนรู้แนวคิ ดของกลุ่มอื่ นจนครบ ใช้
เวลารอบละ ๒๐ นาที
•ใหัแต่ ละกลุ่มประชุมกาหนดแผนงานที่จะปฏิ บัติในการแกั ปัญ
หา ใช้เวลา ๖๐ นาที

แนวทางสร้างกระบวนงานและกลไกในชุมชน
ในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ผูห้ ญิง และสถาบันครอบครัว
• สารวจและคัดกรองเด็ก ผูห้ ญิง และสถาบันครอบครัวที่อยู่ในชุมชน
• นามาตรการทางกฎหมาย ทางสังคม จิตวิทยา และการแพทย์ มากาหนด
เป็ นกระบวนงานในการป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผูห้ ญิง และ
สถาบันครอบครัว ตามที่จาแนกคัดกรองได้ (การประชุมกลุ่มครอบครัว
เชิงสมานฉันท์)
• นากระบวนการ “อั ยการประสานสหวิชาชีพและชุมชน” มาแก้ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก ผูห้ ญิง และครอบครัว
• ทาโครงการป้องกันเด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยนาหลักปรัชญา
พอเพียงนิติธรรมมาทาโครงการ

อั ยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนในการคุ้มครองผูห้ ญิงและเด็ก
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็กฯ อส. และภาค ๑-๙
สานักงานอั ยการจังหวัด(ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็กฯ)
ชุมชน/ท้องถิ่น

พนักงานอั ยการ

สหวิชาชีพ

ป้องกัน/เฝ้าระวัง
คุ้มครองเบื้องต้น /ส่ง
ต่อ/ตามผล

ใช้มาตรการกฎหมาย/คุ้มครอง
ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา

ช่วยเหลือสวัสดิการ
สังคม/การแพทย์/
จิตวิทยา

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว โทร. 02-2240093

่ ล ักนิตธ
จากปร ัชญาพอเพียงสูห
ิ รรม
เพือ
่ การพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน
ี่ ต
สร้างสรรค์(พ ัฒนาสม
ิ )ิ
ั
:ว ัตถุ(เศรษฐกิจ) สงคม
สงิ่ แวดล้อม ว ัฒนธรรม

รูท
้ ัน(สามหล ักการ)
• พอประมาณ
• มีเหตุผล มีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ันทีด
่ ี

เรียนรู(้ สองฐานภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน)
• มีความรู ้

(รอบรู ้ รอบคอบ ระม ัดระว ัง)
• มีคณ
ุ ธรรม
ั สจ
ื่ สตย์
(ซอ
ุ ริต ขย ันอดทน
สติปญ
ั ญา แบ่งปัน)

ั
การสร้างสงคมว
ัฒนา

“จาก หล ักปร ัชญาพอเพียง
สู่ หล ักนิตธ
ิ รรมเพือ
่
การพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน”
-การดาเนินชวี ต
ิ ของทุกคน
มีความสมดุลและปร ับต ัวได้
ตามสถานการณ์และยุคสม ัย
ิ ธิ
-มีว ัฒนธรรมเคารพสท
ของผูอ
้ น
ื่ และเคารพกฎ
ั
กติกาของสงคม

สูญญตา (หัวใจพุ ทธธรรม)
รู้พร้อมน้อมดูจิต
กิเลสพลันดับลง

เห็นฐานคิดโลภโกรธหลง
ใจธารงสูญญตา

สติปัฐฐานสี่
บาเพ็ญเป็ นวิชชา

มรรควิถีไตรสิกขา
ทาขันธ์ ห้าว่างไตรวัฏฏ์

ประจักษ์แจ้งสัจจะ
ตถาตานุวัต

นิพพาน
มรรค

ไตรลักษณ์อะริยะสัจจ์
อิ ทัปปัจจยตา

ปฏิจจสมุปบาท
เพียรหมั่นดับสัญญา

ไม่ประมาทอวิชชา
ทุกผัสสาแค่รับรู้

ไม่มีตแู ละสู
ทุกสิ่งล้วนเกิดอยู่

ไม่ใช่กแู ละของกู
เพียงชั่วครู่แล้วดับไป

ไม่ยึดไม่ถือมั่น
ธรรมะและกายใจ

เพราะรู้ทันปล่อยมันไป
ใช่อ่ื นใดสูญญตา

ผล

อ.สาโรช

