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ปการศึกษา  2547 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิ 

การของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เนื่องจากเด็กและเยาวชนของประเทศไทยยังไมไดรับการ
จัด สวัสดิภาพและสวัสดิการอยางครอบคลุม และท่ัวถึง ปจจุบันกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพ  และ 
สวัสดิการของเด็กและเยาวชนยังไมไดรับการจัดสวัสดิการอยางเทาเทียมกันท้ังในดานการศึกษา 
ดานแรงงาน ดานสุขภาพ โภชนาการ และดานเกี่ยวกับสถานรับเล้ียงเด็ก และมาตรการทางกฎหมาย
ในเร่ืองนี้ก็อยูกระจัดกระจายกันตามกฎหมายหลายฉบับทําใหเกิดปญหาในการบังคับใช 
  การศึกษาเร่ืองนี้ใชวิธีวิจัยเอกสารเปนหลัก โดยศึกษาจากตํารา บทความ งานวิจัย
รวมท้ังสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลท่ีเกี่ยวของรวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ  ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศฟลิปปนส  และนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหในเชิงคุณภาพเพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย  

   ผลจากการศึกษาพบวา ดานการศึกษา สถานศึกษามีมาตรฐานไมเทาเทียมกัน ไมมีการ
จัดการศึกษาสําหรับผูพิการ และผูทุพลภาพอยางท่ัวถึงและเพียงพอ และยังมีเด็กและเยาวชนบาง
กลุมท่ียังไมไดอยูในระบบการศึกษาภาคบังคับ ดานแรงงานยังไมมีมาตรการคุมครองแรงงานเด็ก
ในการขายของขางถนนและแรงงานเด็กท่ีทํางานบานยังไมไดรับการศึกษา  ดานสุขภาพ โภชนาการ   
ยังไมมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร การจัดอาหารเชาและนมสําหรับเด็กในโรงเรียน  ดาน
สถานรับเล้ียงเด็ก ยังไมมีมาตรฐานในการเล้ียงดูเด็ก 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอใหปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการเด็ก
และเยาวชนในดานการศึกษาใหปรับปรุง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําให
สถานศึกษามีมาตรฐานใกลเคียงกัน ในเร่ืองการจัดสวัสดิการใหกับเด็กพิการหรือทุพลภาพอยาง
ถูกตองและท่ัวถึงรวมท้ังการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีอยูนอกระบบการศึกษาภาคบังคับเชนเด็กเร
รอน   เด็กท่ีไมมีถ่ินท่ีอยูเปนหลักแหลงใหไดรับการศึกษา ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ใหมีการคุมครองแรงงานเด็กที่ขายของขางถนนและใหแรงงานเด็กท่ีทํางานบาน
ใหไดรับการศึกษา สวนพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ใหปรับปรุงใน
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เร่ืองโภชนาการและการเล้ียงดูเด็กต้ังแตแรกเกิด และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ใหมี
การปรับปรุงในเร่ืองมาตรฐานเกี่ยวกับสถานรับเล้ียงเด็ก  
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ABSTRACT 

 This thesis aims to study legislation in relation to the welfare of juveniles and 

children in Thailand since they have not been provided equal and adequate welfare. Currently, 

legislation in relation to the welfare of juveniles and children has not provided equal welfare in 

terms of education, labour, health, nutrition and nursery care. Moreover, legal measures in this 

regard have been scattered through various legislation. This causes enforcement problems. 

This study is basically documentary research. It is done through texts, articles and 

academic research. It also employs in-depth interviews with related parties. In addition, it 

includes comparative study with legislation of the United States of America, the United Kingdom, 

Australia and the Philippines. Qualitative analysis of data is employed in order to provide 

suggestions for improving legislation in Thailand.  

It is found that with regard to education, the educational institutes are not in line with 

equal standards by not providing equal and adequate education for disabled persons. Additionally, 
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some groups of juveniles and children have not been enrolled in the compulsory education 

system. With regard to labour, the protection measures for children engaged in selling things on 

the side of the road and education for children engaged in labour at home has not been provided. 

With regard to health and nutrition, the control of food quality and the provision of breakfast and 

milk for children in schools have not been standardized. Also, nursery care has not been 

standardized.  

This thesis suggests improvement to legislation in relation to the welfare of juveniles 

and children. With regard to education, the National Education Act, B.E. 2542 should be revised 

by providing an equal standard of welfare appropriately and adequately in educational institutes 

for juveniles who are disabled. This should include the provision of education for children who 

are outside the compulsory education system, such as homeless children and those who have no 

permanent place of residence. The Labour Protection Act, B.E. 2541 should also be revised to 

provide for the protection of children engaged in selling things on the side of the road. And, 

children engaged in labour at home should be educated. The National Health Security Act, B.E. 

2545 should be revised with regard to nutrition and nursery care.   Moreover, the Child Labour 

Protection Act, B.E. 2546 should be revised to be in line with the standard of nursery care. 

 

DPU



บทที่  1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นับต้ังแตประเทศไทยไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ไดสงผลกระทบตอสังคมอยาง     รุนแรง      
กอใหเกิดปญหาสังคมในดานตาง ๆ ตามมา ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจความคิดเห็น เร่ืองการจัดทํา
แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ   ฉบับท่ี 4  (พ.ศ. 2545–2549)     โดย
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนฯเกี่ยวกับปญหาสังคมจากท่ัวประเทศ   จํานวน 2,002 ตัวอยาง    ระหวาง เดือน
พฤศจิกายน 2543 - กุมภาพันธ 25441 พบวา    ปญหาสังคมเรงดวนท่ีตองแกไข ไดแก ปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติด ปญหาความยากจนและการวางงาน ปญหาโรคเอดส   ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
ปญหาดานการศึกษา       ปญหาครอบครัว ปญหาความเส่ือมโทรมทางดานจิตใจและศีลธรรม ปญหาดาน
สุขภาพอนามัย และปญหากลุมผูดอยโอกาส ไดแก ปญหาคนเรรอนขอทาน ปญหาการทอดท้ิงเด็ก ผูสูงอายุและ
คนพิการ ซ่ึงจากผลการพัฒนาท่ีผานมางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหเปนงานท่ีคํานึงถึงสวัสดิภาพ 
และความผาสุกของประชาชนการจัดบริการทางสังคมตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอการปองกันแกไขปญหาสังคม
และความตองการดานสวัสดิการสังคมคุมครองสิทธิ    และชวยปดชองวางเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ
พื้นฐานของงานสังคมสงเคราะห  คือการชวยใหประชาชนสามารถพึ่งตนเอง เปนงานท่ีมีขอบเขตกวางขวาง 
ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9          (พ.ศ. 2545–2549) จึงไดใหความสําคัญแกงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห โดยการมุงพัฒนาสูสังคมท่ีสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน โดยเฉพาะใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมไดใหความสําคัญแกการแกไขปญหาความยากจน
และเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งตนเอง ใหคนยากจนและผูดอยโอกาสไดรับโอกาสและ
บริการทางสังคมอยางเปนธรรมและท่ัวถึงโดยมีวิสัยทัศนท่ีใหประชาชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิ และ
เขาถึงระบบการคุมครองทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงเสมอภาคและเปนธรรม โดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรี คุณธรรม ความโปรงใส ภูมิปญญาทองถ่ิน การมีสวนรวม    การบูรณาการทางสังคม และการ
พัฒนาท่ียั่งยืนงาน   สวัสดิการสังคมถือไดวาเปนการจัดบริการสังคม เพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคมและ
พัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม     เพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดใน
ระดับมาตรฐานโดยบริการ  ดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนใหไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรมท้ังในดานการศึกษาท่ีดี การมีสุขภาพอนามัย การมีท่ีอยูอาศัย การมีงานทํา 

                                                        
1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549), www.civilsociety.or.th ,  2545 . 
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การมีรายได การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความม่ันคงทางสังคม การนันทนาการและบริการทางสังคมท่ัวไป
โดยระบบบริการสังคมตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิท่ีประชาชนตองไดรับและเขามามีสวน
รวมในระบบการจัดบริการทางสังคมในทุกระดับดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชน
และความมั่นคงทางสังคมในระดับมาตรฐานเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน2 นอกจากนั้นวิชาชีพทาง
สังคมสงเคราะหยังถูกมองวาเปนวิชาชีพท่ีใชแกไขปญหาเฉพาะหนา ใหแกผูประสบปญหาหรือผูดอยโอกาส
ไมใชงานพัฒนา  ซ่ึงความเขาใจที่ผิดของผูท่ีเกี่ยวของยิ่งเปนปจจัยท่ีทําใหงาน ดังกลาวไมไดรับความสนใจ
เทาท่ีควร  (จากการประเมินผลจากแผนการประเมินผลแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ฉบับท่ี 3)  อาจจะเนื่องมาจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและการคุมครองชีวิตและสุขภาพมีหลายฉบับ  
กฎหมายเหลานี้เปนกฎหมายท่ีออกใหแตละหนวยงานไดปฏิบัติ ซ่ึงอาจมีขอบเขตท่ีจํากัดและการปฏิบัติท่ีมีการ
ซับซอนกันมาก และทําใหเห็นวาการทํางานมีการแบงแยกกันทํา และนอกจากน้ีผลจากการเปล่ียนแปลงจากภาค
เกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม     เปนเหตุใหสังคมไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทสูสังคมเมืองมาก
ข้ึนทําใหวิถีชีวิตความเปนอยูเปล่ียนแปลงไป   การเปล่ียนแปลงดังกลาวนี้  ไดกอใหเกิดปญหาสังคมเมืองใน
ดานตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาดานอาชญากรรม ปญหาชุมชนแออัด  ความเหลื่อมลํ้ากันในรายไดของกลุม
ครัวเรือนระดับตาง ๆ     สถาบันครอบครัวนับเปนหนวยหนึ่งของสังคมพื้นฐานในการคุมครองดูแลเด็ก และ
อบรมเล้ียงดูใหเด็กเจริญเติบโต  แตปจจุบัน ปญหาสวนใหญท่ีเกิดข้ึนลวนมีสาเหตุมาจากครอบครัว ในเร่ืองการ
ลวงละเมิดสิทธิเด็กในรูปแบบตาง ๆ  ไมวาจะเปนการลวงละเมิดทางเพศ การทารุณกรรมเด็ก การใชแรงงานเด็ก  
เปนตน  ไดทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

  สําหรับประเทศไทย รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก ดังจะเห็นไดแนวคิดท่ีใหเดก็มีสิทธิท่ีจะ
ไดรับการดูแลและการชวยเหลือท่ีเทาเทียมกันในการเติบโตท้ังทางรางกายและจิตใจ เพื่อเตรียมใหเดก็พรอมท่ี
จะดํารงชีวิตท่ีเปนตัวของตัวเองในสังคมตอไป 

  หากแตสภาพสังคมปจจุบันมีปจจยัเปล่ียนแปลง เชน การใชแรงงานเด็กในอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลให
เด็กพกิาร ทุพพลภาพ เปนตน    การละเมิดทางเพศตอเด็กโดยผูปกครองหรือผูใหญ ธุรกิจการคาประเวณีเดก็ 
และการกระทําท่ีรุนแรงตอเด็กส่ิงเหลานี้เกี่ยวพันกับการเปล่ียนแปลง  ทางโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
จึงเปนเหตุใหมีเด็กท่ีตองไดรับการสงเคราะหและคุมครอง  สวัสดิภาพมากข้ึน  

สหประชาชาติไดประกาศในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในป    ค.ศ.1948 (พ.ศ.  2491)        
วาเด็กมีสิทธิท่ีจะไดรับการดูแลและการชวยเหลือเปนพิเศษโดยเฉพาะการคุมครองทางดานกฎหมายโดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

                                                        
2 ระพีพรรณ คําหอม. สวัสดกิารกับสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัทอารยัน มีเดยี จํากัด , 2545 
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“เด็ก และเยาวชนควรไดรับการพิทักษ และคุมครองพิเศษ เพื่อใหเติบโตข้ึนทามกลางความรัก ความ
อบอุน และความปลอดภัย ไดรับความเอาใจใสดแูล ไมใหขาดแคลนปจจยัพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีโอกาส
ไดรับการศึกษา การฝกอบรม เพื่อใหสามารถพัฒนาท้ังทางสมองและจิตใจ และสามารถอยูในสังคมไดอยาง
ปกติชน รวมท้ังตองไดรับการปกปองใหพนจากการถูกทอดท้ิง ความโหดรายทารุณและการขมเหงรังแกทุก
ชนิด เดก็จะตองไมกลายเปนสินคาไมวารูปแบบใด”3 

   กอนท่ีจะมีปฏิญญาดังกลาว ประเทศไทยมีมาตรการการสงเคราะหและคุมครอง          สวัสดิภาพเด็ก     
ซ่ึงมีกฎหมายและกฎระเบียบอยูหลายฉบับท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรม  ประชาสงเคราะห   ไดแก   คณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี 294 เร่ืองกําหนดวิธีการใหการสงเคราะหและ         คุมครองเด็กและต้ังแตป พ.ศ. 2533   ประเทศ
ไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ไดมีการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการเด็กและเยาวชนมา
หลายฉบับ เปนมาตรการท่ีเปนการใหสวัสดิการสังคมในแตละดาน   เชน  ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดาน
แรงงาน  เปนตน และคร้ังลาสุดไดมีมาตรการที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพเด็กท่ีตองไดรับสิทธิในการดูแล ชวยเหลือ
และคุมครอง   จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   ประกาศในราชกิจจานุเษกษาเม่ือวันท่ี 2 
ตุลาคม  พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช  30  มีนาคม  พ.ศ. 2547    โดยกฎหมายดังกลาวมีจุดมุงหมายท่ีตองการใหเด็ก
และเยาวชนไดรับการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพอยางครอบคลุมและท่ัวถึง   ท้ังนี้ในการออก
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดังกลาวเปนเพียงการคุมครองสวัสดิภาพเด็กเทานั้น  ยังไมมีบทบัญญัติ
เพิ่มเติมในดานสวัสดิการสังคมที่ชัดเจน  อาจเปนปญหาทําใหมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการใหเด็ก
และเยาวชนอาจยังไมครอบคลุมท่ัวถึง  ผูเขียนเห็นวาควรท่ีจะมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรการในการคุมครอง
เด็กในสวนท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของไทยใหไดรับผลประโยชนสูงสุด  และ
ใหมีความทัดเทียมกับเด็กและเยาวชนของตางประเทศ ซ่ึงมีมาตรการการคุมครองเด็กในสวนท่ีเกี่ยวกับ
สวัสดิการเด็กและเยาวชนท่ีดี มีมาตรฐานท่ีสูงและมีประสิทธิภาพที่แตกตางเพ่ิมเติมจากของไทยที่มีอยูใน
ปจจุบัน  รวมท้ังใหสอดคลองกับสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงสนใจศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และกฎหมายสําคัญๆท่ีเกี่ยวของ   ไดแก พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.  2542  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ  ประเทศออสเตรเลีย  เนื่องจากประเทศดังกลาวเปนประเทศที่มีระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพ

                                                        
 3อรุณี  จิตรปฎิมา. “การพัฒนามาตรการทางนโยบายเกี่ยวกับแรงงานเด็กในประเทศไทย .”                  
วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสนมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541, หนา 7. 
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ของเด็กท่ีกาวหนา  และใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนอยางมาก  มีมาตรฐานในการจัดสวัสดิการตาง ๆ  
ใหกับเด็กและ    เยาวชน มีกฎหมายท่ีครอบคลุมและไดมาตรฐาน    นอกจากนี้จะไดทําการศึกษากฎหมายของ
ประเทศ    ฟลิปปนสซ่ึงเปนประเทศหนึ่งท่ีอยูในกลุมเอเชีย เปนประเทศที่กําลังพัฒนาเชนเดียวกับประเทศไทย 
เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน วามีการกําหนดการจัด
สวัสดิการอ่ืน ๆ  ท่ีครอบคลุมในดานใด และมีความตางกับประเทศไทยอยางไร  เปนแนวทางสําหรับพัฒนา
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยท่ัวประเทศใหไดรับสวัสดิการที่
ดีตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ไมใชเปนเพียงการสงเสริม หรือการคุมครองท่ีเปนการ
แกปญหาเฉพาะปลายเหตุเทานั้น เพื่อใหเด็กและเยาวชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิ และเขาถึงระบบการ
คุมครองทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาคนและสังคม โดยมีการจัดบริการและระบบทาง
สังคมตาง ๆ  ใหมีทิศทางท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนตอไป 
 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน 
2. เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดกิารของเด็กและเยาวชนใน 

ประเทศไทยกบัตางประเทศ 
3.   เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของ 

เด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
 
 
 
 

3. สมมติฐาน 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของประเทศไทยขณะน้ีมีขอบเขตใน
การใหความคุมครองเด็กเพียงบางสวนเทานั้น ทําใหเด็กและเยาวชนยังไมไดรับการจัด   สวัสดิการท่ีเทาเทียมกัน 
ท้ังในดานการศึกษา สุขภาพ  โภชนาการ  แรงงาน และการเล้ียงดูตั้งแตแรกเกิด นอกจากนี้ยังอยูกระจัดกระจาย
กันตามกฎหมายตางๆหลายฉบับ ทําใหเกิดปญหาในทางปฎิบัติตลอดมา ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ  
ประเทศออสเตรเลียและประเทศฟลิปปนส จะเห็นไดวามีมาตรการทางสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและ
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เยาวชนท่ีครอบคลุมและมีการจัดบริการสวัสดิการใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันมากกวา  
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการแกไขปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน  
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิและเขาถึงการคุมครองทางสังคมอยางท่ัวถึงและเทาเทียม
กันตามกฎหมาย   

4. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาจะมุงศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนท่ีสําคัญ
บางสวนของไทยเทานั้น ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการเด็กและเยาวชนของตางประเทศ  คือ  
ประเทศอเมริกา    ประเทศอังกฤษ   ประเทศออสเตรเลียและประเทศฟลิปปนส 
 
5. วิธีดําเนินการศึกษา 

      1. การดําเนินการศึกษาจะกระทําโดยวธีิการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาคนควาตํารา บทความ กฎหมาย
ตางประเทศ และวิทยานิพนธ วิเคราะหขอมูลในการวิจยัโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศกบั
กฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดภิาพและสวัสดกิารเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 

      2.  วิจยัภาคสนาม สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยวธีิสุมตัวอยางจากกลุมนักวิชาการ    ผูเช่ียวชาญ
ทางดานสวัสดกิารสังคม นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเพ่ือเปนขอมูลแลวนํามาวิเคราะห 

 
 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.    ทําใหทราบถึงเนื้อหา สาระของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทย จุดออน ขอบกพรอง ของกฎหมายสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา    
                 2.     ทําใหทราบถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของตางประเทศ
และนําเอาสาระประโยชนมาปรับใชในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและ สวัสดิการของเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย 
                3.    ไดขอเสนอแนะเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและ        สวัสดิการของ
เด็กและเยาวชน เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงของเด็กและเยาวชนตอไป 
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7.  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
   เด็ก  หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา  18 ป  บริบูรณ  แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวย 

การสมรส 
    เยาวชน  หมายถึง  ผูท่ีมีอาย ุ 18  ป ข้ึนไปถึง  25  ป แตไมรวมถึงผูท่ีพนสภาพการเปนเยาวชน    ดวย
การสมรส” 

 สวัสดิภาพ  หมายถึง การจัดบริการเพื่อมิใหเด็กไดรับอันตราย ซ่ึงทําใหเสียหายแกชีวติ  
รางกาย รวมท้ังตลอดถึงทําใหเด็กพนจากการเปนบุคคลท่ีจะเปนภยัตอสังคมตอไป 
 สวัสดิการ  หมายถึง การจัดบริการสังคมท่ีมุงชวยเหลือ  สนับสนุน  เสริม  หรือทดแทนท่ีบิดามารดา

ของเด็กท่ีไมสามารถจะจัดใหแกเด็กในครอบครัวได  โดยมุงใหเดก็มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคม  ไดรับบริการ

ตั้งแตแรกเกิดดานสาธารณสุข  ไดรับการศึกษา  ไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามวัย   
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บทที่  2 

แนวคิด วิวัฒนาการ หลักการ ขอบเขตและการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการจัดสวัสดิการสังคม 
 

สวัสดิการสังคม ถือวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอความเปนอยูท่ีดีของประชาชนในประเทศ
ไทย  รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการท่ีสงเสริมสวัสดิภาพข้ันพืน้ฐานใหกับประชาชนท่ัวไป  ดังนั้นใน
การศึกษาเร่ืองแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน จึง
จําเปนตองเขาใจถึงแนวคิดสวัสดิการสังคมท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  ดังนี ้

สวัสดิการสังคมเปนสวนหนึง่ของความม่ันคงทางสังคม ซ่ึงระบบความม่ันคงทางสังคม  (Social  
security system)  ประกอบไปดวย  (1) สวัสดิการสังคม(Social welfare)  (2) ประกันสังคม(Social insurance)  
(3)    ประชาสงเคราะห (Social assistance)    (4) ประกันชีวิต (Life insurance) 
 
1. แนวคิดของการจัดสวัสดิการสังคม 
 
 1.1 การจําแนกแนวคิดสวัสดิการสังคม 
 ไดมีนักวิชาการหลายทานไดจําแนกแนวคิดสวัสดิการสังคมไวมากมาย โดยสรุปท่ีสําคัญดังนี้ 
 แนวคิดสวัสดกิารสังคมของริชารด ทิทมัสส                                                         

ทิทมัสส แบงแนวคิดสวัสดกิารสังคมออกเปน 3 แนวคิด ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีอธิบายครอบคลุมถึงรูปแบบ
การบริการสวสัดิการสังคม  พอสรุปไดดังนี้1 

 
(1) สวัสดิการสังคมแบบช่ัวคราว บรรเทาปญหา หรือแบบเก็บตก (Residuals or Residual Model of 

Welfare) 

                                                        
 1 Titmuss. 1974, pp.31-33.    อางใน สุนันท  โพธิ์ทอง. “วาระแหงนโยบายสวัสดิการสังคมไทยใน        สหสวรรษ

ใหม :   ทิศทางใหมสําหรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม”.     วิทยานิพนธ                                      สังคมสงเคราะหศา
สตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543, หนา 12. 
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(2) สวัสดิการสังคมแบบสัมฤทธ์ิผลทางอุตสาหกรรม (Industrialism or Industrial Achievement 
Performance of Handmaiden Model) และ 

(3) สวัสดิการสังคมแบบสถาบัน (Institutionalism o r Institutional Model) 
 

สวนแนวคิดสวัสดิการสังคมของไทยน้ัน  มีนักวิชาการดานสวัสดิการสังคมหลายทานไดศึกษาและ
กําหนดแนวคิดสวัสดิการไวมากมาย  มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 
 แนวความคิดดานความสัมพันธทางสังคม 3 ประการ คือ 2    

 1. แนวคิดท่ีเปนประโยชนของบุคคลแตละคนเปนสําคัญถือวาบุคคลทุกคนมีอิสระเสรีภาพมีสิทธิใน
ดานตาง ๆ รวมท้ังสิทธิท่ีจะเลือกรับบริการจากสังคม หรือรัฐอยางเทาเทียมกัน 
 2. แนวคิดท่ีเนนประโยชนของมวลชนท้ังสังคม เนนการอยูรอดท้ังมวลสังคม แมสวนบุคคลอาจจะ
กระทบกระเทือน จะเฉล่ียผลประโยชนท้ังปวงไปสูคนสวนใหญหรือมวลชนเปนสําคัญ 

1. ปจจุบันสังคมประเทศสวนใหญมีแนวคิดใหแตละคนในสังคมไดรับสิทธิ เสรีภาพและ 
ประโยชน ขณะเดียวกันก็พยายามเนนความเทาเทียมกันกับการพัฒนาของสังคมท้ังมวลดวย 

 
 แนวคิดเร่ืองแหลงตอบสนองความตองการของมนุษย หรือปญหาของมนุษยยามทกุข  ยามยาก ยาม
เดือดรอน ซ่ึงจาํแนกออกเปน 5 ดาน คือ3 
 1. ครอบครัว อดีตครอบครัวทําหนาท่ีทุกดาน ปจจุบันมีสถาบันอ่ืนเขามาทําหนาท่ีแทน เชน 
สถาบันการศึกษา สถานรับเล้ียงเด็ก การเปล่ียนแปลงของสังคมสงผลกระทบตอสถาบันครอบครัว 

2. ชุมชนดั้งเดิมมีความสมบูรณในดานสวัสดิการ เม่ือเปล่ียนไปเปนสังคมอุตสาหกรรมชุมชนเร่ิม
เปล่ียนแปลง มีแนวโนมหางเหินตอกนั 
    3. นายจางและสถานประกอบการ ตองพึ่งพาผูใชแรงงานในฐานะเปนปจจยัการผลิตท่ีสําคัญ การตอบ
แทนในรูปคาจางแลวยังตองคํานึงถึงการใหสวัสดิการในดานอ่ืน ๆ 
    4.  องคการศาสนา สาธารณกุศล และองคกรสวัสดิการสังคมเอกชน ปจจุบันมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อ
แกไขและชวยเหลือประชาชนผูทุกขยาก เดือดรอนในรูปแบบตาง ๆ มากมาย 

                                                        
                 2 พรเพ็ญ  พฤทธิ์ธโนปจัย.  “การจัดสวัสดิการสําหรับเด็กลูกจางกรรมกรกอสราง”  วิทยานิพนธ           นิติศาสตรม
หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก , 2543 ,  หนา 11-14 . 

 3  มาริสสา ภูเพ็ชร.  “สวัสดิการสังคม : แนวคิดและทฤษฎี” . วารสารสังคมศาสตร. 2537, หนา 5. 
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    5.  องคกรของรัฐ รัฐเขามารับผิดชอบสวัสดิภาพ หรือความเปนอยูของประชาชนมานานแลว และ
พัฒนาเปนระบบสวัสดิการสมัยใหม หรือเรียกวารัฐสวสัดิการ (Welfare State) รัฐดูแลประชาชนต้ังแตเกิดจน
ตาย 

 
1.2 เหตุผลการจัดใหมีงานสวัสดิการสังคม                               
สาเหตุของการจัดใหมีงานสวัสดิการสังคม 4  
1. เพื่อใหเปนไปตามแนวความคิดของรัฐสวัสดิการ (Welfare State) แตเดิมแนวคิดเกี่ยวกับหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของรัฐท่ีมีตอประชาชน ไดแก การปองกันประเทศ และรักษาความปลอดภยั และความสงบ
ภายในประเทศ รักษากฎหมายและระเบียบตาง  ๆ ไมใหใครฝาฝน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกฎเกณฑท่ีตั้งไว 
ซ่ึงเนนในเร่ืองรัฐใชอํานาจดาํเนินการ เรียกลักษณะเชนนี้วา รัฐตํารวจ แตในปจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
หนาท่ีเพยีงเทานี้ไมเปนการเพียงพอ รัฐบาลจะตองสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนดแูล
ความทุกขสุขของประชาชนดวยใหเกิดความกินดีอยูด ี

2. เพื่อความเปนระเบียบประโยชนสุขรวมกันในสังคม ในแตละสังคมมิไดประกอบดวยสมาชกิท่ีมี
ความสมบูรณเทาเทียมกนั แตประชาชนทุกสังคมมีความแตกตางในดานเศรษฐกจิและสังคม ซ่ึงพอแบงออกเปน 
4 ช้ัน 
         2.1    ช้ันสูง คือ กลุมท่ีมีฐานะดี มีความสุขสบายดวยทรัพยสินเงินทอง 
                      2.2  ช้ันกลาง คือ พวกท่ีมีความเปนอยูไมดมีาก แตไมถึงกับลําบากพออยูไปไดตามควรแกอัตภาพ 
                      2.3     ช้ันต่ํา คือ พวกยากจน ลําบาก เดือดรอนบาง แตยังชวยตนเองได 
         2.4   ช้ันที่ชวยตนเองไมได คือ กลุมผูมีปญหาความทุกขยาก หรือ ตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
หรือท่ีเรียกวา Needy Persons 

3. เพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในปจจุบันประเทศตาง  ๆ ไดเรงพัฒนาดานเศรษฐกจิควบคูไปกับการ
พัฒนาดานสังคมโดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนา เพือ่ใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจนั้นตองถือวากําลังกาย กําลังใจ และสติปญญา ของประชาชนเปนปจจยัท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะ
ประชาชนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญท่ีสุดของชาติ ในการดําเนนิการทุกอยางประชาชนเปนตัวจักรสําคัญเปน
ท้ังผูผลิต ผูบริโภค ผูบริหาร ผูใช ผูบริหารตามโครงการ การทํางานท้ังหลายจะสําเร็จไดผลสมบูรณข้ึนอยูกับ
ประชาชนซ่ึงมีอนามัยดี จติใจดี ความเปนอยูท่ีดี มีความชํานิชํานาญ ขยันขันแข็ง กระตือรือรน มีความคิดริเร่ิม 
ชอบศึกษาเปล่ียนแปลงปรับปรุง ถาหากวาจะใหประชาชนตกอยูในสภาพทุกขยากเดอืดรอน สุขภาพอนามัยไมดี 

                                                        
4 จงจิตต  โศภคณารมณ . สวัสดิการสังคม . ภาคสังคมวิทยา-มนุษยศาสตร . พิมพครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ  :    

มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2538 . หนา 10- 14 . 
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ขาดความรูความชํานาญก็จะไมมีจิตใจเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางแทจริง เพราะตอง    พะ
วักพะวง ดิน้รนแกปญหาความเดือดรอนของครอบครัวเสียกอน เพราะถาหากบุคคลดังกลาวไมสามารถชวย
ตัวเองไดตามสมควรก็จะตกเปนภาระแกผูอ่ืนหรือแกสังคม สังคมจึงตองเขามาชวยเหลือใหบุคคลเหลานี้ชวย
ตนเองไดโดยเร็วท่ีสุด  และใหสามารถมสีวนรวมชวยเหลือในการพฒันาเศรษฐกจิอีกดวย หรืออยางนอยก็ไม
เปนภาระแกสังคมเกินควร 
 4. เพื่อความม่ันคงทางสังคม การชวยใหประชาชนอยูดีกนิดี มีสวนสําคัญยิ่งท่ีทําใหสังคมเกิดความ
ม่ันคง ครอบครัวมีความสุขท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอมท่ีดี ยอมสงผลใหสมาชิกของสังคม
สวนรวมเขมแข็ง เปนทรัพยากรที่ดีและมีคา แตในทางตรงกันขามถาหากสมาชิกมาจากครอบครัวท่ีมีปญหา มี
ความทุกขยากไมสามารถเล้ียงชีวิตไดตามควรแกอัตตาภาพ มีโรคภัยไขเจ็บ ขาดการศึกษา ก็จะเปนอุปสรรคตอ
ความม่ันคงทางสังคม   
 ความม่ังคงทางสังคม คือ ระบบสวัสดิการสังคมระบบหนึ่งของรัฐซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพื่อเปนหลักประกัน
แกประชาชนวาจะไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งเม่ือเขาตองประสบกับการสูญเสียรายได การ
ไมมีรายได การมีรายจายเพ่ิมข้ึน และการมีรายไดไมเพียงพอในการดํารงชีวิต อันเนื่องมาจากการเส่ียงภัยทาง
สังคม ซ่ึงนอกเหนือความสามารถในการควบคุมและชวยตนเองในระดับบุคคล ระบบความม่ันคงทางสังคมจึง
เปนมาตรการของรัฐเพื่อสรางความม่ันคงทางรายไดของบุคคล ครอบครัว และการรักษามาตรฐานในการ
ดํารงชีวิตในระดับตามควรแกอัตภาพ  จึงอาจกลาวไดวาระบบสวัสดิการสังคมเปนมาตรการทางสังคมท่ีกําหนด
ข้ึนโดยรัฐเพื่อใหมีหนาท่ีและบทบาทอยางสําคัญในการใหความชวยเหลือและรักษาความม่ันคงทางสังคมแก
บุคคลและประชาชนทุกคนท่ีตองเผชิญหนากับสถานการณหรือปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน5 

5. เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน งานสวัสดกิารสังคมเปนความตองการของมนุษยชนท่ัว
โลก ซ่ึงองคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดเหน็ความจําเปน และบัญญัติไวในปฏิญาณสากลประกาศใช
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2491  ขอท่ี 25 มีบัญญัติวา “ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความเปนอยูท่ีมีมาตรฐานท่ีถูกตอง
เหมาะสมในดานสุขภาพ ความผาสุกของตนเองและครอบครัว รวมท้ังในดานอาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย 
และการรักษาพยาบาลและบริการสังคมท่ีจําเปนอ่ืน ๆ และมีสิทธิท่ีจะไดรับประกันในยามวางงาน เจ็บปวย  ไร
ความสามารถ   เปนหมาย ชราภาพ  หรือขาดปจจัยในการครองชีพอ่ืน ๆ อันเนื่องจากเหตุท่ีพนวสัิยท่ีตนเองจะ
ควบคุมได” ปฏิญาณสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ ไดมีสวนทําใหประเทศตาง  ๆ  พยายามขยายงานดาน
สงเคราะหประชาชนเพิ่มข้ึน นอกจากจะชวยใหประชาชนมีปจจยั 4   ประการ ไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ยา

                                                        
5 ธีระ  ศรีธรรมรักษ และวิทย  ชะนะภัย. “อนาคตประเทศไทยกับการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม. รายงานการวิจัย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม . 2538,หนา 12- 13 . 
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รักษาโรค และท่ีอยูอาศัย และยังใหหลักประกันในการดํารงชีพของตนเองและครอบครัว ซ่ึงไดแก การ
ประกันสังคมอีกดวย อันจะกอใหเกิดความม่ันคงทางสังคมไดในท่ีสุด 
 

ความหมายของสวัสดิการสังคม 
 
นักวิชาการหลายทานในตางประเทศไดใหความหมายของสวัสดิการสังคม ดังจะกลาวท่ี 

สําคัญ ๆ ดังนี ้
“สวัสดิการสังคม” เปนความพยายามสงเสริมใหประชาชนมีมาตรฐานความเปนอยูข้ันพืน้ฐานท่ี

ม่ันคง โดยครอบคลุมการบริการกับบุคคลและชุมชนในลักษณะการพัฒนาสังคมและการเสริมสรางใหบุคคล
สามารถเผชิญกับสภาพปญหาทางรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพยายามขจัดสภาวะท่ี
พึ่งตนเองไมไดของประชาชนใหหมดไป6 

 “สวัสดิการสังคม” เปนระเบียบ นโยบาย ผลประโยชน และบริการซ่ึงจะทําใหการดําเนินการ
จัดบริการตาง ๆ เปนไปโดยสอดคลองกับความตองการของสังคมเปนท่ียอมรับกันวา สวัสดิการสังคมเปน
บริการพื้นฐานท่ีมีความสําคัญทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและถาวร เปล่ียนแปลงจากสภาวะท่ีเคย
ยากลําบากไปสูส่ิงท่ีคาดหวังวาดีกวารวมไปถึงความอุดมสมบูรณในท่ีสุด 7  

“สวัสดิการสังคม” เปนสถาบันท่ีสําคัญสถาบันหนึ่งในสังคม ในขณะท่ีทุกสังคมมักจะประกอบดวย
อยางนอย 5 สถาบันหลัก ไดแก8 

1. สถาบันครอบครัว 
2. สถาบันการศึกษา 
3. สถาบันศาสนา 

                                                        
6 John Turner. 1974, p. 19.  อางใน วันทนีย วาสิกะสิน  สุรางครัตน วศินารมณ และกิติพัฒน          นนทปทมะดุลย. 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห.  พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541. หนา 1-
2 . 

7 ไฟรดแลนเดอร และแอพท Friedlander and Apte, 1967.  อางใน ธีระ ศรีธรรมรักษ และวทิย          
ชะนะภยั. อนาคตของประเทศไทยกับการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, 2538, หนา 13.  

    8 เฟเดอริโก  Federico, 1980, pp.5-6.  อางใน ธีระ ศรีธรรมรักษ และวิทย ชะนะภัย. อนาคตของประเทศไทยกับการ
ออกกฎหมายสวัสดิการสังคม. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2538, 
หนา 14. 
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4. สถาบันการเมือง 
5. สถาบันเศรษฐกิจ 

 สวัสดิการสังคมนับเปนสถาบันท่ี 6 ท่ีมีภาระหนาท่ีอยางสําคัญเดนชัดในสังคม และมีความสัมพันธ
อยางแยกไมออกกับสถาบันท้ัง 5 ขางตน 
 

องคการสหประชาชาติ ไดใหความหมายไววา สวัสดกิารสังคม หมายถึงระบบของการบริการสังคม
และสถาบันท่ีจัดต้ังข้ึนอยางมีระเบียบ เพือ่ชวยใหบุคคลแตละคน และกลุมมีมาตรฐานของชีวิต และสุขภาพ
อนามัยในระดับท่ีพึงพอใจ ตลอดจนมีสัมพันธภาพสวนตัว และสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีจะเปดโอกาสใหแตละ
คนและกลุมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และกลุมไดอยางเต็มความสามารถ รวมท้ังมีโอกาสเสริมสราง
การกินดีอยูดีของงานและกลุมใหสอดคลองกับความตองการของครอบครัวและชุมชนดวย  9 
 

นักวิชาการหลายทานในประเทศไทย ไดใหความหมายของสวัสดิการสังคม ดังจะกลาวท่ี 
สําคัญ ๆ ดังนี ้
 
  “สวัสดิการสังคม” หมายถึงกิจกรรมท่ีรัฐบาลและเอกชนทุกระดับจัดใหมีข้ึนท้ังท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการ เพื่อประกันความเปนอยูท่ีดีของประชาชน โดยอาศัยผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูจากหลายสาขา ไม
เฉพาะแตนักสังคมสงเคราะหเทานั้น ท้ังนี้จุดศูนยกลางของงานสวัสดิการสังคม คือ ประชาชนโดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือความเปนอยูท่ีดีและมีหลักประกันงานสวัสดิการสังคมไมเพียงแตจะชวยเหลือหรือแกไขปญหาแกบุคคลท่ี
ประสบความเดือดรอนเทานั้น แตยังรวมถึง     มาตรการปองกันและสงเสริมสวัสดิการสังคมใหดีข้ึนดวย
ประการสําคัญสวัสดิการสังคมถือเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาสังคม10 

นอกจากนี ้ สวัสดิการสังคมยังมีความเกีย่วของกับการพัฒนาสังคมในฐานะท่ีเปนเปาหมายหนึ่งของ
การพัฒนาสังคม ดังนั้นสวัสดิการสังคมยังอาจหมายถึงการกําหนดนโยบายสังคมโดยรัฐท่ีจะมีผลตอความ
เปนอยูท่ีดีของประชาชนโดยมี องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1. การประกันสังคม  2. การ
ประชาสงเคราะห 3. บริการสังคม  และผูท่ีสมควรไดรับ “สวัสดิการสังคม” มิไดหมายถึงเฉพาะแตคนยากจน

                                                        
9 พรเพ็ญ  พฤทธิ์ธโนปจัย .  “การจัดสวัสดิการสําหรับเด็กลูกจางกรรมกรกอสราง”  วิทยานิพนธ     นิติศาสตรมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก , 2543 , หนา 9. 
   10 วิจิตร ระวิวงศ.  อนาคตของสวัสดิการสังคมในประเทศไทย.  เอกสารประกอบการศึกษาสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 

“สวัสดิการสังคมไทยในปจจุบันและอนาคต”  คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ,  2532  (เอกสารอัดสําเนา) 
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เทานั้น แตจะหมายถึงคนท่ีไมยากจนแตมีปญหาความเดอืดรอนดวย สวัสดิการสังคมตองเปนส่ิงท่ีใหกับทุกคนท่ี
สมควรจะไดรับ  

“สวัสดิการสังคม” หมายถึง การปฏิบัติจัดทําท้ังหลายไมวาโดยสวนราชการหรือเอกชน เปนการ
ปฏิบัติจัดทําเพื่อชวยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุมชน และชุมชนใหมีมาตรฐานการครองชีพอันด ี มีสุขภาพและ
สังคมภาพท่ีนาพึงพอใจ โดยมุงใหสามารถชวยเหลือตนเองได และชวยเหลือผูอ่ืนในสังคมเดียวกันไดตอไป 11 
  “สวัสดิการสังคม” หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยหนวยงานท้ังของรัฐบาลและอาสาสมัคร
เพื่อมุงปองกันและขจัดปญหาสังคม หรือปรับปรุงความเปนอยูท่ีดีของกลุมบุคคลและชุมชน กจิกรรมดังกลาวนี้
ใชบุคลากรนักวิชาชีพท่ีเกี่ยวของอยางมากมาย อาทิ แพทย พยาบาล นักกฎหมาย นักการศึกษา วิศวกร นัก
บริหาร นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนผูชวยนักวิชาชีพในสาขาตาง ๆ (paraprofessional)12  

สวัสดิการสังคม คือ ความคิดท่ีแสดงใหเห็นวาเปนพนัธะทางจริยธรรมทางสังคมท่ีจะชวยเหลือผู
ยากไร ในลักษณะของกจิกรรมท่ีจัดระบบ โดยผานนโยบายและแผนงานของรัฐเพื่อตอบสนองปญหาสังคมท่ี
เห็นได เพื่อปรับปรุงความเปนอยูท่ีดีข้ึนของผูท่ีอยูในภาวะเส่ียงทางสังคม 13 

สวัสดิการสังคม เปนเร่ืองของทุกคนในสังคม เพราะคําวา สวัสดกิารหรือสวัสดิภาพมีความหมายใน
แงการอยูดีกินดี (social well-being) ของทุกคนไมเฉพาะผูยากไรเทานั้น คนทุกคนท่ีเกิดมาในโลกนี้ ตาม
ปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติในเร่ืองสิทธิมนุษยชนกําหนดวา คนทุกคนจะตองไดรับการตอบสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานอันเปนสิทธิท่ีทุกคนจะตองไดรับ และเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองจัดบริการตาง ๆ ไวให 
และความตองการข้ันพื้นฐานเปนส่ิงท่ีทุกคนรูวาหมายถึง อาหาร เส้ือผา ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค เปน
ปจจัยพืน้ฐานท่ีรัฐจะตองจดัหาท่ีอยูอาศัยใหประชาชน โดยจัดใหประชาชนไดมีงานทําเพื่อมีเงินสําหรับซ้ือ
เส้ือผา ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค จัดใหมีสถานพยาบาลสําหรับประชาชนเม่ือเจ็บปวย ไมวาประชาชนคนนั้นจะ
อาศัยอยูในเมืองใหญหรือในชนบทท่ีหางไกล14 

                                                        
  11 Encyclopedia Britannica.  1768, อางใน มาริสสา ภูเพช็ร.   “สวัสดิการสังคม : แนวคิดและทฤษฎี” 

วารสารสังคมศาสตร. 2535, หนา2. 
                 12 Encyclopedia of Social Work. 1971, p. 1466. อางในวันทนีย วาสิกะสิน และคณะ. 2541, หนา11. 

  13 พีเนลสันรีด P. Nelson Reid, 1996,p. 206. 
   14 วันทนีย  วาสิกะสิน และคณะ.  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห. พิมพครั้งที่ 3. 

กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541,   หนา 2. 
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 สวนคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ 15   ไดใหความหมายไวในแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2545–2549)  ดังนี้  

สวัสดิการสังคม (social welfare) หมายถึง ระบบการจดับริการสังคม เพื่อปองกนัและแกไขปญหา
สังคมและพัฒนาสังคมรวมท้ังการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได
ในระดับมาตรฐานโดยบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนใหไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรมท้ังในดานการศึกษาท่ีดี การมีสุขภาพอนามยั การมีท่ีอยูอาศัย การมีงานทํา 
การมีรายได การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความม่ันคงทางสังคม การมีนันทนาการและบริการทางสังคมท่ัวไป 
โดยระบบบริการสังคมตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนษุย และสิทธิท่ีประชาชนตองไดรับและเขามามีสวน
รวมในระบบการจัดบริการทางสังคมในทุกระดับ    

สรุปไดวา สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจดัสรรและจัดการบริการสังคมในลักษณะของ
โครงการหรือบริการตาง ๆ  ใหกับคนทุกคนในสังคม โดยเนนสิทธิ ความเทาเทียมกนัท่ีจะไดรับบริการอยางเปน
ธรรมและเสมอภาค เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในสังคม การพัฒนาสังคมโดยรวม รวมท้ัง
ระบบความม่ันคงทางสังคมของคนทุกคนสังคม 
 
          องคประกอบของสวัสดิการสังคม 
 ดังกลาวแลววา การจําแนกงานสวัสดิการสังคมมีความแตกตางกันอยางมาก การกําหนดองคประกอบ
ของสวัสดิการสังคมเทาท่ีพบมีอยูดวยกนั 2 แบบ 16 คือ  
 1. กําหนดตามความหมายท่ีเปน “สภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม” หรือ “สวัสดิการ
สังคม” อันเปนความหมายกวาง 
 2. กําหนดตามความหมายท่ีเปนกิจกรรม โครงการหรือบริการท่ีมีความหมายแคบกวาความหมายแรก 
ซ่ึงมักจะกําหนดตามพระราชบัญญัติความม่ันคงทางสังคม (Social Security Act 1935) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

                                                        
   15 พงษกฤษณ  มงคลสินธิ์.  “พัฒนาการแนวคิดที่วาดวยสวัสดิการสังคม”  ในยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ืองานสวัสดิการ

สังคม. รายงานการประชุมทางวิชาการสังคมสงเคราะหศาสตร ประจําป 2535,  กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,  2536  ,  หนา 33 . 

16 วันทนีย วาสิกะสิน สุรางครัตน วศินารมณ และกิติพัฒน นนทปทมะดุลย . ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ  สวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห . พิมพครั้งที่ 3 . กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2541 , หนา 3 . 
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 ดังนั้น องคประกอบของสวัสดิการสังคมตามความหมายแรกหรือความหมายกวางจะประกอบดวย 
ปจจัยดานตาง ๆ 7 ประการ โดยถือวาประชาชนจะมีความเปนอยูท่ีดไีดจาํเปนตองคํานงึปจจัยเหลานี้  คือ 

1. การศึกษา (education) 
2. สุขภาพอนามัย (health) 
3. ท่ีอยูอาศัย (housing) 
4. การทํางานและการมีรายได  (employment and income maintenance) 
5. ความม่ันคงทางสังคม (social security) 
6. บริการสังคม (social services) 

              7. นันทนาการ (recreation) 
อยางไรก็ตาม การจําแนกองคประกอบของสวัสดิการสังคม ยังมีความแตกตางกันในเอกสารทาง

วิชาการท่ีเกีย่วของหลาย ๆ แหง เชน มีผูจําแนกองคประกอบของงานสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติความ
ม่ันคงทางสังคมของสหรัฐอเมริกา โดยแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. การประกันสังคม (social security) 
2. การสงเคราะหประชาชน (public assistance) และ 
3. การบริการสังคม (social services) 
ท้ังนี้ ผูท่ีจําแนกองคประกอบของสวัสดิการสังคมออกเปน 3 ประการ ก็จะกลาวถึงองค 

ประกอบ 7 ประการ ตามความหมายกวางไวในองคประกอบประการท่ีสาม คือ การบริการสังคม  
 

2. แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการเด็ก      
 2.1 ความหมายของคําวาสวัสดิการเด็ก 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา “สวัสดิการเด็ก” ไวมากมายดังนี ้
  สวัสดิการเด็ก    เปนหนึ่งในบริการมนษุย  (Human Services)  ท่ีเนนถึงความเปนอยูท่ีดีของเด็ก 
บริการท่ีจัดใหเด็กโดยสงเสริมการพัฒนาดานรางกาย  ดานจิตใจ  และดานสังคมหนวยงานท่ีจดัสวัสดิการเดก็
จะตองใหเดก็และครอบครัวมีความม่ันใจตอสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของ   เด็ก  17 
  การบริการสวสัดิการเด็กแบงเปน  4  ประเภท  ไดแก  

                                                        
17 David S.Liederman, Madelyn Dewoody and Megan C.Syluester Howard S.Harris and Davia C.Maloney, 1996, 

p.327.    อางใน ระพีพรรณ คําหอม และเฉลิมชัย  โรจนนครินทร. รายงานการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบริการ  สวัสดิการ
เด็กสําหรับเด็กที่อยูในครอบครัวท่ียากจน  ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร” กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2543 , หนา 33. 
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  1.  บริการสนับสนุนเพื่อชวยใหครอบครัวเขมแข็ง  (services to support) 

  2.  บริการปองกัน  (protective services) 

  3.  บริการดูแลนอกบาน  (out-of-home care services) 

  4.  บริการบุตรบุญธรรม  (adoption services) 

  ความหมายของสวัสดิการเด็ก  (Child Welfare)  จึงเปนบริการสังคมท่ีมุงชวยเหลือ  สนับสนุน  เสริม  

หรือทดแทนท่ีบิดามารดาของเด็กท่ีไมสามารถจะจัดใหแกเด็กในครอบครัวได  โดยมุงใหเด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ในสังคม  ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ  ไดรับบริการตั้งแตแรกเกิดดานสาธารณสุข  ไดรับการศึกษา  ไดรับการ

พัฒนาที่เหมาะสมตามวัย  สวัสดิการครอบครัวและเด็กจึงเปนส่ิงท่ีสัมพันธกันอันอยางแยกไมออก  เพราะเด็ก

เปนสวนหนึ่งของครอบครัว  การพัฒนา   สวัสดิการเด็ก  จึงจําเปนตองพัฒนาใหครอบครัวมีความเขมแข็งและ

เปนศูนยกลางของการจัดบริการ  สวัสดิการเด็กดวย 

 สวัสดิการเด็ก  มาจากการสรางความปลอดภัยเด็ก  (child-saving)  และการชวยเหลือเด็ก  (Child-

Rescuing)  โดยเนนท่ีประโยชนสูงสุดของเด็ก   สิทธิเด็กและโอกาสทีจ่ะนําไปสูการเจริญเติบโตและการพัฒนา

เด็ก18 

 “สวัสดิการเดก็” ประกอบดวย นโยบาย โปรแกรม (แผนงาน) กิจกรรมและความรับผิดชอบ ซ่ึงมีผล
ตอการกินดีอยูดีโดยท่ัว ๆ ไปของเด็ก ๆ ( General well being of Children ) กิจกรรมท่ีเห็นไดชัดเจน อาทิเชน 
ดานสุขาภิบาล (การคุมครองเด็กจากโรคภยัไขเจ็บ ) และการปองกันทางทหาร (การคุมครองเด็กจากการกาวราว
ภายนอก) กฎหมายท่ีคุมครองสวัสดิภาพโดยท่ัวไปของเด็กนัน้ ครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยาง เร่ิมต้ังแตการศึกษา
ภาคบังคับ กฎหมายแรงงานเด็กตาง ๆ และการฉีดวัคซีนปองกันโรค ตลอดจนการปองกันเด็กจากสารเสพติด
ตาง ๆ กฎระเบียบในการรัดเข็มขัดท่ีนั่งในรถยนต ตลอดจนการอบความรอนเส้ือผาของเด็ก อยางไรก็ตาม 
สวัสดิการเด็กนั้นถือวา เปนสาขาวิชาเฉพาะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหประเภทหนึ่ง (as a specialized 
field of social work practice) 19 

                                                        
18 Necl A. Cohen (1992, 242)  อางถึงใน   ระพีพรรณ คําหอม และเฉลิมชัย  โรจนนครินทร. รายงานการวิจัยเรื่อง 

“แนวทางการพัฒนาบริการสวัสดิการเด็กสําหรับเด็กที่อยูในครอบครัวท่ียากจน  ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร” 
กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2543 , หนา 34. 

19 พรเพ็ญ  พฤทธิ์ธโนปจัย.   “การจัดสวัสดิการสําหรับเด็กลูกจางกรรมกรกอสราง” วิทยานิพนธ      นิติศาสตรมหา
บัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกริก , 2543 ,  หนา 14-16 . 
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   สวัสดิการเด็กเปนงานสังคมสงเคราะหประเภทหน่ึง ซ่ึงเกี่ยวของกับการแสดงบทบาททางสังคม
ปญหาท่ีอยูในขายการชวยเหลือบริการนี้เปนปญหาท่ีเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบิดามารดาและบุตร 20 

สันนิบาตสวัสดิการเดก็แหงอเมริกา (The child Welfare League of America) ไดระบุไววา งาน
สวัสดิการเด็ก เปนการจดับริการสังคม (Social services) ใหแก เด็กและเยาวชนท่ีบิดามารดาของเขาไมสามารถ
จะรับผิดชอบเลี้ยงดูเขาไดโดยตลอดรอดฝง หรือซ่ึงชุมชนของเขาไมอาจท่ีจะจัดหาทรัพยากรตาง  ๆ  ตลอดจน
ใหความคุมครองปองกันตามท่ีเด็กและครอบครัวตองการได 

หนาท่ีสําคัญของงานสวัสดิการเด็ก ก็คือ เปนบริการสงเสริม สนับสนุนหรือบริการทดแทนท่ีบิดา
มารดาของเด็กไมสามารถจะจัดใหแกเด็กได นอกจากนัน้ ยังเปนบริการท่ีชวยแกไขปญหาการเล้ียงดู การทอดท้ิง
เด็ก หรือยวุอาชญากร และในกรณีท่ีเดก็ไมสามารถจะอาศัยอยูกับครอบครัวได งานสวัสดิการเด็กจึงตองอาศัย
ความรูทางสังคมสงเคราะหเปนหลักในการปฏิบัติงานและตองปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพอ่ืนๆ ดวย  

ดังนั้น งานสวสัดิการเด็ก จึงเปนบริการท่ีมุงชวยเหลือสนับสนุนเสริม หรือทดแทนการปฏิบัติหนาท่ี
ของบิดามารดาของเด็ก เม่ือบิดามารดาประสบความยุงยากไมสามารถจะทําหนาท่ีบิดามารดาท่ีด ี และสมบูรณ
แบบได นอกจากนี้ ยังเปนบริการท่ีจะชวยปรับปรุงสภาวะความเปนอยูของเด็กและครอบครัวใหดียิ่งข้ึน โดยการ
ชวยปรับปรุงสถาบันทางสังคมที่มีอยูใหมีสภาพดียิ่งข้ึน หรือโดยการชวยกอต้ังสถาบันสังคมใหมข้ึนหรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง งานสวัสดิการเดก็ เปนวิถีทางที่จัดข้ึนอยางเปนทางการและอยางมีระเบียบเพ่ือชวยปองกันและแกไข 
บําบัด หรือขจัดปญหาสังคม เชนเดยีวกบับริการสังคมประเภทอ่ืน ๆ และปญหาสังคมนั้น คือ ปญหาความ
ยากจน ปญหาที่เกิดจากความยุงยาก ในดานสัมพันธภาพระหวางบิดามารดาและบุตร บิดามารดาทําหนาท่ีไมได
ครบถวน จนกอใหเกิดปญหาบานแตก หรือครอบครัวแตกแยก ปญหาเด็กถูกทอดท้ิง  เรรอน และจรจัด ปญหา
ความทารุณโหดรายตอเด็ก ปญหาเด็กพิการ กําพรา และอนาถา ปญหาเด็กติดยาเสพติดใหโทษ ปญหาเด็กกระทํา
ผิด และปญหารายแรงอื่น  ๆ ดังไดกลาวมาขางตน  
 

2.2 วัตถุประสงค และเปาหมายของงานสวัสดิการเด็ก 
งานสวัสดิการเด็กซ่ึงมุงชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม หรือทดแทนการปฏิบัติหนาท่ีของบิดามารดาท่ี

แทจริงของเด็ก ท่ีอาจประสบความยุงยากเดือดรอนนานาประการ อาทิ มารดาถึงแกกรรม บิดาถึงแกกรรม บิดา
มารดาเจ็บปวย ถูกจําคุก เปนโรคจิต ตองอพยพยายถ่ิน เปนมารดานอกสมรส พิการ หรือไรความสามารถ  เปน
ตน โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมาย 2 ประการ คือ  

                                                        
20 ศรีทับทิม พานิชพันธุ. ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพบริษัท        สหธรรมกิ 

จํากัด, 2536, หนา 21. 
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 1. เพื่อชวยสงเสริมชีวิตครอบครัวใหราบร่ืน ม่ันคงและปลอดภัย เด็กจะสามารถอาศัยอยูในบานของ
เขาเองไดดวยดีมีความสุข และเสถียรภาพที่ดีในครอบครัวมีพัฒนาการทุกดานตลอดจนปรับตัวใหเขากับสมาชิก
ในครอบครัวและสังคมไดดวยดีและมีคุณภาพของชีวิตท่ีดีข้ึนในท่ีสุด(Better Quality of Life) 
  2. เพื่อจัดบริการทดแทนแกเด็กซ่ึงไมสามารถอยูกับครอบครัวไดดวยเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง เพื่อเปน
การเตรียมใหเขามีชีวิตท่ีสดช่ืน อบอุน และเตรียมพรอมท่ีจะอํานวยคุณประโยชนตอครอบครัวและสังคมได
ดวยดีในท่ีสุด 
 

2.3 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็ (Convention on the Rights of the child)  
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  เปนอนุสัญญาของสหประชาชาติอันเปนขอตกลง  ซ่ึงเสมือนเปน

ขอบัญญัติทางสังคมของโลกท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  มีสาระสําคัญ  54  มาตรา  โดย  40  มาตรา

แรก  วาดวยสิทธิของเด็กโดยตรง  นับแตสิทธิท่ีจะไดรับการปกปองคุมครองประกันสิทธิเบ้ืองตนและการ

รับรองสถานภาพทางกฎหมายของเด็กจากรัฐ  (1-8)  สิทธิท่ีจะไดอยูและมีความสัมพันธกับครอบครัว  (9-11)  

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  (12)  การแสดงออก  (13)  การนับถือศาสนา  (14)  การชุมนุมอยางสงบ  

(15)  การมีความเปนสวนตัว  (16)  โดยกําหนดหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองปกปองเด็กโดยดูแลส่ือมวลชนใหขาวสาร

แกเด็กในทางสราง สรรค  (17)  ดูแลครอบครัวใหรับผิดชอบเล้ียงดูเด็ก  (18)  คุมครองเด็กจากความรุนแรงจาก

การทําราย  (19)  คุมครองเด็กจากการถูกพลัดพรากจากครอบครัวและหามาตรการดูแลท่ีเหมาะสมทดแทนหาก

จําเปน  (20)  การประกันประโยชนสูงสุดของเด็กในเร่ืองการรับบุตรบุญธรรม  (21)  การประกันและคุมครอง

ชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกเด็กท่ีมีสถานะผูล้ีภัย  (22)  การดูแลเด็กพิการ  (23)  การจัดบริการสาธารณสุข

อนามัยและสุขาภิบาลแวดลอมแกเด็ก  (24)  การบําบัดรักษาสุขภาพท้ังกายและจิต  (25)  การประกันสังคม  (26)  

จัดมาตรฐานการดํารงชีวิตอยางเพียงพอแกเด็กเพื่อการพัฒนา  กาย  สมอง  จิตใจ  ศีลธรรม  และสังคม  (27)  

การจัดการศึกษา  ขจัดการไมรูหนังสือและระเบียบวินัยในโรงเรียนท่ีสอดคลองกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ

เด็ก  (28)  แนวทางการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาเด็กใหครบถวนในดานตางๆ  (29)  การดูแลเด็กของชุมชนกลุม

นอย  (30)  การเคารพสิทธิในการพักผอนและการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม  (32)  การคุมครองจากยาเสพติด  

(33)  การคุมครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชนทุกรูปแบบ  (34)  การปองกันการลักพาคาขายเด็ก  (35)  การ

ถูกแสวงหาประโยชนทุกรูปแบบ  (36)  คุมครองจากการทรมานและการลงโทษท่ีโหดรายและริดรอนเสรีท่ีจะ

ไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรมและการขอความชวยเหลือทางกฎหมาย  (37)  ประกันการเคารพตอกฎแหง

มนุษยธรรมระหวางประเทศท่ีจะปฏิบัติตอเด็กในกรณีพิพาทระหวางประเทศ  รวมทั้งการเกณฑทหารสําหรับ
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เด็กอายุต่ํากวา  15  ป  (38)  การดําเนินมาตรการเพ่ือฟนฟูรางกาย  จิตใจ  เด็กท่ีถูกกระทํามิชอบตางๆ  (39-40)     

การคุมครองทางกฎหมายและจัดกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็ก21  

องคกรสหประชาชาติไดมีการประกาศใชอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กซ่ึงเปนอนุสัญญาระหวางประเทศ
เม่ือป พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) โดยประเทศไทยไดรวมลงนามเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเม่ือวันท่ี 12 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) และมีผลบังคับใชในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2535 อนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเด็กมีท้ังหมด 54 ขอ ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนท่ี 1 เกี่ยวของกับสิทธิเด็กมีท้ังหมด 41 ขอ (ขอ 1-41)  
สวนท่ี 2 เกี่ยวของกับการดําเนินการของคณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็กมีท้ังหมด 4 ขอ (ขอ 42-45) สวนท่ี 3 
เกี่ยวของกับการลงนาม การใหสัตยาบันของประเทศภาคีตาง ๆ มีท้ังหมด 9 ขอ (ขอ 46-54) สําหรับประเทศไทย
ไดใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ ไดแก 22 

1. สิทธิท่ีจะมีชีวิต (Right to life) 
 เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวท่ีจะมีชีวิต รัฐจะตองประกันอยางเต็มท่ีท่ีจะใหเดก็มีการอยูรอด และการ

พัฒนาของเด็ก เด็กแตละคนมีสิทธิในตัวเองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาชนดิใด ๆ โดยไมคํานึงถึงเช้ือ
ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืน ตนกําเนิดทางชาติ  ชาติพันธุหรือสังคม 
ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็ก 

2. สิทธิท่ีจะไดรับการปกปองคุมครอง (Right to be protected)  
เด็กท่ีบิดา มารดา ผูปกครองไมสามารถใหการอุปการะเล้ียงดู อบรม ส่ังสอนชวยเหลือ สงเคราะห 

และคุมครองสวัสดิภาพ จะตองไดรับสิทธิในทันทีจากรัฐและพนักงานเจาหนาท่ีโดยคํานึงเช้ือชาติ สีผิว ชนช้ัน 
ศาสนา และเผาพันธุ 

3. สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา (Right to be developed) 
เด็กทุกคนจะตองไดรับการอุปการะเล้ียงดู อบรมส่ังสอน พัฒนาจากบิดา มารดา ผูปกครอง หรือ

ไดรับสวัสดิภาพตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน แตตองไมต่ํากวามาตรฐาน
ข้ันตํ่าท่ีกําหนด เชน ปจจัยส่ี การไดรับการศึกษา การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย 

4. สิทธิท่ีจะไดมีสวนรวม (Right to Participate) 
     เด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการดูแลสุขภาพ การศึกษา นันทนาการ และการฝกอาชีพ การแนะแนวให
คําปรึกษา และฝกอบรม เพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบตอสังคม 

                                                        
   21 สุรีรัตน  กานบัวแกว. “การจัดสวัสดิการสังคมแกเด็กถูกทอดทิ้งในทัศนะของนักสังคมสงเคราะห.” วิทยานิพนธ

สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542 , หนา 22-23 . 
  22 ระพีพรรณ คําหอม. สวัสดิการกับสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทอารยัน มีเดีย จํากัด , 2545 , หนา 98-99 . 
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และมีสวนรวมสงเสริมในกจิกรรมทางสังคมท่ีสนใจ  จากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็  (Convention on the Rights 
of the child : C.R.C)  ท่ีมีเนือ้หาเกีย่วของกับการพัฒนาสวัสดิการเด็ก  เชน 23 
 ขอ 23  1. รัฐภาคียอมรับวาเด็กท่ีพิการทางรางกายหรือจิตใจ ควรมีชีวิตท่ีสมบูรณและปกติสุขใน
สภาวะท่ีประกันในศักดิ์ศรี สงเสริมการพ่ึงพา ตนเอง และเอ้ืออํานวยใหเด็กมีสวนรวมอยางแข็งขันในชุมชน 
                 2. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการท่ีจะไดรับการดูแลเปนพิเศษ และจะสนับสนุนและ
ประกันท่ีจะขยาย เทาท่ีกําลังทรัพยากรจะอํานวย ความชวยเหลือซ่ึงมีการรองขอ และซ่ึงเหมาะสมกับสภาพของ
เด็ก และสภาพการณของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นท่ีดูแลเด็ก ไปยังเด็กท่ีอยูในเกณฑ และผูท่ีรับผิดชอบในการ
ดูแลเด็ก 
                 3. โดยยอมรับความจําเปนพิเศษของเด็กพิการ ความชวยเหลือท่ีใหตามวรรค 2 ของขอนี้เปน
การใหเปลาเทาท่ีจะเปนไปได ท้ังนี้ โดย พิจารณาถึงกําลังทรัพยของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นท่ีดูแลเด็ก และ
ความชวยเหลือเชนวาจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อท่ีจะประกันวา เด็กพิการจะสามารถ อยางมีประสิทธิผลท่ีจะเขาถึง 
และไดรับการศึกษา การฝกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการดานการฟนฟูสมรรถสภาพ การตระเตรียม 
สําหรับการจางงาน และโอกาสทางดาน   สันทนาการ ในลักษณะท่ีสงเสริใหเด็กสามารถบรรลุผลสําเร็จอยาง
เต็มท่ีเทาท่ีเปนไปไดในการเขากับสังคม และการพัฒนาตนเอง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจ
ดวย 
                 4. ภายใตบรรยากาศความรวมมือระหวางประเทศ รัฐภาคีจะสงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารที่เหมาะสม ในดานการดูแลสุขภาพ เชิงปองกัน และดานการรักษาเด็กพิการทางการแพทย ทางจิตวิทยา 
และทางการฟนฟูสมรรถภาพ รวมท้ังการเผยแพร และการเขาถึงขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับวิธีการฟนฟูการศึกษา
และการบริการดานการฝกอาชีพ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะชวยใหรัฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทักษะ 
และเพิ่มพูนประสบการณในดานนี้ ในเร่ืองนี้ความตองการของประเทศกําลังพัฒนาควรไดรับการคํานึงถึงเปน
พิเศษ 

 ขอ 24    1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กท่ีจะไดรับมาตรฐานสาธารณสุขท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ีจะหาไดและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการบําบัด รักษาความเจ็บปวยและการฟนฟูสุขภาพ     รัฐภาคีจะพยายาม
ดําเนินการท่ีจะประกันวาไมมีเด็กคนใดถูกริดรอนสิทธิในการรับบริการดูแล    สุขภาพเชนวานั้น 
                   2.  รัฐภาคีจะใหมีการปฏิบัติตามซ่ึงสิทธินี้อยางเต็มท่ี และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะดําเนนิ
มาตรการที่เหมาะสม ดังน้ี 

        ก) ลดการเสียชีวิตของทารกและเด็ก  
        ข) ประกันใหมีการใหความชวยเหลือทางการแพทยท่ีจําเปน และการดูแล   

                                                        
23 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก , http://www.lp.ago.go.th/select_topic/topic03.htm. 
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สุขภาพแกเด็กทุกคนโดยเนนการพัฒนาการ ดูแลสุขภาพข้ันปฐม  
        ค) ตอสูกับโรคภัยและทุโภชนาการ รวมท้ังท่ีอยูภายในขอบขายของการดูแล 

สุขภาพข้ันปฐม ซ่ึงนอกเหนือจาก วิธีการอ่ืนแลวยังดําเนินการโดยการใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูพรอมแลวและโดย
การจัดหาอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ และนํ้าดื่มท่ีสะอาดอยางเพียงพอ ท้ังนี้ โดยพิจารณาถึงอันตรายและความ
เส่ียงของมลภาวะแวดลอม  

        ง) ประกันใหมีการดูแลสุขภาพอยาเหมาะสมแกมารดาท้ังกอนและหลัง 
คลอด  

        จ) ประกันวาทุกสวนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก จะไดรับ           
ขอมูลขาวสาร และเขาถึงการศึกษาและการสนับสนุน ใหใชความรูพื้นฐานในเร่ืองโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
เร่ืองประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมมารดาเร่ืองอนามัยและ สุขาภิบาลสภาพแวดลอม และเร่ืองการปองกัน
อุบัติเหตุ  

        ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การแนะแนวแกบิดาและการใหบริการ 
และการศึกษาในเร่ืองการวางแผนครอบครัว  
                 3. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท้ังปวงเพื่อท่ีจะขจัดทางปฏิบัติ
ดั้งเดิมท่ีเปนผลรายตอสุขภาพของเด็ก  
                 4. รัฐภาคีรับท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อท่ีจะใหการ
ดําเนินการใหสิทธิท่ียอมรับในขอนี้บังเกิดผลอยางเต็มท่ี ตามลําดับ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ความจําเปนของประเทศ
กําลังพัฒนาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 ขอ 28   1.  รับภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะไดรับการศึกษา และเพื่อท่ีจะใหสิทธินี้บังเกิดผล
ตามลําดับ และบนพื้นฐานของโอกาสท่ีเทาเทียมกัน รัฐภาคีจะ 
          ก) จัดการศึกษาระดับประถมเปนภาคบังคับท่ีเด็กทุกคนสามารถเรียนไดโดย 
ไมเสียคาใชจาย  

        ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบตาง ๆ    รวมถึง 
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษา ใหแพรหลายและเปดกวางแกเด็กทุกคน และดําเนินมาตรการท่ี
เหมาะสม เชน การนํามาใชซ่ึงการศึกษาแบบใหเปลา และ การเสนอใหความชวยเหลือทางการเงินในกรณีท่ี
จําเปน  

        ค) ทําใหการศึกษาในระดับสูงเปดกวางแกทุกคนบนพ้ืนฐานของความ 
สามารถโดยทุกวิธีการท่ีเหมาะสม  

        ง) ทําใหขอมูลขาวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เปนท่ีแพร 
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หลายและเปดกวางแกเด็กทุกคน  
        จ) ดําเนินมาตรการเพ่ือสนับสนุนการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ และลด 

อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน  
                 2. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะประกันวา ระเบียบวินัยของ       โรงเรียนได
กําหนดข้ึนในลักษณะท่ีสอดคลองกับศักดิ์ศรี แหงความเปนมนุษยของเด็กและสอดคลองกับอนุสัญญานี้ 
                 3. รับภาคีจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง เพ่ือท่ีจะเกื้อกูลตอการขจัด ความเขลาและการไมรูหนังสือท่ัวโลกและเอ้ืออํานวย
ใหไดรับความรูทางวิชาการและทางเทคนิค และวิธีการสอนสมัยใหมเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ความตองการ ของประเทศ
กําลังพัฒนาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 ขอ 31   1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะมีการพักและเวลาพักผอน การเขารวม         กิจกรรม
การละเลนทางสันทนาการท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีสวนรวมอยางเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ 
                 2. รัฐภาคีจะเคารพและสงเสริมสิทธิของเด็ก ท่ีจะเขามีสวนรวมอยางเต็มท่ีในทางวัฒนธรรม
และศิลปะ และจะสนับสนุนการใชโอกาส อยางเหมาะสมเทาเทียมกันสําหรับ       กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ศิลปะ สันทนาการ และการพักผอนหยอนใจ 
 ขอ 32   1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะไดรับการคุมครองจากการแสวงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและจากการทํางานใดท่ีนาจะเปน การเส่ียงอันตราย หรือท่ีขัดขวางการศึกษาของเด็กหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพ หรือการพัฒนาทางรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก 
                 2.  รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษาเพื่อประกันใหมี
การดําเนินการตามขอนี้ เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว และโดยคํานึงถึงบทบัญญัติดังกลาว และโดยคํานึงถึง
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของในตราสารระหวางประเทศอ่ืน ๆ รัฐภาคีจะ 

         ก) กําหนดอายุข้ันตํ่าสําหรับการรับเขาทํางาน  
         ข) กําหนดกฎเกณฑท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับจํานวนช่ัวโมง และสภาพการจาง 

งาน  
         ค) กําหนดบทลงโทษ หรือวิธีการลงโทษอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันให 

ขอนี้มีผลบังคับใชจริง  
 

 ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กดังกลาวเปนการแสดงแนวนโยบายท่ีคํานึงถึงสิทธิเด็กท่ีจะไดรับการดูแล  

ปกปอง  คุมครอง  ปองกัน  และพัฒนาเด็กใหมีสวัสดิภาพท่ีดี  ดังนั้นการจัด         สวัสดิการเด็กจึงเปนเร่ืองของ

คนทุกคนในสังคมท่ีตองดูแลรับผิดชอบรวมกันตอเด็ก  โดยไมเลือกปฏิบัติ  ไมวาเด็กจะเปนเด็กดอยโอกาสใน
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ลักษณะใดก็ตาม  เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม  ตามวัยและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

คุณภาพตรงกับความตองการพื้นฐานของเด็ก 

 หากพิจารณาจากสิทธิเด็กท่ีนาสนใจ  และถือเปนงานช้ินสําคัญของ ศ.ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ  อดตี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และอดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นไวเกี่ยวกับ  

"คุณภาพแหงชีวิต  ปฏิทินแหงความหวัง  จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน"  ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตเดก็ไวโดย

ใชภาษางาย  ในท่ีนี้ผูศึกษาไดหยิบยกเพียงบางสวนท่ีเกีย่วของกับเดก็     ดังนี้  24 

 "เม่ือผมอยูในครรภของแม  ผมอยากใหแมกนิอาหารถูกหลักโภชนาการและไดรับการเอาใจใสดาน

สวัสดิการแมและเด็ก 

 ผมไมตองการมีพี่นองมากมายอยางท่ีพอแมผมมีมา  และผมไมอยากใหแมมีนองกระช้ันชิดกับผม

เกินไปนัก  แมกับพอผมจะแตงงานกนัตามประเพณหีรือไม  ไมสําคัญ  ท่ีสําคัญแมกับพอตองอยูรวมกนัและไม

ทะเลาะกนับอยๆ 

 ในระยะ  2-3  ป  หลังจากท่ีผมเกิดมา  ผมอยากใหแมกับ  ผมไดกินอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ  

เพราะเปนระยะท่ีรางกายและสมองผมเติบโตข้ึน  และเปนระยะท่ีจะสงผลดีผลรายใหผมในอนาคต 

 ผมตองการไปโรงเรียน  และอยากใหพี่สาวหรือนองสาวผมไดเรียนหนังสือดวย  แลวเรียนรูวิชาท่ีจะ

ไปทํางานได  กับใหโรงเรียนอบรมส่ังสอนเร่ืองศีลธรรมจรรยาใหเรา  ถาเผอิญผมเรียนเกงไปไดถึงช้ันสูงๆ  ก็

ขอใหมีโอกาสเรียนไดสูงท่ีสุด 

 เม่ือออกจากโรงเรียน  ผมก็อยากทํางานเล้ียงชีพ  และงานท่ีนาสนใจพอท่ีจะทําใหผมรูสึกวาไดทํา

ประโยชนแกคนอ่ืน" 

 งานของ  ศ.ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ  ไดแสดงใหเหน็วาเดก็กับครอบครัวเปนส่ิงท่ีแยกกันไมออก  

โดยเฉพาะเดก็จะตองไดรับการดูแลต้ังแตอยูในครรภของมารดาสวัสดิการของเด็กจึงอยูท่ีแมและครอบครัวเด็ก

จะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว  เดก็จะตองอยูในครอบครัวอบอุน  ท่ีพอและแมอยูรวมกนัไม

ทะเลาะกนับอยๆ  เดก็ตองไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานดานโภชนาการ  เพื่อสงเสริมใหเดก็มี

พัฒนาการดานรางกาย  สติปญญา  อารมณจิตใจ  และสังคมท่ีดี  เด็กจึงตองไดรับการคุมครอง  ปกปอง  ดูแลจาก

มารดาและครอบครัว  เด็กจงึเปนรากฐานของสังคม  หากเด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดใีนวยัเยาว  ยอมสงผลตอการเปน

ผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 

                                                        
 24 เร่ืองเดียวกัน , หนา 23 -24 . 
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3. วิวัฒนาการของการจัดสวัสดิการสังคม 
สังคมไทย สวัสดิการสังคมเพ่ิงไดรับความสนใจอยางจริงจงัในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530–2534) โดยคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมแหงชาติ กรม
ประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ปจจุบันสังกัดในกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดมี
การจัดทําแผนการพัฒนาทางสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2530–2534)  เพื่อเปนแผนแมบทช้ีนําแนว
ทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะหใหกับภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําไปใชปฏิบัติได เม่ือเขาสูแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี 2  ไดมีการเปล่ียนช่ือแผนเปน “แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2535–2539)  ปจจบัุนกําลังเขาสูแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2545–2549)  โดยอยูภายใตบทบาทของรัฐเปนสําคัญ   โดยสรุปการววิฒันาการของงานสวัสดิการ
สังคมไทยแบงไดเปน 3 ยุค 25   ดังน้ี 
                1. ยคุแรก (กอน พ.ศ. 2475–2499)  ยุคแรกนี้เปนชวงกอนการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยจนถึงหลังการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงพัฒนาการของงานสวัสดิการ
ในชวงนี้ถือเปนรากฐานสําคัญของงานสวัสดิการสังคมในยุคตอไป 
                2.   ยุคท่ีสอง (พ.ศ.  2500–2534)  เปนชวงระหวางแผนพฒันาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี  1 (พ.ศ. 2504–
2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530–2534)  โดยในป พ.ศ.  2502  รัฐบาล
ไดจัดตั้งสภาพฒันาเศรษฐกจิแหงชาติข้ึน รัฐเร่ิมใหความสําคัญกับงาน สวัสดิการสังคมในชวงแผนพฒันา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520–2524) และเร่ิมมีการจัดทําแผนพัฒนาทางสังคมสงเคราะหแหงชาติฉบับ
ท่ี 1 (พ.ศ.  2530–2534)  ข้ึนเปนคร้ังแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.  2530–2534)  การ
พัฒนาสังคมจงึเปนผลลัพธท่ีไดรับจากการพัฒนาเศรษฐกิจ   รัฐใหการดูแลสงเคราะหประชาชนท่ีเดือดรอนเปน
หลัก ตอมารัฐไดประกาศใชกฎหมายประกันสังคมเพ่ือรองรับการเปนประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตน
ท่ีสําคัญของการสรางระบบความม่ันคงทางสังคม  
 3. ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน)  ยุคปจจุบันเปนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี 7 ( พ.ศ.  2535–2539)  จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 ( พ.ศ.  2545–2549) หลังจาก
การพัฒนาประเทศไปสูประเทศอุตสาหกรรม สงผลใหสังคมไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิแบบฟองสบู
ในชวงแผนพฒันาท่ี 7 และมีปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทําใหเกดิผลกระทบตอสังคมไทย ทําใหเกิดความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความออนแอทางเศรษฐกิจ  และการเกิดปญหาการกระจายรายได 

                                                        
   25 ระพีพรรณ คําหอม . สวัสดิการกับสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทอารยัน มีเดีย จํากัด, 2545 , หนา 36-48 . 
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และปญหาสังคมอีกมากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาโสเภณี เด็กถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน ฯลฯ ปญหาดังกลาวนับวันยิ่งมีความสลับซับซอน
มากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีระบบสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห และโครงขายความปลอดภัยทางสังคมท่ีมีอยูยัง
ไมครอบคลุม และเขมแข็งเพยีงพอท่ีจะรองรับปญหาตาง ๆ เหลานั้นได 
 ดังนั้นในแผนพัฒนาเดก็และเยาวชนแหงชาติฉบับปจจุบัน จึงไดกําหนดนโยบายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหรับสิทธิในดานการบริการสวัสดิการจากรัฐอยางเทาเทียมกนั โดยการจดับริการของเด็กและเยาวชน
ของหนวยงานราชการตาง ๆ โดยจําแนกตามกลุมอาย ุ เพื่อตอบสนองพัฒนาการของเด็กและเยาวชนแตละวยั  
ดังนี้26      
 กลุมอายุต่ํากวา 5  ป  รัฐใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพอนามยัแมและเดก็ การสรางภูมิคุมกันโรค  
การปองกันการขาดสารอาหาร  การบริการเพื่อเตรียมความพรอมในระดับกอนประถมศึกษา เชน ศูนยพัฒนาเดก็
ปฐมวัย  ศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมของเด็กพิการ  การจัดหาเคร่ืองเลนสําหรับเด็ก  การสงเคราะหเดก็ถูก
ทอดท้ิง กําพรา การจัดอาหารกลางวันและการดื่มนมเปนอาหารเสริม  รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กกอนเกณฑ  ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กในวยันี้ เปนผลจากปญหาการบริการไม
เพียงพอและไมครอบคลุมทุกพื้นท่ี และผูทํางานเกีย่วกบัเด็กเล็กขาดทักษะในการดแูลใหบริการเด็กดานสุขภาพ
อนามัย กลุมอาย ุ 6 - 14   ป  รัฐบาลใหความสําคัญตอการศึกษาของเด็กเปนหลัก และเนนเดก็ในชวงอายุของ
การศึกษาภาคบังคับ   และการ ตรวจสุขภาพใหเด็กไดรับเกลือไอโอดีนใน 
การหุงตมอาหารและจัดบริการน้ําดื่มสะอาดให 
 เด็กท่ีจบการศกึษาภาคบังคับมีท้ังเด็กทัว่ไปและเดก็พิการ รัฐไดจัดบริการการศึกษาตอใน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสถานศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยเฉพาะ  ตลอดจนสงเสริมการเรียนรวม 
ระหวางเด็กพกิารและเดก็ปกติ สําหรับกลุมเด็กท่ีตองการทํางานและไมตองการศึกษาตอรัฐไดมีบริการฝกอบรม
อาชีพระยะส้ันและมีระบบตรวจสอบแรงงาน อยางไรก็ตามการดําเนนิการควบคุมยังไมท่ัวถึงโดยเฉพาะสถาน
ประกอบการที่มิไดจดทะเบยีน  และมีปญหาท่ีเด็กไมอาจเขาถึงบริการทางการศึกษา ตองทํางานกอนวัยอันควร 
ขณะท่ีกลุมท่ีเขาถึงบริการก็ยังมีปญหาเร่ืองมาตรฐานไมเทาเทียมกนัในแตละพ้ืนท่ี 
    กลุมอาย ุ 15 - 25 ป รัฐใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา การพฒันาบุคลิกภาพและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ในรูปแบบของการจัดบริการทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
ระดับอุดมศึกษา  จะเห็นไดวาในกลุมนี้รัฐมีการใหบริการในเร่ืองการศกึษาตอ และการฝกอบรมอาชีพเทานั้น  

                                                        
   26 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ. นโยบายเยาวชนแหงชาติและแผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545-2554). กรุงเทพมหานคร :  บริษัท เอ็น พี กราฟฟค ดีไซด, 2544, หนา 1-12. 
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   นอกจากมีการจัดบริการสําหรับเด็กและเยาวชน จําแนกตามกลุมอายแุลว  ยังมีการจัดบริการสําหรับ
เด็กท่ีอยูในภาวะยากลําบาก  ซ่ึงตองการความชวยเหลือจากสังคมเปนพิเศษ โดยมีการจัดทําแผนแกไขปญหาเดก็
ในภาวะยากลําบากเปนการเฉพาะ  เพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวิตไดและมีความพรอมท่ีจะพัฒนาใหเต็มตาม
ศักยภาพ   
4. หลักการของการจัดสวัสดกิารสังคม 

หลักการของงานสวัสดิการสังคมมี 4 ประการคือ 27 
 1. การจัดสวสัดิการสังคมจะตองคํานึงถึงปญหาหรือความตองการบริการหรือความจําเปน (needs) 

ชองทางการจดัสวัสดิการสังคมมี 5 สวน ไดแก ครอบครัว เครือญาติ นายจาง องคกรการกุศล และรัฐบาล การจัด
สวัสดิการสังคมจึงเกี่ยวของกับการใชมาตรการดานกฎหมาย  มาตรการดานภาษีอากร รวมท้ังมาตรการดานการ
กระจายรายได 

2. การใชมาตรการของงานสวัสดิการจากงานอาชีพ (occupational measure) โดยใชหลักการสากล  
(UNIVERSAL COVERAGE) ครอบคลุมเฉพาะกลุมเปาหมาย กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิรับบริการ
สวัสดิการ 

3. การใชมาตรการบริการสังคม (social services measure) ในฐานะพลเมืองของรัฐ     ประชาชนมี
สิทธิไดรับบริการสังคมจากรัฐเพื่อใหคนมีความม่ันคงทางสังคม 

4. ระบบการจดัสวัสดิการสังคมมี 3 ดานไดแก การสงเคราะหประชาชน การประกนัสังคม และการ
บริการสังคม 
  

ท้ังนี้ หลักการในการจัดสวสัดิการสังคมท่ีใหเกดิประโยชนตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้  ไดแก  ความ
ตองการ ความเปนพลเมือง สิทธิและความรับผิดชอบ ความเสมอภาคและความยุติธรรม 28 

1. ความตองการ  (needs)  
       ตามแนวคิดของ มาสโลว (Maslow) กลาววา ความตองการพื้นฐานของมนุษยท่ีสําคัญมี 5 ดาน

ไดแก ความตองการทางกายภาพ ความตองการความม่ันคงปลอดภัย ความตองการความเปนเจาของและความรัก 
ความตองการมีช่ือเสียง  รวมท้ังความตองการประสบความสําเร็จในชีวติ 

                                                        
   27 ดอนนิสัน (Donnison, 1961) และทิสมัสส  Titmuss, 1974. อางใน ระพีพรรณ คําหอม . สวัสดิการกับสังคมไทย.  

กรุงเทพมหานคร : บริษัทอารยัน มีเดีย จํากัด, 2545, หนา 23-26. 
   28 โสภิดา  วิทยาศิริกุล. “การศึกษาเปรียบเทียบความตองการสวัสดิการดานนันทนาการของผูตองขังระหวางกับ

ผูตองขังเด็ดขาดเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2545, หนา 16-17.  
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       และมีผูแบงความตองการโดยใชความรูสึก  ปทัสฐานทางสังคม และการเปรียบเทียบกับกลุมตาง  ๆ 
ดังนี้ คือ 

       1.  ความตองการที่รูสึกได (felt need) เชน ปจจยัส่ี 
       2. ความตองการที่แสดงออกมา (expressed need) 
       3. ความตองการตามปทัสฐาน (normative need) 
        4. ความตองการเปรียบเทียบระหวางกลุม (comparative need) 

2.  ความเปนพลเมือง (citizenship) 
         หลักการของการจัดสวสัดิการสังคม คือ การท่ีคนตองไดรับบริการสวัสดิการสังคมในฐานะท่ีเปน

พลเมืองของรัฐ โดยเฉพาะการไดรับบริการพิเศษ (special services) ท่ีจัดใหเฉพาะกลุม บริการพื้นฐานท่ีคนควร
ไดรับ เชน น้าํสะอาด อาหารท่ีเพียงพอ ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม  ขณะท่ี
นักวิชาการบางทาน เห็นวาการจัดบริการสังคมควรคํานึงถึงความเทาเทียมกันของคนในรัฐทุกรุน (generational 
equity) 

3. สิทธิและความรับผิดชอบ ความเสมอภาค และความยุติธรรม (rights and responsibility equity and 
fairness) 

 
    สวัสดิการสังคมเปนเร่ืองของปจเจกบุคคล และครอบครัวท่ีตองรับผิดชอบ รัฐจะจัดสวัสดิการสังคม

เฉพาะท่ีเปนความตองการรวมกันของคนในสังคม โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการใหคนใน
สังคมแทนองคกรรัฐจัดให หลักการจดัสวัสดิการสังคมในลักษณะนี้ปรากฏชัดเจนในประเทศตอไปนี้ เชน 
ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ท่ีมองวาสวัสดิการสังคมเปนสิทธิและทุกคนตองเขามามี
สวนรับผิดชอบรวมกัน โดยคํานึงถึงความเทาเทียม และความยุติธรรม 

 
หลักการของสวัสดกิารสังคมไทย 

    การจัดสวัสดิการสังคมของไทยในปจจุบันไดคํานึงหลักการท่ีสอดคลองกับความเปนสากลโลก โดย
สามารถสรุปหลักการของสวัสดิการสังคมไทยท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 

1. สิทธิมนุษยชน (human rights)  
 สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 ไดกําหนดถึงสิทธิของบุคคล สิทธิ

ของเด็ก สตรี คนชรา และผูพิการทุพพลภาพที่เนนใหมีการพิทักษ ปกปอง คุมครอง สิทธิของกลุมเปาหมาย
ดังกลาวโดยเฉพาะบริการพืน้ฐานท่ีประชาชนไทยควรจะไดรับ เชน บริการการศึกษา ภาคบังคับ 12 ป บริการ
ประกันสุขภาพจากโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เปนตน 
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2. ความตองการข้ันพื้นฐาน (basic needs) 
 ประชาชนทุกคนควรไดรับบริการสวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐานจากรัฐบริการท่ีมุงตอบสนองปญหา

และความตองการของคนในสังคม โดยท่ัวไปบริการพื้นฐานมักจะถือเปนบริการข้ันตํ่าสุด (minimum needs) ท่ี
รัฐตองจัดใหกบัคนในสังคม เชน การศึกษาภาคบังคับ บริการสุขภาพอนามัยของรัฐ เปนตน ซ่ึงรัฐไดกําหนดให
มีเคร่ืองช้ีวัดถึงความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อใหสามารถตอบสนองกับปญหาและความตองการของคนใน
สังคมไดในระดับหนึ่ง  

3. ความเปนธรรมทางสังคม (social justice) 
 หลักการสําคัญขอนี้ บริการสวัสดิการสังคมท่ีดีจะตองเปนบริการท่ีอยูบนพืน้ฐานความถูกตองของ

กฎหมาย ความยุติธรรมทางสังคม บริการท่ีไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนเพศ ชนช้ัน สีผิวศาสนา วัฒนธรรม ซ่ึง
หลักการขอนีย้ังแสดงถึงความครอบคลุมครบถวนของบริการท่ีประชาชนพึงจะไดรับการเขาถึงบริการสวัสดิการ
สังคมโดยไมถูกตัดโอกาสออกไป 

4. การมีสวนรวมของคนในสังคมทุกระดับ (participation) 
 บริการสวัสดิการสังคมจําเปนตองตระหนักถึงหลักการมีสวนรวมของคนทุกคนในสังคม เพราะ

บริการสวัสดิการสังคมเปนบริการท่ีเกี่ยวของกับคนในสังคมต้ังแตเกดิจนตาย เพราะฉะน้ันจําเปนตองเปด
โอกาสใหคนทุกกลุมทุกระดับท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนต้ังแตรวมคิดคนปญหารวมวิเคราะห 
รวมวางแผน รวมจัดบริการ และรวมติดตามประเมินผลบริการท่ีจัดใหวาเปนท่ีพึงพอใจ และสอดคลองกับความ
ตองการของคนในสังคมมากนอยเพียงใด 

5. ความโปรงใส (transparency) 
 หลักการขอนีเ้ปนการเปดโอกาสใหประชาชน องคกรตาง ๆ ท่ีมีสวนเกีย่วของในการจดับริการ

สามารถเขามารวมตรวจสอบถึงความถูกตองความเหมาะสมของโครงการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประชาชนผูใชบริการเปนหลัก โดยองคกรจะตองใชกระบวนการประชาธิปไตยเขามาในการจัดบริการ
สวัสดิการสังคม เชน การมีตวัแทนเขามาเปนปากเสียงการติดตามตรวจสอบผลงานของรัฐใหเปนไปในทิศทางท่ี
ถูกตอง 
       หลักการสําคัญของการสรางความม่ันคงทางสังคมหรือการจัดสวัสดิการสังคม รัฐจะตองกระทํา
โดยเนนใหเห็นถึงเปาหมาย ลักษณะของงานและมาตรการหรือโครงการจัดกิจกรรมดาน สวัสดิการสังคม     เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือสมาชิกในสังคมโดยสวนรวมเปนหลัก จําแนกออกไดดังแผนภูมิตอไปนี้ คือ29  
 

                                                        
29 ธีระ  ศรีธรรมรักษ และวิทย  ชะนะภัย. “อนาคตประเทศไทยกับการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม. รายงานการ

วิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2538,หนา 21- 23 . 
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 จากแผนภูมิขางบนสามารถอธิบายในสวนท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคมในแตละดานไดดังนี ้  
 1. หลักการประกันสังคม หรือ การประกันสังคม (Social Insurance) 

        เปนวิธีการที่รัฐบาลออกกฎหมายบังคับใหประชาชนทําการประกันรายไดของตนไวกับรัฐบาล
และมีนายจางเขามารวมออกเงินสมทบดวย การท่ีรัฐบังคับใหประชาชนประกันรายไดไวก็ เพื่อประโยชนของ
ผูประกันเองวาในยามท่ีผูนั้นขาดรายไดข้ึนมาจะไดไมเดือดรอน   ยังคงมีผลประโยชนทดแทนจากการ
ประกันสังคมมาเปนรายไดใชจายเล้ียงตนเองและครอบครัว  ซ่ึงผลประโยชนเหลานี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
น้ําพักน้ําแรงของผูประกันตนนั่นเอง 
 2. หลักการสงเคราะห หรือ สาธารณูปการ (Social  Assistance) 

       เปนการชวยเหลือโดยท่ัว ๆ ไป แกประชาชน หรือครอบครัวท่ีไมสามารถชวยตนเองได โดยจะตอง
มีการสอบขอเท็จจริงหรือทดสอบความจําเปน (means test) กอนท่ีจะใหความชวยเหลือ ซ่ึงมีหลายวิธีแลวแตวามี
ความจําเปนแกการทดสอบเพียงใด ถากรณีท่ีปรากฏชัดวา บุคคลใดประสบความทุกขยากจริง เชน ประสบ
อุทกภัย วาตภยั อัคคีภัย ซ่ึงเราเห็นชัดเจนอยูแลวก็ไมจําเปนตองทําการทดสอบความจําเปนกใ็หความชวยเหลือ
ไดทันที่ เพยีงแตดูวาเขาอยูในสถานการณนั้นจริงหรือไมเทานั้น 

    ซ่ึงหลักในการใหความชวยเหลือแบบการสงเคราะหหรือสาธารณูปการ  มีหลัก 4 ประการคือ 

การจัดสวัสดกิารสังคม 
(Social Welfare) 

หลักการ
ประกันสังคมหรือ
การประกันสังคม 
(Social Insurance) 

หลักการสงเคราะห
หรือสาธารณูปการ 
(Social Assistance) 

หลักการจัด
สวัสดิการสังคม
หรือบริการทาง

สังคม 
(Social service) 
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1.1 ชวยเหลือเปนเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน หรือแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือชวยเปนคร้ัง
คราวระยะหนึง่พอใหผูไดรับความทุกขยากเดือดรอนต้ังตัวไดใหม  เชน ผูประสบภัย ไดรับความเดือดรอนจาก
ไฟไหม น้ําทวม เปนตน 

1.2 ชวยเหลือเปนส่ิงของ ซ่ึงจะตองพจิารณาตามความจําเปนในส่ิงท่ีเขาจําเปนจริง ๆ เพื่อนําไปใช
ในการบําบัดความตองการอยางแทจริง 

1.3 ชวยเหลือแบบรับเขาอยูในสถานสงเคราะห เปนการชวยเหลือบุคคลหลายประเภท เชน สถาน
สงเคราะหเดก็กําพราอนาถาของรัฐบาล รับอุปการะเล้ียงดูใหการศึกษาอบรมเด็กเหลานี้ตามนโยบายของรัฐบาล 

1.4 ชวยเหลือในรูปของบริการเปนการชวยเหลือบริการใหคําแนะนาํ ปรึกษา หางานใหทํา การ
จัดสรรท่ีดินใหอยูทํากนิในนิคมสรางตนเอง และการฝกอาชีพใหเพื่อจะไดมีทางทํามาหากิน 

3. หลักการจัดสวัสดิการสังคมหรือบริการสาธารณะ (Social Services) 
        เปนวิธีการท่ีรัฐบาลใหความชวยเหลือประชาชนกลุมหนึ่งกลุมใดเปนการท่ัวไปโดยไมคํานึงถึงวาผู
นั้นจะตองมีความเดือดรอนจริง ๆ หรือไม และผูรับบริการก็ไมจําเปนตองมีสวนรวมบริจาคสมทบเหมือนการ
ประกันสังคม การใหบริการลักษณะนี ้  เชน การใหบํานาญคนชราท่ัวไป ซ่ึงความจริงคนชรานั้นอาจไม
เดือดรอนกไ็ด การชวยเหลือหญิงหมาย เปนตน 
 

ประเภทบริการสวัสดิการสังคม 
การศึกษา  (Education) 
1. ทุนการศึกษา         
2.วัสดุอุปกรณทางการศึกษา อาหารกลางวนั อาหารเสริม 
3.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
4. การประกันสังคม(การสงเคราะหบุตร) 
5. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
6. การศึกษาภาคบังคับ 
7. นมฟรีใหเดก็นักเรียน 
 
สุขภาพ   (Health) 
1.งานสังคมสงเคราะหในโรงพยาบาล 

 2. บัตรสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล 
      3. การประกันสุขภาพ                 
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   4. การประกนัสังคม (ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย) 
   5. บัตรประจําตัวผูสูงอาย ุ
 
ท่ีอยูอาศัย  (Housing) 
1. บานพักฉุกเฉิน 
2. การเคหะสงเคราะห 
3. การจัดสหกรณและเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย 
4. การปรับปรุงชุมชนแออัด 

 
      การประกันรายได   (Income Maintenance) 
      1. เบ้ียยังชีพ 

           2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
           3. นิคมสรางตนเอง 
           4.  การปฏิรูปท่ีดิน 

             5. การประกันสังคม (เงินชดเชยการขาดรายไดกรณีตาง ๆ เชน เจ็บปวย พิการ                   ทุพพลภาพ  
ชราภาพ  การวางงาน) 
 

    สวัสดิการแรงงาน  (Employment) 
           1. การชวยเหลือคนงานท่ีประสบปญหา 
 2. การฝกอาชีพ 
 3. การประกันสังคม 
           4. กองทุนบํานาญ 
           5. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
           6. การคุมครองแรงงาน 
           7. การจดัหางาน 
 

นันทนาการ  (Recreation) 
1. สวนสัตว 
2. สวนสาธารณะ 
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3. สนามกีฬา ศูนยกฬีา ศูนยชุมชน ศูนยเยาวชน 
         บริการทางสังคมท่ัวไป   (General Social Services) 
         1. การชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูถูกละเลยทางสังคมประเภทตาง ๆ เชน เด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุ  คนพิการ ชนกลุมนอย ผูตองขัง ผูพนโทษ ผูประสบภัย ผูไมมีท่ีทํากิน คนไรท่ีพึ่ง คนขอทาน ผูติดยา
เสพติด ผูติดเช้ือเอดส 
                2. การประกันสังคม (การประกนัตนเอง) 
          3. การฌาปนกิจสงเคราะห 
          4. การชวยเหลือผูประสบภัย 
          5. การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากส่ิงแวดลอม 
           
5.  ขอบเขตของการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย 

ขอบเขตของการจัดสวัสดิการสังคมแยกตามดานตาง ๆ ไดดังนี้ 30 

1.  สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย 
  การใหบริการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัยสําหรับประชาชน ถือเปนสิทธิของประชาชนท่ี

จะไดรับการบริการรักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ ผูยากไรไดรับบริการโดยไมเสียคาใชจาย 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 52 และถือเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตอง
ใหบริการดังกลาวตาม มาตรา 80 ซ่ึงรัฐบาลไดจัดบริการดานนี้แกประชาชนยากจนไดแก โครงการบัตรประกัน
สุขภาพ โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอย โครงการจัดบริการสุขภาพแกผูพิการและทุพพลภาพ การใหบริการ
รักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคาแกกลุมเปาหมายที่สังคมควรเก้ือกูล เชน เด็กอายแุรกเกิด –12 ป นักเรียนมัธยมตน 
ผูสูงอายุ พระสงฆ  ทหารผานศึก การจดับริการทางสุขภาพแกผูติดเช้ือเอดส เปนตน 

2.  สวัสดิการดานการศึกษา 
  การใหบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสําหรับประชาชน ไดแก โครงการการจัดการศึกษา

ภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหการศึกษาข้ันพื้นฐานแกนักเรียนโดยไมเก็บ
คาใชจายแกนกัเรียนในระดบักอนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการกองทุนใหกูยืมเพือ่
การศึกษา  โดยใหเงินกูดอกเบ้ียตํ่าแกนกัเรียนต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรี
ภายในประเทศท่ีมีรายไดนอย โครงการอาหารกลางวันโดยจัดใหมีอาหารกลางวนัเล้ียงเด็กตั้งแตกอนประถม
และระดับประถมศึกษาป 1 -6 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ใหแกเด็กกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา

                                                        
  30 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9   (พ.ศ. 2545–2549), www.civilsociety.or.th ,  2545 
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ปท่ี 1-4  และรัฐบาลปจจุบันไดมีนโยบายเรงดวนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อจัดบริการดานการศึกษาให
กลุมเปาหมายทุกกลุมอยางครอบคลุมมากข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
มาตรา 43 นอกจากนัน้เร่ิมมีการใหความสําคัญกับงานสังคมสงเคราะหทางการศึกษา มีการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนสีขาวและการใหโอกาสแกคนพิการเขาเรียนทุกคน 

3.  สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย 
                       การใหบริการสวัสดิการสังคมดานท่ีอยูอาศัยสําหรับประชาชน  รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญ   
และความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาความไมม่ันคงในการอยูอาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกผูดอยโอกาสกลุมผูมีรายไดนอย  โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย และกระทรวงการคลังรวมกันดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยมอบหมายใหการเคหะแหงชาติจัดสราง
ท่ีอยูอาศัยใหแกผูดอยโอกาสกลุมผูมีรายไดนอย  รวมถึงขาราชการช้ันผูนอย  และพนักงานหนวยงานของรัฐ   
เพ่ือใหไดเชาซ้ือท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองในราคาท่ีสามารถรับภาระไดจํานวนท้ังส้ิน 600,000 หนวย ภายใน
ระยะเวลา 5 ป (2546-2550) และใหการเคหะแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการจัดท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูมี
รายไดนอยในทุกสาขาอาชีพ  รวมทั้งขาราชการ ช้ันผูนอย   พนักงานหนวยงานของรัฐ ผูใชแรงงานและ    ผู
ประกอบอาชีพอิสระท่ีเปนธุรกิจขนาดยอมโดยใหใชหลักวิชาการพัฒนาเมือง (Urban Development)  รวมทั้ง
ดําเนินการสํารวจกลุมเปาหมาย (Focus Group)  กอนการจัดทําโครงการเพ่ือคัดเลือกทําเลท่ีตั้งโครงการให
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และใหพิจารณาแนวทางความรวมมือกับภาคเอกชนในการผลิตท่ี
อยูอาศัยในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production)  รวมท้ังการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) รวม
ดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทร เพื่อใหผูมีรายไดนอยไดซ้ือท่ีอยูอาศัยพรอมอุปกรณตกแตงท่ีจําเปนในราคาถูก 
รวมทั้งเห็นชอบใหธนาคารอาคารสงเคราะหจัดต้ังวงเงินหมุนเวียน จํานวน 300 ลานบาท เพื่อใหการเคหะ
แหงชาติใชในการซ้ืออาคารคืน และนํากลับมาขายใหมในกรณีท่ีผูเชาซ้ือขาดการชําระติดตอกันเกิน 3 เดือน โดย
รัฐบาลจะเปนผูรับภาระดอกเบ้ีย31 
 4. สวัสดิการแรงงาน 

การใหบริการสวัสดิการสังคมดานการแรงงานสําหรับประชาชน ไดแก โครงการกองทุนสงเคราะห
ลูกจาง โดยเร่ิมในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไป ในกรณีลาออก จะไดรับเงินท่ีเปนเงินสะสม 
เงินสมทบและดอกผลจากเงินขางตน ในกรณีเสียชีวิตจะไดรับเงินสะสม เงินสมทบและดอกผลจากเงินขางตน
แกครอบครัว ในกรณีถูกเลิกจาง และนายจางไมสามารถจายเงินไดตามกฎหมายแรงงานไดจะไดรับเงินชดเชย
เปนเวลา 1 เดือน และกรณีอ่ืน จะไดรับเงินตามอัตรา และระยะเวลาท่ีกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด  

                                                        
 31 บทสรุปของผูบริหาร,โครงการบานเอื้ออาทร, http://www.nhanet.or.th/arthorn_01.doc. 
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นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการจัดสวัสดิการเล้ียงดูบุตร โครงการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน จะใหการสนับสนุน
ในดานการฝกอบรมอาชีพแรงงานท่ีถูกเลิกจางแรงงานในระบบและแรงงานท่ีกําลังเขาสูระบบการทํางาน  

5.  การประกนัสังคม 
  การใหบริการสวัสดิการสังคมดานการประกันสังคมสําหรับประชาชน  ไดแก โครงการกองทุน

ประกันสังคม เปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อใหความคุมครองแกลูกจางในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 1 คน
ข้ึนไป ในกรณีท่ีประสบอันตรายท่ีไมเกีย่วกับการทํางาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิตและคลอดบุตร โครงการ
กองทุนเงินทดแทน จัดต้ังข้ึนเพื่อใหการคุมครองแกลูกจางในสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 1 คนข้ึนไป ในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางานใหนายจางโดยการคุมครองจะรวมถึงการดูแลเมื่อเจ็บปวย 
เงินทดแทนการขาดรายไดในกรณหียดุงาน สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพและเสียชีวิต  

6.  สวัสดิการนันทนาการ 
  การใหบริการสวัสดิการสังคมดานนันทนาการสําหรับประชาชน ไดแก โครงการศูนยบริการ

ชุมชน ศูนยเยาวชนของกรุงเทพมหานคร โครงการสวนสาธารณะและท่ีพักผอนหยอนใจ คอนขางจะไดรับ
ความสนใจนอยในระดับนโยบาย ปลอยใหเปนเร่ืองของทองถ่ินดําเนินการโดยขาดการสงเสริมสนับสนุนอยาง
จริงจัง  

7.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  การใหบริการสวัสดิการสังคมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสําหรับประชาชน นับเปน

ปญหาเรงดวนท่ีควรปองกันแกไข ซ่ึงรัฐบาลทุกสมัยไดเนนการแกไขปญหาดังกลาวเปนปญหาเรงดวนรัฐบาล
ไดมีนโยบายเรงดวนตามโครงการจัดระเบียบสังคมในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเนนปราบปราม
แหลงผลิตและผูคารายใหญ การบําบัดผูติดยาเสพติด การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดตามยุทธศาสตร
พลังแผนดิน เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมดําเนินการเร่ืองนี้อยางจริงจัง การควบคุมดูแล
สถานบริการโดยจํากัดเวลาการใหบริการและอายุของผูมาใชบริการอยางจริงจัง การใหการคุมครองเด็กโดยการ
ออกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหการคุมครองในการสืบพยานท่ีเปนเด็ก อยางไรก็ตามปญหาการ
ทารุณกรรมเด็ก ปญหาการฆาตัวตายและสถิติผูตองโทษประหารชีวิตสูงข้ึน 

8.  สวัสดิการสังคมแกคนยากจนและผูดอยโอกาส 
  การใหบริการสวัสดิการสังคมแกคนยากจนและผูดอยโอกาส จากขอมูลกลุมเปาหมาย โดยกรม

ประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม ในป 2542 - 2543  
ปรากฏวายังมีเด็กยากจน (รวมเดก็กําพราถูกทอดท้ิง ) 4.6 ลานคน สตรีดอยโอกาส 198,124 คน ผูสูงอายุท่ี
ยากจนไมมีรายได 579,000 คน คนพิการ 4.8 ลานคน และคนไรท่ีพึง่ 18,516 คน ซ่ึงกลุมเปาหมายดังกลาวนี ้
หนวยงานท่ีเกีย่วของไดจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสม เพื่อใหกลุมเปาหมายเหลานัน้สามารถชวยเหลือตนเองได
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และไมเปนภาระกับสังคม   เชน  ผูวางงานและผูมีรายไดนอยในการประกอบอาชีพ โครงการการสงเคราะหเดก็
ภายในครอบครัว ดวยการใหคําแนะนําปรึกษาใหเงินชวยเหลือและวัสดุส่ิงของท่ีจําเปน โครงการการจัดหา
ครอบครัวอุปถัมภ ใหแกเดก็ท่ีถูกทอดท้ิงหรือไมสามารถอยูกับครอบครัวไดรับโอกาสในการอยูรวมกับ
ครอบครัว โครงการการรับเด็กเขาอุปการะในสถานสงเคราะหเดก็ เปนตน 

เนื่องจากขอบเขตการจัดสวัสดิการสังคมท่ีกลาวมาเปนการจัดสวัสดิการสังคมในทุกกลุมอายุ และ
ประชาชนท่ัวประเทศ ท้ังในดานแรงงาน  การศึกษา การรักษาพยาบาล  ท้ังในกลุมผูสูงอายุ  เด็กและเยาวชน  
สตรี รวมท้ังบุคคลท่ีดอยโอกาสในสังคม  ซ่ึงเปนขอบเขตท่ีกวางมาก ดังนั้นในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคศึกษา
การจัดสวัสดกิารในกลุมเดก็และเยาวชน  จึงไดทําการรวบรวมในบทความเนือ้หาท่ีเปนประเด็นเกีย่วกับการ
คุมครองเด็กในสวนท่ีเกี่ยวกบัสวัสดิการเดก็และเยาวชนของไทย ในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
แนวทางมาตรการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังท่ีจะกลาวตอไป 
 

6. ความตองการพื้นฐานและทิศทางในการพัฒนาเด็ก 

ความหมายของเด็กและเยาวชน 
ในประเทศไทยมีการใหคํานยิามเด็ก แตกตางกัน โดยเฉพาะในทางกฎหมายท่ีปรากฏใน 

ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ดงันี้ 32 
1. เกณฑดานสาธารณสุข (อายุแรกเกดิ- 14 ป) 

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเกณฑอายุเด็ก คือ แรกเกิด-14 ป ท่ีรัฐตองใหการดแูล 
ดานสุขภาพอนามัย โดยไดรับคายกเวนการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ 

2. เกณฑดานการศึกษา (อายุ 3-25 ปบริบูรณ) 
       ในพระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.  2521 มาตรา 3  กําหนดวา  
เยาวชน หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุไมเกินยี่สิบหาป 

3. เกณฑดานแรงงาน (อายุต่ํากวา  15 ป) 

                                                        
32 กมลินทร พินิจภูวดล . แนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาของเด็กดอยโอกาส. สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 1-5. รพีพรรณ คําหอม และเฉลิมชัย โรจนนครินทร. “แนวทางการพัฒนาบริการสวัสดิการเด็ก
สําหรับเด็กที่อยูในครอบครัวยากจน :  ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร”.  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543, 
หนา  14-15. 
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                       ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา  44  ไดกําหนดหามเดก็อายตุ่ํากวา 15 ป 
เปนลูกจาง 
 4.   เกณฑตามกฎหมาย (อายุ 7  ป แตไมเกนิ 20 ป)  
       ในความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 19 บัญญัติวา “ บุคคลยอมพนจาก
ภาวะผูเยาว และบรรลุนิติภาวะ เม่ืออายุยีสิ่บปบริบูรณ เวนแตสมรสเม่ืออายุครบ 17 ป หรือศาลอนุญาต”  

 ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74  บัญญัติวา “เด็กอายุกวาเจ็ดปแตยังไมเกินสิบส่ีป กระทําการ
อันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนัน้ไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจท่ีจะดําเนนิการดังตอไปนี้ 

 (1) วากลาวตักเตือนเด็กนัน้แลวปลอยตวัไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผูปกครอง
หรือบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 

 (2) ถาศาลเห็นวา บิดามารดาหรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นไดศาลจะมีคําส่ังใหมอบตัวเด็ก
นั้นใหแกบิดามารดาหรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครองระวงัเด็กนัน้ไมใหกอ
เหตุรายตลอดเวลาท่ีศาลกําหนด ซ่ึงตองไมเกินสามป และกําหนดจํานวนเงินตามท่ีเห็นสมควรซ่ึงบิดามารดา
หรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินคร้ังละหนึ่งพนับาทในเม่ือเด็กนั้นกอเหตรุายข้ึน 

     ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  
2534 มาตรา 4 บัญญัติวา 
      “เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตยังไมเกินสิบส่ีปบริบูรณ 
      “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบส่ีปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 
 5.   เกณฑดานสวัสดิการสังคม  
          ในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. 2546 มาตรา 4   เด็ก หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา 18 
ป บริบูรณ  แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

       สวนในปจจุบันอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ   ค.ศ.  1989      ไดกําหนดคํา
นิยามของคําวา “เด็ก”  หมายถึง มนุษยทุกคนท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป   

      แตตามวิทยานิพนธฉบับนี้ใชนยิามตามท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวแลวในคํานิยามศัพทเฉพาะ 
  สภาวะความตองการพื้นฐานและบริการสําหรับเด็ก 

  สภาวะความตองการพื้นฐานและบริการสําหรับเด็ก หรือ สพด. ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา BASIC  

MINIMUM NEEDS ซ่ึงเปนแนวคิดใชสําหรับจัดทําแผนพัฒนาเดก็ เปนเกณฑท่ีกําหนดขึ้น โดยอาศัยความ

ตองการพื้นฐานของเด็กเปนหลัก เพื่อชวยในการวางแผนพัฒนาเด็กตอไป และเนื่องจากไมใชเปนตัวแผนพัฒนา

เด็กเปนหลัก ดังนั้น สวนท่ีเกี่ยวกับวิธีการวาทําอยางไร มีมาตรการอะไรเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย จึงไมได

รวมอยูในเน้ือหาของ สพด. นี้ แตจะหาไดท้ังมาตรการหลักและขอเสนอเกี่ยวกบักิจกรรมบางประเภท ใน
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แผนพัฒนาเดก็และเยาวชน สพด. จะเปนตัวกําหนดเปาหมายเพื่อใหสามารถมองภาพเด็กเปนองครวม และมิให

ตองมีสวนหนึง่สวนใดตกหลนไปจากการพิจารณาเด็กในฐานะท่ีเปนมนุษยโดยสมบูรณ และงานข้ันตอไปคือ 

การจัดทําตัวช้ีวัด สพด. (indicators) เพื่อใชความกาวหนาในการพัฒนาเด็กตอไป 33 

   

  สภาวะความตองการพื้นฐานและบริการสําหรับเด็ก หรือ สพด. มีดังนี้คือ  

     1. ความตองการดานโภชนาการและสุขภาพอนามัย 

   1.1 ความตองการดานโภชนาการ 

   1.2 เกณฑมาตรฐานนํ้าหนักและสวนสูง 

   1.3 ความตองการดานสุขภาพอนามัย 

   1.4 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

   1.5 มาตรฐานท่ีอยูอาศัย 

   1.6 มาตรฐานสถานเล้ียงดูเดก็  ศูนยเด็กปฐมวัย โรงเรียน และสถานท่ีทํางาน 

   1.7 มาตรฐานส่ิงแวดลอม 

     2. ความตองการดานความแข็งแรงของรางกาย 

    2.1 ความตองการดานสมรรถภาพทางกาย 

    2.2 การเลนและออกกําลังกายในแตละวัย 

    2.3 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการพักผอนนอนหลับของเด็ก 

   2.4 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

     3.ความตองการเกี่ยวกับพฒันาการดานสติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม 

     4. ความตองการดานการศึกษา 

     5. ความตองการดานวัฒนธรรม 

         5.1 ดานการใชภาษาไทย 

         5.2 ดานขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 

         5.3 ดานศิลปะ 

                                                        
   33 ปริญญาระดับโลกเพ่ือเด็กและปริญญาเพื่อเด็ก . สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน

แหงชาติ . สํานักนายกรัฐมนตรี , องคการเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ , 2543 , หนา 50-53 . 
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         5.4 ดานจริยธรรม 

    6. ความตองการในการเตรียมเขาสูอาชีพ 

   6.1 ความตองการของเด็ก 

   6.2 ขอกําหนดสําหรับนายจาง 

    7. ความตองการดานสิทธิหนาท่ีพื้นฐานดานการเมืองและการปกครอง 

 

    ทิศทางในการพัฒนาเด็ก   

    การพัฒนาเดก็ในท่ีนีจ้ะอาศัยสภาวะความตองการพื้นฐานของเด็กเปนตัวกําหนดทศิทางในการพฒันา

เด็ก เดก็ทุกคน ตองไดรับการตอบสนองข้ันพื้นฐาน เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางรอบดาน เพือ่ใหการพัฒนา

บรรลุถึงศักยภาพของความเปนมนุษยโดยสมบูรณและเพื่อใหเด็กสามารถใชชีวิตอยางมีประโยชนตอตนเองและ

ตอสังคม 

  เด็กทุกคน  ไมวาจะเปนเด็กดอยโอกาสในรูปแบบใด เชน เด็กพิการ เด็กเรรอน เด็กท่ีถูกใชแรงงาน 

เปนตน จะตองไดรับการพฒันาตามหลักการท่ีไดปฏิญญาในการพัฒนาเด็กตามวยั มีเนื้อหาท่ีสําคัญดังนี้ 

 1. เด็กตองไดรับการอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดา บุคคล หรือครอบครัวท่ีใหความรกัและความเขาใจ 

เพื่อเปนฐานในการสรางเสริมพัฒนาการทุกดาน อันไดแก การพฒันาทางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม อารมณ 

คานิยมและเจตคติ โดยเฉพาะในระยะต้ังแตอยูในครรภ จนถึงอาย ุ 6 ปแรกของชีวิต ซ่ึงเปนระยะสําคัญท่ีสุดใน

การวางฐานและสรางเสริมคุณภาพของคน 

  2. เด็กตองไดรับสารอาหารอยางนอยท่ีสุดตามความตองการของรางกายที่ไดกําหนดไวตามวัย เร่ิม

ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงในชวงอายุตางๆ เพื่อใหรางกายเจริญเติบโตเต็มท่ีและแข็งแรงสมบูรณตามปกติในวยัของตน 

  3.  เด็กตองไดรับการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการ และไดรับการปองกันจากโรคภัยท่ีสามารถ

หลีกเล่ียงได เด็กตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีนตามท่ีไดกําหนดไว ตลอดจนไดรับการ

ปองกันจากโรคติดตอและไมติดตอ รวมท้ังตองไดรับการรักษาพยาบาลข้ันพื้นฐานในกรณีท่ีเจ็บปวยและไดรับ

การฟนฟูสภาพรางกาย 

  4. เด็กตองมีท่ีอยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ ไมคับแคบจนเกนิไป และอยูในส่ิงแวดลอมท่ีไมเปนพษิเปน

ภัย ตอสุขภาพท้ังทางกายและจิต เด็กตองมีโอกาสและมีสถานท่ีวิ่งเลน ออกกําลังกายและเลนกฬีา รวมท้ังมีสวน

รวมในกิจกรรมนันทนาการตามวัย 

DPU



  5. เด็กตองไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอยางนอยเพือ่พัฒนาใหมีปญญา มีคุณธรรม ตามหลัก

ศาสนาของตน และมีจริยธรรมข้ันพื้นฐาน เด็กตองไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในการดํารงชีวิต มี

ความคิดริเร่ิม สรางสรรค มีเจตคติท่ีจะใฝเรียนรูตอเนื่องและถูกตองเปนจริง เขาใจและยอมรับความตองการ 

สิทธิ และบทบาทของตนเองและผูอ่ืน เพือ่ใหเปนพลเมืองไทยท่ีรับผิดชอบ มีคุณภาพ และรูจักอยูรวมกนัโดย

สันติ 

  6. เด็กตองไดรับการพัฒนาใหมีสุนทรียภาพ ซาบซ้ึงในความงาม รูจกัรัก เขาใจ และอนุรักษมรดก

และเอกลักษณของชาติ ดวยการมีสวนรวม สรางสรรคและพัฒนาในกจิกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  7. เด็กตองไดรับการฝกอบรม พัฒนาความรูและทักษะสําหรับการเตรียมการประกอบอาชีพตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจของตน เพื่อใหพึ่งตนเองไดในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งมีคานิยมท่ีพึงประสงคใน

การทํางานที่สุจริตและเหมาะสมกับวยั 

  8. เด็กตองมีโอกาสและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได ดวยจิตสํานึกตอสังคมสวนรวมและสา

ธารณสมบัติ มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม รวมท้ังการยึดถือเร่ืองความมีวินยัในตนเองและ

ความยุติธรรมในสังคม เพื่อเปนพื้นฐานของวิถีทางในการดําเนินชีวิตตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

  9. เด็กตองมีโอกาสเขาถึงบริการข้ันพื้นฐานดานตางๆ ในสังคม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอันหมาย

รวมถึงสิทธิในการใชบริการดานการปองกัน การคุมครองและแกไข การฟนฟแูละการพัฒนา 

  10. เด็กตองไดรับโอกาสในการรับรูและการพิทักษสิทธิและผลประโยชนพืน้ฐานจากรัฐ สถาบัน

สังคมและองคกรธุรกิจ พรอมท้ังการมีตัวแทนในการพทัิกษสิทธิและผลประโยชนดังกลาวตามความเหมาะสม 

เด็กตองไดรับการพิทักษและคุมครองตอการถูกกลาวหาวากระทําผิดโดยไมนาํมาเปดเผยตอสาธารณชนหรือ

ประชาชน และตองไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากผูใหญ 

  พันธกรณีของรัฐ สถาบันสังคม องคกรธุรกิจ และส่ือมวลชน 

  11. บิดาและมารดามีหนาท่ีและความรับผิดชอบเทาเทียมกัน ในการตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ของเด็ก ท้ังนี้ ผูท่ีจะเปนบิดาและมารดาจะตองมีความพรอมทางดานสุขภาพกายและจิต มีวุฒิภาวะท่ีจะ

รับผิดชอบตอครอบครัว สามารถที่จะประกอบอาชีพ รวมท้ังเรียนรูวธีิการเล้ียงดูเดก็ เพื่อพัฒนาเด็กใหบรรลุถึง

ศักยภาพของความเปนมนุษยโดยสมบูรณ  โดยรัฐ  สถาบันสังคมและองคกรธุรกิจจะตองรวมกันสนับสนุน 
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  12. ผูใหญทุกคนตองมีสวนรวมในการพฒันาเด็ก ดวยการเปนแบบอยางท่ีดี และสรางส่ิงแวดลอมท่ี

เหมาะสมสําหรับเด็ก  รวมท้ังใหความรวมมือแกรัฐและสถาบันสังคมท่ีจะรวมพัฒนาปกปองคุมครองและ

พิทักษสิทธิเดก็ เพื่อไมใหถูกทอดท้ิง เอาเปรียบหรือถูกทารุณท้ังทางรางกายและจิตใจ 

  13. รัฐ  สถาบันสังคม อันรวมถึงองคกรเอกชนและชุมชนดวย โดยเฉพาะองคกรธุรกิจและส่ือมวลชน 

ตองรวมมือกนัในการพัฒนาเด็กและพิทักษสิทธิเด็ก ตลอดจนประสานการใหบริการตามความตองการพื้นฐาน

ของเด็กและสนับสนุนกลไกในการวางนโยบาย มาตรการและการปฏิบัติ 

  14. รัฐ  สถาบันสังคม อันรวมถึงองคกรเอกชนและชุมชนดวย โดยเฉพาะองคกรธุรกิจและส่ือมวลชน 

ตองสงเสริมการวิจัยวาดวยสถานภาพของเด็กและสภาวะการพัฒนาเด็ก เผยแพรความรูเกี่ยวกบัสิทธิเด็ก และ

ปฏิรูปนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และการปฏิบัติ ซ่ึงขัดกับสิทธิเด็กภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

  15. รัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ และสภาองคการ

พัฒนาเดก็และเยาวชน ตองประสานความรวมมือจดัสมัชชาแหงชาติเพื่อรายงานสภาวะดานเด็กและผลการ

ดําเนินงานพัฒนาเด็กและพิทักษสิทธิ และสรุปเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเปนประจําอยางนอยทุก 2 ป  

อยางตอเนื่อง 

 
 การกําหนดความตองการตามการพัฒนาของเด็ก 
                    จากแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเดก็และเยาวชน ไดกําหนดความตองการตามพัฒนาการของบุคคลในแต
ละวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวติ ซ่ึงการพัฒนาจะเปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการดานตางๆ ท้ังทางดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคมจริยธรรม กลาวคือพฒันาการแตละดานจะมีความสัมพันธตอกันและมีอิทธิพล
เช่ือมโยงระหวางกันดวย ซ่ึงความตองการของเด็กและเยาวชนอาจสรุปไดดังนี้  34 
  เด็กท่ีอยูในชวงอายุต่ํากวา 14 ป ยังจัดเปนประชากรวัยพึ่งพิง ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในหลาย ๆ 
ดาน ดังนั้นจึงตองการการดูแลจากครอบครัวเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด และไดรับการ     อบรมสั่งสอนเพื่อปรับตัว
เขาสูสังคมอยางม่ันคง 
                  นอกจากนี้ประเทศไทยไดลงนามรับรองปฏิญญาโลกวาดวยการอยูรอด การปกปองและการพัฒนาเด็ก 
(World Declaration on Survival, Protection and Development of Children) เม่ือวันท่ี 12  มีนาคม 2533 เพื่อเปน

                                                        
   34 นโยบายเยาวชนแหงชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545-2554) , หนา 29-31. (เอกสารอัด

สําเนา) 
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หลักประกนัใหมีการจัดบริการและดําเนนิการใหเกิดการพัฒนาสอดคลองกับความตองการตามพัฒนาการวยัเดก็  
ซ่ึงประกอบดวย  

1. การพัฒนาดานรางกาย ท่ีตองการลดอัตราการเสียชีวิตของแมและเด็ก การไดรับสารอาหารที่
พอเพียงตอการเจริญเติบโตของรางกาย มีน้ําดื่มท่ีสะอาดปลอดภัย ไดรับภูมิคุมกันโรคที่ติดตอและไมตดิตอ 
นอกจากน้ีเด็กยังตองการการพัฒนาทางกายและทักษะการเคล่ือนไหวเพือ่ใหมีพละกําลังเพิ่มข้ึนและสงผลที่ดีตอ
การพัฒนาสติปญญาและความสามารถในการรูคิด   

2. การพัฒนาดานสติปญญา  ตั้งแตวยัทารกเดก็ตองการการเคล่ือนไหวและประสาทสัมผัสเพื่อ
เสริมสรางและเกิดพัฒนาการท่ีเปนไปตามธรรมชาติกอน แลวจึงคอยเรียนรูสวนท่ีเปนนามธรรมและการรูจักใช
เหตุผล ระยะกอนวัยเรียนจัดเปนชวงเวลาของการวางรากฐานทางการศึกษาและการเรียนรูอยางแทจริง เม่ือเด็กผาน
ถึงระยะวัยรุนพัฒนาการดานการรูคิดจะเจริญเต็มท่ี  เปนชวงท่ีเด็กจะเร่ิมเขาใจตนเองและผูอ่ืน สามารถควบคุม
อารมณของตนเองและแสดงอารมณอยางเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถที่จะอยูรวมกบัคนอ่ืนไดอยาง
สันติสุข   

3. การพัฒนาทางอารมณและจิตใจ เนื่องจากสภาพแวดลอมวัยเด็กยังอยูในวงจํากดั ผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
คือบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูเล้ียงดู ดังนั้นความม่ันคงทางอารมณของเด็กจึงข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวาง
เด็กกับผูเล้ียงด ู หากเด็กไดรับการตอบสนองทางอารมณเปนอยางดเีด็กก็จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพท่ีม่ันคงได 
สามารถพึ่งตนเองได   
 ความสําคัญของพัฒนาการเด็กไดสะทอนใหเห็นจากความพยายามท่ีจะใหเด็กไดรับการคุมครองสิทธิ
เพื่อเปนมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซ่ึงครอบคลุมไปถึงชวงอายตุ่าํกวา 18 ป อยางไรกต็ามเดก็
บางกลุมยงัขาดโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาอยางเต็ม    ศักยภาพ อันเนื่องมากจากปญหาทางครอบครัว เศรษฐกิจ 
การถูกเลือกปฏิบัติจากสถานภาพทางสังคมและความพิการ เปนตน 

 
ความตองการของเยาวชน 

  จากชีวิตวยัเดก็มาสูวัยรุน จะเห็นวาชวงชีวิตของการเปนเยาวชนระหวาง 15-25 ปนี้ จะคาบเกี่ยว
ระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ จึงควรไดรับความสนใจเปนพิเศษตอเนือ่งเพื่อใหเยาวชนเติบโตเปน
ผูใหญอยางมีคุณภาพ คือสามารถพัฒนาตนเองและม ี ศักยภาพไปพัฒนาสังคมสวนรวมได 
  สําหรับการพัฒนาทางรางกาย  เยาวชนตองการสารอาหารครบถวนเชนเดียวกนักับเม่ือวัยเด็ก  แตจะ
เพิ่มปริมาณเพือ่เสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกายท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว  และมีความสมดุลย การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญจากวยัเด็กมาสูความเปนเยาวชน คือ การเพิม่การผลิตฮอรโมน ซ่ึงทําใหรางกายเจริญเติบโต
และมีการผลิตฮอรโมนทางเพศในแตละบุคคลทําใหมีพฒันาการทางเพศ และความตองการทางเพศ เชน เกดิ
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ความสนใจในเร่ืองเพศตรงขาม ความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองเพศ และการสํารวจตัวเองดานเพศ ซ่ึงสงผลไปถึง
การปรับตัว ความสัมพันธกบัผูอ่ืน และในกรณีท่ีเยาวชนไมไดรับการตอบสนองอยางถูกตองและเพยีงพอทางดาน
สุขภาพ รางกาย และความตองการทางเพศกอ็าจจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศได 
  การพัฒนาทางสติปญญาและความสามารถในการประกอบอาชีพ เยาวชนยังมีความตองการท่ีจะ
พัฒนาความสามารถ ความรู และทักษะตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพของตน ท้ังนี้เพือ่ความพรอมดานอาชีพหรือ
การมีงานทํา สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีทางเลือกเกี่ยวกับอุดมการณในการทํางานได 
    การพฒันาดานอารมณ จิตใจ และสังคม เยาวชนอยูในชวงท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยางมากทางบุคลิกภาพ

โดยจะเปนตัวของตัวเองมากข้ึนมีความสามารถในการรูคิด ตองการคําอธิบายเกี่ยวกับเหตุผล ตองการแสดง

ความคิดเหน็ของตนและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ท่ีสําคัญคือตองการใหผูอ่ืนยอมรับ แตเดิมรัฐไดยดึ

พัฒนาการของเด็กและเยาวชนตามวยัเปนเกณฑ ซ่ึงในปจจุบันจําเปนตองใหกลุมเปาหมายดังกลาวมีสวนรวมใน

การเสนอความคิดเห็นและความตองการการพัฒนาเหลานั้น ในการจัดบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ

เด็กและเยาวชน  
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บทที่  3 
กฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนใน 

ประเทศไทย เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 

  ปจจุบันกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศไทย และ
ตางประเทศ ไดมีการพัฒนามาโดยตลอด เนื่องจากสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  ดังนั้น ใน
บทนี้จึงเปนการศึกษากฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของไทย และใน
ตางประเทศ ไดแก   ประเทศฟลิปปนส  ประเทศอังกฤษ ประเทศ           ออสเตรเลีย และประเทศอเมริกา  โดย
เปรียบเทียบกบักฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดกิารของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย      เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายของไทย อันเปนประโยชนตอเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการสงเสริมสวัสดิการ
ท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  และเนื่องจากสวัสดิการเดก็และเยาวชนมีอยูหลายสาขา  ไดแก  การศึกษา  การ
สาธารณสุข  การจัดท่ีอยูอาศัย  การประกันรายได  การจางแรงงาน   และการบริการสังคม  เชน การบริการ
สําหรับครอบครัว บริการ  สวัสดิภาพเด็ก เปนตน  ท่ีไมอาจนํามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบไดท้ังหมด  และจาก
การคนควา รวบรวมกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของไทยและ
ตางประเทศ  พบวากฎหมายท่ีเกีย่วของท่ีมีอยูและสามารถรวบรวมไดเพื่อมาทําการวิเคราะหนั้น  สวนใหญจะให
ความสําคัญกับการศึกษา  การสาธารณสุข  ไดแก  สุขภาพ  โภชนาการของเด็ก  และในกฎหมายแรงงานยังมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก  และนอกจากนี้การเล้ียงดเูดก็ตั้งแตแรกเกดิมีความสําคัญอยางมาก ท่ี
ประเทศพัฒนาแลว  อยาง ประเทศอเมริกา  ออสเตรเลีย ไดกําหนดมาตรฐานในการเล้ียงดูเด็กไวอยางชัดเจน  
ดังนั้นในการศึกษานี้จงึไดวิเคราะหในดานการศึกษา    สุขภาพ แรงงาน และการเล้ียงดูตั้งแตแรกเกดิ  ซ่ึงขอมูลท่ี
ไดนาจะเปนแนวทางท่ีดใีนการนํามาเปนแนวทางพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดกิารของเด็ก
และเยาวชนของไทยตอไป  
       
 
 
 
 
 
1.  กฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย    
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กฎหมายเกีย่วกับการคุมครองสวัสดิภาพเดก็ หมายถึง บรรดากฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการ
คุมครองสวัสดิภาพของเด็กเพื่อมิใหเด็กไดรับอันตราย ซ่ึงทําใหเสียหายแกชีวิต รางกาย รวมท้ังตลอดถึงทําให
เด็กพนจากการเปนบุคคลท่ีจะเปนภยัตอสังคมตอไป 1 

 สําหรับกฎหมายเกีย่วกับการคุมครองสวัสดิภาพเดก็ ไดแบงออกเปน 4 ประเภท 
(1) กฎหมายท่ีปองกันการกระทําท่ีเปนภยัเกีย่วกับเด็ก 
(2) กฎหมายเกีย่วกับการจัดบริการครอบครัวทดแทน 
(3) กฎหมายการคุมครองการใชแรงงานเดก็ 
(4) กฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานในกิจการตางๆเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเดก็ 

 สวนกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดกิารของเด็ก หมายถึง กฎหมายท่ีรัฐบัญญัติข้ึนเพ่ือจัดใหเดก็ไดรับความ
สะดวกสบาย ในการดํารงชีวิต ซ่ึงอาจจะเปนในรูปของเงินชวยเหลือ งานดานบริการตางๆ 

 
จากแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม สามารถวิเคราะหประเดน็ท่ีเปนสวัสดิการสําคัญของเด็กและ

เยาวชน  แยกเปนแตละดาน ดังนี ้
 

 ดานการเล้ียงด ู สุขภาพและโภชนาการ 
  บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงดูและโภชนาการ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
และกฎกระทรวงตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับสถานรับเล้ียงเดก็มีดังนี ้

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

    มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน ดังนี ้
    มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตอง

จัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน 

ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดแูลของรัฐ ยอมไดรับความ

คุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 52 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไรมี

สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข ของรัฐโดยไมเสียคาใชจายท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

                                                        
1 คูมือกฎหมายเก่ียวกับเด็ก . สมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย, 2530, หนา 27 และ 48 . 
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การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทําได 

การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอ
เหตุการณ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 53 เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 

เด็กและเยาวชนซ่ึงไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐท้ังนี้ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ                                       

 มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน 

 รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพกิารหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวติท่ีดีและ
พึ่งตนเองได 

มาตรา 86  รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและ
แรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมท้ังคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม 

กลาวโดยสรุปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  ไดบัญญัติในสวนการศกึษาวาบุคคลทุก
คนตองไดรับการศึกษาอยางนอย 12 ป  ซ่ึงจัดโดยรัฐโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวม 
ท้ังนี้เด็กและเยาวชนซ่ึงไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ รวมท้ังรัฐจะใหการ
คุมครองการจัดอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนในดานสวัสดิการ รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมี
งานทํา สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  รัฐตอง  คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  และปองกันการ
ใชความรุนแรง และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
ในสวนการสาธารณสุขบุคคลทุกคนตองไดรับการดูแลท่ีทัดเทียมกัน       ผูยากไรตองไดรับการดูแลจากรัฐโดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวม     ท้ังนีก้ารปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายเปนหนาท่ี
ของรัฐ   
 
 
 
 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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เปนพระราชบัญญัติท่ีมีมาตรการในการคุมครองเด็กเพื่อใหไดรับการอุปการะเล้ียงดู     อบรมส่ังสอน 
และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม  โดยพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  ไดใหความหมายของเด็ก  และเด็กท่ี
ไดรับการคุมครอง ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
                “เด็ก” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการ
สมรส  รวมถึง เด็กเรรอน เด็กกําพรา เด็กท่ีอยูในสภาพท่ียากลําบาก เด็กพกิารเด็กท่ีเส่ียงตอการกระทําผิด  
นักเรียน  นักศึกษา บิดามารดา ผูปกครอง และอ่ืน ๆ  
 โดยกฎหมายไดมีการบัญญัติไวดังนี ้
    หมวด 1  คณะกรรมการคุมครองเด็ก ตามมาตรา  7-21 
    หมวด 2  การปฏิบัติตอเด็ก มาตรา 22-31 
 หมวด 3  การสงเคราะหเดก็  มาตรา 32-39 
    หมวด 4  การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  มาตรา 40-47 
 หมวด 5  ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก มาตรา 48- 50 
    หมวด 6 สถานรับเล้ียงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟู  มาตรา 51-62 
    หมวด 7  การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา 63-67 
    หมวด 8 กองทุนคุมครองเด็ก  มาตรา 68-77 
    หมวด 9  บทกาํหนดโทษ มาตรา 78-86 
 
   โดยมีมาตราที่มีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกบัสวัสดิการเดก็และเยาวชนในดานสุขภาพ  การเล้ียงดู  การ
ปฏิบัติตอเด็ก  การศึกษา  การคุมครองสวัสดิภาพ  ดังนีคื้อ 
    มาตรา 22 การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ และไมใหมี
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก
หรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 23 ผูปกครองตองใหการอุปการะเล้ียงดู อบรมส่ังสอน และพัฒนาเดก็ท่ีอยูในความปกครอง
ดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมแหงทองถ่ิน แตท้ังนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐาน
ข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยู
ในภาวะอันนาจะเกดิอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ   
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 มาตรา 26 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน ไมวาเด็กจะยนิยอมหรือไม  หามมิใหผูใดกระทํา
การ ดังตอไปนี้ 
 (1) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเดก็ 
 (2) จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแกเดก็ท่ีอยูในความดแูล
ของตน จนนาจะเกดิอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเดก็ 
 (3) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเดก็ประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเดก็มีความ
ประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด 
 (4) โฆษณาทางส่ือมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเดก็ใหแกบุคคลอ่ืนที่มิใช
ญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว 
 (5) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไปเปนขอทาน เด็กเรรอน 
หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 
 (6) ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 
 (7) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือใหกระทําการใด  เพื่อ
แสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมี
ลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก 
 (8) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานท่ีเลนการพนัน  สถาน
คาประเวณี หรือสถานท่ีท่ีหามมิใหเด็กเขา 
 (9) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงคาตอบแทนหรือเพ่ือการใด 
 (10) จําหนาย แลกเปล่ียน หรือใหสุราหรือบุหร่ีแกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทางการแพทย 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงมีโทษตามกฎหมายอ่ืนท่ีหนักกวาก็ใหลงโทษตามกฎหมายนั้น 
 มาตรา 41 ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณท่ีนาเช่ือวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กใหรีบแจง
หรือรายงานตอพนักงานเจาหนาท่ี   พนักงานฝายปกครอง     หรือผูมีหนาท่ีคุมครอง          สวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา 24 
 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ี พนกังานฝายปกครอง หรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเดก็ ตามมาตรา 24 
ไดรับแจงเหตุ,ตามวรรคหน่ึง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพฤติการณท่ีนาเช่ือวา  มีการกระทําทารุณกรรมตอ
เด็กในสถานท่ีใด ใหมีอํานาจเขาตรวจคนและมีอํานาจแยกตัวเดก็  จากครอบครัวของเด็กเพื่อคุมครองสวัสดิภาพ
เด็กโดยเร็วท่ีสุด 
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  การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เม่ือไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองและไมตองรับ
ผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
 มาตรา 42 การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา 41 วรรคสอง ตองรีบจัดใหมีการตรวจ
รักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรตองสืบเสาะและพนิิจเกี่ยวกับเด็กและ
ครอบครัวเพ่ือหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสมแกเดก็ ก็อาจสงตัวเดก็ไปสถานแรกรับกอนไดหรือถา
จําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา 33  และถาจําเปนตองใหการฟนฟูสภาพ
จิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟนฟ ู
 การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามวรรคหน่ึง   
ระหวางการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการการคุมครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม ใหกระทําไดไมเกินเจ็ดวัน  แตใน
กรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรเพ่ือประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอตอ
ศาลตามมาตรา 5    เพื่อมีคําส่ังขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกินสามสิบวันก็ได 
 มาตรา  43 กรณีท่ีผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก ถามีการฟองคดีอาญา
แกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเช่ือวาผูถูกฟองนั้นจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ก็ใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นมี
อํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขตกําหนด หรือหามเขาใกลตัวเด็กในระยะท่ีศาล
กําหนด   เพ่ือปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะส่ังใหผูนั้นทําทัณฑบนตามวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา  
46  และมาตรา  47   แหงประมวลกฎหมายอาญาดวยก็ได 
 หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเช่ือวาจะมีการกระทําทารุณกรรม
แกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครอง    ผูมีหนาท่ีคุมครอง   สวัสดิภาพเด็ก  ตามมาตรา  24  
หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอตอศาลตามมาตรา 5  เพื่อออกคําส่ังมิใหกระทําการดังกลาว  โดยกําหนดมาตรการ
คุมความประพฤติและเรียกประกันดวยก็ได 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครองเด็กมิใหถูก
กระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังใหตํารวจจับกุมผูท่ีเช่ือวาจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กมากกัขัง
ไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 
 การพิจารณาออกคําส่ังหรือการเรียกประกนัตามมาตรานี ้ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญ 
 ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา  24  เห็นวาเด็กจําเปนตอง
ไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา  33  แตถาเห็นวายังไมสมควรสงตัวเด็กไปยัง
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแก
ผูปกครองหรือบุคคลท่ียินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแตงต้ังผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา  48   
หรือไมก็ได และเม่ือไดปรึกษาหารือรวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวาง
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ขอกําหนดเพื่อปองกันมิใหเด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเส่ียงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลท่ี
รับเด็กไปปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 
 (1) ระมัดระวังมิใหเดก็เขาไปในสถานท่ีหรือทองท่ีใดอันจะจูงใจใหเดก็ประพฤติตนไมสมควร 
 (2) ระมัดระวังมิใหเดก็ออกนอกสถานท่ีอยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมีเหตุจําเปนหรือไปกับ
ผูปกครอง 
 (3) ระมัดระวังมิใหเดก็คบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะชักนาํไปในทางเส่ือมเสีย 
 (4) ระมัดระวังมิใหเดก็กระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย 
 (5) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความสนใจของเด็ก 
 (6) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนดัและความสนใจของเด็ก 
  (7) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม  และบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม 
 หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูท่ีรับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ
พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24  ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุม
ครอบสวัสดิภาพเด็กรักเด็กกลับไปดูแล 
 มาตรา 45 หามมิใหเด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หรือเขาไปในสถานท่ีเฉพาะเพ่ือการจําหนายหรือ
เสพสุราหรือบุหร่ี หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาท่ีสอบถามเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือเรียก
ผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษา,หารือและมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็ก
ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนและอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง
หรือหลายขอตามมาตรา 44 วรรคสองหรือวางขอกําหนดอ่ืนใดเพื่อแกไข หรือปองกันมิใหเด็กกระทําความผิด
ข้ึนอีกก็ได 
 หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 39  มาใช
บังคับโดยอนโุลม  
  การวากลาวตกัเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 50  หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเดก็ เปดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ภาพ
หรือขอมูลใด ๆ  เกี่ยวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะท่ีนาจะเกดิความเสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ
ประโยชนอยางใดอยางหน่ึงของเด็กหรือผูปกครอง 
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 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาท่ี นักสังคมสงเคราะห นัก        จิตวิทยา และ
ผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กมาตรา 24  ซ่ึงไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่องในการปฏิบัติหนาท่ีของตนดวย โดย
อนุโลม 
 หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใดซ่ึง       ขอมูลท่ี
เปดเผยโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
 
 มาตรา  56  ผูปกครองสวัสดิการของสถานแรกรับ มีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้

(3) จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจติ  พรอมท้ังดําเนินการรักษาเยียวยาแกเด็ก 
ท่ีอยูในการปกครองดูแล 

(4) จัดท่ีพักอาศัย ท่ีหลับนอน เคร่ืองนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัด 
อาหารใหถูกอนามัยและเพยีงพอแกเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแล 

(5) จัดการศึกษา  การกีฬา  และนันทนาการใหแกเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลให 
เหมาะสมกับวยัและสภาพของเด็กแตละคน 
 มาตรา 58  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 

(1) จัดการศึกษา อบรม ส่ังสอน และฝกหดัอาชีพแกเด็กท่ีอยูความปกครองดูแลของ 
สถานสงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน 

(2) จัดบริการแนะแนว ใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง 
(3) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเดก็ท่ีออกจากสถาน 

สงเคราะหไปแลว  เพื่อเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กท่ีเคยอยูในสถาน 
สงเคราะหมิใหกลับไปสูสภาพเดิม 
 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจดัใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษา
และฝกอบรมแกนกัเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบตอ
สังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 68 ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง ในสํานกังานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมท้ังครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 โดยสรุปจากพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  มีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแกเดก็ในดาน
การปฏิบัติตอเด็กใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก และไมเลือกปฏิบัติ  ผูปกครองตองใหการอุปการะเล้ียงดู 
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อบรมส่ังสอน และพัฒนาเดก็ท่ีอยูในความปกครองดูแลของตนตามขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมแหง
ทองถ่ิน และตองคุมครองสวัสดิภาพเดก็มิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ   
  ผูปกครองสวัสดิการของสถานแรกรับ มีอํานาจและหนาท่ี จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  พรอมท้ังดําเนินการรักษาเยียวยาแกเด็ก ท่ีอยูในการปกครองดูแล จัดท่ีพักอาศัย ท่ีหลับนอน 
เคร่ืองนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัดอาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอ จัดการศึกษา  การกฬีา  
และนันทนาการ สวนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ จดัการศึกษา อบรม ส่ัง
สอน และฝกหัดอาชีพแกเดก็ท่ีอยูความปกครอง จัดบริการแนะแนว ใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง 
สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเดก็ท่ีออกจากสถานสงเคราะหไปแลว  ใหสามารถ
อยูในสังคมไดดี 
 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษาและ
ฝกอบรมแกนกัเรียน นักศึกษา และผูปกครอง และจัดใหมีความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา 
 ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก รวมท้ังครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็ก 
 และตามมาตรา 23 ท่ีบัญญัติวา แตท้ังนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
นั้นไดมีรางกฎกระทรวง2 มีดังนี ้
 ขอ 1  ดานกฎหมายเด็กท่ีตองไดรับการปฏิบัติ เปนการกําหนดเด็กตองมีผูปกครอง  ตองไดเรียน
หนังสือตามการศึกษาภาคบงัคับ  และตองไดรับบริการทางสาธารณสุข 
 ขอ  3 สภาวะการเล้ียงดูเด็ก เด็กตองไดรับการปฏิบัติ    

(1) ดานสุขภาพกาย 
(2) ดานสุขภาพจติ 

 นอกจากนี้ยังมีมาตราท่ีกําหนดการจัดต้ังสถานรับเล้ียงเดก็ เพื่อใหไดมาตรฐานในการให สวัสดิการ
แกเดก็  ในมาตรา 52  ผูใดจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก ตองขอรับใบอนุญาต และการจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก ตอง
เปนไปตามรางกฎกระทรวงวาดวยกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  การออก
ใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาต  การใหตออายใุบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทน

                                                        
2 รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูใน

ความปกครองดูแล พ.ศ.... 
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ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก 3  ตามหมวด 1 ขอ 6  ท่ีกําหนดหนาท่ีผูเล้ียงเด็ก  
และยังกําหนดอัตราสวนของผูเล้ียงดูเด็กกับจํานวนเดก็ในวรรค 6  วา 
 “อัตราสวนผูเล้ียงดูเดก็หนึ่งคน จะตองรับผิดชอบเด็กอายุไมเกนิหนึ่งปจํานวนไมเกินสามคน  ตั้งแต
หนึ่งปไมเกินสามปจํานวนไมเกินหกคน  ตั้งแตสามปไมเกินหาปจาํนวนไมเกนิสิบคน  หรือต้ังแตหาปข้ึนไป
จํานวนไมเกินสิบหาคน 
 
                 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.  2545 

   โดยมาตราท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการเดก็คือ 
                 มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้ 
                 คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลท่ีเขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจายคาบริการในอัตราท่ี
กําหนดใหแกหนวยบริการในแตละคร้ังท่ีเขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดไมตองจายคาบริการ 
  จากบทกฎหมายดังกลาวรัฐตองดูแลการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพใหบุคคลทุกคน 
โดยประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขท่ีบุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดเปาหมายของการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา คือการสรางหลักประกันใหประชาชนทุกคน
สามารถเขาถึงบริการทางดานสุขภาพไดตามความจําเปน โดยถือเปน “สิทธิ” ข้ันพื้นฐานของประชาชน มิใชเปน
เร่ืองท่ีรัฐสงเคราะหหรือชวยเหลือประชาชน 4 

  การสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนาเพือ่ประชาชนทุกคนมี “สุขภาพด”ี นั้น จึงจะตองสนับสนนุการ
สรางเง่ือนไขตาง ๆ ดังกลาวใหเกิดข้ึนดวย 

   หลักการสําคัญในการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
1. กระบวนการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน 

ทุกระดับและเปนเจาของรวมกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันระหวางรัฐกับประชาชน โดยมีเปาหมาย คือ สุข
ภาวะ ตามหลักการสุขภาพพอเพียง 

                                                        
 3 รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  การออก

ใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาต  การใหตออายุใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การ
เพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ... 

   4 เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ......สวนบริการวิชาการหอสมุดรัฐสภา.  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, หนา 113-114 . 
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2. ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ และในระยะ 
ถัดไปเม่ือระบบการจัดการลงตัวแลว  ประชาชนควรจะมีสิทธิในการเลือกข้ึนทะเบียนและใชบริการจากหนวย
บริการระดับตน หรือ เครือขายหนวยบริการระดับตนท่ีตนเองพึงพอใจ และใกลบาน/ท่ีทํางานเพื่อเปน
สถานพยาบาลประจําบุคคลหรือประจําครอบครัว 

   3.  สถานพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชนท่ีจะใหบริการ จะตองเปนสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและ
ไดรับการรับรองคุณภาพ (quality accreditation) โดยถือวาการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเปนเง่ือนไขท่ี
จําเปน เพื่อสรางหลักประกนัวาประชาชนจะไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 

4.  ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ จะใหความสําคัญกับการมีและใชหนวยบริการระดบั 
ตน (primary care) เปนจุดบริการดานแรก ซ่ึงทําหนาท่ีใหบริการแบบผสมผสาน (ท้ังการรักษา พยาบาล การ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและการฟนฟสูภาพ) กรณท่ีีเกินความสามารถหนวยบริการระดับตนจะ
รับผิดชอบสงผูปวยไปรับบริการตอท่ีสถานพยาบาลอ่ืน 

5.  สนับสนุนใหหนวยบริการระดับตนดวยกันเอง และหนวยบรกิารระดับตนกับสถาน 
พยาบาลระดับอ่ืน ใหบริการรวมกันในลักษณะเครือขาย (provider network)  

6.   ระบบการเงินการคลังเพือ่การสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา จะตองเปนระบบท่ี 
สามารถควบคุมคาใชจายไดในระยะยาว (cost containment system)  

7. สิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงิน   (payment  mechanism)     แก  
ผูใหบริการจะตองเปนมาตรฐานเดียวกันไมวาจะบริการโดยกองทุนประกันสุขภาพกี่กองทุนก็ตาม 

8. ระบบประกันสุขภาพในอนาคต หรือระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ควรจะประกอบ 
ดวย กองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดยีว  
 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533      
 กฎหมายประกันสังคม(Social Security Law) เปนกฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุน

ประกันสังคมขึ้น โดยใหลูกจางหรือผูสมัครเขาประกันตน นายจาง และรัฐบาลรวมออกเงิน     สมทบ เพื่อใช
กองทุนดังกลาวเปนหลักประกันใหแกลูกจางและผูสมัครเขาประกันตนใหไดรับการสงเคราะหเม่ือประสบ
อันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องมาจากการทํางาน คลอดบุตร ชราภาพและวางงานรวมท้ังการ
สงเคราะหบุตรซ่ึงจะทําใหชีวิตของลูกจางและสังคมมีความม่ันคงข้ึน 5  โดยมาตราท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการเด็ก
คือ 

                                                        
   5 เกษมสันต   วิลาวรรณ . คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2545, 

หนา 357. 
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มาตรา 33 ใหลูกจางซ่ึงมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณเปนผูประกันตน  
 ลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหนึ่ง เม่ืออายุครบหกสิบปบริบูรณ และยังเปนลูกจางของ

นายจางซ่ึงอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาลูกจางนัน้เปนผูประกันตอไป 
 มาตรา 39  ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 โดยจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสอง

เดือน และตอมาความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลง ตามมาตรา 38(2) ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตน
ตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันส้ินสุดความ
เปนผูประกันตน 

จํานวนเงินท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงนิสมทบท่ีผูประกันตนตามวรรคหน่ึงตองสงเขากองทุนตาม
มาตรา 46 วรรคสอง ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย 

ใหผูประกันตนตามวรรคหนึ่งนําสงเงินสมทบเขากองทุนเดือนละคร้ัง ภายในวันท่ีสิบหาของเดือน
ถัดไป 

ผูประกันตนตามวรรคหน่ึงซ่ึงไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรค
สาม ตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบท่ียังมิได นําสงหรือของจํานวนเงิน
สมทบท่ียังขาดอยูนับแตวนัถัดจากวนัท่ีตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวัน หรือกวานั้นให
นับเปนหนึ่งเดอืน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง 

มาตรา 40  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมิใชลูกจางตามมาตรา 33 จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
นี้ก็ได โดยใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน 

หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตาม  
มาตรา  54 ตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตรา 
เปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 46 ใหรัฐบาล นายจางและผูประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจาย
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝายละ
เทากันตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐบาล
นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตร กรณีชราภาพและกรณีวางงานตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบ
ทายพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 54 ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน 
ดังตอไปนี้  
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(1) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  
(2) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(3) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  
(4) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย  
(5) ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
(6) ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ  
(7) ประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา 39 

 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดกําหนดให ลูกจางซ่ึงผูประกันตน ตองมีอายุระหวาง 15 – 

60  ป  แตหากลูกจางท่ีมีอายุเกิน  60 ปยังทํางานนั้นอยู ก็ใหถือวาลูกจางนั้นเปนผูประกันตอไป และหากจายเงิน
สมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และตอมาความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลง ตามมาตรา 38(2) ถาผูนั้น
ประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดภายในหก
เดือนนับแตวันส้ินสุดความเปนผูประกันตน จํานวนเงินสงเขากองทุนกําหนดโดยกฎกระทรวงและสงเงินสมทบ
เขากองทุนเดือนละคร้ัง ภายในวันท่ีสิบหาของเดือนถัดไป หากจายไมครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนด ตอง
จายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินสมทบท่ียังมิได นําสงหรือของจํานวนเงินสมทบท่ียังขาด
อยูนับแตวันถัดจากวันท่ีตองนําสงเงินสมทบ สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวัน หรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่ง
เดือน ถานอยกวานั้นใหปดท้ิง บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมิใชลูกจางตามมาตรา 33 จะสมัครเขาเปนผูประกันตนก็ได โดย
ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานประกันสังคม ใหรัฐบาล นายจางและผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุน
เพ่ือการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอด
บุตร ฝายละเทากัน ตามอัตราท่ีกําหนด สวนกรณีชราภาพและกรณีวางงานใหจายตามอัตราท่ีกําหนดตามมาตรา 
46 วรรค 2 

 
 
 
  

 สวัสดิการดานการศึกษา 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 โดยมาตราท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการเดก็คือ 

    มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายการจดัการศึกษา
สําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดให
บุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพืน้ฐานเปนพิเศษ 

 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจดัต้ังแตแรกเกดิหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย 
และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตอง
จัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  

มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดแูลไดรับการศึกษา
ภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเกีย่วของตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 

มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี ้
   (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการใหการศกึษาแกบุตร

หรือบุคคลซ่ึงอยูในความดแูล         
   (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใน 

ความดูแลท่ีครอบครัวจัดใหท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
           (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุนหรือจดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิ ไดรับสิทธิประโยชนตาม
ควรแกกรณีดงัตอไปนี ้

                 (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเล้ียงดูบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล
รับผิดชอบ 
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                 (2)  เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
                 (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

การศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบดวยการศึกษาซ่ึงจัดไมนอยกวาสิบสองปกอน ระดับ อุดมศึกษา การ
แบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับปริญญา 
การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 17 ใหมีการศึกษาภาคบังคับจาํนวนเกาป โดยใหเดก็ซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ด เขาเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดช้ันปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับหลักเกณฑและ
วิธีการนับอายใุหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ใหจัดในสถานศึกษา ดังตอไปนี ้
                (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเดก็เล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเดก็กอนเกณฑของ
สถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษหรือสถาน
พัฒนาเดก็ปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน       

  (2) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอ่ืน 

  (3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอ่ืนเปนผูจัด 

 
 จากบทกฎหมายดังกลาวสรุปไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหรัฐ ตอง

จัดการศึกษาใหบุคคลโดยทัดเทียมกัน ไมนอยกวา 12 ป  ท่ีรัฐไมเก็บคาใชจายและรวมถึงบุคคลซ่ึงมีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพล
ภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา     และบังคับให บิดา มารดา หรือ  ผูปกครองมีหนาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู
ในความดูแล และใหเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
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เอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม มีสวนรวมได ท้ังนี้ บิดา มารดา 
หรือผูปกครอง  ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิไดรับการสนับสนุนจากรัฐ มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     ไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายในการศึกษา ท้ังนี้ การศึกษาภาค
บังคับมีกําหนดจํานวน 9 ป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ด เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาป
ท่ีสิบหก การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ใหจัด สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ซ่ึงประกอบดวย   
ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม
ของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน     โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน  ศูนยการเรียน ไดแก 
สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย 
สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอ่ืนเปนผูจัด 
 

สวัสดิการแรงงงาน 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
คําวา “เด็ก” ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป

บริบูรณ ตามบทกฎหมายกําหนดหามมิใหนายจางจางเด็กอายตุ่ํากวา 15 ป เปนลูกจาง (มาตรา44) ใน
ขณะเดียวกันถามีการจางเดก็อายุต่ํากวา 18 ป เปนลูกจาง นายจางก็จะตองแจงการจางลูกจางเด็กนั้นตอพนักงาน
ตรวจแรงงาน ตองจัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตองแจงการสิ้นสุดการ
จางลูกจางเดก็นั้นตอพนกังานตรวจแรงงานตามท่ีบัญญัติไวใน   มาตรา 45 6 

นายจางตองจดัใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีเวลาพักเปนพิเศษตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 46 

นายจางจะจดัใหลูกจางเดก็ทํางานในระหวางเวลาวกิาล (22.00 นาฬิกาถึงเวลา 6.00 นาฬิกา) ไมได เวน
แตไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานมอบหมาย หรือเด็กนัน้เปนผูท่ีแสดงภาพยนตรหรือละครหรือการแสดงอยางอ่ืนดังท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 47 นอกจากนัน้ นายจางยังไมอาจใหลูกจางเดก็ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดดวย (มาตรา 48) 

                                                        
   6 เกษมสันต   วิลาวรรณ. คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2545, 

หนา 73-74. 
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นายจางไมอาจใหลูกจางเดก็ทํางานในงานท่ีอาจเปนอันตรายตามท่ีระบุไวในมาตรา 49 และนายจางไม
อาจใหลูกจางเด็กทํางานในสถานท่ีท่ีมีอันตรายตอจิตใจและความประพฤติของเด็กตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 50 
ดวย 

นอกจากนี้ กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2541) ยังไดกําหนดงานซ่ึงหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปน
เด็กอายตุ่ํากวา 18 ป ทําไวหลายประเภท ไดแก งานเก่ียวกับความรอน ความเยน็ ความส่ันสะเทือน และเสียงอัน
อาจจะเปนอันตรายแกลูกจางเด็ก งานเกีย่วกับสารเคมีท่ีเปนอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิดหรือวตัถุไวไฟตามที่
กําหนด งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจัน่ท่ีใหพลังงานเคร่ืองยนตหรือไฟฟา ไมวาการขับหรือบังคับจะกระทํา
ในลักษณะใด และงานเกี่ยวกับกํามันตภาพรังสีทุกชนดิ ดังนั้นนายจางจึงมิอาจใหลูกจางเดก็ทํางานในประเภท
งานตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดหามไวได 

 
การจัดสวัสดกิาร 
สําหรับเร่ืองการจัดสวัสดิการใหแกลูกจางนั้น ปรากฏอยูในมาตรา 95    และมาตรา    99 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางจัดสวัสดิการ
ในเร่ืองใดหรือกําหนดมาตรฐานในการจัดสวัสดิการในเร่ืองใดได     และนายจางก็ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ดังกลาวตามมาตรา  95      นอกจากนั้น นายจางตองปดประกาศการจัด    สวัสดิการตามกฎกระทรวงดังกลาว
ขางตนและปดประกาศการจัดสวัสดิการตามท่ีมีขอตกลงกับลูกจางใหจัดข้ึนไวในท่ีเปดเผยเพ่ือใหลูกจางได
ทราบ ณ สถานท่ีทํางานของลูกจางตามมาตรา 99      สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมาย คือ น้ําดื่ม หองน้ํา หองสวม 
ปจจัยในการปฐมพยาบาล หองรักษาพยาบาล พยาบาล แพทย และยานพาหนะสําหรับนําลูกจางสงโรงพยาบาล  
โดยมาตราท่ีเกี่ยวของกับแรงงานเด็กมีดังนี้ 7 

 มาตรา 16 หามมิใหนายจางหรือผูซ่ึงเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการ
ลวงเกินทางเพศตอลูกจางซ่ึงเปนหญิงหรือเด็ก   

 มาตรา44    หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่าํกวาสิบหาปเปนลูกจาง   
มาตรา 45 ในกรณีท่ีมีการจางเด็กอายตุ่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติดงันี้ 

   (1)      แจงการจางลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเด็กเขา
ทํางาน 

   (2) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกบ็ไว ณ สถานประกอบกจิการ
หรือสํานักงานของนายจาง พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ 

                                                        
    7 วิจิตรา  วิเชียรชม. ยอหลักกฎหมายแรงงานพ้ืนฐานความรูท่ัวไปกฎหมายแรงงาน. พิมพครั้งที่ 18.  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, หนา 236-263 . 
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   (3)     แจงการส้ินสุดการจางลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
เด็กออกจากงาน      

การแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
มาตรา 46 ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงติดตอกัน

หลังจากท่ีลูกจางทํางานมาแลวไมเกนิส่ีช่ัวโมง แตในส่ีช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็ไดมีเวลาพักตามท่ีนายจาง
กําหนด 

มาตรา 47 หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็อายุต่าํกวาสิบแปดปทํางานในระหวางเวลา 22.00 
นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
                นายจางอาจใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร ละครหรือการแสดง
อยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกนัทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได ท้ังนี้ ใหนายจางจดัใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็นั้นไดพักผอน
ตามสมควร 

 มาตรา 48 หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็อายุต่าํกวาสิบแปดปทํางานลวงเวลาหรือทํางานใน
วันหยุด 

 มาตรา 49 หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี ้
 (1)  งานหลอมเปาหลอหรือรีดโลหะ  

(2)  งานปมโลหะ 
(3) งานเกี่ยวกบัความรอน ความเยน็ ความส่ันสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ อัน

อาจเปนอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(4)  งานเกี่ยวกบัสารเคมีท่ีเปนอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซ่ึงอาจเปนเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืนตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
(6)   งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟเวนแตงานในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
(7)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(8)  งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต 
(9)  งานท่ีตองทําใตดินใตน้ําในถํ้าอุโมงคหรือปลองในภูเขา 
(10) งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(11)  งานทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตขณะท่ีเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตกําลังทํางาน 
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(12)  งานท่ีตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวาพื้นดนิต้ังแตสิบเมตรข้ึนไป 
(13) งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 50  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานท่ีดังตอไปนี ้
(1) โรงฆาสัตว 
(2)  สถานท่ีเลนการพนนั 
(3)  สถานเตนรํา  รําวงหรือรองเง็ง 
(4)  สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการโดยมีผูบําเรอสําหรับ

ปรนนิบัติลูกคาหรือโดยมีท่ีสําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา 
(5) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 51 หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแกบุคคลอ่ืนหามมิใหนายจางเรียกหรือ

รับเงินประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก ในกรณีท่ีนายจาง ลูกจางซ่ึงเปนเด็ก บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของลูกจางซ่ึงเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการลวงหนากอนมีการจาง 
ขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเดก็ในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับ
คาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหกัจาก
คาจางซ่ึงตองจายใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กตามกําหนดเวลา 

 มาตรา 52 เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็กใหลูกจางซ่ึง
เปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอ่ืน ซ่ึงจัด
โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กแจงใหนายจาง
ทราบลวงหนาถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจง พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ถามี และใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางซ่ึงเปนเด็กเทากับคาจางในวนัทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกนิสามสิบวัน 
 มาตรา 92 ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดกิาร
สังคมเปนประธานกรรมการกรรมการผูแทนฝายรัฐบาลส่ีคนกรรมการผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทน
ฝายลูกจางฝายละหาคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงานซ่ึง
รัฐมนตรีแตงต้ังเปนเลขานุการ 
 ตามกฎหมายดังกลาวนี้ กําหนด หามนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการ
ลวงเกินทางเพศตอลูกจางซ่ึงเปนหญิงหรือเด็ก   หามจางเด็กอายุต่ํากวา 15ป ลูกจางอายุต่ํากวา 18  ป  ใหนายจาง  
แจงการจางตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเด็กเขาทํางาน   จัดทําบันทึกสภาพการจาง   
การเปล่ียนแปลง แจงการส้ินสุด กําหนดให นายจางจัดใหลูกจางเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมง
ติดตอกันหลังจากท่ีลูกจางทํางานมาแลวไมเกินส่ี   ช่ัวโมง    หามมิใหจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน
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ระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา     เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย  ยกเวน   อาชีพผูแสดงภาพยนตร ละครหรือการแสดงอยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกันทํางานใน
ระหวางเวลาดังกลาวได  หามมิใหทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด และหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปน
เด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน เกี่ยวกับ งานหลอม เปา หลอ หรือ รีด หรือ   ปมโลหะ งานเกี่ยวกับความรอน 
ความเย็น ความส่ันสะเทือน เสียง และแสงท่ีมีระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตราย  งานเกี่ยวกับสารเคมี
ท่ีเปนอันตราย งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซ่ึงอาจเปนเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืน งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ
วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟเวนแตงานในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่น  งานใช
เล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต   งานท่ีตองทําใตดินใตน้ําในถํ้าอุโมงคหรือปลองในภูเขา งานเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสี งานทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตขณะท่ีเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตกําลังทํางาน  
งานท่ีตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวาพื้นดินต้ังแตสิบเมตรข้ึนไป  งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 และหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานท่ีดังตอไปนี้ โรงฆา
สัตว สถานท่ีเลนการพนัน สถานเตนรํา รําวงหรือรองเง็ง สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืน
จําหนายและบริการโดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคาหรือโดยมีท่ีสําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวด
ใหแกลูกคา สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแกบุคคลอ่ืน   หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงิน
ประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมา
หักจากคาจางซ่ึงตองจายใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กตามกําหนดเวลา 

 ใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝก
หรือลาเพื่อการอ่ืน ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึง
เหตุท่ีลาโดยชัดแจง พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ถามี และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็ก
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน  ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวยังมี
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ
กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลส่ีคนกรรมการผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซ่ึง
รัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปน
เลขานุการ 

 
2. กฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศฟลิปปนส 

 ในขอบัญญัติโดยรวมเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมน้ัน  กฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของ   ฟลิปปนส
กําหนดอํานาจและหนาท่ีอยางหนึ่งของกรมสวัสดิการสังคมไววาคือการพัฒนาและดําเนินการให “บริการดาน
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การคุมครอง  แกไขเยียวยา  และพัฒนาเด็กและเยาวชน”  (มาตราท่ี 3, Sec.3  protective, remedial and 
developmental services for children and youth)   ความรับผิดชอบของสํานักสวัสดิการครอบครัวและเด็กคือ 
“การกําหนดนโยบายและระเบียบการ  การใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการดําเนินการ (ก) ใหบริการตางๆ 
ดานสวัสดิการสังคมซ่ึงจะเปนการพัฒนาครอบครัวดานสังคม  ปองกันความยุงเหยิงวุนวายในครอบครัว  และ
พัฒนาการรับรูของประชาชน  จิตสํานึกของสังคม  และความรับผิดชอบของพลเมือง  และ (ข) โครงการดูแล  
คุมครอง  อบรม  ฟนฟูและพัฒนาเด็ก  เชนเด็กท่ีถูกทารุณกรรม     ถูกละท้ิง  ถูกทอดท้ิง  และพิการ”  (หนังสือ
ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ  เลขท่ี 16  ป 2515  มาตรา 12, Letter  of Implementation No.16, 1972 Sec. 12)        
ในทํานองเดียวกันความรับผิดชอบของสํานักสวัสดิการเยาวชนก็คือ “การกําหนดนโยบายและระเบียบการ  การ
พัฒนาโครงการและมาตรฐานตางๆ   และการจัดหาบริการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือในการ  ดําเนินการ
ใหบริการตางๆ ดานการพัฒนาแกเยาวชนผานบริการแบบเบ็ดเสร็จและหลากหลายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมสําหรับผูอยูในภาวะกอนกระทําความผิด  ผูติดยาเสพติด  พิการ  ผูท่ีหนีโรงเรียน  ผูท่ีมีปญหาดาน
พฤติกรรมและอารมณ  ผูมีปญหาดานความสัมพันธในสังคม  ผูอพยพโยกยาย  และเยาวชนอื่นๆ” (จากแหลง
เดียวกัน  มาตรา 13) 8 
 

 สวัสดิการของเด็กและเยาวชนประเทศฟลิปปนส 
    พรบ. สวัสดิการเดก็และเยาวชนของฟลิปปนส บังคับใช  10 ธันวาคม  2517   (Child and Youth 
Welfare Code 1974)  มีบทบัญญัติดานการเล้ียงดู  สุขภาพ โภชนาการ  แรงงาน และการศึกษาท่ีเกี่ยวกับเด็ก  
ดังนี ้ 

   สวัสดิการดานการเล้ียงดู  สุขภาพ และโภชนาการ 
     บทบัญญัติท่ีตองอนุวัตรตามสนธิสัญญาสิทธิเด็กในสากล ตาม พรบ. สวัสดิการเด็กและเยาวชนของ
ฟลิปปนส  มีมาตราท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

    มาตรา  1   การประกาศนโยบาย   เด็กเปนส่ิงมีคาท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ  ทุกคนควรพยายามท่ีจะ
ใหการสงเสริมสวัสดิการและใหเด็กไดเห็นคุณคาในโอกาสที่จะใชสวัสดิการนีใ้หเปนประโยชนและเดก็ๆ ไดมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

   มาตรา  2  ช่ือและขอบเขต    กฎหมายกําหนดไวใหผูท่ีจะรับสวัสดิการนี ้ตองเปนเด็กหรือเยาวชนท่ี
อายุไมเกนิ  21  ป  เวนแตมีการกําหนดไววาเปนเด็กหรือผูเยาวหรือเปนเยาวชน  ซ่ึงข้ึนอยูกับบุคคลวาอยูใน
เกณฑไหน 

                                                        
8Economic Commission for Asia and the Far East. Comparative Study of social Welfare Legislation in The 

Countries of The Ecafe Region. United nations, New York, 1973 :  8. 
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 มาตรา  3  สิทธิประโยชนของเด็ก  เดก็ทุกคนจะไดรับสิทธิประโยชน  จะไมมีการแบงแยกความ
แตกตางท้ังในทางกฎหมาย และไมใชทางกฎหมาย   เพศ, สถานภาพทางสังคม,  ศาสนา, การเกณฑทหาร และ
รายละเอียดในเร่ืองอ่ืน ๆ   วรรค 3.4  เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดอาหารที่มีสารอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการ  
เส้ือผาเคร่ืองนุงหม ท่ีพักอาศัยท่ีดี  ยารักษาโรคท่ีพอเพียง และปจจยัพื้นฐาน สําหรับการดํารงชีวิตท่ัว ๆ ไป ของ
การมีสุขภาพท่ีดีและมีชีวิตท่ีดี 

มาตรา  11   การสงเสริมสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพของเด็กควรใหการดแูลท่ีเพียงพอตั้งแตกอน
กําเนิด และหลังกําเนิดท้ังตัวเดก็และมารดา  ควรกระทําการวัดท่ีเหมาะสมเพื่อความแนใจถึงการพัฒนาท่ีปกติ 
    ควรมีหนาท่ีรับผิดชอบตอสุขภาพ  สวัสดิการ และการศึกษาท่ีเปนการชวยเหลือครอบครัวในการดูแล
สุขภาพของเดก็  

   สวัสดิการดานการศึกษา 

   มาตรา  12  การศกึษา  โรงเรียน หรือช่ืออ่ืนในทํานองเดียวกนันีใ้นการศึกษาท่ีไมเปนทางการควร
กระทําการชวยเหลือครอบครัวในการจัดหาการศึกษาท่ีดท่ีีสุดสําหรับเด็ก    

   มาตรา  71   การเขาโรงเรียน   รัฐควรมองเห็นถึงวาเด็กทุกคนตองเขาศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล  
ผูปกครองตองใหเดก็ ไดเรียนในสถานศึกษาท่ีดีเพยีบพรอม  อยางนอยท่ีสุด  การศึกษาระดับช้ันประถม 

   มาตรา 72  ความชวยเหลือ  เพื่อใหนโยบายการศึกษามีประสิทธิผล   ควรใหความชวยเหลือจําเปนท่ี
เปนไปไดตอครอบครัว   โดยเฉพาะครอบครัวท่ีตองการการใหบริการแกเดก็ท่ีบาน  อยางนอยท่ีสุดในระดับช้ัน
ประถม   การชวยเหลือบางคร้ังอาจจะตองมีการสอนพิเศษ   การชวยเหลือจัดหาส่ิงจําเปนในโรงเรียน   อาหาร
กลางวันในโรงเรียน  หรืออะไรก็ตามท่ีจะเปนการชวยเหลือเด็กจนเขาถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา 

   มาตรา 73   โรงเรียนอนบุาล   การชวยเหลือสงเสริมสวัสดิการเดก็ท่ีมารดาทํางานและครอบครัวท่ี
ยากจน  ขัดสน   ทางรัฐพรอมจะสนับสนนุชวยเหลือโดยการจัดหาระบบการศึกษาของรัฐ    สถานเล้ียงเดก็ของ
รัฐ  และโรงเรียนอนุบาลที่เพียงพอ    การดําเนินการและการบํารุงรักษาของโรงเรียนตาง ๆ  ดังกลาว ควรเปน
หนาท่ีรับผิดชอบของรัฐบาลทองถ่ิน  ควรมีการจัดหาดวยการชวยเหลือจากกองทุน 

   มาตรา  74 ช้ันเรียนพิเศษ   ท่ีตองมีการรับรอง   ทุกจังหวัดควรมีการจัดช้ันเรียนพเิศษ และถาเปนไป
ได ควรมีโรงเรียนที่มีการสอนเฉพาะสําหรับเด็กพิการทางรางกาย และสมอง   ผูท่ีมีสภาวะทางอารมณ
ปรวนแปรตาง ๆ  บุคลิกภาพสวนตัวเชนนี้จําเปนอยางมาก  โรงเรียนเอกชนควรมีการจัดช้ันเรียนพิเศษท่ีจําเปน
ใหกับเด็กกลุมเหลานี้   

   มาตรา  75  อาคารโรงเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก   เจาหนาท่ีของโรงเรียนทองถ่ิน และรัฐบาล
ทองถ่ินท่ีดูแล ควรจัดหาช้ันเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ รวมท้ังสนามเด็กเลน   อุปกรณการกฬีา  
และกิจกรรมท่ีจะพัฒนาเสริมรางกาย  เจาหนาท่ีควรดูแลใหโรงเรียนท่ีมีสภาพบรรยากาศท่ีดี ปราศจากมลพิษท่ีมี
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ผลตอสุขภาพ และความปลอดภัยของนักเรียน และมีการตรวจสอบถึงความปลอดภยัจากเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ  
เชน  ทางหนีไฟ  อุปกรณดับเพลิง และ    อ่ืน ๆ  เด็กควรไดรับการตรวจสุขภาพฟน และการบริการทาง
การแพทย 

สวัสดิการดานแรงงานเด็ก 

มาตรา  107  การจางแรงงานเด็กที่อายุต่ํากวา 16 ป  - เด็กท่ีอายุต่ํากวา  16 ป ควรใหทํางานท่ีไมหนัก  
และไมเปนอันตรายตอความปลอดภัย  สุขภาพ หรือการพัฒนาท่ีปกติ ท่ีอาจกระทบตอการศึกษาของเขา 

มาตรา   108 หนาท่ีของผูวาจางในการรายงาน   ผูวาจางควรรายงานแรงงานเด็กท่ีวาจางท้ังหมดตอ
กรมแรงงาน  ควรมีการจัดทํารายงานแยกแรงงานเด็กท่ีพบวาเกดิการพกิารหลังจากไดรับการตรวจทางการแพทย   
เลขานุการกรมแรงงานควรสงตัวเด็กท่ีพิการไปยังหนวยงานของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของหรือตัวแทนเอกชนเพื่อการ
ช้ีแนะดานอาชีพ การฟนฟดูานอาชีพและรางกาย และสถานประกอบการจางงาน 

มาตรา  109  การลงทะเบียนเด็ก  นายจางทุกคนในธุรกิจการคา  อุตสาหกรรม หรือการเกษตร ควร
ปฏิบัติดังนี้ 

1)  ใหแรงงานเด็กทุกคนลงทะเบียน เอกสารแสดงวัน เดือน ป เกิด 
2)   มีเอกสารการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพอ แม  หรือผูปกครองของเด็ก 
3)  เอกสารการศึกษา และใบรับรองแพทย 
4)   เอกสารการอนุญาตใหทํางานเปนกรณพีิเศษจากกรมแรงงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย 
 

   มาตรา 110  การศึกษาของเด็กท่ีทํางานบาน 
  ถาเด็กที่ทํางานบานอายุต่ํากวา 16 ป  หัวหนาครอบครัวควรใหโอกาสในการศึกษาอยางนอยตองจบ
ช้ันประถมศึกษา ตามมาตรา 71 คาใชจายในการศึกษาควรเปนสวนผลตอบแทนท่ีไดจากการทํางานบาน เวนแต
วามีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

บรรพ 3 โครงการการจัดการแรงงาน 
มาตรา  111  สิทธิขององคการ  แรงงานเด็กควรมีความเปนอิสระเชนเดียวกับผูใหญในการเขารวมใน

ขอตกลงของสหภาพแรงงานท่ีเปนไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
มาตรา   112     เง่ือนไขการจางแรงงาน  ควรมีการกําหนดเง่ือนไขการจางงานระหวางแรงงานและการ

บริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมายแรงงานเด็ก 
  มาตรา  113 โครงการการชวยเหลือการศึกษา    การบริหารจัดการตองไมหักคาจางแรงงานเด็กท่ีกําลัง

ศึกษาในภาคปกติในโรงเรียนเทคนิคท่ีไดรับทุนจากฝายบริหาร หรือสหภาพแรงงาน 
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  มาตรา  114 โปรแกรมสวสัดิการ   แรงงานและการบริหารจัดการควรกระทํา, ในความรวมมือกับ
สํานักงานการจางงานผูหญิง กรมแรงงาน, ภายใตโครงการ และโปรแกรมการฝกอาชีพขณะทํางานของแรงงาน
เด็กท่ีควรพัฒนาปรับปรุงสภาพการทํางาน  ความสามารถ และความเหมาะสมกับรางกาย การเพิ่มประสิทธิภาพ   
โอกาสความม่ันคงในการเล่ือนตําแหนง การเตรียมพรอมในตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบมากข้ึน   และจัดหาทีเ่ปน
ความกาวหนาทางสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
 
3. กฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศอังกฤษ  
 สวัสดิการเด็กและเยาวชนของประเทศอังกฤษ ในสวนท่ีเกี่ยวของกบัแรงงานเด็ก  สุขภาพ และ
การศึกษา   ตามกฎหมาย เดก็และเยาวชน ตาม กฎหมาย   The Children Act  1989      หมวด ซี มาตรฐานศูนย
ดูแลเด็กกลางวันและการบริการทางการศึกษาสําหรับเดก็อายุต่ํากวา 5  ป      มีมาตราท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 
 สวัสดิการการเล้ียงดู  สุขภาพ และโภชนาการ 
 ขอท่ี  6.14  องคกรและบุคคลท่ีรับผิดชอบในการบริการดูแลเด็กกลางวันควรมีการจดัต้ังการทํางานท่ี
สัมพันธกับหนาท่ีรับผิดชอบทางสุขภาพในพื้นท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม 
 ขอท่ี  6.15   ผูดูแลเด็กกลางวัน หรือผูดูแลเด็กตองกําหนดการชวยเหลือท่ีจําเปนสําหรับเด็ก เชน  การ
บําบัดรักษาในการพูด  ทางกายภาพ ท่ีตองแจงครอบครัวดวยการชี้แนะข้ันตอนท่ีเหมาะสม และถาจําเปนควรทํา
การรักษาเดก็ 
 ขอท่ี  6.16  เด็กจําเปนตองไดรับการดแูลสุขภาพจากศูนยเล้ียงเด็กกลางวันหรือหนวยงานการศกึษา 
เด็กอายตุ่ํากวา 5 ปท่ีอยูในการดูแลของศูนยเล้ียงเด็กกลางวัน ควรปฏิบัติการตามโปรแกรมสุขภาพท่ีตองใหเด็ก
ไดรับการตรวจสุขภาพประจํา ตั้งแตอายุ 6 สัปดาห, 8 เดือน,  21  เดอืน,  39 เดือน  และเด็กกอนวัยเรียน จนถึง
อายุ 5 ป  ท่ีตองทําการแจงใหผูปกครองทราบเก่ียวกับการตรวจสุขภาพตามอายุท่ีกําหนด 
 ขอท่ี 6.18  ความปลอดภยัของอาหาร  ท่ีตองมีการจัดเตรียมอาหารทีส่ะอาด และแนใจวาจะไมทําให
เด็กเกิดเจ็บปวยจากการดูแลของศูนยเล้ียงเด็กกลางวนั  ตามคูมือ Food  Safety   และ  The Food  Handlers Guide 

 มาตรฐานของศูนยเล้ียงเด็ก และการบริการดานการศึกษา ในเดก็อายุต่าํกวา 5 ป 

 ขอท่ี 6.39  เปนขอช้ีแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และอัตราเจาหนาท่ี/เด็ก  จํานวนเดก็ท่ีดูแล  ส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่ตองมี  และอุปกรณ การสังเกต และการบันทึกภายใตหวัขอดังนี ้

1. การดูแลเดก็กลางวันเต็มเวลา (Full day care) 
2. การดูแลเดก็ท่ีจัดใหมีข้ึนในบางโอกาส (Sessional   day care) 
3. โรงเรียนอนุบาลและช้ันเรียน ( Maintained nursery schools and classed) 
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4. ศูนยรวมเด็ก ท่ีรับเล้ียงเด็กท่ัวไป (Combined centres) 
5. โรงเรียนอนุบาลเอกชน(Private nursery schools) 
การศึกษาในศูนยเล้ียงเด็กกลางวัน  ขอท่ี 40  วัตถุประสงคของมาตราน้ี สําหรับเด็กอายุ       

ระหวาง  3-4  ป   ท่ีอยูในความดูแลของศูนยเล้ียงเด็กกลางวัน  เพื่อการพัฒนาใหมีคุณภาพในการเขาโรงเรียน 
                 ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 1980  หมวด 6  ท่ีใหอํานาจทองถ่ินในสวัสดิการดานการศึกษาใน 
การอบรมครูเพื่อการทํางานในศูนย 

    ขอท่ี  6.41  วรรค 2  ขอ  1  อัตราของเจาหนาท่ีตอเดก็ คือ 
  แรกเกดิ-2  ป       =  1 : 3 

2-3  ป        =  1 :  4 
3-5   ป       =  1 :  8 

 
 สิทธิการลาในฐานะบิดามารดาเพื่อการเล้ียงดูบุตร 
              สิทธิใหมตามกฎระเบียบการลาในฐานะบิดา  มารดา ของประเทศอังกฤษ (These new rights come 
from successful trade union campaigning in Europe for the Parental Leave Directive)  
 การใหลาในฐานะเปนพอและแมเปนสิทธิใหมในการลางานเพ่ือดแูลบุตรหรือเพ่ือทําการเตรียม
สําหรับการเล้ียงดูบุตรในวันท่ี    6 เมษายน 2003 ไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและมีการบังคับใช 
โดยใหพอมีสิทธิในการลาเนื่องจากความเปนพอในการมีบุตรคร้ังแรก 9 
 แมวาผูวาจางอาจจะไมไดจายเงินกต็าม  แตตองใหสิทธิในการลาเพื่อไปเล้ียงดูบุตร กฎหมายใหสิทธิ
พื้นฐานในฐานะเปนพอแม   ท่ีรัฐบาลคาดหวังวาการใหสิทธิจะทําใหพวกเขาดีข้ึน และผูวาจางในการเจรจาเพือ่
การเปล่ียนแปลงในสิทธิพื้นฐาน  

 สิทธิพื้นฐาน 
 ลูกจางผูซ่ึงทํางานอยางนอยสุดหนึ่งปและมีบุตร หรือเด็กท่ีตองเล้ียงด ู  หลังวันท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ. 

1999  มีสิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดูเดก็ได ถึง 13 สัปดาห   โดยมีหลักการดังนี ้
 -ในหลักการลูกจางสามารถเลือกลาในเวลาใดก็ได   
 -จนกระท่ังเดก็มีอายุหาปบริบูรณ   
 -การลาตองไมเกินส่ีสัปดาหในหน่ึงป เวนแตวามีบุตรมากกวาหนึ่งคน 
 -ตองแจงการลากับนายจางกอนอยางนอย 21  วัน และกําหนดวันท่ีเร่ิมลาและวันส้ินสุดการลา 

                                                        
 9 Rebecca  Sheasby. A guide to men's paternity rights.   Net Doctor journalist, 2003.  

Http:// www .tuc.org.uk/uuc/rights_timeoff.cfm., 22  December 2004. 
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สวัสดิการดานการศึกษา 

 กฎหมายท่ีมีผลบังคับใชในการจัดการศึกษาของเด็กท่ัวไป และเด็กดอยโอกาส  ไดแก 
รัฐธรรมนูญ 

จากเอกสารรัฐธรรมนูญบัญญัติวา     ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา  การศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาและประถมศึกษา  เปนการศึกษาแบบใหเปลา  การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเปนการศึกษาภาค
บังคับ การจัดบริการการศึกษาดานเทคนิคและวิชาชีพจะตองเปนไปอยางท่ัวถึง  และการเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาตองเปนไปอยางเสมอภาคท่ัวกัน  จุดมุงหมายของการศึกษา คือ  การพัฒนาความเปนมนุษย  
และความเคารพในสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล  รวมท้ังการเสริมสรางความเขาใจ  ความอดทน  และ
มิตรภาพระหวางชาติระหวางกลุมเผาพันธุและศาสนา    ตาง ๆ  ตลอดจนการสงเสริมการดําเนินงานของ
สหประชาชนในการดํารงไวซ่ึงสันติภาพ 

1. ผูปกครองในการเลือกประเภทของการศึกษาใหกับเดก็ในความปกครองของตน 
2. การศึกษาในระบบท่ีจัดโดยรัฐเปนการศึกษาแบบใหเปลา       ผูเขาศึกษาในโรงเรียน 

เอกชนตองเสียคาเลาเรียน    หนวยงานการศึกษาสวนทองถ่ินจะตองจดัใหเด็กเขาเรียนในโรงเรียนท่ี      
ผูปกครองตองการ  ยกเวนในกรณีท่ีโรงเรียนนัน้เต็มแลว  หรือในกรณท่ีีเด็กไมผานเกณฑมาตรฐาน    
ดานวิชาการ    สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจะตองรับเดก็เขาเรียนใหเต็ม   ถาเด็กเหลานั้นมีสิทธิและ 
ผูปกครองตองการใหเขาเรียน 
 3. เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู    ควรไดเขาเรียนในโรงเรียนท่ีสอนเด็กท่ัวไปดวย     ถา 
โรงเรียนนั้นมีความพรอม 

กฎหมายเกีย่วกับการศึกษา ค.ศ. 1993  (Education  Act 1993)  กําหนดการจัดการเพ่ือตอบสนองเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

บทบาทของบุคลากรและองคกร  การจัดการของโรงเรียนสังกัดองคกรบริหารการศึกษา 
สวนทองถ่ิน (Local Education Authorities)  และโรงเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุน (Grant – Maintained  
Schools)  การจัดต้ังและการสนับสนุนโรงเรียนเอกชน (Independent Schools)  และวทิยาลัยชุมชน  
(City Colleges)  การจัดการเพื่อตอบสนองความตองการพิเศษทางการศึกษาของเดก็  และขอกําหนด 
เกี่ยวกับการรับและดแูลนักเรียน 

 การใหบริการศึกษาเดก็กรณพีิเศษ 

 ขอท่ี 6.8  หนวยงานทองถ่ินควรใหคําแนะนํา และขอช้ีแนะในการประเมิน และกําหนดบทบัญญัติ
การศึกษาท่ีจําเปนเปนกรณีพเิศษ  ตามวธีิการภายในการบริการสังคมและสุขภาพทางการศึกษา  และตาม
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บทบัญญัติการบริการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดแยกไวโดยเฉพาะ  โดยท่ัวไปการพัฒนา
เยาวชนท่ีชวยเหลือตนเองไมได หรือการศึกษาท่ีจําเปนเปนการใหบริการในสถานเล้ียงดูเดก็กลางวันท่ีมีอายตุ่ํา
กวา 8 ป  หรือการบริการศึกษาใหกับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ป  โดยหนวยงานทองถ่ินตองใหความใสใจใน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อัตราเจาหนาท่ี/เด็ก  การ  อบรม ท่ีจําเปนสําหรับเด็ก 

สวัสดิการดานแรงงาน 

บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการจางงานเด็ก มีดังนี ้
 มาตรา 1101 การจัดระเบียบโดยกฎหมาย  การลดระเบียบสําหรับการจางงานเยาวชนเดิม  การออก

กฎหมายจะใชบังคับการจางงานเด็กและผูเยาวไมเพียงแตเพื่อความปลอดภัยแตเพื่อใหเกิดสิทธิในการจางงาน
และการหามหรือควบคุมการเขาสูงานในการจางงานบางประเภท  กฎหมายวาดวยการจางงานป 1989  ไดยกเลิก
บทบัญญัติท่ีจํากัดการจางงานผูเยาว  และใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการออกคําส่ังยกเลิก  
หรือแกไขบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจางงานเด็กและผูเยาว   กฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิการของ
ผูเยาวในสถานท่ีทํางานในปจจุบันไดรวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพในสถานท่ีทํางาน 

 มาตรา 1102 ประสบการณการทํางานสวนท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  การบังคับใชกฎหมายท่ีเกีย่วของกับ
การหามหรือวางขอบังคับของการจางงานเด็กจะไมใชกับการจางงานเดก็ในเวลา  2 ป สุดทายของการศึกษาใน
โรงเรียนภาคบังคับ  ซ่ึงการจางงานจะเก่ียวกับการจัดการโดยองคกรการศึกษาทองถ่ิน หรือสวนงานท่ีกํากับดูแล
โรงเรียนในนามของผูมีอํานาจนั้น   

มาตรา 1103 การจางงานในงานอุตสาหกรรมและเรือ    เด็กทุกคนจะไมถูกจางในงานอุตสาหกรรม
เวนแตวาจะมีคนในสมาชิกครอบครัวเดียวกันถูกจางงานดวย  ในกรณีบุคคลอายุต่าํกวา   16  ปถูกจางในงาน
อุตสาหกรรมใด  ผูจางจะตองมีการแจงถึงการจางเดก็ภายใตอายุดังกลาวและวันเกดิของโดยตองเก็บเอกสารไว
และจะตองเปดเผยสําหรับการตรวจสอบ 
   บุคคลท่ียังอยูในวยัเรียนจะตองไมถูกจางในเรือของสหราชอาณาจักรยกเวนจะไดรับอนุญาตโดย
ระเบียบท่ีกําหนดไวดังนี ้

  1. สภาพแวดลอมท่ีกําหนดเง่ือนไขสําหรับเด็กอายนุั้นท่ีจะเขาไป จะตองมีการกําหนดไวโดยเฉพาะวา
จะตองถูกจางในเรือเนื่องจากความสามารถท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะและ 

   2. สภาพแวดลอมและความสามารถของบุคคลท่ีอายุเกินวัยเรียนแตมีอายุนอยกวา  18  ป   
หรือตํ่ากวานัน้   ท่ีกําหนดไวไมสามารถถูกจางโดยเรือสหราชอาณาจกัร  หรือจะถูกจางในเง่ือนไขท่ี 
กําหนดไวเทานั้น     ถาบุคคลใดท่ีถูกจางในเรือท่ีละเมิดบทบัญญัติดังกลาวหรือในเงื่อนไขท่ีกําหนด 
ใหบุคคลท่ีจะถูกจางภายในระเบียบที่กําหนดไมไดถูกบังคับใช  เจาของหรือผูวาจางจะตองรับผิดสําหรับการ
ตัดสินลงโทษโดยการปรับซ่ึงไมเกินระดับ   3  ของข้ันมาตรฐาน 
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   (2)   ขอหามท่ัวไป 
  มาตรา  1104  ขอหามท่ัวไปสําหรับการจางงานเด็ก  โดยท่ัวไปหามมิใหจางเดก็ 

   (1)   อายุต่ํากวา    14  ปหรือ 
   (2)   ทํางานใดท่ีไมใชงานเบา 
   (3)   กอนเวลาเรียนในโรงเรียนในวนัท่ีเดก็จะตองเขาเรียนหรือ 
   (4)   กอน  7.00  นาฬิกา หรือหลัง   19.00  นาฬิกาในวันใดก็ตามหรือ 
   (5)  เกิน   2  ช่ัวโมงตอวันท่ีเด็กจะตองเขาเรียนหรือ 
   (6)   เกินกวา    12  ช่ัวโมงตอสัปดาหในเวลาท่ีเขาตองเขาเรียนหรือ  
   (7)  เกินกวา   2  ช่ัวโมงในวนัอาทิตยหรือ 
   (8)  เกินกวา   8   ช่ัวโมงหรือในกรณท่ีีเดก็อายุต่ํากวา    15  ปเกินกวา   5  
ช่ัวโมงในวันท่ีเขาไมตองเขาเรียนและในวันท่ีไมใชวนัอาทิตยหรือ 
   (9)    เกินกวา    35   ช่ัวโมงหรือกรณีเดก็อายุต่ํากวา    15 ปจะเปนเวลา 
เกินกวา   25  ช่ัวโมงตออาทิตยท่ีเดก็ไมตองเขาเรียนหรือ 
   (10)  เกินกวา   4  ช่ัวโมงตอวนัโดยไมมีการหยุดพักใน   1  ช่ัวโมงหรือ 
   (11)  ในเวลาใดใน  1  ปในระหวางเวลา   2  ปท่ีเด็กไมตองเขาเรียนเขาจะตองมีเวลา
อยางนอย   2  อาทิตยติดตอกันท่ีจะไมถูกจางงาน 
 ขอจํากัดเหลานี้และการจางงานในวงการบันเทิงและวงการบันเทิงตางประเทศจะถูกเพิ่มข้ึนใน
กฎหมายเพ่ือท่ีจะควบคุมการจางงานผูเยาวในโรงงาน  โรงฝกงาน  เหมือง และบอหิน และเปนการอนุวัตกิาร
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับการจางงาน 
 นายจางท่ีฝาฝนขอหามนี้จะกระทําผิดอายแุละถูกลงโทษปรับไมเกินระดับ  3  ของข้ันมาตรฐาน 

    มาตรา  1105 ขอบัญญัติและระเบียบเกี่ยวกบัการจางงานเด็ก   องคกรปกครองทองถ่ินอาจออก
ขอบัญญัติเกี่ยวกับการจางงานเด็กและขอบัญญัติดังกลาวจะช้ีขอแตกตางระหวางเด็กท่ีมีอายุและเพศท่ีตางกัน
และระหวางสภาพแวดลอม อาชีพ   การคาและทองถ่ินท่ีตางกัน  ขอบัญญัติอาจจะหามโดยเด็ดขาดสําหรับการ
จางงานเดก็ในบางอาชีพและจะระบุถึง 
 (1)    อายุเด็กข้ันตํ่าท่ีจะไมถูกจาง 
 (2)    จํานวนช่ัวโมงในแตละวันหรือสัปดาหสําหรับเวลาของวันท่ีเดก็จะถูกจาง 
 (3)    เวลาพักสําหรับรับประทานอาหารและผักผอน 
 (4)    วันหยุดหรือวันหยดุคร่ึงวันท่ีจะใหมีและ 
 (5)    เง่ือนไขอ่ืน ๆท่ีจะเกีย่วของกับการจางงาน 
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    อยางไรก็ดีขอบัญญัติจะไมแกไขขอหามของกฎหมายท่ัวไปยกเวนแตจะใหอํานาจ 
    (1)   การจางงานช่ัวคร้ังคราวของเด็กอายุ    13 ป  โดยบิดามารดาของเด็กหรือผูปกครองในงานกสิกร
รมหรือพืชสวนท่ีเบาแมวาจะมีขอหามการจางงานเดก็อายุต่ํากวา   14  ป 
    (2)    การจางงานเด็กอายุ   13  ป ในบางสาขาสําหรับงานเบาท่ีกําหนดในขอบัญญัติ   หรือ 
    (3)   การจางงานเด็กท่ีไมเกิน   1  ช่ัวโมงกอนจะเขาช่ัวโมงเรียนของวันเม่ือเด็กจะตองเขาโรงเรียน
แมวาจะมีขอหามการจางงานท่ัวไปกอนจะหมดเวลาเรียน 
    นับจากวันท่ีกําหนด   อํานาจการออกขอบัญญัติในเร่ืองนี้จะถูกแทนท่ีโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยทีจ่ะออกระเบียบโดยรัฐมนตรีจะมีอํานาจเพิ่ม (1)   หามการจางงานเดก็เวนแตภายใตการ
อนุญาตท่ีออกโดยองคกรการศึกษาทองถ่ินซ่ึงใบอนุญาตจะเกี่ยวกับการออกระเบียบและใชกับเดก็หรือเง่ือนไข
อ่ืนท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต   (2)  กําหนดใหนายจางรับทํารายการขอสําคัญ เกี่ยวกับเดก็ท่ีถูกจางและวัตถุประสงค
ในการจางและจะตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึก 
    นายจางผูฝาฝนขอหามเหลานี้ถือเปนความผิดอาญาท่ีมีบทลงโทษปรับไมเกินระดบั 3  ของข้ัน
มาตรฐาน 

   มาตรา  1106 การขายขางถนน   หามมิใหเด็กเขาสูหรือถูกจางไปขายขางถนน  อยางไรก็ตามองคกร
ปกครองทองถ่ินอาจออกขอบัญญัติใหอนุญาตเด็กท่ีมีอายุ    14  ป ถูกจางโดยบิดามารดาตนไปขายขางถนนใน
กรณีท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติซ่ึงจะกําหนดการขายขางถนนโดยบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหจางในการขายขาง
ถนน  ขอบัญญัติดังกลาวอาจกําหนดกฎบัญญัติท่ีกําหนดวัน และช่ัวโมงและสถานท่ีท่ีจะทําโดยบุคคลท่ีจะเขาสู
หรือถูกจางในการขายขางถนนจะช้ีใหแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีอายุและเพศตางกนั  และระหวางทองถ่ินท่ี
ตางกันและจะมีขอบัญญัติ  

   (1) หามบุคคลใดเขาสูหรือถูกจางในการขายขางถนนเวนแตเขาจะมีใบอนุญาตท่ีออกโดยองคกรหรือ
กําหนดเง่ือนไขท่ีจะใหใบอนุญาตหรือพักใชและยกเลิกใบอนุญาต     

   (2)  กําหนดใหบุคคลท่ีเขาสูหรือถูกจางนั้นติดเคร่ืองหมาย    และ 
   (3)   กําหนดเง่ือนไขท่ีเกีย่วของสําหรับบุคคลนั้นในขณะท่ีเขาสูหรือถูกจาง 

  เด็กท่ีเขาสูการขายขางถนนท่ีฝาฝนขอหามของกฎหมายท่ีวาถึงขางตนหรือขอบัญญัติท่ีกําหนดไว
จะตองรับผิดรอการตัดสินลงโทษอยางรวบรัดในคาปรับไมเกินระดับ 1 ของข้ันมาตรฐาน   นายจางท่ีฝาฝนขอ
หามจะกระทําผิดอาญาท่ีมีโทษปรับไมเกนิกวาระดับ   3  ของข้ันมาตรฐาน 

   มาตรา  1107 ความรับผิดของนายจาง  ในกรณีท่ีผูถูกจางโดยฝาฝนขอหามท่ัวไปของการจางงานเด็ก
หรือขอบัญญัติท่ีออกตามขอหามนั้น  นายจางหรือบุคคลใดยกเวนผูถูกจางท่ีจะกระทําหรือละเลยท่ีจะปฏิบัติหรือ
ละเลยหนาท่ี   การฝาฝนดังกลาวจะทําใหตองรับผิดในการตัดสินลงโทษอยางรวบรัดสําหรับคาปรับไมเกิน
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ระดับ   3  ของข้ันมาตรฐาน   หากดําเนินกระบวนพิจารณากับนายจางแลว  จะมีการแจงขอมูลใหทราบและย่ืน
คําบอกกลาว  3  วันท่ีจะถูกฟอง  นายจางมีสิทธ์ิท่ีจะมีบุคคลยกเวนผูถูกจางท่ีการกระทําหรือละเลยตอหนาท่ีของ
เขาความผิดท่ีฝาฝนซ่ึงจะถูกนําไปสูศาล  ในฐานะคูความในกระบวนพิจารณา  และอาจพิสูจนไดวามีการฝาฝน  
นายจางสามารถพิสูจนใหเปนท่ีพอใจของศาลวาการฝาฝนดังกลาวเกิดจากการกระทําหรือการละเลยหนาท่ีของ
บุคคลอ่ืน  บุคคลนั้นจะถูกวากระทําผิดอาญาและหากนายจางสามารถพิสูจนตอไปใหเปนท่ีพอใจแกศาลวาตน
ไดใชความระมัดระวังพอสมควรท่ีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย      เขาจะไดรับการปลอยตัว    ในกรณี
ท่ีนายจางใชกระบวนพิจารณานี้หรือเขามอบหลักฐานหรือพยาน          อ่ืนใดท่ีจะถูกเรียกมาเพ่ือสนับสนุนขอ
ตอสูตอบุคคลอ่ืนจะถูกถามคานโดยโจทกซ่ึงจะถูกนําพยานหลักฐานมาโตแยงและศาลจะกําหนดคาเสียหายท่ี
คูความหรือคูความอ่ืนจะตองจาย 
 
4.  กฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของประเทศออสเตรเลีย 
 กฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดภิาพและสวัสดกิารของเด็กและเยาวชนของออสเตรเลีย  มีการออกแยกกัน
ในแตละรัฐ แตในการศึกษานี้ ศึกษาเฉพาะในเขตเมืองหลวงของออสเตรเลียเทานั้น ท้ังนี้ในปจจุบัน   
ออสเตรเลียไดมีการปรับปรุงกฎหมาย   สวสัดิการเด็ก  โดยมีจดุมุงหมายดังนี ้
  1.  สงเสริมการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีของเด็ก  ครอบครัว บุคคลและชุมชน 

           2. จัดหาเพ่ือการปองกันและการดูแลเดก็ รวมถึงกฎระเบียบการบริการดูแลเด็ก 
   3.  กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกบัการจางแรงงานเด็ก 

 4.  กําหนดบทบัญญัติท่ีเปนการชวยเหลือทางการเงินใหกบัครอบครัว 
 

   สวัสดิการเดก็และเยาวชนของประเทศออสเตรเลีย 
    พรบ. สวัสดิการเดก็และเยาวชนของออสเตรเลีย  ตามกฎหมาย Social Welfare and  Service 1986  
หมวด สวัสดิการเด็ก วาดวยการจางงาน มีดังนี้  
 

   สวัสดิการดานการเล้ียงดู สุขภาพ และโภชนาการ 
   ออสเตรเลียเปนประเทศแรก   ๆ   ในโลกที่ไดพฒันาระบบการปรับปรุงคุณภาพ       และ     

การประกันคุณภาพศูนยเล้ียงเด็กโดยรัฐบาลใหทุนสนับสนุน           มีสภามาตรฐานดูแลเด็กแหงชาติ (National   
Childcare   Accreditation   Council)    เปนผูกําหนดระบบมาตรฐาน   และ การปรับปรุงคุณภาพ สําหรับศูนยรับ
เล้ียง เด็กเต็มวัน (long day care) ของออสเตรเลีย หลักการและมาตรฐานในการดูแลเด็กของออสเตรเลีย   โดย
ตั้งอยูบนความเช่ือท่ีวาคุณภาพของศูนยเล้ียงเด็กท่ีดีจะตอง 
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มีปรัชญาและเปาหมายท่ีชัดเจน     เปนขอตกลงระหวางศูนยและผูปกครองท่ีเรียกวา 
ธรรมนูญโรงเรียน ซ่ึงใชเปนแนวทางในการทํากิจกรรมทุกอยางในศูนย 

ใหความสนใจและเอาใจใสดแูลเด็กแตละคน  รวมท้ังเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  เอาใจ 
ใสตอความสัมพันธของบุคลากรและผูปกครอง  เพื่อใหสามารถสนับสนุนและสงเสริมบทบาทซ่ึง 
กันและกัน  และกระตุนผูปกครองใหเขามามีสวนรวมดวยความรูสึกอบอุน 
 

 หลักการสําหรับศูนย รับเล้ียงเด็กเต็มวนั (long day care)  
   หลักการสําหรับศูนยเด็ก ประกอบดวย 4 แกนหลัก คือ  

 (1) ปฏิสัมพันธ ระหวางกลุม 
 (2) โปรแกรม  
 (3) โภชนาการ สุขภาพ และการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย  
 (4) การจัดการศูนย และการพัฒนาบุคลากร ท้ัง 4 แกนหลักจะตองมีคุณภาพ  
 โภชนาการ สุขภาพ และ การปฏิบัติอยางปลอดภัย  

    1.  บุคลากรตองระวังเร่ืองสุขภาพและสวัสดิภาพเด็กแตละคน  
    1.1 บุคลากรตองแนใจวาเด็ก ๆ สวมใส เส้ือผาท่ีเหมาะสมกับ การอยู นอกหองและ 

ในหอง ท้ังเวลาเลนและเวลานอน  
         1.2 อาหารและเคร่ืองดืม่ในแต ละวันจะตองมีสารอาหาร ครบถวนและสอดคลองกับ 

วัฒนธรรมของเด็ก 
         1.3 สงเสริมเด็กให มีนสัิยการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ  
         1.4 เตรียมและจัดเก็บอาหารอยางถูกสุขอนามัย  
         1.5 บุคลากรยึดม่ันในหลักการสุขอนามัยซ่ึงจะทําให ลดการ แพร เช้ือโรค  
         1.6 บุคลากรกระตุนให เด็กเรียนรู กฎงาย ๆ เกี่ยวกับสุขอนามัย  

2. ลักษณะการใหบริการสําหรับเด็ก การใหบริการเดก็ปฐมวัยในประเทศออสเตรเลียมีหลายรูปแบบ  
ไดแก10 

         2.1  ศูนยดูแลเด็กทารก (Early Childhood Center หรือ Baby Health Center)     เปนศูนย ท่ีให 
บริการคําแนะนําฟรี  สําหรับพอแม และทารกจนถึง    5   ป เจาหนาท่ีประจําศูนยจะเปนพยาบาลท่ัวไป ตามปกติ
ชวงหลังคลอดเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลจะโทรไปแจงพยาบาลที่ Baby Health Center ท่ีอยูในบริเวณใกลบาน 
เพื่อนัดหมายให แม พาลูกไปช่ังนํ้าหนกั วัดสวนสูง ดูการพัฒนาของลูก หลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือไป

                                                        
   10Australia’s Welfare 1995 : Services and Assistance, Services for Children, Http:// aihw.gov.au/publications.  
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เยี่ยมบาน (Home visit)   โดยเฉพาะทารกท่ีเกิดมามีปญหา   เชน   ตัวเหลือง ในกรณีนี้พยาบาลจะไปเยี่ยมท่ีบาน
บอย ๆ เพื่อดูใหแนใจวาหายเปนปกติด ี รวมท้ังไปสอนการดูแลการอาบน้ําเด็กทารก จนกระทั่งแม และลูก
แข็งแรงดี หรือสามารถจะไปท่ีศูนย เองได จึงงดการเยีย่มบาน   ปกติชวง 6 อาทิตย แรกพยาบาล จะนดัให พาลูก 
ไปตรวจทุกอาทิตย   จากน้ันจะเปนทุกสองอาทิตย เดือนละคร้ัง จนกวาแม รูสึกวาไมจําเปนตองไปท่ีศูนยอีก   
ทุกคร้ังพยาบาลจะจดรายละเอียดตาง ๆ ของลูกลงใน “Blue Book” ซ่ึงเด็กทุกคนตองมีสมุดเลมนี้ (มีความสําคัญ
พอ ๆ กับบัตรประชาชน) นอกจากนีพ้ยาบาลจะใหคําแนะนําแมในการดูแล สุขภาพกายและใจ โดยเฉพาะคุณแม 
ท่ีเพิ่งมีลูกคนแรก ในบางกรณีถามีปญหาพยาบาลจะสงตอไปให หนวยงานอ่ืนเพื่อให การชวยดูแลตอไป  

        2.2  ศูนยดูแลเด็กกลางวันท่ีบาน (Family Day Care)   เจาหนาท่ีจะดแูลเด็กอยู ท่ีบานของตัวเอง 
โดยจะดูแลเดก็อายุแรกเกดิ -12 ป และตองจะตองจดทะเบียนกับศูนย โดยหนวยงานนี้จะทําการ อบรมเจาหนาท่ี
ในเร่ืองการเล้ียงดูและการของพัฒนาเดก็   ศูนยดแูลเด็กกลางวนัท่ีบาน เปนหนวยงานกลางรวบรวมรายช่ือ
เจาหนาท่ี ดูแลเด็กในบริเวณใกลบาน เม่ือมีผู ตองการใช บริการฝากเด็กจะไปติดตอ กับหนวยงานกลางขอ
สัมภาษณ หรือเพ่ือให เจาหนาท่ีเลือกใหผู ดูแลถาถูกใจ ก็ใชบริการ   แตถาไมถูกใจหนวยงานกลางก็จะหาให
ใหม จนกวา แม จะพอใจ บริการนี้ไม คิดคาใชจาย คาจางของเจาหนาท่ีผูดูแลเด็กคิดประมาณช่ัวโมงละ $ 3.00 
ในแตละศูนยจะรับเดก็ได 5 คน และดูแลเด็ก เต็มเวลา (5 วัน/สัปดาห )  รวมท้ังดแูลเด็กนกัเรียนกอนและหลัง
เวลาเลิกเรียนในกรณีท่ี พอแมทํางาน (ในออสเตรเลียพอแมจะไมท้ิงลูกไวท่ีโรงเรียนจนค่ํามืด)  

2.3  ศูนยรับเล้ียงเด็กตามบาน (Home base Child Care)  บริการนี้ตางจาก ศูนยดแูลเด็กกลางวนัท่ี
บาน คือ ดําเนนิงานอิสระ ไดรับอนุญาต ใหดูแลเดก็ในบานของเจาหนาท่ีไดเพยีง   7   คนเทานั้น  

2.4  ศูนยรับเล้ียงเด็กกลางวนั (Long Day Care) เปนศูนยบริการดแูลเด็กแรกเกดิ -5  ป  รับเด็ก 
ประมาณ 40 คน เปดบริการ อยางตํ่า   8  ช.ม. ตอวัน   บางแหงเปดระหวาง  7.00-17.30 น.  ศูนย ฯเหลานี้ตองมี
ใบอนุญาตจาก New South Wales Department of Community Services   เจาหนาท่ีตองจบการศึกษาดาน เด็ก
ปฐมวัย ในศูนย ฯบางแหงมีครู  2  คนจบปริญญาทางดานการศึกษาเด็กปฐมวัย เจาหนาท่ีดูแลเด็กปริญญาตรี   
การดูแลเดก็  ผูชวยดแูลเด็กตองมีประกาศนียบัตร  บุคลากรในศูนย ฯจบประกาศนยีบัตรการ ปฐมพยาบาล  การ
เขารับบริการศูนย เดก็นี้ตองจองลวงหนา   

     ศูนยรับเล้ียงเด็กกลางวัน มีท้ังท่ีเปนเอกชน และที่ไดเงินสนับสนุนจากรัฐบาล คาบริการวันละ 
39.00 เหรียญออสเตรเลีย (หรือประมาณ 850 บาท   ถาวันไหนเด็กปวยหรือไมมากต็องจายเงิน  เชนกัน)   ถาพอ
แมเด็กทํางาน ทั้งคู  ศูนย ฯจะดูแลเด็กให ตั้งแต 7.00-17.30 น. แต ถาพอแมไมมีงานทํา  ศูนย ฯจะระบุวาจะใช
บริการไดกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห  ในกรณีท่ีพอแม ของเดก็มีงานทํา หรือเด็กมีเพยีงพอหรือแม (Single parent) และ
มีงานทํา จะไดรับสิทธิในการรับบริการจากศูนย เด็กกอนผูท่ีไมมีงานทํา  
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2.5  ศูนยรับเล้ียงเด็กคร้ังคราว (Occasional Care)  เปนบริการสําหรับเด็กแรกเกิด -5 ป รับดูแลเดก็ 
เปนคร้ังคราว เชน  แม ตองไปหาหมอ หรือตองไปทําธุระ 2-3 ช่ัวโมง หรือตองการพัก   ทาง      ศูนย ฯจะคิด
คาบริการเปนชั่วโมง  

2.6  ศูนยดแูลเด็กนอกเวลาเรียน (Out of School Hours Care)  
              2.6.1  ดูแลกอนและหลังเลิกเรียน (Before & After School Care)  สําหรับเด็ก       แรกเกิด-5 ป  

ท่ีพอแม ทํางานและตองการคนดูแลเดก็กอนและหลังโรงเรียนเลิก   
              2.6.2  ดูแลเด็กในชวงเวลาโรงเรียนเลิกและในชวงโรงเรียนปดเทอม (Vacation Care) 
 

 ท้ังนี้การใหบริการของศูนยรับเล้ียงเด็กกลางวัน เปนไปตาม พรบ. สวัสดิการเดก็และ   เยาวชนของ
ออสเตรเลีย  ตามกฎหมาย Social Welfare and  Service 1986   หมวด สวัสดิการเด็ก วาดวยศูนยรับเล้ียงเดก็
กลางวัน  มีดังนี้  
     ในเร่ืองท่ัว ๆ  ไปกําหนดใหเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง และแตละรัฐ  ท่ีจะควบคุมการดูแล
และตรวจสอบและเปนความรับผิดชอบท่ีตองใหการชวยเหลือศูนยรับเล้ียงเด็กกลางวัน   เพื่อใหแนใจวาได
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ทําใหเด็กมีสุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีเด็กมีอายุต่ํากวาวัยเรียน   
และกําหนดใหมีการพัฒนาวิจัยในสวนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดูแลเด็ก  รวมถึงการกําหนดการลดคาใชจายตาม
สัดสวนในจํานวนเด็กท่ีอยูในความดูแลของแตละครอบครัว   โดยมาตราท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการและสวัสดิภาพ
เด็กมีดังนี้  
 
    การกําหนด หลักเกณฑ  การออกใบอนญุาต ในการจดัต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก 

   ตามสวัสดิการเด็กและเยาวชน ในเขตเมืองหลวงออสเตรเลีย ไดมีการกําหนดการจัดต้ังสถานดูแลเด็ก
ดังนี ้

   มาตรา 380–770  เร่ืองประเภท   บุคคล และสถานท่ีท่ีใชในการดแูลเด็ก   
1)  ประเภทธุรกิจหรือ การบริการชุมชนท่ีมีการจัดต้ังเพื่อการดูแลเด็กโดยเฉพาะ 
2)  สถานท่ีท่ีดูแลเด็ก ตองไมใชท่ีอยูอาศัยหรือบานของเด็ก 
3)  สถานท่ีท่ีมิใชโรงเรียน และมีเด็กในความดูแลในระดับอนุบาลเกินกวา 4 คน  หรือมี 

เด็กท่ีมีอายตุ่ํากวา 12 ป เกินกวา 8 คน 
   การดูแลเดก็ท่ีอยูในความดแูลในสถานท่ีดังกลาวเปนการดูแลช่ัวคราว หรือการดแูลในกรณีฉุกเฉินที่

บิดา มารดามีความจําเปนไมสามารถดูแลเด็กได 
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   มาตรา  380–775  กําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและออกใบอนุญาตใหสถานดูแลเด็กในเมืองหลวง
ออสเตรเลีย ท่ีรวมถึงการอุปถัมภ การดูแลในโรงพยาบาล การดูแลในโรงเรียน และการดูแลในสถานท่ีภายใต
การควบคุมของผูบริหารของสถานดูแลเด็ก   

   มาตรา  380–780  การอนญุาตใหจัดต้ังสถานดูแลเด็ก  กระทรวงอาจทําการกําหนดระยะเวลาของการ
อนุญาตโดยใหเวลามากกวา  2 ป  หรือปฏิเสธไมอนุญาต  โดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูขออนุญาต  การ
อนุญาตใหกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวนเด็กท่ีจะดูแลมากท่ีสุด  และอายุของเดก็    ขอกําหนดในใบอนุญาต
ควรมีเง่ือนไขท่ีประกอบดวย 

1) จํานวนบุคลากรและคุณสมบัติของผูดูแลเดก็ 
2) เกณฑ ท่ีนํามาใชวัด สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก 
3)  อาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวก 
4) การประกันภัย 
5) กิจกรรมท่ีจัดเตรียมไว 
6) การบริหารจัดการสถานท่ี 
การเก็บรักษาใบอนุญาต     ผูออกและผูรับอนุญาตตองเก็บรักษาไวในสถานประกอบการ ใหมีการทํา

เอกสารลงทะเบียน การบันทึกทางการแพทย   และสมุดอนุญาตใหเด็กเดินทางไปเท่ียว   เพื่อใหผูอํานวยการ 
หรือเจาหนาท่ี สามารถทําการตรวจสอบ 

มาตรา 380–775  การพักใชใบอนุญาตช่ัวคราว  การเปล่ียนแปลง  และการยกเลิกใบอนุญาต 
กระทรวงอาจทําการพักใชใบอนุญาตช่ัวคราวในเวลาที่เกินกวา 14 วันก็ได ในกรณีฉุกเฉิน  โดยแจง

เปนลายลักษณอักษร ระบุถึงการไมปฏิบัติตามเงือนไข  และถาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขอีก  
กระทรวงอาจจะ 

1) ยกเลิกใบอนุญาต 
2) ทําการพักใชใบอนุญาตช่ัวคราวในชวงเวลาท่ีกําหนด 
3) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการอนุญาต หรือ  
4) เพิกถอนเง่ือนไขในใบอนุญาต 
มาตรา  380–790  การยายเด็กออกจากสถานดูแลเดก็ท่ีไมมีใบอนุญาต 

 เด็ก ท่ีได รับการดูแลอยู ในสถานดูแลเด็ก     กรณี ท่ี ทําการตรวจแลวพบวาไม มีใบอนุญาต            
ผูอํานวยการ หรือเจาหนาท่ีของกระทรวง  อาจจะ 

1) ใหครอบครัวของเด็กมาพาเด็กออกจากสถานดูแลเด็ก หรือ 
2)  เจาหนาท่ีของกระทรวงพาไปอยูกับบุคคลท่ีเหมาะสม  หรือในครอบครัวท่ีเปนญาติ 
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กับบิดา มารดาของเด็ก 
 

 สวัสดิการดานการศึกษา 
 ตามกฎหมายการศึกษา Northern Territory  of  Education Act 2003  ระบบการศึกษาของประเทศ

ออสเตรเลีย มีดังนี ้
 ระบบโรงเรียนของประเทศออสเตรเลียประกอบดวยโรงเรียนในภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดย

โรงเรียนท้ังหมดอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลออสเตรเลีย ท่ีมีนโยบายเขมงวดในการรักษามาตรฐานให
อยูในระดับท่ีกําหนดไวเสมอ เด็กท่ีมีอายไุมเกิน 15 ป ถาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล ไมตองเสียคาใชจาย 

    การศึกษาในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลียมีระยะเวลา 13 ป เร่ิมต้ังแตการเรียนช้ันเตรียมประมาณ 
1 ป และการเรียนช้ันประถมศึกษาตอนตนจนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 12 ป หรือท่ีเรียกกันวาป 1 ถึงป 12 
เม่ือนักเรียนสําเร็จการศึกษาในป 12 ซ่ึงเปนปสุดทายของระดับมัธยมศึกษา 

   โรงเรียนในประเทศออสเตรเลียเปนแหลงเปดสอนนกัเรียนจากท่ัวทุกมุมโลก เพื่อเขามาแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็และพัฒนาระบบความคิดรวมกับนักเรียนนกัศึกษาของออสเตรเลีย 

    
   สวัสดิการดานแรงงาน 
   ตามกฎหมายแรงงานเด็ก   Child employment  ใน  Social and Welfare Service 1994  ไดบัญญัติ

เกี่ยวกับแรงงานเด็ก ดังนี ้
    คํานิยาม การจางงาน หรือคําอ่ืนท่ีมีความหมายทํานองเดียวกันนี ้   ตามกฎหมายของเมืองหลวง
ออสเตรเลีย ใหเด็กหมายถึง บุคคลท่ีมีอายุไมเกิน  18 ป และทํางานในสถานประกอบการ   

   มาตรา  380-1115     คําจํากัดความ  การจางงาน  หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับเด็กเขามาใหมี
สวนรวมในธุรกิจ การคา  หรืออาชีพที่ตองการผลกําไร ไมวาเด็กนัน้จะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม แตไม
รวมถึงการจางงานท่ีมีการทํางานมากกวา 10  ช่ัวโมง ตอสัปดาห   โดยกําหนดงานท่ีทําได คือ 

1)     บริการดแูลเด็ก 
2)     บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจการประสานงานในกิจธุระตาง ๆ 
3)    งานบาน 
4)    แคนดี ้
 
5)    เสมียน 
6)    ทําสวน 
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7)    การขาย สงหนังสือพิมพ หรือแผนปลิวในการโฆษณา 
8)    สถานบันเทิงท่ีเปนสถานท่ีสําหรับการจดัเตรียมงานเล้ียง ร่ืนเริง 
9)    สถานบันเทิงเพื่อการจัดงานกีฬา 
10) การรองเพลง  การเตน การเลนดนตรี หรืออ่ืน ๆ  ท่ีคลายกนันี ้
11) การจัดทํารายการวิทยุ โทรทัศน หรือ ภาพยนตร หรือการผลิตท่ีไมใชอยูใน 

ลักษณะขาว 
12) การเปนนายแบบ นางแบบ 
13) ชางภาพ  
14) งานแสดงโชว 
15) งานอ่ืน ๆ 

                การจางแรงงานเดก็เหลานี้   เปนการกําหนดไวในขอบังคับตามกฎหมายแรงงานเด็ก 
 
   มาตรา  380-1120  การทํางานในช่ัวโมงท่ีจะตองไปเรียน   

    โดยท่ัวไป เด็กตองไมทํางานในช่ัวโมงท่ีจะตองไปเรียน    บุคคลหรือครอบครัวท่ีจางเด็กทํางานใน
ช่ัวโมงท่ีจะตองไปเรียน  เปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมาย และตองไดรับโทษปรับหรือจําคุก  การลงโทษให 
รวมถึงผูหาผลประโยชนจากเด็ก ท่ีกําหนดใหมีการทํางานท่ีไดรับจากสวนหนึ่งของบทเรียน 
 

   มาตรา  380-1125  การทํางานท่ีอันตราย 
    ในอาณาเขตประเทศออสเตรเลีย บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะจางแรงงานเด็กหรือจะไดรับอนุญาตใหจาง
แรงงานเดก็ได จะตองทําสัญญาการจางแรงงานโดยกําหนดวาเดก็จะตองไมทํางานในงานท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต และมีการกําหนดบทลงโทษตอผูฝาฝน เวนแตในกรณีท่ีมีการเห็นชอบเปน
ลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจเก่ียวของ 
 แตถาผูอํานวยการกระทรวงแรงงาน หรือหนวยงานท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติ        สวัสดิการเด็ก
และเยาวชน เห็นวาการจางแรงงานเด็กนัน้เพื่อการพัฒนาสังคม หรือเพ่ือผลประโยชนในการเพิม่ความสามารถ
ของเด็ก กใ็หผูอํานวยการอนญุาตใหมีการจางงานเด็กได โดยออกใบอนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหผูวาจาง  

1) หามผูวาจาง ท่ีไดรับอนุญาต โอนการอนุญาตใหผูอ่ืน 
 2) กําหนดเง่ือนไขการจาง และกํากับใหเปนไปตามเง่ือนไข 

  บทลงโทษใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติสวัสดิการเด็กและ
เยาวชนของออสเตรเลีย  หรือท่ีมีการกําหนดเง่ือนไขไว   
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มาตรา  380–1140  อํานาจในการเขาตรวจ   
ในเมืองหลวงออสเตรเลีย ผูอํานวยการหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอาจเขาไปทําการตรวจ ท่ีดิน  เอกสาร

หลักฐาน   พาหนะ  และคนหาในส่ิงท่ีเช่ืออยางมีเหตุผลพื้นฐานท่ีเกี่ยวพันกับการฝาฝนกฎหมาย Children’s 
Service Act  1986 

มาตรา  380–1195  ท่ัวไป  ในเขตเมืองหลวงออสเตรเลีย การจางแรงงานเด็ก 
   1) วัตถุประสงคท่ีเกี่ยวพันกับแหลงสถานบัยเทิงเพื่อการจัดงานสังสรรค งานร่ืนเริง 
   2) วัตถุประสงคท่ีเกี่ยวพันกับสถานบันเทิงเพื่อใชในการจัดกิจกรรมกีฬา 

3) วัตถุประสงคการรองเพลง  การเตนรํา  การเลนดนตรี  หรือในทํานองเดียวกันนี ้
4) เปนผูดําเนนิรายการวิทยุ  โทรทัศน ภาพยนตร หรือการผลิตรายการท่ีไมใชในลักษณะ 

ของขาว 
5) เปนนายแบบ นางแบบ 
6) เปนตัวแบบในการถายภาพ 
7) การทํางานใหคณะละครเร 
8) งานอ่ืน ๆ  
แรงงานเด็กตองไมทํางานในสถานประกอบการดังกลาวเกินกวา 10 ช่ัวโมง ในหนึ่ง 

สัปดาห  ในกรณีท่ีมีการจางงานมากกวา 10 ช่ัวโมง  ตองกระทําการแจงใหผูอํานวยการทราบไม 
นอยกวา 7 วันกอนกระทําการจาง 
 
5. กฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 พรบ. สวัสดิการเด็กและเยาวชนของสหรัฐอเมริกา ท่ีเกีย่วกับการศึกษา  แรงงาน และ   สุขภาพ ตาม
กฎหมาย  Welfare  Reform Act 1996  ดังนี้  
 นโยบายการดแูลเด็กของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคลินตัน ได ประกาศวา 

    "จะทุมงบประมาณท่ีมากที่สุดเพื่อการพฒันาเด็ก ยกระดับคุณภาพและประกนัความปลอดภยัในการ
ดูแลเด็กใหแกครอบครัวอเมริกัน"  (7 มกราคม 2541)  งบประมาณโดย ประมาณ 20 พันลานดอลลาร ใน 5 ป  
สําหรับโครงการหลังโรงเรียนเลิก  (after-school programs) และปรับปรุงระบบความปลอดภัย คุณภาพใน การ
ดูแล สนับสนนุการเรียนรูของเด็กปฐมวัย” 

โดยกําหนดเปาหมาย ดังนี ้ 
1. มาตรการที่ทําให ครอบครัวสามารถจายคาดูแลสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
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มาตรการยอย ดังนี ้ 
1.1  ลดภาระคาใช จายของครอบครัว โดยรัฐเพิ่มงบประมาณสนับสนุน 7.5 พันลาน 

ดอลลาร และเพิ่มการใหเครดิตภาษใีหแก ครอบครัว  3 ลานครอบครัว และภาคธุรกิจท่ีจัดสวัสดกิารเล้ียงดูเด็ก
ให แกบุคลากร  

1.2  เพิ่มชองทางและสนับสนุนการพัฒนาดานการเรียนรู และสุขภาพ ของเด็กปฐมวัย  
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู ของเด็กปฐมวัย ไดจดังบประมาณ 3 พันลาน  สําหรับ 5 ป  เปนกอง 
ทุนการศึกษาของเด็กปฐมวยั (Early Learning Fund)   เพื่อชวยชุมชนในการปรับปรุงคุณภาพและ สุขภาพ
อนามัยของเดก็แรกเกิด -5 ป  

1.3 ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลเด็ก โดยกําหนดมาตรฐาน คุณภาพและความ
ปลอดภัย ตรวจสอบคุณสมบัติของผูดําเนนิงานศูนยเดก็   เพิ่มการพัฒนาทางวิชาการให แกผูท่ีทํางานดานเด็ก  
รวมท้ังการลงทุนดานการประเมินและวจิยัท่ีเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

1.4  ขยายชองทางการดูแลความปลอดภัยใหแกเด็กหลังเลิกเรียน โดยกําหนดเปาหมาย 
ท่ีจะให บริการดูแลเด็ก  1 ลานคนในแตละป  และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานท่ีดูแลเด็กหลังเลิกเรียน  

1.5 มาตรการสรางความเขมแข็งแกครอบครัวในศตวรรษท่ี   21     โดยรัฐไดเพิ่มงบ 
ประมาณพัฒนาเด็กกวา  830,000 คน และครอบครัว   รวมท้ังจัดการประชุมใหญ  เกี่ยวกับเร่ืองการเล้ียงดูเดก็
ปฐมวัย   

2. มาตรฐานในการดแูลเดก็แหงชาติอเมริกัน   มาตรฐานการทํางานในดานการดูแลเด็กปฐมวัย    
กําหนดโดย    National Resource Center for Health and Safety in Child Care    เนื้อหาประกอบดวย  

หมวดท่ี 1 บุคลากร  
   1.1 จํานวนเด็ก   บุคลากร และขนาดกลุม  
    มาตรฐานท่ี 1  ผูดูแลเด็กท่ีบาน (Family home caregiver)    การดูแลเด็กโดยครอบครัว รับดูแลเด็กได 

ไมเกิน   6 คน   ในจํานวนนีจ้ะรับเดก็ อายตุ่ํากวา   2  ป   ไมเกนิ  2  คน   ท้ังนี้ให รวมลูกหรือเดก็ใน ครอบครัว
ของตนเองท่ีอายุไมเกนิ  6 ป  ดวย    

   1.2 สัดสวนของเด็กและบุคลากรในศูนยเด็กและมาตรฐานท่ีกําหนด คือ อายุ เด็ก : บุคลากร ขนาด
กลุม (คน) แรกเกิด-12 เดือน   อัตราสวน  3:16,   13-24  เดือน  อัตราสวน  3 :16,   25-30 เดือน   อัตราสวน 4:18  
เปนตน 

   1.3  ในการเดินทางใด ๆ การดูแลเดก็ตองเปนไปตามสัดสวนของเดก็ตอบุคลากรใน  มาตรฐาน 1 : 2    
เด็กทุกคนตองไมถูกทิ้งใหอยูในยานพาหนะโดยลําพัง 1 : 4   สัดสวนของเด็กตอ บุคลากรในการวายน้ําในสระ  
กําหนดดังนี ้ระดับสัดสวนเด็กตอผูใหญ วยัทารก 1:1 วัยเตาะแตะ 2:1  อนุบาล 4:1  และ ประถม  6:1  
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การดูแลเดก็ 

 ในอเมริกากฎหมายท่ีเกี่ยวกบัสวัสดิการเดก็และเยาวชนในดานการดูแลเด็กมีดังนี ้
 หมวด  6  การดูแลเด็ก ในกฎหมาย Child Care and Development  Block Grant Amendment 1996   
โดยวัตถุประสงคของกฎหมาย ตามมาตรา 602  ขอ  658 A  วรรค 2 มีดังนี้ 

1.   อนุญาตใหแตละรัฐมีความยืดหยุนในการพัฒนาโปรแกรมการดแูลเด็ก และปรับเปล่ียนนโยบายที่
เหมาะสมตามความจําเปนของครอบครัวและเด็ก 

2.   การสนับสนุนครอบครัวในการเลือกงานทําท่ีเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กท่ีเหมาะสมกับ
ความจําเปนของครอบครัว 

3. สนับสนุนในการจัดเตรียมขอมูลทางการศึกษาใหกับครอบครัวใหเปนทางเลือกในการดูแลเด็ก 
4. การชวยเหลือรัฐในการจดัหาการดแูลเดก็ท่ีชวยใหครอบครัวไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 
5.   เพื่อชวยเหลือรัฐในเร่ืองสุขภาพ  ความปลอดภัย และการใหสิทธิและการกําหนดกฎ  

ระเบียบท่ีเปนมาตรฐานในรัฐนั้น 
 

ดานสุขภาพ  โภชนาการ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายท่ีมีอยูเปนการเนนในเร่ืองภาวะโภชนาการในเด็กเปนสําคัญ จึงไดมี

กฎหมาย  Child  Nutrition Act  1978   ในมาตรา 1771  วัตถุประสงคเพื่อใหเด็กมีการพัฒนาและการเรียนรูใน
การรับประทานอาหารที่ดภีายใตโครงการอาหารกลางวนัแหงชาติ  ท่ีเปนนโยบายของสภาคองเกรสท่ีใหเดก็มี
สุขภาพท่ีดี  และสนับสนุนใหเด็กรับประทานอาหารท่ีผลิตภายในประเทศ และไดรับสารอาหารท่ีจําเปน 

มาตรา  1772  โครงการนม และอัตราการชดใชคืนตํ่าสุดสําหรับผูท่ีเขารวมโครงการ 
กลุมผูท่ีไดรับเขาในโครงการการบริโภคนมของเด็กในอเมริกา  (1)   โรงเรียนท่ีไมหวังผลประโยชน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตํ่ากวา  (2)  โรงเรียนอนุบาลที่ไมหวังผลกําไร ศูนยเล้ียงเดก็ แคมปฤดูรอน  
และสถาบันท่ีเล้ียงดูเดก็โดยไมหวังผลกําไร 
  โดยโรงเรียนและสถาบันท่ีไมหวังผลกําไร จะไดรับนมสําหรับเด็กตามท่ีรองขอ ในเด็กท่ีไดรับอาหาร
กลางวันไดรับนมฟรีอยูแลว 
  อัตราตํ่าสุดในการชดเชยคืนเงินสําหรับปริมาณนมที่ใหกับเด็กในกรณีท่ีโรงเรียน หรือสถาบันไดจัดหา
ใหเดก็ จะไดรับไมนอยกวา 5  เซ็นตตอ 1/8  ของแกลลอน แตท้ังนี้ตองไมเกินกวาคาใชจายสําหรับนมท่ีโรงเรียน 
หรือสถาบันไดสํารองจายไปกอนแลว 

มาตรา 1773  โครงการอาหารเชาในโรงเรียน 
1) การจัดหาองคการในการเขามาเปนสมาชิกโครงการอาหารเชาสําหรับเด็กท่ีเหมาะสม 
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และทําหนาท่ีในการดูแลในคาใชจาย ท้ังในเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพ  การศกึษา  และสวัสดิการตาง ๆ   
และขอ 5 ( E) 11 บัญญัติวา อาหารเชาท่ีจัดใหแกเด็กในโรงเรียน จะตองผานการทดสอบข้ันพื้นฐาน 
ของฝายวิจยัโภชนาการอาหาร  

โดยวัตถุประสงคของโครงการอาหารเชา    ตามขอ   7 (g)12  บัญญัติวา  หนวยงานท่ีรับผิด 
ชอบจะตองจดัหาอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาโภชนาการท่ีเพียงพอ   เพือ่ประโยชนท่ีจะใหคุณคาอาหารแกเด็กทุก
คน  

 
 สวัสดิการดานการศึกษา 
 กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาป  1965  (The Elementary and Secondary 

Education Act of 1965)  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนกฎหมายที่มีการบัญญัติถึงการบริการทางการศึกษา
สําหรับเด็กและเยาวชนทัว่ไป รวมถึงเด็กที่ดอยโอกาส  การพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาระบบโรงเรียน  โดยมี
วัตถุประสงคและหลักการสําคัญ ไดแก 

การใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงแกบุคคล  โดยยดึถือความยุติธรรมและความเทาเทียม 
ในโอกาสการศึกษา  เพื่อการพัฒนาสติปญญาคุณภาพชีวิต 

ความจําเปนเรงดวนในการพฒันาการศึกษาในโรงเรียน  โดยเฉพาะเดก็ท่ีมาจากครอบ 
ครัวยากจน 

ความจําเปนในการศึกษาของเด็กที่มีปญหาในดานการใชภาษาอังกฤษ เด็กลูกกรรมกร 

                                                        
11 1773. School breakfast program 

       (e) Breakfasts served by schools participating in the school breakfast program under this section 
shall consist of a combination of foods ,and shall meet minimum nutritional requirements prescribed by the 
Secretary on the basis of tested nutritional research. Such breakfasts shall be served free or at a reduced price 
to children in school under  the same terms and conditions as are set forth with respect to the service of 
lunches free or at a reduced price in section 1758 of this title. 

 12  (g) As a national nutrition and health policy, it is the purpose and intent of the Congress that the 
school breakfast program be made available in all schools where it is needed to provide adequate nutrition for 
children in attendance.  The Secretary is hereby  directed, in cooperation with State educational agencies, to 
carry out a program of information in furtherance of this policy. Within 4 months after October 7, 1975, the 
Secretary shall report to the committees of jurisdiction in the Congress his plans and those of the cooperating  
state agencies to bring about the needed expansion in the school breakfast. 
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อพยพ  เด็กพกิาร เด็กอินเดียน     เด็กท่ีถูกละท้ิงปลอยปละละเลย    และเด็กท่ีตองการไดรับความ 
ชวยเหลือ 

4. กําหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาระบบโรงเรียน  เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีคุณภาพการศึกษา 
ท่ีสูงข้ึน 
 

สาระสําคัญในกฎหมายฉบับนี้  ไดแก 
      หมวด 1  การปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของเด็กดอยโอกาส มาตรา 101  (Title I—Improving the 
Academic  Achievement of the  Disadvantaged) 

   หมวด 2  การจัดหา  การอบรม และการคัดสรรครู  อธิการบดีท่ีมีคุณภาพ  มาตรา  
201-202  (Title II—Preparing, Training, and Recruiting High Quality Teachers and Principals) 

   หมวด 3 การสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กท่ีขาดทักษะภาษาอังกฤษ และเด็กอพยพ มาตรา 301 (Title 
III—Language  Instruction   for  Limited  English Proficient and Immigrant Students) 

   หมวด 4 โรงเรียนศตวรรษท่ี 21 มาตรา 401  (Title IV—21 ST Century Schools) 
   หมวด 5 การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีเปนทางเลือกสําหรับบิดา มารดาของเด็ก มาตรา 501-502 

(Title V—Promoting Informed Parental  Choice and Innovative  Programs) 
   หมวด 6  ความยืดหยุนและความสามารถในการรับผิดชอบ มาตรา 601-602 ( Title VI—Flexibility 

and  Accountability) 
     หมวด 7 การศึกษาของชาวอินเดียน ชาวฮาวาย และอลาสกา มาตรา 701-703 (Title VII—Indian, 
Native  Hawailan, and Alaska Native Education) 

    หมวด 8  โครงการชวยเหลือทางการศึกษาจากภาครัฐ  เชน คาใชจายทางการศึกษา  มาตรา 801-805 
(Title VIII—Impact Aid Program) 

    หมวด 9  บทบัญญัติท่ัวไป มาตรา 901 (Title IX—General  Provisions) 
    หมวด 10    การยกเลิก  การปรับปรุงใหม และการแกไขบทบัญญัติ มาตรา 1011-1076 (Title X—
Repeals, Redesignations,  and  Amendments to other  Statutes) 
  
 
 
6.  สรุป 

ในการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการเด็กและเยาวชน จะเหน็ไดวาแต
ละประเทศพยายามท่ีจัดสวัสดิการและใหการคุมครองกับเด็กแตกตางกนัไป  ซ่ึงข้ึนอยูกับนโยบาย และ
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งบประมาณ รวมถึงการใหระดับความสําคัญกับเด็ก  ซ่ึงก็อาจแตกตางกันตามแตละกลุมประเทศ อยาง
สหรัฐอเมริกา  ยุโรป  ออสเตรเลีย  และเอเชีย     

 สําหรับประเทศในกลุมเอเชีย ประเทศไทย  ไดมีการกาํหนดไวในรัฐธรรมนูญท่ีเปนการคุมครองเด็ก
ในสวนท่ีเกีย่วกับสวัสดิการเด็กและเยาวชนไววาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม
นอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเกบ็คาใชจาย  และจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ท้ังนี้ใน
ดานสุขภาพ กาํหนดวาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไรมี
สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข ของรัฐโดยไมเสียคาใชจายท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทําได 
 นอกจากนี้  ผูปกครองตองใหการอุปการะเล้ียงดู อบรมส่ังสอน และพัฒนาเดก็ท่ีอยูในความปกครอง
ดูแลของตน โดยไมต่ํากวามาตรฐานข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเดก็ท่ีอยูใน
ความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกดิอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ 

  จากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ในการออกกฎหมายของหนวยงานตาง ๆ  จําเปนตองใหสอดคลอง
ตามรัฐธรรมนูญ   โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 โดยมี
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับสวสัดิการเด็กคือ    บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกบัสวัสดิการคือ  
ลูกจางซ่ึงมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณตองเปนผูประกันตน    สวนดานแรงงานมี
บทบัญญติในการคุมครองเด็กไวอยางชัดเจนท้ังในเร่ืองอายุของเด็ก  คาจางแรงงาน  งานท่ีกําหนดสําหรับเด็ก   
เวลา และช่ัวโมงการทํางานของเด็ก   โดยมีการกําหนดไววาใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็มีเวลาพักวนัหนึ่ง
ไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงติดตอกันหลังจากท่ีลูกจางทํางานมาแลวไมเกนิส่ีช่ัวโมง   แตในส่ีช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซ่ึง
เปนเด็กไดมีเวลาพักตามท่ีนายจางกําหนด  และหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน
ในระหวางเวลา 22.00 นาฬกิา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา   เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย     รวมถึงการกําหนดวาหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเดก็อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน
ลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด  แตท้ังนี้ยังมิไดมีบทบัญญัติในเรื่องการที่นายจางตองจัดการสงเสริมในดาน
การศึกษาใหกบัเด็กไวในกฎหมาย 

  ประเทศฟลิปปนสใหความสําคัญกับเด็กอยางมาก  แตเนนไปในเร่ืองท่ีวาเดก็จะตองไดรับการดูแลท่ีดี
จากมารดา  ผูปกครอง และไดมีการออกกฎหมายเพียงฉบับเดียวท่ีเปนการจัดสวสัดิการใหกับเด็กโดยตรง  ท่ี
รวมถึง สุขภาพ โภชนาการ การศึกษาและ แรงงานเด็ก    โดยสรุปบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการ
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เด็กและเยาวชนของประเทศฟลิปปนสจะเห็นไดวาจะเนนการให  สวัสดิการกับเดก็ต้ังแตแรกเกิดจนถึงในระดบั
โรงเรียนอนุบาล   ท่ีเปนการใหชวยเหลือสงเสริม   สวัสดิการเดก็ท่ีมารดาทํางานและครอบครัวที่ยากจน  ขัดสน  
โดยรัฐจะตองสนับสนุนชวยเหลือโดยการจัดหาระบบการศึกษาของรัฐ    สถานเล้ียงเด็กของรัฐ  และโรงเรียน
อนุบาลที่เพียงพอ    การดําเนินการและการบํารุงรักษาของโรงเรียนตาง ๆ  ดังกลาว ควรเปนหนาท่ีรับผิดชอบ
ของหนวยงานรัฐบาลในทองถ่ิน  ควรมกีารจัดหาดวยการชวยเหลือจากกองทุน   และมีบทบัญญัติท่ีตองมีการจัด
ช้ันเรียนพิเศษ   โดยทุกจังหวัดตองมีการจดัช้ันเรียนพิเศษ  และโรงเรียนท่ีมีการสอนเฉพาะสําหรับเด็กพิการทาง
รางกาย และสมอง   ผูท่ีมีสภาวะทางอารมณปรวนแปรตาง ๆ   สวนในดานแรงงาน มีบทบัญญัติท่ีสําคัญคือ การ
กําหนดการศึกษาของเด็กท่ีทํางานบาน  ถาเด็กท่ีทํางานบานอายุต่ํากวา 16 ป  หัวหนาครอบครัวตองใหโอกาสใน
การศึกษาอยางนอยตองจบช้ันประถมศึกษา   และคาใชจายในการศกึษาควรเปนสวนผลตอบแทนท่ีไดจากการ
ทํางานบาน  
 ประเทศอังกฤษ กฎหมายมีบทบัญญัติท่ีเนนในดานสุขภาพและโภชนาการของเดก็ ตั้งแตแรกเกิด    
โดยบทบัญญัติสวนใหญเนนกําหนดมาตรฐานของศูนยเล้ียงเด็ก และการบริการดานการศึกษา ในเด็กอายุต่ํากวา 
5 ป   ท่ีมีการกาํหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน และอัตราเจาหนาท่ี/เด็ก  จํานวนเด็กท่ีดูแล  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีตอง
มี  และอุปกรณ การสังเกต และการบันทึกเด็กท่ีอยูในการดูแล    โดยมีการกําหนดสถานเล้ียงดูเดก็ คือ การดแูล
เด็กกลางวันเต็มเวลา   การดแูลเด็กท่ีจดัใหมีข้ึนในบางโอกาส  โรงเรียนอนุบาลและช้ันเรียน ศูนยรวมเด็ก ท่ีรับ
เล้ียงเด็กท่ัวไป  และโรงเรียนอนุบาลเอกชน   ท้ังนี้ การกําหนดสถานเล้ียงดูเด็ก  มีการกําหนดวาศูนยเล้ียง
เด็กกลางวัน จะตองใหการศกึษาแกเดก็  สําหรับเด็กอายุ   3-4  ป   ท่ีอยูในความดแูลของศูนยเล้ียงเด็กกลางวัน  
เพื่อการพัฒนาใหมีคุณภาพในการเขาโรงเรียน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 1980  หมวด 6  ท่ีใหอํานาจทองถ่ินใน     
สวัสดิการดานการศึกษาในการอบรมครูเพื่อการทํางานในศูนย  และมีการกําหนด  อัตราของเจาหนาท่ีตอเดก็  
คือ    

    แรกเกดิ-2  ป       =  1 : 3 
2-3  ป       =  1 :  4 
3-5   ป      =  1 :  8 

 ตามกฎหมาย The Children Act  1989  ของประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติหามจางแรงงานเดก็ใน
อุตสาหกรรมบางประเภท และกําหนดใหแรงงานเด็กตองไดรับการศึกษาและมีบทลงโทษสําหรับผูท่ีกระทําผิด 
และยังกําหนดใหมีการพจิารณาและตดัสินลงโทษผูกระทําผิดอยางรวบรัด และนอกจากนี ้ ยังมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการหามเด็กขายของขางถนน  ตาม มาตรา  1106  การขายขางถนน   หามมิใหเดก็เขาสูหรือถูกจางไป
ขายขางถนน  แตใหองคกรปกครองทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติใหอนุญาตเดก็ท่ีมีอายุ    14  ปถูกจางโดยบิดา
มารดาตนไปขายของขางถนนในกรณีท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติซ่ึงจะกาํหนดการขายของขางถนนโดยบุคคลท่ี
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ไดรับอนุญาตใหจางในการขายของขางถนน   และขอบัญญัติดังกลาวตองมีการกาํหนดบทบัญญัติ วัน  เวลา 
ช่ัวโมงและสถานท่ีท่ีจะใหเดก็ขายของขางถนน  

 ประเทศออสเตรเลีย เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการออกกฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและ สวสัดิการ
ใหกับเด็กและเยาวชนอยางมาก   โดยเนนในเร่ืองของสวัสดิการดานการเล้ียงดู สุขภาพ และโภชนาการ  โดย 
ออสเตรเลียเปนประเทศแรก ๆ  ในโลกท่ีไดพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพและการประกันคุณภาพศูนยเล้ียง
เด็กโดยรัฐบาลใหทุนสนับสนุน มีสภามาตรฐานดูแลเด็กแหงชาติ   เปนผูกําหนดระบบมาตรฐานและ การ
ปรับปรุงคุณภาพ  สําหรับศูนยรับเล้ียงเด็กเต็มวันของ        ออสเตรเลีย หลักการและมาตรฐานในการดูแลเด็ก
ของออสเตรเลีย   โดยต้ังอยูบนความเช่ือท่ีวาคุณภาพของศูนยเล้ียงเดก็ท่ีดีจะตองใหบริการ โดยตองมีสุขภาพ 
โภชนาการ การศึกษาท่ีด ี  ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง และแตละรัฐท่ีตองควบคุมการดูแลเด็ก
กลางวัน และตรวจสอบศูนยรับเล้ียงเดก็กลางวันเพื่อใหแนใจวาปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย   

  ในดานแรงงานเด็ก มีบทบัญญัติคือ การกําหนดช่ัวโมงการทํางานของเด็ก   โดยมีการกําหนดวา เด็ก
ตองไมทํางานในช่ัวโมงเรียน    ดังนั้นบุคคลหรือครอบครัวท่ีจางเดก็ทํางานในช่ัวโมงเรียนถือวาเปนการกระทํา
ท่ีเปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมาย และตองไดรับโทษโดยการปรับหรือจําคุก   รวมถึงการลงโทษผูฝาฝนท่ีจาง
เด็กเพื่อผลประโยชนท่ีไดรับจากสวนหนึง่บทเรียน 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  บทบัญญัติในกฎหมายใหความสําคัญกับการดูแลเด็กของผูดูแลเด็ก ไมวาจะ
เปนมารดา บิดา  ผูปกครอง  ผูดูแล และศูนยรับเล้ียงเด็ก  ท่ีกฎหมายมบีทบัญญัติท่ีเครงครัดอยางมาก ในจํานวน
เด็ก   บุคลากร และขนาดกลุม  ท่ีมีการกําหนดเปนมาตรฐานไว   อยาง ผูดูแลเดก็ท่ีบาน   การดูแลเด็กโดย 
ครอบครัว รับดูแลเด็กได ไมเกิน   6 คน   ในจํานวนนีจ้ะรับเด็ก อายุต่ํากวา   2  ป   ไม เกิน  2  คน   ท้ังนี้ให รวม
ลูกหรือเด็กใน ครอบครัวของตนเองที่อายไุมเกิน  6 ป  ดวย    และ สัดสวนของเดก็และบุคลากรในศูนยเด็กและ
มาตรฐานท่ีกําหนด  คือ อายุ เด็ก : บุคลากร ขนาดกลุม (คน) แรกเกดิ-12 เดือน   อัตราสวน  3:1 6,   13-24  เดือน  
อัตราสวน  3 :1 6,   25-30 เดอืน   อัตราสวน 4:1 8  เปนตน  และในการเดินทาง   เดก็ทุกคนตองไม ถูกท้ิง ให อยู 
ในยานพาหนะโดยลําพัง     และกําหนดสัดสวนบุคลากรกับจํานวนเด็กในการดแูลในการวายน้าํในสระ  ใน
อัตรา 1 : 4     
 สวนในดานสุขภาพ  โภชนาการ  ในประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายท่ีมีอยูเปนการเนนในเร่ืองภาวะ
โภชนาการในเด็กเปนสําคัญ จึงไดมีกฎหมาย  Child  Nutrition Act  1978   ในมาตรา 1771  วัตถุประสงคเพื่อให
เด็กมีการพฒันาและการเรียนรูในการรับประทานอาหารท่ีดีภายใตโครงการอาหารกลางวันแหงชาติ   ท่ีมี
บทบัญญัติในเรื่อง โครงการนม และอัตราการชดใชคืนสําหรับผูท่ีเขารวมโครงการ  กลุมผูท่ีไดรับเขาใน
โครงการการบริโภคนมของเด็กในอเมริกาในกลุมโรงเรียนท่ีไมหวังผลประโยชนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และตํ่ากวา รวมท้ังกลุมโรงเรียนอนุบาลที่ไมหวงัผลกําไร ศูนยเล้ียงเด็ก แคมปฤดูรอน  และสถาบันท่ีเล้ียง
ดูเด็กโดยไมหวังผลกําไร โดยโรงเรียนและสถาบันท่ีไมหวังผลกําไร จะไดรับนมสําหรับเด็กตามท่ีรองขอ ใน
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เด็กท่ีไดรับอาหารกลางวันฟรีอยูแลว    นอกจากนี ้ยังมีบทบัญญัติในเรื่อง โครงการอาหารเชาในโรงเรียน โดยมี
การกําหนดจัดหาองคการในการเขามาเปนสมาชิกโครงการอาหารเชาสําหรับเด็ก ท่ีเหมาะสมและทําหนาท่ีใน
การดูแลในคาใชจาย ท้ังในเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพ  การศึกษา  และสวัสดิการตาง ๆ   และอาหารเชาท่ีจัดใหแกเด็ก
ในโรงเรียน จะตองผานการทดสอบข้ันพื้นฐานของฝายวิจัยโภชนาการอาหาร  และตองเปนประโยชนท่ีจะให
คุณคาอาหารแกเด็กทุกคน  
 
 โดยสรุป เม่ือเปรียบเทียบในสวนท่ีแตกตางกัน ในดานการศึกษา  แรงงานเด็ก ดานสุขภาพ และสถาน
รับเล้ียงเด็ก ของ 5  ประเทศดังกลาว สามารถสรุปไดตามตารางการเปรียบเทียบในหนาตอไปดังนี ้
 ดานการศึกษา ตามกฎหมายของประเทศอเมริกาจะเนนการพัฒนาระบบโรงเรียน และคุณภาพการศึกษา  
ขณะท่ีประเทศอังกฤษเนนการศึกษาแบบใหเปลาจนถึงระดับมัธยมศึกษา  และประเทศ    ออสเตรเลีย  นอกจาก
โรงเรียนตองรักษามาตรฐานโรงเรียนแลว ยังมีบทบัญญัติวาเดก็ตองไมทํางานในเวลาเรียน  ขณะท่ีกฎหมายของ
ประเทศฟลิปปนสมีการจัดช้ันเรียนพิเศษสําหรับเด็กพกิารไวในบทบญัญัติ สวนในประเทศไทยเด็กท่ีทํางาน มี
สิทธิลาเรียนเพื่อการอบรม หรือฝกในสถานศึกษาได 
 ดานแรงงานเด็ก ตามกฎหมายของประเทศอเมริกามีการกําหนดเวลาทํางานของผูปกครองท่ีจําเปนตอง
เล้ียงดูเดก็  ท่ีแตกตางจากบทบัญญัติของประเทศอังกฤษ ท่ีมีการกําหนดหามเด็กขายของขางถนน  และประเทศ
ฟลิปปนสท่ีมีการกําหนดวาแรงงานเด็กท่ีทํางานบาน ตองไดรับการศึกษาดวย ขณะท่ีประเทศไทยไมมี
บทบัญญัติดานแรงงานท่ีแตกตางจากประเทศอ่ืน 
 ดานสุขภาพ  ตามกฎหมายของประเทศอเมริกา เนนท่ีภาวะโภชนาการเด็ก ท่ีเปนโครงการอาหารเชา  
อาหารกลางวนั และมาตรฐานของอาหารท่ีตองมีสารอาหารครบถวน  ขณะท่ีประเทศอังกฤษมีการใหสิทธิบิดา
ในการลาในฐานะเปนพอในการเล้ียงดูบุตร    และประเทศออสเตรเลียไดมีการขยายการตรวจสุขภาพประจําป
ของเด็กจนถึง 5  ป  ขณะท่ีประเทศฟลิปปนสไดกําหนดวาเดก็ตองไดรับการดูแลต้ังแตอยูในครรภมารดา  และ
ประเทศไทยมีบทบัญญัติท่ีแตกตางจากประเทศอ่ืน  ไดแก   การรักษาพยาบาลท่ีเสียคาใชจายในราคา 30 บาท  
 ดานเก่ียวกับสถานรับเล้ียงเด็ก  ตามกฎหมายของประเทศอเมริกา  ประเทศอังกฤษ และประเทศ 
ออสเตรเลีย   มีบทบัญญัติท่ีกําหนดมาตรฐานของสถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย   ศูนยเล้ียงเด็ก  การดูแลสุขภาพเด็ก
ในศูนยเล้ียงเด็ก  โดยการกําหนดสัดสวนผูดูและเด็ก กับจํานวนเด็ก  และการรับเด็กเล้ียงดูตามบาน โดยมีการ
จัดต้ังสภาในการควบคุมบุคคล  ศูนยเล้ียงเด็ก หรือสถานเล้ียงเด็ก      สวนประเทศฟลิปปนสไมมีบทบัญญัติใน
เร่ืองมาตรฐาน หรือการจัดต้ังสถานเล้ียงเด็ก   เชนเดียวกับประเทศไทยก็ไมมีกฎหมายเกี่ยวกับสถานรับเล้ียงเด็ก 
หรือศูนยเล้ียงเด็กโดยตรง  แตมีบทบัญญัติในการจัดสวัสดิการของสถานเล้ียงเด็ก  และการกําหนดหลักเกณฑ
การจัดต้ังสถานเล้ียงเด็กเทานั้น 
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ตารางเปรียบเทียบในสวนท่ีแตกตางกันในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของ
ไทยกับตางประเทศ 
 

ดาน ประเทศ 
 อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฟลิปปนส ไทย 
1. ดานการศึกษา 
 
 
 
1.1การศึกษาภาคบังคับ
และการจัดช้ันเรียนพิเศษ    
 
 

The Elementary 
and Secondary 
Education Act 
1965 
-กําหนดโครงการ
การศึกษาของเด็ก
อพยพ 
 

The Education 
Act 1993 
 
 
-แบบใหเปลาถึง
ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

Social 
Welfare and 
Service 1986 
 
-ภาคบังคับ 
13  ป 
 
 

Child and 
Youth 
Welfare Code 
1974  
-การจัดช้ัน
เรียนพิเศษ
สําหรับเด็ก
พิการ 

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 
 
- ภาคบังคับไมนอย
กวา 12 ป 
-จัดการศึกษาใหกับ
เด็กที่พิการ หรือดอย
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1.2 มาตรฐานโรงเรียน 
 
 
 
1.3 การทํางานในเวลา
เรียน 

 
- การพัฒนาระบบ
โรงเรียน และ
คุณภาพการศึกษา 

 
- 

 

 
- 
 
 
 
- 

 
 

 
-เขมงวดใน
การรักษา
มาตรฐาน
โรงเรียน 
- เด็กตองไม
ทํางานในเวลา
เรียน 

 
- 
 
 

 
- 

โอกาส 
- 
 
 

 
พระราชบัญญัติการ
คุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 
-การใหสิทธิในการ
ลาเพ่ือการอบรมหรือ
การฝกใน
สถานศึกษา 

2. ดานแรงงานเด็ก 
2.1 แรงงานเด็กทํางาน
บาน      
    
2.2 หามเด็กขายของ 
ขางถนน 
 
2.3 กําหนดเวลาการ
ทํางานของผูปกครอง
ท่ีจําเปนตองเล้ียงดู
เด็ก 

 
- 
 
 
- 

 
 
Temporary 
Assistance  to 
Needy  Families 
-กําหนดการเล้ียงดู
เด็กของผูปกครอง 

 
- 

 
Children and 
Young Person 
2001- หามขาย
ของขางถนน 

- 

 
- 

 
 

- 
 

 
- 

 
- การศึกษา
ของเด็กท่ี
รับจางทํางาน
บาน 

- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
ดาน ประเทศ 

 อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฟลิปปนส ไทย 
3. ดานสุขภาพ  
โภชนาการ และการ
เล้ียงดูตั้งแตแรกเกิด 
3.1 การไดรับการเล้ียง
ดูตั้งแตแรกเกดิ 
 
3.2 สิทธิการไดรับการ
บริการทาง
สาธารณสุข 

- 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
-สิทธิในการ
ลาในฐานะผู
เปนพอ 

- 
 
 

Social 
Welfare and 
Service 1986 

- 
 
 
-การตรวจ   
สุขภาพ
ประจําจนถึง  
5 ป 

- 
 
 

- 
 
 
-การสงเสริม
สุขภาพ เด็ก
ตองไดรับ
ต้ังแตกอนเกิด

พระราชบัญญัติการ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 
-สิทธิในการลาคลอด
ของหญิงมีครรภ 
 
- สิทธิในการรับการ
บริการสาธารณสุข 
ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
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3.3  ภาวะโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
Child Nutrition 
Act 1978 
-โครงการนม 
-โครงการอาหาร
เชา ในโรงเรียน 
- โครงการอาหาร
กลางวันใน
โรงเรียน 
-มาตรฐานอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
-กําหนดความ
ปลอดภยัของ
อาหาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

และหลัง
กําเนิด 
 
 
 
 
 

- 

พ.ศ. 2540 
- 30 บาท รักษาทุก
โรคตามหลักประกัน
สุขภาพ (ตองมีบัตร) 
-ไดรับรักษาพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 (ตองทํางาน) 
-รางกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติการ
คุมครองเด็ก 
พ.ศ.2546 –การ
กําหนดมาตรฐานขั้น
ตํ่าในการดูแลเด็ก 

4. ดานเกี่ยวกบัสถาน
รับเล้ียงเด็ก  
 
   มาตรฐานของสถาน
รับเล้ียงเด็ก 

Welfare Reform 
Act 1996 
 
-มาตรฐานการดูแล
เด็กปฐมวัย  
- กําหนดสัดสวน
ผูดูแลกับจํานวน
เด็ก 
-จัดต้ังสภาควบคุม
สถานที่หรือบุคคล
ท่ีดูแลเด็ก 

- 
 
 
-การดูแล
สุขภาพของศูนย
เล้ียงเด็ก 
-มาตรฐานของ
ศูนยเล้ียงเด็ก 

Social 
Welfare and 
Service 1986 
-การจัดต้ัง
ศูนยเล้ียงเด็ก
และมาตรฐาน
ของสถานรับ
เล้ียงเด็ก 

- พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546 
 
-การจัดสวัสดิการ
ของสถานเล้ียงเด็ก  
-กําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการจัดต้ัง 
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บทที่  4 
แนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของ 

เด็กและเยาวชน 
 

ในบทนี้เปนการวิเคราะหกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในดาน
เกี่ยวกับ การศึกษา แรงงาน สุขภาพ และสถานรับเล้ียงเด็ก ของประเทศไทย และเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการเดก็และเยาวชนของไทยใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน  และใหเดก็และเยาวชนไดรับการจัดสวัสดิการท่ีครอบคลุมและท่ัวถึงตามสิทธิของเด็กและเยาวชน
ตอไป 

    
1. วิเคราะหแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทยกับตางประเทศ  

  ในการวิเคราะหกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจาก
การสรุปเปรียบเทียบในบทที่  3    พบวา ขอบเขตในการใหความคุมครองเด็กยังมีเพียงบางสวนเทานั้น เด็กและ
เยาวชนยังไมไดรับการจัดสวัสดิการที่เทาเทียมกัน ท้ังในดานการศึกษา แรงงาน สถานเล้ียงดูเด็ก  และสุขภาพ 
โภชนาการ  การเล้ียงดูตั้งแตแรกเกิด  ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบวิเคราะหกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
และสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยท่ีมีอยูก็กระจัดกระจายกันอยูตามที่ตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540    พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
และ   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เปนตน     สามารถเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ สวัสดิภาพ
และสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของตางประเทศแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  

  1.1   ดานการศึกษา   
          จากบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  พบวามีประเด็นท่ีนาสนใจในการนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ดังนี ้
 
 
           1.1.1  การศึกษาภาคบังคับและการจัดชั้นเรียนพิเศษ             
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         ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเสีย
คาใชจาย”   การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เอกชน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแล
ของรัฐ   ยอมไดรับความคุมครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ตอมาจึงมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายลูกออกตามมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติ
รายละเอียดใหรัฐตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสอง
ปอยางท่ัวถึงและโดยไมเสียคาใชจายนั้น   เปนเพียงคาใชจายท่ีเปนคาเลาเรียนเทานั้น  ไมไดรวมถึงคาใชจายใน
สมุด หนังสือ ชุดนักเรียน และอ่ืน ๆ  ท่ีครอบครัวที่ยากจนก็ไมสามารถจัดหาซ้ือได     
         การศึกษาของเด็กพิการ สําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได 
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส  ถึงแมวาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดครอบคลุมถึง
กลุมเด็กพกิารและทุพพลภาพแลว  ตามมาตรา 10  และมาตรา 13  วรรค  2  ท่ีบิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิ
ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ  ขณะท่ีประเทศฟลิปปนสมีบทบัญญัติตามมาตรา  72  ตามกฎหมาย  ท่ีใหความ
ชวยเหลือตอครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวท่ีตองการใหการศึกษาอยางนอยท่ีสุดในระดับช้ันประถม  โดยการ
สอนพิเศษท่ีบาน  หรืออะไรก็ตามท่ีจะปนการชวยเหลือเด็กจนเขาถึงการศึกษาระดบัประถมศึกษาท่ีอาจรวมถึง
การจัดหาหนังสือ  สมุด  ชุดนักเรียนใหกับเด็ก    
      การจัดใหมีช้ันเรียนพิเศษสําหรับคนพิการในโรงเรียนปกติ ท่ีตองใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษโดยไมเสียคาใชจายเชนเดยีวกัน จากบทบัญญัติดังกลาว แมจะบังคับ
ใหรัฐมีหนาท่ีจัดการศึกษา 12 ปใหแกเด็กโดยไมคิดคาใชจาย แตในสภาพจริงเด็กเหลานี้ตองการมีอุปกรณเสริม
พิเศษ เชน หนังสือ - คอมพิวเตอร อักษรเบลล รถเข็น โตะแบบพิเศษ ฯ แตรัฐก็ยังมิไดจัดการใหมีไดโดยท่ัวถึง 
แตก็เปนเด็กท่ีอยูในระบบเทานั้น โดยยังไมสามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการ หรือทุพพลภาพดังกลาว  แมจะ
มีพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  มาตรา  23  บัญญัติใหผูปกครองตองใหการอุปการะเล้ียงดู อบรมส่ัง
สอน และพัฒนาเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
แหงทองถ่ิน    ท้ังนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานข้ันตํ่าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  และตาม มาตรา 33 วรรค 7    ได
บัญญัติให พนักงานเจาหนาท่ี สงเด็กท่ีพึงไดรับการสงเคราะหเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ   ก็จะตองเปนเด็กท่ีได
เขาสูระบบการสงเคราะหตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  เทานั้น ท่ีไมใชเปนการจัดสวัสดิการ
ใหกับเด็ก  ขณะท่ีประเทศฟลิปปนสไดมีบัญญัติเปนกฎหมายดานสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็ก  ดังนั้นการ
นําขอกฎหมายในการจัดช้ันเรียนพิเศษของประเทศฟลิปปนสมาบัญญัติเพิ่มเติมในกฎหมาย พระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ก็นาจะเปนแนวทางที่ดีในการชวยสงเสริมสวัสดิการเด็กบางกลุมไดรับสวัสดิการ
ไดอยางท่ัวถึง  เชน เด็กท่ีเรรอน   และเด็กท่ีตองชวยพอแมทํางาน   และนอกจากน้ีการกําหนดใหการศึกษา 12 ป
นั้นก็เปนการศึกษาในระดับท่ัวไปเพ่ือใชเปนพื้นฐานในการเรียนตอไปในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเด็กสวนใหญก็
ไมสามารถเรียนตอได    แมจะมีการกําหนดนโยบายใหโรงเรียนสามารถเพ่ิมวิชาเรียนการอาชีพท่ีเหมาะสมตอ
ทองถ่ินได แตก็ยังไมเพียงพอตอการนํากลับไปใชประกอบอาชีพจริง  
  การชวยเหลือทางการศึกษาสําหรับเด็กทํางาน  ในประเทศฟลิปปนส  ไดกําหนดเปนหนาท่ีของ
กระทรวงศกึษาธิการวัฒนธรรมและการกฬีา จะรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีไมมีการคิดคะแนน 
และการดําเนนิวิธีการศึกษาทางเลือกโดยมีหนวยงานระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชน   ท้ังชุมชนและ
ผูนําทางศาสนาใหการชวยเหลือ  เชน การสอนดวยบทเรียนภาษาทองถ่ินสําหรับชุมชนมุสลิม    การยืดหยุนใน
เร่ืองเวลาเรียนสําหรับเด็กท่ีทํางาน  และการจัดสอนเสริมเปนรายคนหรือเปนกลุม  สําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการ
เรียนรูทําใหไมสามารถเขาเรียนในช้ันเรียนปกติได      รวมท้ังการใหความชวยเหลือแกผูปกครองเด็กท่ียากจน   
การกําหนดช้ันเรียนพิเศษและ    โรงเรียนพิเศษสําหรับผูพิการทางกายทางสติปญญา  และจิตใจและผูไดรับความ
กระทบกระเทือนทางดานจิตใจ โดยกําหนดให ผูปกครองของเด็ก หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรท่ีทํางาน
ดานทรัพยากรมนุษย มีหนาท่ีดําเนินการ ดูแล  ฟนฟ ู  และจัดการฝกอบรมอยางถูกตอง  รวมท้ังชวยเหลือใหเดก็
พิการท่ีผานการฝกอบรมแลวมีงานทํา การกําหนดการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีถูกจางใหเปนคนทํางานบาน    และ
โครงการใหความชวยเหลือทางการศึกษาสําหรับเด็กทํางาน ของกระทรวงสวัสดกิารและการพฒันาสังคมของ
ประเทศฟลิปปนส  ท่ีชวยเหลือเด็กท่ีตองการเรียน แตตองทํางานเพ่ือชวยหารายไดใหแกครอบครัว และเพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงไดมีการพัฒนาตนแบบการเรียนการสอนสําหรับแรงงานเด็กท่ีไมไดเขาโรงเรียน  การ
สอนเสริมใหแกเด็กท่ีอยูในโรงเรียน  การฝกอบรมดานอาชีพ การจดัหาโรงเรียนและบริการอ่ืน ๆ ใหแกเดก็   
จัดหาเงินกองทุนใหเงินยืมไปประกอบอาชีพแกครอบครัวของเด็กดวย  ท้ังจัดใหมีการสอนพิเศษเพื่อท่ีเด็กจะได
มีโอกาสสอบเทียบช้ันประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาดวย   
  การศึกษาการศึกษาแบบใหเปลาไมเสียคาเลาเรียน   ประเทศฟลิปปนส  ยังกาํหนดใหเปน
การศึกษาแบบใหเปลาไมเสียคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐตามรัฐบัญญัติ  เลขท่ี  6655  วาดวยการจัดต้ังและจัด
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษา  (the Act Establishing and Providing for Free Public Secondary Education or 
Republic Act No. 6655)  และตามรัฐบัญญัติ เลขท่ี 6728  (The Government Assistance to Students and 
Teachers in Public Education Act or Republic Act No. 6728)   กําหนดใหรัฐบาลสามารถทําขอตกลงกับ
สถาบันการศึกษาของเอกชนในการใหเดก็ไดเขาเรียนโดยไมเสียคาใชจายในกรณท่ีีโรงเรียนของรัฐไมสามารถ
รองรับได  รวมท้ังการกําหนดขอตกลงการใหนกัเรียนท่ีมีความขัดสนทางการเงินท่ีเรียนอยูในโรงเรียนมัธยม
ของเอกชน  แตสําหรับในประเทศไทย รัฐเพียงใหความชวยเหลือใหเปนเงินกูยืมท่ีตองชําระคืนแกเด็กท่ียากจน 
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หรือใหเบิกคาเลาเรียนไดในเด็กท่ีเปนบุตรของขาราชการเทานั้นมิไดจดัเปนการศึกษาแบบใหเปลาแบบประเทศ
ฟลิปปนส  ผูวิจัยมีความเหน็วารัฐควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ให
เพิ่มเติมครอบคลุมการจัดช้ันเรียนพิเศษใหกับเดก็กลุมดอยโอกาส    อยางเดก็พิการ  เด็กเรรอน  และเดก็ท่ีตอง
ทํางานชวยเหลือพอ แม    รวมถึงการสงเสริมใหเด็กทํางานในชวงปดเทอม  หรือนอกเวลาเรียน  เปนตน  และ
ควรยกเลิกการเบิกคาเลาเรียนไดของกลุมขาราชการ   เนื่องจากเปนการทําใหเดก็ไดรับสิทธิท่ีไมเทาเทียมกนั  แต
ควรกําหนดใหเด็กทุกคนสามารถเขารับการศึกษาท้ังในภาคปกติ หรือภาควิชาชีพ และหากรัฐไมสามารถจัดการ
ไดท่ัวถึงและเด็กจําเปนท่ีจะตองเขารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนท่ีรัฐสนับสนุนก็ใหสามารถเบิกคาเลาเรียนได
ท้ังหมด 
 
  1.1.2 มาตรฐานโรงเรียน 
  ในสวนมาตรฐานของโรงเรียน         แมรัฐจะพยายามจัดการใหโรงเรียนแตละแหงมี 
มาตรฐานสูงเทาเทียมกัน  แตในการปฎิบัติจริงก็ไมสามารถจัดการใหโรงเรียนแตละแหงมีมาตรฐานเดียวกันได 
ดังท่ี นายสุทธิ ผลสวัสดิ์ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปดเผยวา ไดตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษาท่ัวประเทศ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพท.) 175 เขต พบวามีสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 3,537 แหง และสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 275 แหง มีคุณภาพมาตรฐาน
สถานศึกษาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสถานศึกษาไทยท่ีตั้งไวใน 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยการศึกษา ดาน
กระบวนการเรียนการสอน และดานผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยสถานศึกษาสวนใหญจะอยูในชนบทและ
ทองถ่ินหางไกล และมีปญหาขาดแคลนปจจัยดานการศึกษามากท่ีสุด เชน อาคารเรียน ครูและส่ืออุปกรณ
การศึกษา เปนตน สงผลใหผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กอยูในระดับตํ่า1   ท้ังนี้ในการจัดมาตรฐานของ
สถานศึกษาน้ัน  ประเทศออสเตรเลีย ไดมีกฎหมาย Education Act  (Amendment)  2003  ท่ีใหแตละรัฐออก
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหา การบริการ การศึกษาตั้งแตโรงเรียนอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีเขมงวด และใหรักษามาตรฐานใหอยูในระดับท่ีกําหนดไวเสมอ จากการจัดการดังกลาวจึงสามารถทํา
ใหประเทศออสเตรเลียเปนแหลงเปดสอนนักเรียนจากท่ัวทุกมุมโลกได นอกจากนี้ ในสวนของการจัดการศึกษา
นั้นประเทศไทย กําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐบาลเปนผูออกกฎหมายและบังคับใหโรงเรียนมีการจัดต้ังตามท่ี
กําหนดไวเทานั้น  ไมไดมีการกําหนดถึงการรักษามาตรฐานของโรงเรียนทางดานการศึกษา  ท้ังการสอน  
จํานวนครู   อุปกรณการเรียนการสอน  ท่ีมักจะพบเสมอวาในโรงเรียนท่ีหางไกล  ชนบท โรงเรียนไมมี
มาตรฐานในการสอน ในการใหความรูแกเด็กท่ีเทาเทียมกับเด็กในเมือง  อาจเนื่องมาจากการขาดงบประมาณใน
การจัดสรรใหกับโรงเรียน  หรือไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบและไมเห็นความสําคัญของการรักษามาตรฐานของ

                                                        
   1 แฉพบ ร.ร.คุณภาพตํ่าเฉียด 4 พันโรง จาก: นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ก.ค. 47  
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สถานศึกษาท่ีเทาเทียมกันอยางประเทศท่ีพัฒนาแลว  ดังนั้นจึงไมมีหนวยงานของรัฐหรือองคกรใดท่ีจะทําหนาท่ี
พัฒนาสังคมรับผิดชอบในการรักษามาตรฐานของโรงเรียน   การท่ีโรงเรียนมีมาตรฐานท่ีไมเทากัน  ทําใหเด็ก
และเยาวชนรูสึกวาตนเองมีความรู  การศึกษาท่ีไมเทาเทียมกับเด็กคนอ่ืน  เชน    เด็กนิยมท่ีเขาเตรียมอุดมศึกษา  
เนื่องจากโรงเรียนมีมาตรฐานท่ีสูงกวาโรงเรียนอ่ืน  การสรางมาตรฐานโรงเรียนท่ีไมเทาเทียมกัน ทําใหเด็กทุก
คนไมไดรับมาตรฐานท่ีเทาเทียมกันในทางการศึกษา   จึงควรท่ีจะศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายของออสเตรเลีย
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายในการรักษามาตรฐานของโรงเรียนใหมีความเทาเทียมกันทุก
โรงเรียน  ไมวาโรงเรียนนั้นจะเปนของรัฐ  เอกชน  และโรงเรียนท่ีอยูตามวัดตาง ๆ  ก็ควรมีบทบัญญัติท่ีสราง
มาตรฐานใหเทากัน  เพื่อใหเด็กและเยาวชนรับการศึกษาภาคบังคับท่ีเทาเทียมกัน       
 

1.1.3 การทํางานในเวลาเรียน  (Work  during School hours) สําหรับเด็กท่ีอาย ุ
ต่ํากวา 15 ป 

        เนื่องจากบางครอบครัวมีฐานะท่ียากจน  เด็กตองทํางานเพื่อชวยหาเงินมเล้ียง 
ครอบครัว  ท่ีตองทํางานเปนลูกจางตามบริษัท และโรงงานตาง  ๆ  ไมวาจะเปนลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ช่ัวคราว   ซ่ึงตามกฎหมายไทยถึงแมวาจะมีบทบัญญัติหามเด็กอายุต่าํกวา 15 ปทํางาน และอายมุากกวา 15 ป 
สามารถทํางานได  นัน้ 
  แตตามความจริงแลวยังมีเด็กท่ีอายุต่ํากวา 15 ป ทํางานเปนจํานวนมาก  การกําหนดหามเด็กอายุ
ต่ํากวา 15 ปทํางานจึงไมสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปนจริง จึงควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา 15 ปทํางานไดตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายจะกําหนด โดยท่ี
ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายดานแรงงานเด็กมีการหามเด็กทํางานในเวลาเรียน ซ่ึงหมายถึงการทํางานของเด็ก
ในเวลาท่ีเด็กตองเรียนหนังสือ ดังนั้นถาผูปกครองเด็ก หรือผูวาจางจางเด็กทํางานมีความผิดตองไดรับโทษตาม
กฎหมาย แตตาม ตามพระราชบัญญัติสวัสดิการเดก็และเยาวชนของออสเตรเลีย กฎหมายยอมให   ผูอํานวยการ
กระทรวงแรงงาน ท่ีเช่ืออยางมีเหตุผลวา เพื่อผลประโยชนในการเพิ่มความสามารถของเด็กกใ็หอนุญาตใหมีการ
จางงานเดก็ได ตามเง่ือนไข แตการยอมใหเด็กอายตุ่ํากวา 15 ป ทํางานยังคงตองดูแลใหเดก็ไดรับสิทธิพื้นฐานใน
ดานการศึกษา  ผูวาจางหรือผูปกครองยังคงจะตองจดัใหเด็กไดเขาเรียนดวย ท้ังนี้เพื่อใหเดก็ท่ีมีฐานะยากจนและ
มีความจําเปนตองชวยครอบครัวไดเรียนและสามารถหารายไดชวยเหลือสังคมได เชน  การอนุญาตใหเด็ก 
รับจางเปนไกดนําเท่ียวในวนัหยดุ การอนญุาตใหเดก็ชวยผูปกครองติดรถเรขายของตามตรอก ซอยในกรุงเทพฯ 
ในชวงเชากอนเขาเรียน หรือชวงเย็นหลังเลิกเรียน ท่ีผูปกครองก็สามารถนํารถดังกลาวไปรับสงเด็กท่ีโรงเรียน
ได หรือการใหเด็กรับจางในวันหยดุเรียน ฯลฯ  
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1.2 ดานแรงงานเดก็  
 จากบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็ก พบวา  มีประเด็นท่ีนาสนใจในการนํามา 

วิเคราะหเปรียบเทียบดังนี ้
  1.2.1  แรงงานเด็กทํางานบาน         

          ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 บัญญัติถึงการจางแรงงานของบุคคลท่ัวไป ซ่ึง
รวมท้ังแรงงานเด็กดวยนั้น ท่ีมีบทบัญญัติกําหนดหามมิใหนายจางจางเด็กอายตุ่ํากวา 15  ป   หรือถาจางเด็กอายุ
ต่ํากวา 18 ป ตองแจงการจางตอพนักงานตรวจแรงงาน    แตขอกําหนดดังกลาวไมไดกําหนดถึงแรงงานเด็กตาม
บาน หรือท่ีเรียกวาคนรับใช   ซ่ึงความเขาใจของคนท่ัวไปนั้น  มีการเขาใจกนัวาการจางเด็กมาเปนคนรับใชใน
บาน  ไมอยูในกฎขอบังคับของกฎหมายแรงงาน  จงึทําใหท่ีผานมาพบวามีการจางแรงงานเด็กในบานจํานวน
มาก  ซ่ึงในการจางแรงงานเด็กสวนมากกไ็มมีการจัดสวสัดิการท่ีเหมาะสมให  เชน อัตราคาจางแรงงาน  ท่ีพกั  
หรือแมกระท่ังการศึกษาของเด็ก     แมจะมีการยอมรับใหมีการใชแรงงานเด็กอยูบาง โดยท่ีตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 วรรค 6 ไดบัญญัติหามมิให ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอัน
อาจเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตหรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก  
  แตในขอเท็จจริงปรากฏวามีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จํานวนมากถูกจางโดย ไมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายดังกลาวดังกลาว เชน แรงงานเดก็ตามบานท่ีเปนคนรับใช นายจางกไ็มไดสงเสริมใหไดรับการศึกษา 
หรือใชแรงงานเด็กตางชาติในโรงงานกิจการขนาดเล็กตามบานท่ีเปนการกระทําผิดกฎหมาย และเนื่องจากเปน
การจางแรงงานเด็กท่ีผิดกฎหมายจึงไมมีการกําหนดเวลาทํางานท่ีเหมาะสมตามสภาพของเด็ก ซ่ึงรวมท้ังไม
เหมาะสมในดานสุขลักษณะ การใชแรงงานเด็กดังกลาวมีการเอารัดเอาเปรียบอยูมาก ขณะท่ีกฎหมายแรงงาน
เด็กในประเทศท่ีพัฒนาแลวอยาง ตามกฎหมาย The Children Act  1989  ของประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติหาม
จางแรงงานเดก็ในอุตสาหกรรมบางประเภท และกําหนดใหแรงงานเด็กตองไดรับการศึกษาและมีบทลงโทษ
สําหรับผูท่ีกระทําผิด  
  ประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมายแรงงานในสวนแรงงานเด็กใหครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึน  
ยอมรับใหมีการใชแรงงานเดก็โดยมีขอกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมเด็กรับใชตามบาน  โดยอาจ
กําหนดเพ่ิมเติมใหบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  กําหนดการใหความคุมครอง 
กําหนดการใหสวัสดิการแกแรงงานเด็กไดรอบดานท่ีจะเปนการชวยสงเสริมใหเด็กไดรับการดุแล ไดรับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม ไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง  และการมีบทกําหนดลงโทษ ท้ังสภาพการจาง สถานท่ีทํางาน 
คาจาง  ช่ัวโมงการทํางาน เวลาพัก  และรวมไปถึงสวัสดิการสังคมอ่ืนๆ มีการกําหนดใหมีการพิจารณาและ
ตัดสินลงโทษผูกระทําผิดอยางรวบรัด    และนอกจากน้ียังสามารถกําหนดเปนกฎหมายใหเดก็ท่ีทํางานบานตอง
ไดรับสวัสดิการในดานการศึกษา  จากนายจาง อยางท่ีประเทศฟลิปปนสท่ีกําหนดในกฎหมาย ในมาตรา 10  วา
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เด็กตองไดรับการศึกษาจนจบช้ันมัธยมศึกษา  และคาใชจายในการศึกษามาจากคาจางท่ีไดรับ  กับท้ังยังสามารถ
บังคับให นายจางท่ีจางเด็กเปนผูรับใชตามบานตองสนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษาโดยคํานวนคาใชจายใน
การศึกษาควรเปนสวนหนึ่งของคาจางได 
  ดังนั้นผูวจิัยเหน็วาควรเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  โดยบัญญัติถึงการ
วาจางเด็กทํางานบาน  ตองมีการจัดใหเดก็ไดรับการศึกษาดวย และจะไดรับสวัสดกิารเหมือนเดก็ในโรงงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดวย 
 
  1.2.2  แรงงานเด็กขายของขางถนน  (Street Trading)   
  ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ  มีบทบัญญัติหามเด็กไปขายสินคาขางถนน บริเวณริมทางเดนิ  
เวนแต ในกรณีท่ีบิดามารดามีอาชีพท่ีขายของขางถนน ท่ีอนุญาตใหเด็กขายของขางถนนได โดยบิดามารดาเปน
ผูวาจาง    โดยใหองคกรปกครองทองถ่ินออกขอบัญญัติอนญุาตใหเดก็ท่ีมีอายุ    14  ปข้ึนไป สามารถขายของ
ขางถนนได และตองมีการระบุ วัน  เวลา ช่ัวโมงและสถานท่ีท่ีจะใหเดก็ขายของขางถนน  สําหรับประเทศ
ฟลิปปนส  มีกฎหมายบัญญัติ ใหเด็กท่ีอายุต่ํากวา  16 ปใหทํางานท่ีไมหนกั  และไมเปนอันตรายตอความ
ปลอดภัย  สุขภาพ หรือการพัฒนาท่ีปกติ หรือท่ีอาจกระทบตอการศึกษาของเดก็ สวนประเทศไทยนัน้มีการ
กําหนด หามเด็กอายุต่ํากวา 15  ปทํางาน  ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ .ศ.2546   
  แตในความเปนจริงมีกลุมครอบครัวยากจน ท่ีเด็กอายุต่ํากวา 15 ปตองทํางานชวยเหลือครอบครัว 
ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะยอมใหมีการใชแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่าํกวา 15 ปไดเพื่อสนับสนุนขอเท็จจริงทางสังคมท่ียังมี
การใชแรงงานเด็กอยูมาก และสามารถใชพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อใหมีการคุมครอง สุขภาพและสวัสดิการเดก็ได เชน กําหนดใหนายจางผูใชแรงงานเด็ก
ตองแจงรายละเอียด เกี่ยวกบัเด็กท่ีจะจาง ท้ังจํานวน สภาพการจาง การใหการดแูล สวัสดิการ กําหนดใหมีการ
ตรวจสุขภาพจากแพทย  ใหการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดใหมีการชี้แนะดานอาชีพ การเพิ่มความรูดานอาชีพ   โดย
กําหนดใหผูปกครองของเด็ก ตองใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรกอนท่ีจะจางแรงงานเด็ก เปนตน 
  ดังนั้นผูทําการวิจัยเสนอใหมีการตัดและเพ่ิมบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ .ศ. 
2546  ในสวนการจางแรงงานเด็ก ท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป การตัดและเพิ่มบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน สําหรับ เด็กท่ีมีอายุเกินกวา 15 ป แตไมถึง 18 ป   โดยการกําหนดใหครอบคลุมความชวยเหลือแก
แรงงานเดก็ท้ังสองกลุมท้ังในดานการศึกษา  สุขภาพ และความชวยเหลือถึงครอบครัวของเด็ก ตามสภาพอายุ
ของเด็ก  ท้ังในการจางจากนายจาง หรือเปนการชวยผูปกครองทํางาน แตการขอทานหรือใหเดก็มานั่งขอทาน 
ไมเปนการสงเสริมใหเด็กไดมีพัฒนาการในการทํางาน แตท้ังยังทําใหเด็กไมเห็นความสําคัญของการทํางาน จงึ
ควรมีขอบัญญัติวา การขอทานมิใชการทํางาน และเดก็ควรไดรับสิทธิการคุมครองข้ันพื้นฐานไมถูกบังคับท้ัง
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ทางตรงและทางออมใหกระทําการขอทาน ดังนั้น ควรมีบทบัญญัติเพิ่มเติมท่ีครอบคลุมไปถึงหามมิใหเด็กมี
อาชีพขอทานดวย โดยการกําหนดใหบทลงโทษสําหรับผูท่ีนําเด็กมาประกอบอาชีพขอทานใหมโีทษจําคุกเปน
อยางนอย เชนเดียวกับผูบังคับใหเดก็มาทําการขอทานใหมีโทษจําคุกไมนอยกวา 3 ป  เปนตน และกําหนดใหมี
การชวยเหลือเด็กขอทานโดยเม่ือพบเห็นเด็กทําการขอทานไมวาโดยความยินยอมของผูปกครองหรือไม ใหรัฐมี
หนาท่ีจดัสงเดก็ดังกลาวไปสถานสงเคราะหท่ีเปนของรัฐหรือเอกชนเพือ่ใหการชวยเหลือท้ังในดานสวัสดิการ 
การศึกษา และปจจัยพืน้ฐานอ่ืนท่ีจําเปน แกเด็กนั้นจนถึงเด็กมีความพรอมออกสูสังคม 
 
        1.2.3  กําหนดเวลาการทํางานของผูปกครองท่ีจําเปนตองเลี้ยงดูเดก็ 

  การเล้ียงดูเด็กต้ังแตแรกเกิด บิดา มารดา จาํเปนตองเล้ียงดูบุตรอยางใกลชิด   ซ่ึงในประเทศไทย
ยังใหความสําคัญกับเร่ืองนี้นอยมาก  เนื่องจาก ท้ังบิดา มารดา  ตองออกไปทํางานดวยกันท้ังคู  และตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของไทย  ยังไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดเวลาการทํางาน
ของผูปกครองท่ีตองเล้ียงดูเดก็    เชน กรณีพอแมเด็กท่ีมีฐานะยากจนและจําเปนตองออกทํางาน แมจะสามารถ
นําเด็กมาขอการสงเคราะหไดตาม มาตรา 34 แตก็เปนการแยกเดก็ออกจากครอบครัว แมจะมีกองทุนคุมครอง
สนับสนุนแตก็เปนการแกไขปญหาและทุเลาปญหาเฉพาะหนาช่ัวคราวเทานัน้ ยังไมสามารถแกไขท่ีเหตุโดยตรง 
เชน  กําหนดเวลาการทํางานของผูปกครองท่ีจําเปนตองเล้ียงดูเดก็ อยางในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายใน
การกําหนดใหครอบครัวตองกําหนดเวลาการเล้ียงดูเดก็     เปนโครงการสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวท่ี
เรียกวา   Temporary Assistance  to Needy  Families (TANF)  ท่ีเปนโครงการเก่ียวกบั       สวัสดิการครอบครัว
และเดก็  ท่ีมีการกําหนดเง่ือนไขในการทํางานของครอบครัวท่ีมีบุตรไว  ใหมีเวลาการทํางานและยังมีเวลาใน
การดูแลเดก็ได   
 สวนการเล้ียงดูตั้งแตแรกเกดิ  ถึงแมวาตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ไดมีบทบัญญัติ
ท่ีใหเงินชดเชยสําหรับมารดาในการลาคลอด เพื่อเล้ียงดูบุตรไดแลว 90 วัน  โดยรัฐและผูวาจางรวมกนัจาย
เงินเดือนใหกบัมารดาท่ีลาคลอดนั้น  และนอกจากนี้ตาม พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. พ.ศ. 2541  มีบทบัญญัติ
ในการหามหญิงมีครรภทํางานในบางประเภท และกําหนดช่ัวโมงทํางานไว ตามมาตรา 38  และ  40  ยังมี
บทบัญญัติ ตามมาตรา  41 ท่ีใหหญิงมีครรภลาคลอดบุตรไดไมเกดิเกาสิบวัน  ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวก็ถือวาเปน
การใหมารดาไดเล้ียงดูบุตรตนเองต้ังแตแรกเกิด  โดยเด็กจะไดนมมารดาท่ีมีสารอาหารท่ีครบถวน  แตหลังจาก
สามเดือน  เม่ือมารดาตองกลับมาทํางาน ทําใหเดก็ตองอยูกับญาติ พีน่อง  หรือสถานเล้ียงดูเด็ก  ท่ีอาจไมไดรับ
การเล้ียงดูท่ีด ี  และอาจไมเหน็ความผิดปกติ การเจริญเติบโตของเด็กวาเปนอยางไร  ซ่ึงในกฎหมายของประเทศ
อังกฤษไดมีการปรับปรุงกฎหมายใหสิทธิการลาในฐานะบิดามารดาเพ่ือการเล้ียงดบุูตร  โดยใหบิดาสามารถลา
เพื่อมาเล้ียงดูบุตรได  โดยไดรับคาตอบแทนตามปกติ  เม่ือ    6 เมษายน  2546  มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ
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ครอบครัวและมีการบังคับใช ท่ีใหพอมีสิทธิในการลาเนือ่งจากความเปนพอ โดยตองออกมาดูแลเพือ่เล้ียงดูบุตร
เทานั้น แนวคิดดังกลาวกเ็ปนแนวทางท่ีดีท่ีใหเด็กไดรับการเล้ียงดูท่ีดีตั้งแตแรกเกดิ ไดรับความอบอุนจาก
ครอบครัว ท่ีเปนการชวยสงเสริมมีการพัฒนาท้ังทางรางกาย และ    จติใจไดเหมาะสมตามวัย และเม่ือเติบโตข้ึน
ก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี    ดังนั้นประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมายแรงงานใหมีการครอบคลุมในดานท่ีเปน
การสงเสริมใหสวัสดิการสําหรับการเล้ียงดูบุตรมากข้ึน  ดังนัน้ผูวิจยัมีความเห็นวา ควรมีกฎหมาย  ใหสามีมี
สิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรมาเพ่ิมเติมเปนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ท่ีจะเปน
การชวยใหครอบครัวคนไทยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และเด็กและเยาวชนไดเติบโตในครอบครัวท่ีอบอุน  ไดรับ
สวัสดิการท่ีด ี และมีคุณภาพชีวิตท่ีไดมาตรฐานตามประเทศท่ีพัฒนาแลว อยางประเทศสหรัฐอเมริกา  และ
อังกฤษท่ีเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว  แตอาจมีการกําหนดรายละเอยีดท่ีแตกตางออกไปใหเหมาะกับสภาพของ
สังคมไทย เชน สามีมีสิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรคนแรกได โดยสามีจะตองทํางานในหนวยงานดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 3 ป เปนตน  
 
 
                1.3   ดานสุขภาพ  โภชนาการ และการเล้ียงดูตัง้แตแรกเกิด 

         จากบทบญัญัตท่ีิเกี่ยวกบัดานสุขภาพ การเล้ียงดูตั้งแตแรกเกดิ   พบวามีประเด็นท่ีนาสนใจในการ
นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ ดงันี้ 
           1.3.1 การไดรับการเลี้ยงดูตัง้แตแรกเกิด 
               การเล้ียงดูตั้งแตแรกเกดิ  เด็กในครรภมารดา เด็กแรกเกิด จนถึงกอนเขารับการศึกษา เปนหนาท่ี
ของผูปกครองท่ีจะตองใหการอุปการะเล้ียงดูเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 23 แตก็มี
หลายกรณีท่ี พอแมเปนผูยากจน พอแมเด็กไมสามารถใหการอุปการะเล้ียงดูทารกไดดแีละตองถึงข้ันเจ็บปวย
แลวจึงจะไดสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากรัฐ  ดังนั้นรัฐควรท่ีจะมีกฎหมายคุมครองเด็กท่ีเกีย่วกับสวัสดกิาร
ดานสุขภาพของเด็กทารก จนถึงวัยเรียนหรือแมแตเดก็ท่ียังอยูในครรภมารดาดวย  ใหสามารถไดรับอาหารและ
โภชนาการท่ีเพียงพอ ซ่ึงใน         สวัสดิการ เพื่อสุขภาพดังกลาวนี ้  ประเทศฟลิปปนส  ไดมีบทบัญญัติเปน
กฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายสวัสดกิารเด็กและเยาวชน (The Child and Youth Welfare Code)  มาตรา  11 
บัญญัติวา  การสงเสริมสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพของเด็กควรใหการดูแลท่ีเพียงพอต้ังแตกอนกําเนิด และหลัง
กําเนิดท้ังตัวเดก็และมารดา  มีการวดัท่ีเหมาะสมเพ่ือความแนใจถึงการพัฒนาที่ปกติ และบิดามารดาหรือ
ผูปกครองเด็ก        มีหนาท่ีรับผิดชอบตอสุขภาพ  สวัสดิการ และการศึกษาของเดก็  ใหเดก็ไดรับการสวัสดิการ
ท่ีดี   
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  ดังนั้นในประเทศไทยควรมีบทบัญญัติท่ีเขมงวดสําหรับการกําหนดให บิดามารดา  และหรือ
ผูปกครองของเด็ก จะตองนําเด็กในความปกครองเขารับการบริการทางสาธารณสุข    การจัดหาอาหารท่ี
ครบถวนใหกบัเด็ก  กําหนดใหมีหนาท่ีท่ีจะรับผิดชอบในการเล้ียงดูเด็กมากข้ึน   ไมใหมีการปลอยปละละเลย
ดังเชนปจจุบัน จนตองนําเด็กเขาสูสถานสงคราะห      หรือกลายเปนเดก็เรรอน  เนื่องจากการขาดการรับผิดชอบ
ของมารดา       บิดา และผูปกครองของเด็ก โดยกําหนดให กระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีจดัหาบริการ ข้ัน
พื้นฐานท้ังดานสุขภาพและโภชนาการ โดยรวมงานกับ หนวยงานระหวางประเทศ เชน องคกร UNICEF  และ
องคกรพัฒนาเอกชนอ่ืน เชนชุมชน หรือผูนําทางศาสนา ท้ังวัด สุเหลา ท่ีใหการชวยเหลือเด็ก ในประเทศไทยแม
จะมีวดั สุเหลา หรือองคกรการกุศลหลายแหง แตก็มิได มีการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมจากรัฐ ท่ีจะมี
กิจกรรมชวยเหลือเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กทารกท่ีมีพอแมยากจน อยางเปนรูปธรรม แตอาจมีความชวยเหลือ
บางเม่ือเกิดเปนขาวและเปนการชวยเหลือเปนรายบุคคลเทานั้น หรืออยางกรณวีัดหลายแหงก็เปนการดูแลเด็กโต
ท่ีสามารถดูแลตนเองไดบางสวนแลว รัฐควรออกเปนกฎหมาย ใหครอบคลุมความชวยเหลือ อาหารและ
โภชนาการ แกแมและเด็กท่ียากจนใหไดรับสารอาหารท่ีครบถวนเพียงพอ หรือเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ
หลักการประกนัสุขภาพ โดยใหถือวา อาหารและหรือนมที่จัดใหแมและเด็กบางสวนนั้น เพื่อเสริมภูมิคุมกันและ
เปนการปองกนัในดานสุขภาพ  ท่ีเปนการจัดสวัสดิการใหท่ัวถึงทุกกลุม และทุกกลุมอายุของเด็กและเยาวชน  
  สวนการเล้ียงดูตั้งแตแรกเกดิ  ถึงแมวาตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ไดมี
บทบัญญัติท่ีใหเงินชดเชยสําหรับมารดาในการลาคลอด เพื่อเล้ียงดูบุตรไดแลว 90 วัน  โดยรัฐและผูวาจาง
รวมกันจายเงินเดือนใหกับมารดาท่ีลาคลอดนั้น  และนอกจากน้ีตาม พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. พ.ศ. 2541  มี
บทบัญญัติในการหามหญิงมีครรภทํางานในบางประเภท และกําหนดช่ัวโมงทํางานไว ตามมาตรา 38  และ  40  
ยังมีบทบัญญัติ ตามมาตรา  41 ท่ีใหหญิงมีครรภลาคลอดบุตรไดไมเกดิเกาสิบวนั  ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวก็ถือวา
เปนการใหมารดาไดเล้ียงดบุูตรตนเองต้ังแตแรกเกิด  โดยเด็กจะไดนมมารดาท่ีมีสารอาหารท่ีครบถวน  แต
หลังจากสามเดือน  เม่ือมารดาตองกลับมาทํางาน ทําใหเด็กตองอยูกับญาติ พี่นอง  หรือสถานเล้ียงดูเด็ก  ท่ีอาจ
ไมไดรับการเล้ียงดูท่ีดี  และอาจไมเหน็ความผิดปกติ การเจริญเติบโตของเด็กวาเปนอยางไร  ซ่ึงในกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษไดมีการปรบัปรุงกฎหมายใหสิทธิการลาในฐานะบิดามารดาเพ่ือการเล้ียงดูบุตร  โดยใหบิดา
สามารถลาเพ่ือมาเล้ียงดูบุตรได  โดยไดรับคาตอบแทนตามปกติ  เม่ือ    6 เมษายน  2546  มีการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัวและมีการบังคับใช ท่ีใหพอมีสิทธิในการลาเนื่องจากความเปนพอ โดยตองออกมาดูแลเพื่อ
เล้ียงดูบุตรเทานั้น แนวคิดดงักลาวก็เปนแนวทางท่ีดีท่ีใหเด็กไดรับการเล้ียงดูท่ีดีตั้งแตแรกเกิด ไดรับความอบอุน
จากครอบครัว ท่ีเปนการชวยสงเสริมมีการพัฒนาท้ังทางรางกาย และ    จิตใจไดเหมาะสมตามวัย และเม่ือเติบโต
ข้ึนก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี   ดังนั้นประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมายแรงงานใหมีการครอบคลุมในดานท่ีเปน
การสงเสริมใหสวัสดิการสําหรับการเล้ียงดูบุตรมากข้ึน   ท่ีควรนําแนวคิดการใหสามีมีสิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดู
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บุตรมาเพ่ิมเติมเปนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ท่ีจะเปนการชวยใหครอบครัวคน
ไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเด็กและเยาวชนไดเติบโตในครอบครัวท่ีอบอุน  ไดรับสวัสดิการท่ีดี และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีไดมาตรฐานตามประเทศท่ีพัฒนาแลว อยางประเทศสหรัฐอเมริกา  และอังกฤษท่ีเปนประเทศที่พัฒนาแลว   
           1.3.2  สิทธิการไดรับการบริการทางสาธารณสุข 
           เด็กและเยาวชนของไทยมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา  52  บัญญัติ วา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุข ท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไมเสียคาใชจาย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิและการบริการทาง       สาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทํา
ได  ตอมารัฐไดจัดใหมีสวสัดิการสังคม ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงเปนสวัสดิการท่ีคุมครองไปถึง
เด็กดวย  และตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ใน มาตรา 9  วรรค  4  บัญญัติวา 
ขอบเขตสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคล  บิดามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลในการเปนขาราชการ พนักงานลูกจางขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  
และพนกังานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกจิ  ท่ีเปนการใหบุตรของขาราชการสามารถใชสิทธิในการเขารับบริการ
ทางสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐได  และนอกจากนี้สําหรับเด็กท่ีทํางานในสถานประกอบการก็สามารถใช
สิทธิในการรักษาพยาบาลไดจาก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ตามมาตรา 33 บัญญัติวา ใหลูกจาง
ซ่ึงมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณเปนผูประกันตนโดยผูประกนัตนตาม
มาตรา 33 โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน   และใหรัฐบาล นายจางและผูประกันตนตาม
มาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณี
ทุพพลภาพ กรณีตาย จะเหน็ไดวา ประเทศไทยไดยอมรับการใหความคุมครองดานสุขภาพเดก็ในหลายดาน แต
ความคุมครองดังกลาว นัน้เปนการคุมครองสวัสดิการเม่ือเจ็บปวยแลวท้ังส้ิน   โดยยังไมครอบคลุมถึงการดูแล
สุขภาพกอนเจบ็ปวย  
 
          1.3.3  ภาวะโภชนาการ 
          ปจจุบันโครงการอาหารกลางวันและโครงการนมโรงเรียนสําหรับเด็กนกัเรียนในโรงเรียน
ประถมการศึกษา เปนเพียงโครงการท่ีจัดทําโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีตองการใหเดก็และเยาวชนไดรับนม 
และอาหารกลางวัน แตก็ครอบคลุมเพียงเด็กท่ีอยูระบบโรงเรียนประถมแลวเทานั้น ท่ียังไมมีการบังคับใชตาม
กฎหมาย   อยางในกฎหมายโภชนาการของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงการนม และอัตรา
การชดใชคืนสําหรับผูท่ีเขารวมโครงการ  กลุมผูท่ีไดรับเขาในโครงการการบริโภคนมของเด็กในอเมริกาในกลุม
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โรงเรียนตาง ๆ  จะไดรับนมสําหรับเด็กตามท่ีรองขอ ในเด็กท่ีไดรับอาหารกลางวันฟรีอยูแลว    นอกจากนี้ ยังมี
บทบัญญัติในเรื่อง        โครงการอาหารเชาในโรงเรียน โดยมีการกําหนดจัดหาองคการในการเขามาเปนสมาชิก
โครงการอาหารเชาสําหรับเด็ก  การท่ีมีบทบัญญัติเปนกฎหมายบังคับใชยอมเปนผลดีตอเด็กและเยาวชนท่ัว
ประเทศท่ีไดรับความเสมอภาคในการดแูลภาวะโภชนาการ  ท่ีตองมีการกระจายอํานาจใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในแตละทองถ่ิน ดําเนนิการตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแตละโรงเรียนตองมีการจัด      สวสัดิการโครงการ
นม อาหารเชา และอาหารกลางวันใหกับเด็กทุกคน ซ่ึงตามโครงการนม และอาหารกลางวันของไทยท่ีมีอยูกไ็ดมี
การจัดทําในบางโรงเรียนเทานั้น ท่ีทําใหเด็กในบางโรงเรียนไมไดรับการสวัสดิการดังกลาว  นอกจากนี้ใน
บทบัญญัติของกฎหมายโภชนาการของประเทศอเมริกา ยังมีการกําหนดมาตรฐานของนม และอาหารท่ีจะใหกับ
เด็กตองมีมาตรฐาน และมีสารอาหารท่ีครบถวนตามหลักการภาวะโภชนาการ  ซ่ึงประเทศไทยก็ควรมีการ
กําหนดมาตรฐานนม  อาหาร  และการตรวจสอบอาหารท่ีไดรับการรับรองวามีมาตรฐานกอนท่ีเขารวมโครงการ
อาหารเชาและกลางวันของโรงเรียน  ท้ังนี้บทบัญญัติดังกลาวควรมีการเพ่ิมเติมไวใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. พ.ศ. 2542  วาดวยการกําหนดใหโรงเรียนตองมีสวสัดิการนม อาหารเชา กลางวันใหกับเด็ก 
รวมท้ังมาตรฐานของนม และอาหาร หนวยงานท่ีตรวจสอบผูท่ีเขารวมโครงการจัดอาหารใหกับเดก็และเยาวชน
ของไทยตอไป 
 

1.4 ดานเก่ียวกับสถานรับเล้ียงเด็ก  
         การตั้งสถานรับเล้ียงเดก็ และมาตรฐานของสถานรับเล้ียงเด็ก 
         ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  ในหมวด 6 มาตรา 51 – มาตรา 62 ท่ีวาดวยสถาน

รับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพฒันาและฟนฟนูั้น กฎหมาย
ดังกลาวไดมีบทบัญญัติใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีอํานาจจดัต้ัง  สถานรับ
เล้ียงเด็ก  สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟ ู   ในเขตท่ัวประเทศ  
และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจจัดต้ังสถานรับเล้ียงเดก็ สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห   สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ   สถานพัฒนาและฟนฟ ู ในเขตจังหวดันัน้ๆ    นอกจากนีย้งัใหอํานาจหนวยงานอื่นของรัฐก็สามารถ
จัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็กได  ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยมีคํานิยามของ สถานรับเล้ียงเด็ก นัน้หมายถึง  สถานท่ีรับ
เล้ียงและพัฒนาเด็กท่ีมีอายไุมเกินหกป และมีจํานวนต้ังแตหกคนข้ึนไป ซ่ึงเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกับเจาของ
หรือผูดําเนินการสถานรับเล้ียงเด็กดังกลาว ท้ังนี้ไมรวมถึงสถานพยาบาล หรือโรงเรียนท้ังของรัฐและเอกชน   
สถานสงเคราะหเด็ก หมายความวา สถานท่ีใหอุปการะเลี้ยงดแูละพัฒนาเด็กท่ีจําตองไดรับการสงเคราะห ซ่ึงมี
จํานวนต้ังแตหกคนข้ึนไป และตามพระราชบัญญัตินี้ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนคุมครองเด็ก ในหมวด 8 
มาตรา 68-77   โดยใหมีการตั้งกองทุนคุมครองเด็กและกําหนด                                      วิธีการจัดการเงินกองทุน
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เด็กไว โดยท่ีเงินจากกองทุนคุมครองเด็กนี้ สามารถจัดสรรชวยเหลือครอบครัวเด็กไดดวย แมตาม
พระราชบัญญัตินี้จะมีบทบัญญัติครอบคลุมในหลายดาน ท้ังการสงเคราะหเดก็ การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
กองทุนคุมครองเด็ก และบทกําหนดโทษ อันสามารถใชสงเคราะหและคุมครองเด็กไดมาก โดยบทบัญญัติ
ดังกลาวสนับสนุนใหเด็กอยูรวมกับครอบครัว และใหการชวยเหลือคุมครองเม่ือครอบครัวของเดก็มีการดูแลเดก็
ท่ีไมเหมาะสมหรือครอบครัวเดก็ไมสามารถดูแลเด็กไดดี หรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว แตเหตุตาง ๆ  ท่ีบัญญัติ
นั้น เปนการคุมครองเด็กเม่ือเด็กไดรับอันตราย หรือไดรับผลกระทบแลว ไมใชเปนการจัดใหเปนสวัสดิการ
ใหกับเด็ก  โดยเปนมาตรการปองกันกอนเกิดเหตุท่ีเปนสวัสดิการใหกับเด็กและเยาวชน    

 อยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตามกฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดภิาพและสวัสดกิารเด็ก  รัฐมีการ
กําหนดใหมีการจัดต้ัง สถานรับเล้ียงเดก็กลางวัน ท่ีจะทําหนาท่ีเล้ียงเด็กในเวลาท่ีพอแมตองออกทํางานในเวลา
กลางวันและมารับเด็กกลับไปในเวลากลางคืน ท่ีไดมาตรฐาน  และประเทศ   ออสเตรเลียมีสภามาตรฐานการ
ดูแลเด็กแหงชาติ (National  Childcare Accreditation Council  หรือ NCAC ) เปนผูประสานงานและกําหนด
มาตรฐาน ศูนยเล้ียงเด็ก โดยมีรัฐบาลใหทุนสนับสนุน โดยรัฐไดจัดสวสัดิการสําหรับครอบครัวท่ีไมมีเวลาดแูล
เด็ก การตั้งศูนยรับเล้ียงเดก็เต็มวัน (long day care)  การจัดบริการสถานเล้ียงเดก็ในที่ทํางาน  และกําหนดเวลา
การทํางานของผูปกครองเพ่ือมาดูแลเด็ก  ซ่ึงในวิธีการดงักลาวของประเทศออสเตรเลีย จะสามารถชวยเหลือพอ
แมเด็กท่ีทํางานไดอยางมาก  

 ผูวิจัยมีความเห็นวารัฐควรจะขยายขอบเขตของสถานรับเล้ียงเด็กให ครอบคลุมเปนสถานรับเล้ียงเด็ก
เต็มวัน สําหรับครอบครัวท่ีไมมีเวลาดแูลเด็ก โดยไมคิดคาใชจายสําหรับครอบครัวของเด็กท่ีมีฐานะยากจน หรือ
มีรายไดนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด และเก็บคาใชจายบางสวนกับครอบครัวของเด็กท่ีมีรายได ตามเกณฑท่ีกําหนด  
และนอกจากนี้ควรกําหนดผูดูแลเด็กใหเหมาะสมกับจาํนวนเด็ก  นอกจากนีต้ามพระราชบัญญัติการคุมครองเด็ก 
พ.ศ.2546  ในสวนสถานรับเล้ียงเด็กไมไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของผูดูแลสถานรับเล้ียงเด็ก  แต
มีเฉพาะอํานาจและหนาท่ีของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพ เทานัน้ (มาตรา 56 , 
58  และ 59)   ดังนั้นควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของผูปกครองของสถานรับเล้ียงเด็ก  โดย
มีการกําหนดเชนเดียวกับประเทศอังกฤษ และอเมริกา ท่ีมีการกําหนดอัตราสวนของเจาหนาท่ีตอเด็ก  รวมถึง
บานท่ีรับเล้ียงเด็กตองมีเดก็ในการดูแลไมเกิน 6  คน  ในขณะท่ีกฎหมายของไทยไมไดมีบทบัญญัติตามกฎหมาย       
การกําหนดมาตรฐานสถานเล้ียงดูเดก็ จงึนาเปนแนวทางท่ีดีท่ีควรนํามาพัฒนาในกฎหมายคุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546  โดยกําหนดมาตรฐานของสถานเล้ียงเด็ก  เพื่อใหเด็กไดรับการเล้ียงดูท่ีเหมาะสมกับวยั  โดยมีการกําหนด
หลักการท่ีสถานรับเล้ียงเดก็ตองมีการจัดการดานการเล้ียงดู จํานวนพ่ีเล้ียงเด็กอยางไร  เพื่อเปนแนวทางเดยีวกัน
เทานั้น  ดังจะเห็นไดจากเหตุการณท่ีศูนยรับเล้ียงเด็ก ท่ีพี่เล้ียงเกดิความประมาทจนเปนเหตุใหเด็กตกไปในหมอ
ตมท่ีมีความรอนสูงจนถึงข้ันเสียชีวิต  ท่ีปจจุบันยงัไมมีกฎหมายรองรับท่ีเปนมาตรการท่ีเขมงวดกับสถานรับ
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เล้ียงเด็ก  และสถานรับเล้ียงเด็กสวนมากเกิดจากบุคคลท่ีไมมีความรูอยางแทจริง อาจเปนเพยีงแมบานที่วางงาน 
และเคยดูแลเดก็มากอน หรือผูชวยพยาบาลท่ีสามารถดูแลเด็กไดในระดบัหนึ่งเทานัน้   ดังนั้น       รัฐบาลควรให
ความสําคัญกับมาตรฐานในดานการดแูลของสถานรับเล้ียงเด็ก อัตราสวนของจํานวนเจาหนาท่ีกบัจํานวนเดก็ 
และโปรแกรมทางดาน โภชนาการ สุขภาพ และการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และอ่ืน ๆ ในการดูแลเด็กตั้งแตแรก
เกิดจนถึงบรรลุนิติภาวะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้อยางมาก 

 
2.  ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน 

  ในการสัมภาษณความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วกับเกีย่วกับ  สวัสดิภาพ
และสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของไทย ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางเปนเคร่ืองมือในการศึกษา  
โดยทําการรวบรวมเก็บขอมูล และนําผลมาวิเคราะหเกีย่วกับความคิดเห็นไดผลดังท่ีจะกลาวตอไป 

                         จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของจํานวน  22  ทาน  ท้ังท่ีเปนนกักฎหมาย นกัสังคมสงเคราะห   
นักวิชาการ   สรุปผลไดดังนี้     ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง    มีอายุมากกวา  40 ป สถานภาพ
สมรส และการศึกษาปริญญาตรี  
 ผูใหสัมภาษณ มีความเขาใจถึงคําวา สวสัดิการสังคมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน วาเปนโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ  ท่ีรัฐบาลหรือเอกชนทุกระดับจดัใหมีข้ึน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการเพือ่ประกันความ
เปนอยูท่ีดีของเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด    รองลงมาคือ ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชนและ
การปองกันแกไข  แกไขปญหา  และชวยพฒันาเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีดี  
 ในปจจุบันในหนวยงานของผูใหสัมภาษณไดใหการชวยเหลือในดานสุขภาพอนามยั และนันทนาการ   
รองลงมาคือ ดานบริการสังคม  และการศึกษา  และ การเขาคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
กรณีท่ีเดก็อายตุ่ํากวา 18 ป  ตกเปนผูตองหา  ผูเสียหาย  หรือพยานในคดีอาญา  การอํานวยความยุติธรรมใน
คดีอาญาท่ีตองดําเนินคดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวในชั้นกอนฟองคดี    โดยผูใหสัมภาษณเห็นวาการ
ใหบริการสวัสดิการเดก็และเยาวชนในปจจบัุนยังไมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด   และควรมีการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายท่ีเปนการบริการเพิ่มใหกับเด็กและเยาวชน ในแตละดานดังนี้ คือ   

   1. ดานการศึกษา โดยควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  และควรมี
การบังคับใหพอ  แม ตองใหการศึกษาแกบุตร  และมีการกําหนดบทลงโทษ  และการจัด  สวัสดิการใหกับเด็กดี
แตยากจน  ไมมีเงินเรียน    

   2. ดานสาธารณสุข   โดยควรเพิ่มบทบัญญัติใหมีการฉีดวัคซีนในโรคติดตอ   การตรวจ 
สุขภาพเด็กทกุ 6 เดือน จนถึงอายุ 15 ป   และโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลของรัฐ  ควรจะมีแพทยเฉพาะทาง
เกี่ยวกับเด็กทุก ๆ  แหง และหรือควรจัดใหมีแผนกเด็กไวรองรับโดยเฉพาะ 
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   3. ดานสุขภาพอนามัย  ควรเนนคุณภาพอาหาร เคร่ืองดื่ม ควรมีการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าใหมีความ
ปลอดภัยแกเดก็และเยาวชน อาหารที่ไมมีคุณภาพหรือประโยชนแกเด็กเยาวชน ควร       ถูกลดหรือจํากัดการ
ขาย  โฆษณาประชาสัมพันธ หรือตองตรวจสอบคุณภาพ 
 4. การเพิ่มบริการดานอ่ืน ๆ   ควรมีการบัญญัติการใหบริการในดาน 

       4.1 สันทนาการ  เชน  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา ฯลฯ  อยาง ในดานการกีฬา  มีบทบัญญัติกําหนดถึงการ
จัดสถานท่ีสําหรับออกกําลังกายใหกับเด็กและเยาวชน    มีการควบคุมในการจดัสถานท่ีใหเด็กเขาชมแสดงและ
สามารถดูแลควบคุมได เชน กอนเขาชมการแสดงตองตรวจอาวุธกอน  ตองแจงใหเด็กทราบถึงกฎ ระเบียบเขา
ชมตองปฏิบัติตนอยางไร และตองมีการกาํหนดการจัดสถานท่ีเลนกีฬาท่ีตองใหมีเพยีงพอ   โดยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสํารวจสถานท่ีและกําหนดนโยบายวางแผนใหมีสถานท่ีออกกําลังใหมีอยูท่ัวประเทศ   รวมถึง ประเภท
ของกีฬาท่ีควรมีการกําหนดใหกับเดก็และเยาวชน     

   4.2  ความปลอดภัยในชีวติรางกาย  เชน การปองกัน แกไขมิใหเด็กเยาวชนประสบ        เหตุราย  ถูก
ลูกหลง ถูกทําราย ถูกขมขู  หรืออุบัติเหตุ ตกทอน้ํา  ถูกรถชน  จมน้ํา เปนตน      

       4.3 ดานการสงเสริมการมีรายไดท่ีชอบดวยกฎหมายของเด็กและเยาวชน เชน การใหเด็ก และ
เยาวชนหารายไดระหวางศึกษา-ทํางานนอกเวลาเรียน  ฝกงานในสถานศึกษา  นอกสถานศึกษา  ใหภาครัฐ-
เอกชน รวมมือใหเดก็เยาวชนมีรายไดระหวางศึกษา 

       4.4 ดานการสงเสริมการจัดบริการใหไดมาตรฐาน ควรใหความสําคัญกับการนําโครงการอาหาร
กลางวัน และอาหารเชาเพิ่มเปนบทบัญญัติในกฎหมาย   และรองลงมาคือ  เร่ืองการจัดสถานเล้ียงเด็กตั้งแตแรก
เกิดที่เหมาะสม และมีคุณภาพมาตรฐาน  และการใหการดูแลสุขภาพ โภชนาการเด็กต้ังแตแรกเกิด  
 
 ท้ังนี้สวนมากเห็นวากฎหมายท่ีเกีย่วกับเดก็และเยาวชนในปจจุบันมีประโยชน    โดยเรียงตามลําดับ
ดังนี ้  
 1.  พระราชบัญญัติการคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546     
 2. พระราชบัญญัติการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และควรมีการเพิ่มบทบาทของสถานประกอบการ
ในการจดัต้ังสถานรับเล้ียงเดก็   และเพิ่มสวัสดิการในการทํางานสําหรับเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน    
  3.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  วาดวยสิทธิ เสรีภาพของการไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมาย การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การรับบริการทางสาธารณสุขมีประโยชนมากท่ีสุด   
  4. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2545 
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  5. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  การใหสิทธิประโยชนสําหรับบุตร
ใหอยูในระบบประกันสังคม  และใหประโยชนกับครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนใหมากข้ึน    และใหมีการคุมครอง
ผูท่ีทํางาน 10 ปข้ึนไปหลังจากออกจากงาน ใหไดประโยชนจากประกนัสังคมอยางตอเนื่อง 
  6. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และควรตองมีการปรับปรุงโดยการขยายพ้ืนฐานถึง 
มัธยมศึกษาปท่ี 6  หรืออายุ  16 ป   
 โดยมีขอเสนอแนะวาการเพิม่เติมบทบัญญัติการจัดโครงการอาหารเด็ก  ท่ีควรมีการกําหนดโรงเรียน
ท่ีเขารวมโครงการ  ผูท่ีมาเขารวมโครงการ  อาหารตองสะอาดถูกสุขลักษณะ  และเปนการใหบริการฟรี   อาหาร
เด็ก รวมถึง อาหารเชา  กลางวัน และนมโรงเรียน  และบทลงโทษสําหรับผูท่ีฝาฝน เชน  จัดอาหารไมครบ  5  
หมู เปนตน    และควรมีการออกเปนกฎหมายการจัดบริการโภชนาการเด็กโดยตรง    และควรเพ่ิมบทบัญญัติใน
กฎหมายคุมครองเด็กในเร่ืองการกําหนดมาตรฐานของสถานรับเล้ียงเดก็  ท่ีตองมีการกําหนดจํานวนเจาหนาท่ี
ตอเด็ก  และบทกําหนดลงโทษท่ีรุนแรงสําหรับการกระทําท่ีประมาทเลินเลอจนทําใหเด็กถึงแกชีวติ    
 
3.   แนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
  

 จากการวิเคราะหกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของประเทศไทยจะ
เห็นไดวา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนยังมีขอบขอบเขตในการใหความ
คุมครองเด็กเพียงบางสวนเทานั้น เด็กและเยาวชนยังไมไดรับการจัด       สวัสดิการที่ครบถวน ท้ังในดาน
การศึกษา  สุขภาพ   แรงงาน และการเล้ียงดูตั้งแตแรกเกิด และสถานเล้ียงเด็กท่ีไดมาตรฐาน   โดยกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและ เยาวชนมีหลายฉบับดวยกัน ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540        พระราชบัญญัติ        คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546    และรางกฎกระทรวง    พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  และ   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เปนตน   ท้ังนี้จากการศึกษากฎหมาย
ท้ังหมดดังกลาวจะเห็นไดวาลักษณะกฎหมายของไทยท่ีมีอยูในการใหสวัสดิการเด็กและเยาวชนมีมากมายหลาย
ฉบับ  ท่ีสามารถแบงกฎหมายในสวน ท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนไดเปน  3   กลุม  
คือ   
                1.  กฎหมายในสวน ท่ีเกี่ยวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนโดยตรง  คือ  
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
                2.  กฎหมายท่ีมีการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนท่ีเปนเพยีงบางสวนในกฎหมาย      คือ  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และพระราชบัญญัติ
หลักประกนัสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  
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    3.  กฎ ระเบียบ คําส่ังท่ีเกี่ยวของกับการดูแลเดก็และเยาวชน  และการชวยเหลือเด็ก ของกรม
ประชาสงเคราะห  ท่ีมีการประกาศบังคับใชตามอํานาจหนาท่ีของกรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงาน
สวัสดิการสังคม 
 
 กฎหมายหลายฉบับท่ีเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย คือ  พระราชบัญญัติการคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เหลานี้ มีหนวยงานรับผิดชอบท่ีแยกตางหางจากกนั และจากการ
สัมภาษณ  สวนใหญเหน็ดวยวาควรมีการพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิการเดก็และเยาวชน  โดยท่ีตองใหมี
การขยายสวัสดิการใหครอบคลุมในทุกดาน ท้ังดานการศึกษา  สุขภาพ  สถานเล้ียงดูเด็ก   การสันทนาการ  และ
แรงงาน โดยควรใหความสําคัญกับการการนํากฎหมายมาบังคับใช แนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีควรเพิ่มเติม
บทบัญญัติในกฎหมายท่ีใกลเคียง หรือท่ีมีอยูแลว   และการนาํกฎหมายตางประเทศมาใช ควรพิจารณาวา
ประเทศไทยสามารถกระทําไดหรือไม  บังคับใชไดหรือไม  และควรท่ีสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพสังคมของ
ประเทศไทย     และควรเนนการใหบริการท่ีมีมาตรฐานมากข้ึน  อยางเชน  การนําโครงการอาหารกลางวัน และ
อาหารเชาเพิ่มเปนบทบัญญัติในกฎหมาย  และการจดัสถานเล้ียงเดก็ตั้งแตแรกเกดิท่ีเหมาะสม ควรมีคุณภาพ
มาตรฐาน   
 
  สวนขอคิดเหน็อ่ืน ๆ  เพิ่มเติมในการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและ
เยาวชน มีดังนี ้
  การออกกฎหมายใหมท้ังฉบับท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน อาจทําการ
รวบรวมการจดัสวัสดิการท้ังหมดใหมาอยูในฉบับเดียวกนัไดยาก ตองดูวามีวัตถุประสงคอยางไร  เชน ตองดวูา
จะใหใครไดประโยชนอะไร  จะใหใครมีสิทธิหนาท่ีตองปฏิบัติอยางไร  จะตองจัดต้ังองคกรใดข้ึนบางหรือไม
ในรูปใด  จะไปซํ้าซอนกับองคกรอ่ืนท่ีมีอยูแลวตามกฎหมายหรือไม  หรือควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีมีอยู
เดิมแลว  วายังไมครอบคลุมในสวนใด  ตรงสวนไหน อยางไร  โดยมีแนวทางในการพจิารณาในการพัฒนา
กฎหมายดังนี ้

1.  การจะบรรลุวตัถุประสงคเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดภิาพ  และ     
สวัสดิการของเด็กและเยาวชนได  จําเปนหรือไม ท่ีจะตองมีการออกกฎหมายใหมข้ึนท้ังฉบับ  หรือ ตองแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเดิม  หรือกฎหมายท่ีมีอยูแลวถูกละเลยไมนํามาบังคับใช 

 2.    ถาจําเปนตองมีกฎหมายใหมออกมาบังคับใช  ควรจะเปนรูปแบบใด  เชน  พรบ.,  
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พรก., พรฎ.,  เปนตน  กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันเร่ืองเดียวกันนี้  มีอยูแลวหรือไม หรือมีกฎหมาย
ใกลเคียงใชบังคับอยูหรือไม  และมีผลกระทบอันเปนเหตุท่ีจะตองแกไขกฎหมายท่ีเกีย่วของท่ีใกลเคียงนีด้วย
หรือไม อยางไร 
 3.   ถามีการออกกฎหมายใหม  หรือแกไขเพ่ิมเติมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของสวสัดิการกับ สังคมท่ี
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแลวจะเปนการสรางภาระท้ังในภาครัฐ  เชน งบประมาณ  บุคลากร  สถานท่ี เปนตน  
ภาคเอกชน  และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  เกินความจําเปนหรือไม อยางไร 
 4.    หลักเกณฑ วิธีการท่ีจะมีอยูในกฎหมายใหม หรือ กฎหมายท่ีแกไขเพิม่เติมปรับปรุงนั้น  ควร
สอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ความเปนอยู  วัฒนธรรม  ประเพณี ของแตละ
ประเทศ  การนํากฎหมายตางประเทศมาเปรียบเทียบก็เพือ่ใหเหน็แนวทางของประเทศ  นั้น ๆ  และควรนํามา
ปรับปรุงในกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กไดรับสวัสดิการท่ีมี
มาตรฐานเทียบเทากับตาง 
 
 เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในตางประเทศ 
เชน ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ  ประเทศออสเตรเลียและประเทศฟลิปปนส จะเห็นไดวามีมาตรการทาง
สวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนท่ีคลอบคลุมและมีการจัดบริการสวัสดิการใหกับเด็กและเยาวชน
ไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันมากกวา  จากการวิเคราะหกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็ก
และเยาวชนในตางประเทศ จะเห็นไดวาทุกประเทศ รวมท้ังประเทศไทยก็มีนโยบายของรัฐตอการพัฒนาเด็ก  
โดยถือวาเด็กเปนทรัพยากรอันมีคาของสังคม     หากเด็กไดรับการดูแลอยางดีในวัยเยาวยอมสงผลตอการ
เจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะ     มีความพรอมท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม  รากฐานของเด็กจึงมีสวน
สําคัญตอการเปนผูใหญในวันขางหนา   อยางไรก็ตามจากการศึกษา พบวา  ไดมีการใหความหมายของเด็กและ
เยาวชนไวแตกตาง  กันโดยใชชวงอายุเปนเกณฑ ดังนี้อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 1989  ใหความหมายเด็กวา  เด็ก 
หมายถึง มนุษยทุกคนท่ีอายุต่ํากวา  18  ป  เวนแตบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมายท่ีใชบังคับแกเด็กนั้น 
และในประเทศไทย  มีการกําหนดเกณฑไว คือ  อายุ แรกเกิด – 14 ป  เด็กจะไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาล
จากสถานพยาบาลของรัฐ     ในชวงอายุ  3-25  ปบริบูรณ    ในการสงเสริมการศึกษา เด็กตามมาตรา 44  หามมิ
ใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง มาตรา 45  ในกรณีท่ีมีการจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปเปน
ลูกจาง เกณฑดานสวัสดิการสังคม  กําหนดอายุ 18  ปแตไมเกิน  20  ปบริบูรณ    และในพระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก  พ.ศ. 2546  ไดใหความหมาย  เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 18  ปบริบูรณ   การกําหนดอายุเด็กและ
เยาวชน จะเห็นวาแตละหนวยงานมีการตั้งเกณฑท่ีแตกตางกันไป  ในแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  จึงทําใหเกิด
ความขัดแยงกันในการใหบริการสวัสดิการสังคมแกเด็กและเยาวชน  ท่ีบางกลุมอาจไดรับเพียงดานสาธารณสุข  
บางกลุมอายุไดรับเพียงดานการศึกษา  เนื่องจากท่ีรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
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เด็กและเยาวชน แตท้ังนี้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไดกําหนดไวมาตรฐานเดียวกัรคืออายุ 18 ป  ท่ี
กําหนดไวเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 โดยการวิเคราะห ในดานการเล้ียงดู  สุขภาพ  โภชนาการ การศึกษา และแรงงานของแตละประเทศ  
ท่ีใหความสําคัญแตกตางกนัไป  โดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว อยาง ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย  และอังกฤษ  ท่ีปจจุบันการจดัสวัสดิการเนนการบริการท่ีมีมาตรฐาน  ในขณะที่ประเทศฟลิปปนสท่ี
มีการบัญญัติเปนกฎหมายสวัสดิการเดก็และเยาวชนท่ีเปนแนวในการใหการคุมครอง และสงเสริมสวัสดิการใน
ดานการเล้ียงด ู  สุขภาพ โภชนาการ การศึกษา และจัดโรงเรียนใหไดมาตรฐาน      ประเทศไทยก็เปนประเทศ
หนึ่งท่ีกําลังพฒันา จึงควรท่ีจะมีการพฒันากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวสัดิการของเด็กและเยาวชนให
สอดคลองกับสภาวะปจจุบัน ท่ีตองมีการจดัสวัสดิการท่ีดีแลว  ยังตองใหการบริการท่ีมีมาตรฐานดวย ดังนี ้
 1.  ในดานการศึกษา  จากที่ประเทศฟลิปปนสจัดใหโรงเรียนปกติตองจัดช้ันเรียนพิเศษสําหรับกลุม
เด็กท่ีพกิาร ท้ังเนนในเร่ืองสุขภาพ และการควบคุมมาตรฐานของโรงเรียน โดยไมเสียคาใชจาย ท่ีเปนการศึกษา
ภาคบังคับ  ผูวิจัยเห็นดวยกับหลักการดังกลาว ดังนั้น ผูวิจยัมีความเหน็ควรใหมีการเพิ่มบทบัญญัติไว ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ใหมีบัญญัติ กําหนดใหมีการจัดช้ันเรียนพิเศษใหกับกลุมเด็กพกิาร 
ในโรงเรียนท่ัวไป  ยกเวน เด็กท่ีมีความผิดปกติทางสมอง และเด็กตาบอด  เพราะเด็กท่ีมีความผิดปกติทางสมอง 
ท้ังประเภทสูงกวา และตํ่ากวาเดก็ท่ัวไป ตองไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม และเดก็ตาบอด ก็มีความจําเปนตองใช
หนังสือเรียนหรือส่ือสอนพิเศษ เด็กพกิารในกลุมดังกลาวจึงควรไดรับการสนับสนุนตามสภาพ แตไมควรแยก
เด็กพกิารประเภทอ่ืนออกจากโรงเรียนท่ัวไป ซ่ึงเหมือนกันแยกออกจากสังคมท่ัวไป ท่ีเด็กกย็ังตองอยูรวมกัน 
ดังนั้นการกําหนดใหเดก็พิการไดเรียนในโรงเรียนท่ัวไป แตมีการสนับสนุนเฉพาะอยาง  เชนเด็กพิการขาขาด มี
ทางเดินเปนทางรถเข็น ยกเวนงานเย็บปกถักรอยสําหรับเด็กแขน มือขาด  แตกิจกรรมอ่ืนท้ังการเรียน การออก
กําลังกาย การบาน งานในหองเรียนอ่ืนตองทําเหมือนเด็กอ่ืนๆ จะสามารถทําใหเดก็พิการดังกลาวไดอยูรวมใน
สังคม ท้ังในวยัเรียน และเม่ือเติบโตข้ึน สวนกลุมเด็กเรรอน  ควรมีการควบคุมตัว และใหเขาเรียนในสถานท่ี
กําหนด โดยจัดการใหมีสถานท่ีพัก อาหารและสวัสดิการท้ังหมด จนเดก็จบการศึกษาสามารถออกไปหางานทํา
เล้ียงตนเองได สวนเดก็ยากจนท่ีตองชวยเหลือพอ แมทํางานหารายไดตามสภาพสังคมท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได จึง
ควรยอมรับสภาพดังกลาวแตสามารถชวยเหลือได โดยใหโรงเรียนยอมรับสภาพดงักลาวและชวยเหลือใหเดก็
กลุมนี้ชวยเหลือ พอแมไดโดยการยอมใหเด็กสามารถนําสินคามาขายท่ีโรงเรียน หางานพิเศษใหทํา หรืออ่ืนๆ    
  2.  ในดานแรงงาน โดยความมุงหวังใหเด็กในวยัเรียนควรไดรับการศึกษาใหมากท่ีสุดแตตามสภาพ
สังคมท่ีเปนจริง ยังมีเดก็บางกลุมไมสามารถกระทําได จากสภาวะของสังคมของเด็ก ดังนั้น ความชวยเหลือดาน
แรงงานเดก็ ผูวิจัยมีความเหน็วาควรมีการเพิ่มเติมในกฎหมายแรงงาน วา 
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               2.1  เด็กท่ีทํางานบาน  ถาเด็กท่ีทํางานบานอายุต่ํากวา 16 ป  หวัหนาครอบครัวตองใหโอกาสใน
การศึกษาอยางนอยตองจบการศึกษาภาคบงัคับ ท้ังในระบบหรือนอกระบบ  และใหถือวา คาใชจายในการศึกษา
เปนผลตอบแทนท่ีไดจากการทํางานบาน  และสามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนทางภาษีได แต การหักคาใชจาย
ในการศึกษา นั้น เม่ือหกัแลวยังคงมีสวนเหลือไมนอยกวาท่ีกฎหมายจะกําหนด ซ่ึงอาจจะเปน 1,000 บาท หรือ
จํานวนท่ีเหมาะสม  ตามภาวะเศรษฐกจิ ซ่ึงเด็กที่ทํางานบานมักขาดสวัสดิการตาง ๆ  จากรัฐ  เนื่องจากรัฐอาจ
ละเลยจากกลุมเด็กเหลานี้  ถึงแมวาจะมีการหามเดก็ต่าํกวาอายุ 15 ป ทํางาน แตมิไดกําหนดไวในกฎหมาย
แรงงานท่ีหามเด็กทํางานบาน ดังนั้นเพื่อใหเด็กในกลุมทํางานบานไดรับสิทธิเชนเดียวดับกลุมอ่ืน รัฐจําเปนตอง
กําหนดวาหามเด็กอายตํุ่ากวา 15 ปทํางานบานดวย หรือถามากกวา 15 ปสามารถทํางานได  ผูวาจางท่ีเปนเจาของ
บานก็ตองใหเด็กไดรับการศึกษาตอ รวมท้ังบทกําหนดลงโทษสําหรับผูท่ีฝาฝนไว  
              2.2  การกําหนดช่ัวโมงการทํางานของเด็ก   โดยมีการกําหนดวา เด็กตองไมทํางานในช่ัวโมงเรียน  
ในเวลาเรียนเด็กตองไดรับโอกาสใหไปเรียน ดังนัน้บุคคลหรือครอบครัวท่ีจางเดก็ใหทํางานนัน้ในเวลาท่ีเดก็ไป
เรียนนัน้ใหถือวา ในช่ัวโมงเรียนนัน้เปนเวลาทํางานดวย และหากมีการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายจะตองไดรับ
โทษ  เนื่องจากการที่ไมไดกําหนดช่ัวโมงการทํางานของเด็ก อาจเปนการเอารัดเอาเปรียบเดก็ท่ีไมใหเดก็เขารับ
การศึกษาตามเวลาท่ีกําหนดไว และทําใหเด็กขาดเรียน หรือขออางในการขาดเรียน และไปเท่ียวตามแหลงท่ีม่ัว
สุมตาง ๆ  รวมท้ังเปนผลทําใหเดก็ขาดวินยัในตนเอง และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของตน 
       2.3 แรงงานเด็กท่ีรับจางทํางานประเภทบริการหรือแรงงานเด็กท่ีขายของบริเวณถนน  เชน ส่ีแยก
ไฟแดง  ท่ีมีกฎหมายหามเด็กขายของบริเวณส่ีแยกไฟแดง ท่ีอาจใหเกดิความเส่ียงท่ีเปนอันตรายของเด็กและ
เยาวชนจากการถูกรถชนแมวาตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไดมีการกําหนดหามเดก็อายตุ่ํา
กวา  15  ป ทํางานแตโดยสภาพเปนจริง ก็ยังมีเด็กตํ่ากวาอายุ 15 ป แรงงานเดก็ท่ีรับจางทํางานประเภทบริการ
หรือแรงงานเด็กท่ีขายของบริเวณถนน  และไมสามารถพิสูจน ไดแนชัดวา เปนการกระทําดวยตนเอง หรือเปน
การรับจาง  หรือเปนการยนิยอมทําตามคําส่ังของพอแม  การท่ีเด็กขายของบริเวณถนนเปนการเกิดความเส่ียง 
และอาจไดรับอันตรายไดงาย และบางคร้ังเด็กตองมาหารายไดยามวิกาลซ่ีงเปนเวลาท่ีหามการทํางานของเด็ก
แลว ตามพระราชบัญญัติการคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   ดังนั้นเพื่อใหเด็กกลุมท่ีทํางานเส่ียง ไมตองรับจาง
ทํางานท่ีเส่ียง ตอไป จําเปนตองมีบทกําหนดลงโทษท่ีเขมงวด   จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายกาํหนดวาการ
วาจางเด็ก หรือแรงงานเด็กท่ีรับจางทํางานประเภทบริการหรือแรงงานเด็กท่ีขายของบริเวณถนนเปนความผิดท่ี
รายแรง  ตองกําหนดบทลงโทษบิดา มารดา หรือผูวาจางเด็กทีทํางานท่ีเสียงตออันตรายไวโดยเฉพาะ โดยการ
เพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  
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 3.   ดานสุขภาพ  โภชนาการ โดยปจจุบันไดมีนโยบายของรัฐบาลใหมีโครงการนมโรงเรียน โครงการ
อาหารกลางวนัอยูแลว ดังนั้น จึงควรเพิม่เติมในกฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและ     สวัสดิการของเด็กและ
เยาวชน  ในกฎหมาย   
                        3.1  ดานการเล้ียงดูเดก็    ในตางประเทศ ไดมีการกําหนดการควบคุมสถานรับเล้ียงเด็ก และบาน
ท่ีรับเล้ียงเด็กใหไดมาตรฐาน   มีการกําหนดเกี่ยวกบัมาตรฐาน และอัตราเจาหนาท่ี ท่ีดูแล/เดก็  ส่ิงอํานวยความ
สะดวก อุปกรณ การสังเกต และการบันทึกเด็กท่ีอยูในการดูแล   ผูวิจัยมีความเหน็ดวยกับวิธีการดังกลาว แต
เพื่อใหเหมาะสมกับประเทศไทย ผูวิจยัเห็นวา รัฐควรท่ีจะจดัใหมีการต้ังสถานท่ี รับเล้ียงเด็ก ในการดูแลของรัฐ 
รับเด็กท่ีผูปกครองมีความประสงคมาฝากเล้ียง ท้ังโดยสามารถเบิกคาใชจายจากรัฐได และท่ีไมสามารถเบิกได 
โดยมีมาตรฐาน และขอกําหนดโดยรัฐ 
    3.2 ดานการไดรับการเล้ียงดูตั้งแตแรกเกิด ตามท่ีประเทศอังกฤษ ไดมีการปรับปรุงกฎหมายให
สิทธิการลาในฐานะบิดามารดาเพื่อการเล้ียงดูบุตร  โดยใหบิดาสามารถลาเพ่ือมาเล้ียงดูบุตรได  โดยไดรับ
คาตอบแทนตามปกติ  เม่ือ  6 เมษายน  2546  มีการออกกฎหมายเก่ียวกับครอบครัวและมีการบังคับใช ท่ีใหพอมี
สิทธิในการลาเนื่องจากความเปนพอ โดยตองออกมาดูแลเพื่อเล้ียงดูบุตรเทานั้น   เปนแนวทางท่ีดท่ีีใหสิทธิใน
ฐานะท่ีเปนพอในการดแูลบุตร  ตั้งแตแรกเกิด  
แตท้ังนี้ประเทศไทยสวนมากประชาชนยังตองทํางานเพ่ือการหาเล้ียงชีพ ผูวาจางมีมากกวาผูรับจาง การกําหนด
ดังกลาวอาจสงผลใหผูวาจางไมจางผูรับจางท่ียังไมมีบุตร  เปนการตัดสิทธิในการทํางาน ผูวิจยั เหน็ดวยกับการที่
พอมีสวนรวมในการดแูลบุตร โดยให พอมีสิทธิในการลาเนื่องจากความเปนพอมาดแูลบุตร  
 โดยสรุปแลวการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกบัสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของไทย  ควรมี
การเพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสวัสดกิารเด็กและเยาวชน ท้ังในดานสิทธิ การไดรับสวัสดิการพืน้ฐาน  ดาน
การศึกษา  ดานแรงงาน    ดานการไดรับการเล้ียงดู ท้ังจากผูปกครอง  และศูนยรับเล้ียงเด็ก  และรวมถึง
บทลงโทษท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย    โดยอาจใหแตละหนวยงานมีการออกเปนกฎกระทรวงใหมีการกําหนดให
แตละหนวยงานนําไปปฎิบัต ิโดยมีกฎหมายสวัสดิการเดก็และเยาวชนเปนกฎหมายฉบับหลัก  และสามารถ
จัดต้ังกรมสวสัดิการเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากฎหมายสวัสดิการเดก็และเยาวชนใหเปนกฎหมายฉบับหลัก  
เพื่อใหสอดคลองกับตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554 ตามยทุธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงปรารถนา ประกอบดวย       1.  ดานสุขภาพและการปองกัน   
2.  ดานสติปญญาและความสามารถในการทํางาน    3. ดานอารมณและความรับผิดชอบตามวัย และ 4.  ดานการ
มีสวนรวมในชุมชนและสังคม      แตท้ังนี ้ตองกําหนดในสวนท่ีเกี่ยวกบั การเล้ียงดูเดก็    การใหความคุมครอง
และใหสวัสดกิารแกเด็กตั้งแตกอนเกิดถึง 18  ป และการศึกษาภาคบังคับนั้นยังควรท่ีจะความชวยเหลือไปถึง
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ครอบครัวท่ีมีความขัดสน แตก็ถูกสถานะทางสังคมบังคับใหตองออกจากการเรียนและชวยครอบครัวในการหา
เล้ียงชีพจํานวนมาก 
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บทที่  5 
บทสรุป  และขอเสนอแนะ 

 
1. บทสรุป 
 การศึกษานี้มุงศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน  โดยทําการ
เปรียบเทียบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของตางประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของประเทศไทย  จากการศึกษาระบบการจัด
สวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชนของประเทศไทย  

 ผลการศึกษาคนควาพบขอมูลวาเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวคือ  “กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ  สวัสดิภาพ
และสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของประเทศไทยขณะนี้มีขอบเขตในการใหความคุมครองเด็กเพียงบางสวน
เทานั้น ทําใหเด็กและเยาวชนยังไมไดรับการจัดสวัสดิการท่ีเทาเทียมกัน ท้ังในดานการศึกษา สุขภาพ  
โภชนาการ  แรงงาน และการเล้ียงดูตั้งแตแรกเกิด นอกจากนี้ยังอยูก็กระจัดกระจายกันตามกฎหมายตางๆหลาย
ฉบับ    จึงทําใหเกิดปญหาในทางปฎิบัติตลอดมา   ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและ
สวัสดิการของเด็กและเยาวชนในตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ  ประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศฟลิปปนส จะเห็นไดวามีมาตรการทางสวัสดิภาพและ  สวัสดิการของเด็กและเยาวชนท่ีครอบคลุมและมี
การจัดบริการ      สวัสดิการใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันมากกวา  ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
การแกไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับ สวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน  เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิและเขาถึงการคุมครองทางสังคมอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันตามกฎหมาย 
”  

 สรุปคือ ยังมีการจัดสวัสดกิารท่ีไมครอบคลุมและท่ัวถึงในเด็กทุกคน และเดก็บางกลุม ท่ีตองไดรับ
สวัสดิการ  เชน เดก็เรรอน เด็กขอทาน กลุมเด็กท่ียากจนตองชวยเหลือพอ แม  เปนตน    ถึงแมวาจะมีกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสวัสดภิาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนหลายฉบับ  โดยกฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและ
สวัสดิการของเด็กและเยาวชนของเด็กโดยตรง ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ท่ีกําหนด
วาเดก็ตองไดรับการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึง  และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  ท่ีกําหนดในการ
ปฏิบัติตอเด็ก และกําหนดมาตรฐานการเล้ียงดูข้ันตํ่า  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีกําหนดให
เด็กตองไดรับการศึกษาภาคบังคับ โดยไมเสียคาใชจาย   และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ท่ี
กําหนดเกีย่วกบัการทํางานของเด็ก  อายท่ีุหามทํางาน   สวนกฎหมายท่ีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ถึงแมวาจะไดกําหนดไวสําหรับเด็กและ
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เยาวชนโดยตรง     แตถาเดก็และเยาวชนไดเขาทํางาน    หรือไดเขาโครงการหลักประกันสุขภาพ   30  บาทรักษา
ทุกโรค  เด็กและเยาวชนน้ันก็ไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บปวยและจากอุบัติเหตุ       

 สําหรับกฎหมายในสวนท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดกิารของเด็กและเยาวชนในหลายประเทศ  ตาง
ใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมท่ีแตกตางกนั  โดยบางกลุมประเทศอยางประเทศท่ีมีการพัฒนาแลว  
จะใหความสําคัญกับมาตรฐานในการดูแลเด็ก ท้ังดานการศึกษา          สุขภาพในดานการใหโภชนาการ  และ
การดูแลเดก็ของผูปกครอง และสถานรับเล้ียงเด็ก  ขณะท่ีประเทศฟลิปปนสนับไดวาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา
เหมือนประเทศไทย ไดความสําคัญในเร่ืองการศึกษา    การจัดระบบการศึกษา  ในโรงเรียนใหไดมาตรฐาน  
เชนเดยีวกับประเทศไทยท่ีไดมีการ 
ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ท่ีเปนการจัดสวสัดิการในดานการศึกษาภาคบังคับ และ
โรงเรียนท่ีตองมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด   แตประเทศฟลิปปนสก็ยังไดใหความสําคัญในการคุมครองดานอ่ืน ๆ  
ท่ีครอบคลุมสวัสดิการท้ังดานการศึกษา  การเล้ียงดู  สุขภาพ โภชนาการ ดานแรงงาน  และสถานรับเล้ียงเดก็   
อยาง การจัดการศึกษาใหเดก็ทํางานบาน  มากกวาในประเทศไทย 
 การจัดสวัสดกิารใหแกประชาชนมีการพัฒนาตามสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจ โดยทุกประเทศ
ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนจึงไดมีการบัญญัติเปนกฎหมายออกมาใชซ่ึงอาจจะไมรวมกับ
กฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน อาจมีการแยกออกเปนกฎหมายโดยเฉพาะหรือ
เปนกฎหมายที่มีอยูแลว  เชน กฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก   กฎหมายการศึกษาของเด็ก   เปนตน  ท้ังนี้ท่ีผานมา
การออกกฎหมายท่ีเกีย่วกับเด็กและเยาวชนของไทย เปนการเนนไปในการใหการคุมครอง และการสงเคราะห
เด็ก  ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546   กฎระเบียบของหนวยงานและองคกร ท่ีอาจไมเอ้ือกับระบบ
การทํางาน    ท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะใหความคุมครองและสงเสริมสวัสดิภาพของเดก็  การดําเนินการและออกขอ
กฎหมายเนนมาตรการสงเคราะห  ท่ีเปนการชวยเหลือเฉพาะเดก็ท่ีมีปญหา และเปนการชวยเหลือเฉพาะหนา
มากกวาการปองกันและพัฒนาเด็กกอนการเกิดปญหาอยางตอเนื่องและจริงจัง  ผูปฏิบัติงานขาดความรูและ
ทักษะและความมุงม่ันจริงใจ ในการพัฒนาระบบการทํางาน  อยางเชน กรุงเทพมหานคร  เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน  กับเด็กในสภาวะยากลําบากพิเศษทุกกลุม ทุกพืน้ท่ี  ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับ ท่ี 5  (2540-2544)      แตกย็ังปรากฏวามีเด็กเรรอน เด็กขอทานอยูเปนจํานวน
มาก เดก็ตามสลัมท่ียังมีความเปนอยูท่ีไมถูกสุขลักษณะ เด็กท่ีถูกทอดท้ิงไมไดรับการศึกษา  หรือ กรม
ประชาสงเคราะห ท่ีมีหนาท่ี จัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนอายุแรกเกิด – 18  ป ท่ีประสบปญหาถูกทอดท้ิง เรรอน  
ประพฤติตนไมสมควรแกวยั  ถูกทารุณกรรม  ถูกใชแรงงาน  และครอบครัวที่ยากจน  โดยมีการจัด ใหเดก็
ยากจนไดรับทุนการศึกษา  มีอุปกรณการศึกษา  การใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา    จัดบานพกัเดก็และครอบครัว 
รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจัดสวัสดิการดานการศึกษาภาคบงัคับใหเดก็ในครอบครัวยากจน การให
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ทุนการศึกษา  การใหเคร่ืองแบบเรียน  การจัดโครงการอาหารกลางวนัแกเด็กยากจนในโรงเรียน  ดังนั้นผูวิจยัจงึ
เห็นวา แมมีขอกฎหมาย กาํหนดใหหนวยงานของรัฐกระทํา แตหากเจาหนาท่ีของรัฐยังขาดความรูสึกดังกลาว 
แมมีแรงสนับสนุนก็ยากท่ีจะสําเร็จ   
 ปจจุบันกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีหนาท่ีกํากับและอนุญาตการจัดต้ัง สถาน
รับเล้ียงเด็ก และสถานสงเคราะหเดก็  แตกย็ังไมมีการกําหนดบทบัญญัติท่ีชัดเจน  เปนเพยีงโครงการการ
ชวยเหลือ  หรือควบคุมเทานั้น   ไมเปนกฎหมายท่ีใชบังคับไมสามารถชวยเหลือเด็กเล็กท่ีผูปกครองตองออก
ทํางานได ไมสามารถกําหนดมาตรฐานของศูนยรับเล้ียงเด็กท่ีได     มาตรฐานและเปนของรัฐ   ท่ีมีการใหบริการ
ท้ังสุขภาพ โภชนาการ  การศึกษาเพื่อท่ีพัฒนาความรูกอนเขาวยัเรียน ตามกฎหมายคุมครองเด็ก และยังไม
ครอบคลุมไปถึงเด็กขายของขางถนน และคุมครองเด็กในเร่ืองการถูกวาจางใหไปเปนขอทาน  
  สวนกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีหนาท่ีในการดูแลดานสุขภาพ มีการ จดับริการในดานสุขภาพ ปลูกฝ  
ฉีดวัคซีน  และบริการรักษาพยาบาลเด็กโดยไมคิดคาใชจายในโรงพยาบาลของรัฐ  และสถานีอนามัย  ตาม
โครงการ 30  บาทรักษาทุกโรค  และหลักประกนัสุขภาพท่ัวหนา แตก็ไมมีระบบสนับสนุน การจัดใหบริการ
ดานโภชนาการท่ีปลอดภัยท่ีจะชวยเหลือใหแมและเดก็แข็งแรงสามารถมีภูมิคุมกันความเจ็บปวยไดดี  เชนการ
ใหนมเด็ก การใหอุปกรณอ่ืนที่จําเปน 
  กระทรวงแรงงาน ดูแลดานแรงงานเด็ก ท่ีมีบทบัญญัติกําหนดอายุของเด็ก  งานท่ีเด็กตองทํา  วัน เวลา 
และเวลาพกั ของเด็ก     ท่ีขัดแยงกับการศึกษาของเดก็  การจัดสถานรับเล้ียงเด็กในเวลาทํางานสําหรับครอบครัว
ท่ีมีเด็กตองดแูล  หรือการใหมารดาเดก็ตองไปเล้ียงดูเด็กในช่ัวโมงการทํางาน  และการกําหนดบทลงโทษท่ี
เขมงวดตอผูประกอบการ   

ท้ังนี้ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในแผนพัฒนาเดก็และ    เยาวชนระยะ
ยาว พ.ศ. 2545-2554   ท่ีกําหนดคณุลักษณะของเด็กท่ีพึงปรารถนา ไดแก   ดานสุขภาพและการปองกัน    ดาน
สติปญญาและความสามารถในการทํางาน  ดานอารมณและความรับผิดชอบตามวัย และดานการมีสวนรวมใน
ชุมชนและสังคมน้ัน    เพือ่ใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายนี้ รัฐจําเปนตอง เพิ่มเติมกฎหมาย หรือออก
กฎหมายใหมท่ีครอบคลุมปญหาเด็กทุกดาน ตองมีการอบรบเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  และผูกําหนดนโยบายใหเขา
ใจความแตกตางระหวางการสงเคราะห เฉพาะหนา ความแตกตางเม่ือเกิดปญหา การวางแผนปองกันมิใหเกดิ
ปญหา และความจําเปนท่ีจะตองใหความชวยเหลือ สงเคราะห เด็กตั้งแตกอนเกดิ จนถึง 18 ป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุมท่ีผูปกครองมีฐานะยากจน  นอกจากนี้ ตามแนวทางการจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็กชวงเวลากลางวัน เพือ่
สนับสนุนใหเด็กและแมไดสารอาหารครบถวนท่ีเปนการปองกันโรคและความเจ็บปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ยากจน การจัดใหมีการศกึษาในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสูงและเทาเทียบกัน การให
ทุนการศึกษาแบบใหเปลาท้ังในโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนวิชาชีพ การสงเสริมใหเดก็นักเรียนทํากจิการท่ีเปน
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ประโยชนท้ังตอตนเองและสังคม การสงเสริมการกีฬา สงเสริมการแขงขันทางวิชาการ การจัดใหมีการแขงขัน
ส่ิงประดิษฐการสนับสนุนใหเด็กท่ีมีความสนใจหรือมีความจําเปนทางฐานะครอบครัวใหทํางาน ท่ีเหมาะสม 
การสงเสริมใหเด็กท่ีจําเปนตองทํางานไดมีโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบมีคะแนนและไมมีคะแนน    การหา
ชองทางใหเดก็ท่ีจําเปนตองทํางานมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน และผลประโยชนตอบแทนที
เหมาะสม  โดยหากสามารถออกเปนกฎหมายฉบับเดยีวท่ีครอบคลุม   สามารถลดอุปสรรคการบังคับใชไดงาย 
โดยกําหนดใหแตละทองถ่ินสามารถออกระเบียบเพิ่มเติมในสวนรายละเอียดไดจะเปนการดีอยางยิง่ ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศออสเตรเลีย  หรือสหรัฐอเมริกาแลว  ถึงแมวาจะมีกฎหมายสวัสดิการเด็กในรัฐบาลกลาง  
แตก็ยังใหอํานาจหนาท่ีแกรัฐบาลทองถ่ินตรากฎหมายของแตละมลรัฐไดเองเพิ่มเติม ซ่ึงอาจเกิดความขัดแยงกัน 
แตในประเทศฟลิปปนส  ถึงแมวาไมมีการบริหารแยกมลรัฐ  แตการออกกฎหมายสวัสดิการเดก็ก็มีเพยีงฉบับ
เดียว ขณะท่ีกฎหมายสวัสดกิารท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของไทยมีหลายฉบับ  แตก็ยังไมครอบคลุมท่ัวถึงในทุก
ดาน ท่ีควรสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป     

ดังนั้นทิศทางในการท่ีพัฒนากฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็ก 
และเยาวชน ควรมีทิศทางเนนไปในดานสุขภาพอนามัยตั้งแตแรกเกิด  การไดรับการเล้ียงดูตั้งแตกอนเกิดและ
หลังเกิดจนถึงอายุ 5 ป   โภชนาการอาหารที่คุณคาและครบถวน รวมท้ังอาหารท่ีมีความปลอดภัย โดยเนนท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐาน จนถึงการไดจัดสวัสดิการดานการศึกษาใหมากข้ึน และรวมถึงการบริการจัดหางานใหกับ
กลุมเด็กท่ีดอยโอกาสบางกลุม  เชน เด็กพิการ  เด็กเรรอน หรือเด็กท่ียากจน    การจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก
ชวงเวลากลางวัน     สนับสนุนใหเด็กและแมไดสารอาหารครบถวนท่ีเปนการปองกันโรคและความเจ็บปวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยากจน จัดใหมีการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสูงและเทา
เทียมกัน ใหทุนการศึกษาแบบใหเปลาท้ังในโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนวิชาชีพ สงเสริมใหเด็กนักเรียนทํา
กิจการท่ีเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสังคม เชนการจัดคายวิชาการ สําหรับนักเรียนสามัญ การจัดออกคาย
ชวยซอมสถานท่ี อุปกรณ สําหรับนักเรียนสายวิชาชีพ สงเสริมการกีฬา สงเสริมการแขงขันทางวิชาการ จัดใหมี
การแขงขันส่ิงประดิษฐเปนประจํา  เพื่อสนับสนุนใหเด็กมีความสนใจไดนําไปใชในการหารายไดพิเศษขณะ
เรียน  เปนการสงเสริมใหเด็กท่ีจําเปนตองทํางานไดมีโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบมีคะแนนและไมมี
คะแนน    การหาชองทางใหเด็กท่ีจําเปนตองทํางานมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน และ
ผลประโยชนตอบแทน มีการบังคับใชกฎหมาย และกําหนดบทลงโทษ ท่ีเปนการสรางสรรค  เชน   การบังคับ
ใหทํางานสาธารณะชดใชความผิด    โดยกําหนดใหแตละทองถ่ินสามารถออกระเบียบเพิ่มเติมในสวน
รายละเอียดได   ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลีย  หรือสหรัฐอเมริกาแลว  ถึงแมวาจะมีกฎหมาย
สวัสดิการเด็กในรัฐบาลกลาง  แตก็ยังใหอํานาจหนาท่ีแกรัฐบาลทองถ่ินตรากฎหมายของแตละมลรัฐไดเอง
เพิ่มเติม ตามท่ีกฎหมายระดับประเทศกําหนด  หรืออยางในประเทศฟลิปปนส  ถึงแมวาไมมีการบริหารแยกมล
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รัฐ  แตการออกกฎหมายสวัสดิการเด็กก็มีเพียงฉบับเดียว ท่ีมีท้ังการใหการเล้ียงดูของผูปกครอง  การให
การศึกษา  แมกระท่ังดานแรงงาน    ซ่ึงถามีหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดสวัสดิการใหกับเด็กและเยาวชน 
ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการเด็กท่ีมีเพียงฉบับเดียว ขณะท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของเด็กและเยาวชนของไทยมีหลายฉบับ  แตก็ยังไมครอบคลุมท่ัวถึงในทุกดาน ท่ีควรสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป     ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชในเร่ืองความชัดเจน   ขอบเขต   ความขัดกันของ
กฎหมายในหนวยงานตาง ๆ     ดังนั้นควรมีการพัฒนากฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของ
เด็กและยาวชน  และใหเพิ่มในสวนท่ียังไมมีการจัดบริการใหเขาไปในกฎหมาย  เชน 

บทบัญญัติการจัดอาหารเชา  และกลางวันในโรงเรียน   ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายอาหาร
กลางวันโดยเฉพาะ      หรือกฎหมายเกีย่วกับศูนยเล้ียงเดก็กลางวัน  ซ่ึงปจจุบันไมไดกําหนดเปนกฎหมาย ขณะท่ี
ประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย  ใหความสําคัญ 

 ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการจัดสวัสดกิารใหกับครอบครัวท่ีมีบุตรและไมมีเวลาเล้ียงดู  หรือ 
ผูปกครองท่ีมีรายไดนอย ท่ีอาจตองท้ิงเดก็ไวตามลําพัง หรือฝากคนอ่ืนเล้ียง  หรือไมมีญาติผูใหญใหเล้ียงดู ท่ีอาจ
ทําใหเดก็เปนปญหาสังคม แมโดยพ้ืนฐานประชากรไทย เปนพวกอยูกับแบบสังคมครอบครัว แตเม่ือเกิดสังคม
เมือง ผูมาอาศัยในเมืองก็จะมีปญหา การท่ีรัฐจะสนบัสนุนใหมีสถานรับเล้ียงเดก็แกผูปกครองท่ีทํางานโดยมี
มาตรฐานท่ีด ี ใหผูปกครอง พอแมเดก็มีความเช่ือถือในมาตรฐานการดูแลของสถานเล้ียงเดก็นัน้ จึงเปนความ
จําเปนท่ีจะตองกระทํา  และท้ังนี้ควรมกีารกระจายศูนยเล้ียงเด็กดังกลาวไปยังทุกจังหวดั โดยท้ังท่ีเปนของรัฐ 
และเอกชนที่อยูในการกํากับดูแลของรัฐเพือ่ใหมีการดแูลเด็กท่ีไดคุณภาพและมาตรฐานทั้งในดนสุขภาพ 
โภชนาการ  และการพัฒนาทางสมอง และรางกายตอไป 

 
 
2.  ขอเสนอแนะ 

 จากเหตุผลดังกลาวท่ีไดจากการศึกษา ทําใหทราบถึงระดับปญหาในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน ท่ีมีหลายฉบับ   และยังขาดความชัดเจนของความหมาย  
ขอบเขตของถอยคํา  การจัดบริการดานสวัสดิการที่ไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะในกลุมปฐมวัย  
และในกลุมท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน ตลอดจนไดทราบถึงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย     
ในทายท่ีสุดผูศึกษามีขอเสนอแนะอันจะเปนแนวทางใหเกิดการสงเสริม พัฒนาการบังคับใชกฎหมายดาน
สวัสดิการสังคมและการบัญญัติกฎหมายดานสวัสดิการเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตองาน
สวัสดิการสังคมในเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึง โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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 2.1 ขอเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย 
 

            1. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในการกําหนดการจัดต้ังศูนยเล้ียงดูเด็กเฉพาะใหไดมาตรฐาน ตาม
กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา  ดังนี้ 
                             1.1 โดยเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   โดยกําหนดจํานวนบุคลากร   
การศึกษาของบุคลากร   อัตราเจาหนาท่ีตอจํานวนเดก็   ท้ังในศูนยรับเล้ียงเด็ก  และบานท่ีรับเล้ียงเด็ก  ท่ีตองมี
การจัดบริการดานสุขภาพ  โภชนาการ และใหการศึกษากับเด็กกอนเขาเรียนใหไดมาตรฐาน รวมท้ังบทบัญญัติ
การลงโทษสําหรับสถานรับเล้ียงเด็กในการทําใหเสียชีวิต หรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาทในการดแูล
เด็ก    โดยบทบัญญัติควรเนนกําหนดมาตรฐานของศูนยเล้ียงเด็ก และการบริการดานการศึกษา ในเด็กอายุต่ํากวา 
5 ป   ท่ีมีการกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน และอัตราเจาหนาท่ี/เด็ก  จํานวนเด็กท่ีดูแล  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีตอง
มี  และอุปกรณ การสังเกต และการบันทึกเด็กท่ีอยูในการดูแล    โดยมีการกําหนดสถานเล้ียงดูเดก็ คือ การดแูล
เด็กกลางวันเต็มเวลา   การดแูลเด็กท่ีจดัใหมีข้ึนในบางโอกาส  โรงเรียนอนุบาลและช้ันเรียน ศูนยรวมเด็ก ท่ีรับ
เล้ียงเด็กท่ัวไป  และโรงเรียนอนุบาลเอกชน           ท้ังนี้ การกําหนดสถานเล้ียงดูเด็ก  มีการกําหนดวา
ศูนยเล้ียงเด็กกลางวัน จะตองใหการศกึษาแกเดก็  สําหรับเด็กอายุ   3-4  ป   ท่ีอยูในความดแูลของศูนยเล้ียงเดก็
กลางวัน  เพื่อการพัฒนาใหมีคุณภาพในการเขาโรงเรียน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
                 1.2  การขยายศูนยเล้ียงเด็กใหมีครอบคลุมท่ัวประเทศ  ทุกจังหวัด ท้ังท่ีเปนของรัฐ และเอกชน
ท่ีอยูในกํากับของรัฐ  ท่ีมีมาตรฐานเดยีวกนัท่ัวประเทศ 

          2.  ในดานแรงงานเด็ก  ควรมีการเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ใน
หมวดแรงงานเด็ก   โดยกําหนดใหเดก็ตองไดรับการศึกษาในขณะท่ีทํางานดวย  และหามมิใหจางแรงงานเด็กใน
ช่ัวโมงเรียน เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย   โดยควรมีการกําหนดช่ัวโมงการทํางานของเด็ก   
โดยมีการกําหนดวา เดก็ตองไมทํางานในช่ัวโมงเรียน    และบุคคลหรือครอบครัวท่ีจางเดก็ทํางานในช่ัวโมง
เรียนถือวาเปนการกระทําท่ีเปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมาย และตองไดรับโทษโดยการปรับหรือจําคุก   
รวมถึงการลงโทษผูฝาฝนท่ีจางเด็กเพื่อผลประโยชน เชน การนําเด็กมานั่งขอทาน ท่ีเปนการจางเด็กโดยผิด
กฎหมาย  เปนตน 

         3.  ควรมีการกําหนดชั้นเรียนพิเศษและโรงเรียนพิเศษสําหรับผูพิการทางกายทางสติปญญาและ
จิตใจและผูไดรับความกระทบกระเทือนทางดานจิตใจ  เชนเดียวกับกฎหมายประเทศ    ฟลิปปนส  ท่ีกําหนดให
โรงเรียนตองจดัช้ันเรียนพิเศษใหสําหรับผูพิการ  และนอกจากน้ีกฎหมายประเทศฟลิปปนสยังกําหนดใหเปน
การศึกษาแบบใหเปลาไมเสียคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐ  ดงันั้นควรมีการเพิ่มบทบัญญัติการศึกษาแบบใหเปลาใน
โรงเรียนของรัฐ และบทบัญญัติการจัดช้ันเรียนพิเศษ  ท่ีควรเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
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2542 ท่ีกําหนดใหโรงเรียนตองมีการจัดช้ันเรียนพิเศษ  และโรงเรียนท่ีมีการสอนเฉพาะสําหรับเด็กพกิารทาง
รางกาย และสมอง    
              4.   ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติการจัดอาหารเชา และกลางวนัในโรงเรียน ตามกฎหมาย Nutrition 
Act  ของประเทศอเมริกา   ท่ีรวมถึงนมโรงเรียน  โดยควรเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
หรือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยการกําหนดใหโรงเรียนตองจัดหาอาหารเชา กลางวัน 
และนมสําหรับเด็กใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย   
          5.   บทบัญญัติเกี่ยวกบัการหามเดก็ขายของขางถนน ตามกฎหมาย Children Act  ของประเทศ
อังกฤษ ท่ีหามเด็กขายของขางถนน  ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา แมตามกฎหมายจะมีการหามเด็กอายตุ่ํากวา 15 ปทํางาน  
แตในความเปนจริงเด็กท่ียากจนยังตองทํางาน ดังนั้นควรมีการเพิ่มเติมการในการคุมครองสวัสดิภาพเด็กในลุมท่ี
ทํางานตองเส่ียงท่ีขายของบริเวณในถนน ท่ีควรมีการหามขายในบริเวณถนน เชน ตามส่ีแยกไฟแดง ซ่ึงแมวาจะ
มีการหามแลว  แตกฎหมายก็ยังไมเขมงวด  ดังนั้นควรมีการกําหนดบทลงโทษท้ังผูท่ีวาจางเดก็ และเดก็ท่ียังฝา
ฝนใหเขมงวดมากข้ึน    

         6.  การกําหนดใหมีการจัดต้ังศูนยดูแลเด็ก สําหรับผูปกครองท่ีตองทํางาน  โดยไมตองเสีย
คาใชจาย และมีการกําหนดมาตรฐานของศูนยดแูลเด็กเปนกฎหมาย เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลีย  โดยควรมีการเพิ่มเติมเปนบทบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก       พ.ศ. 2546   

         7.  การศึกษาของเดก็ท่ีทํางานบาน  ตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสท่ีกําหนดใหเดก็ท่ีอายุต่ํา
กวา 16 ป ท่ีทํางานบานตองไดรับการศึกษา โดยผูวาจางหรือหวัหนาครอบครัวตองอนุญาตใหเด็กไดเขาเรียน  
โดยคาใชจายในการศึกษาเปนสวนคาจางท่ีเด็กไดรับ  ดงันั้นจึงควรมีบทบัญญัติการศึกษาของเดก็ท่ีทํางานบาน
เพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   
          8.  ควรอนุญาตใหมารดาลาเล้ียงดูบุตร ตั้งแรกเกิดถึง 1 ขวบได  โดยออกเปนกฎหมายเพิ่มเติมไว
ใน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ท่ีใหสิทธิมารดาในการลาคลอดเพ่ือการเล้ียงดูบุตร  โดยท่ีตองมี
การแจงการลา กําหนดวนัท่ีลา  และนายจาง(ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537)กับกองทุน
ประกันสังคม(ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) อาจตองรับผิดชอบในสวนของคาจางคนละคร่ึง
เชนเดยีวกับท่ีจายคาจางในการลาคลอด 90 วัน 
           9.  การใหสิทธิในการลาในฐานะบิดา ไปเล้ียงดูบุตร โดยไปใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  ท่ีควรใหสิทธิบิดาในการลาเพ่ือการเล้ียงดูบุตร สําหรับบุคคลท่ีทํางานมาแลวไมนอยกวา  1  
ป      และมีการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไมนอยกวา     1  ป   โดยท่ีตองมีการกําหนดถึงระยะเวลาท่ี
ลา  การแจงการลา กําหนดวันท่ีลา  โดยไดรับคาจางตามปกติ  ท้ังนีถ้าพบวาการลานั้นไปทํางานอ่ืน ๆ   ตองมี
การกําหนดบทลงโทษ เชน การใหลาออกจากงาน เปนตน  ท้ังนี้   คาจางท่ีจาย  นายจาง(ตามพระราชบัญญัติเงิน
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ทดแทน พ.ศ. 2537)กับกองทุนประกันสังคม(ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533) อาจตองรับผิดชอบ
ในสวนของคาจางคนละคร่ึงเชนเดียวกนั 
          10. การกําหนดใหมารดาและบิดากําหนดเวลาในการดูแลเด็ก   เนื่องจากท้ังบิดา และมารดาตอง
ทํางาน  เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลตามท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว  สมควรท่ีมีบทบัญญัติท่ี บิดา และมารดา ทํา
การตกลงกันถึงชวงเวลาท่ีในการพลัดเปล่ียนเวลาในการดูแลเด็ก   โดยท้ังนี้อาจตองมีการเพิ่มบทบัญญัติเพิ่มเติม
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ท่ีใหบุคคลท่ีมีฐานะเปนบิดา หรือมารดามีสิทธิในการ
กําหนดเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือการเล้ียงดูเดก็ จนเดก็อายุถึง 5 ป เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลท่ีเหมาะสม และความ
อบอุนจากครอบครัวตอไป 
 
 2.2  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

          1.    ควรมีการแกไขในการกําหนดอายุของเด็กใหเปนมาตรฐานเดียวกนั  ซ่ึงในแตละหนวยงานท่ี
รับผิดชอบมีการกําหนดอายขุองเด็กและเยาวชนท่ีแตกตางกันไป และกําหนดความ ชวยเหลือ การสงเคราะห 
หรือสวัสดิการเด็ก แยกตางหากออกไปในชวงแตละอายุ เชน แมท่ีตั้งครรภ ควรไดรับการตรวจครรภและอาหาร
บํารุง เด็กทารกแรกเกิดตองไดรับวัคซีนปองกันโรคตางๆ  ทารกแรกเกิด -3 ป โดยไมตองเสียคาใชจาย ควรมี
การบังคับใหเด็กตองไดรับนมจากมารดา   เด็กเล็ก 3-6 ปควรไดนมและอาหารเสริมจากรัฐ เปนตน  

 
             2.  จากการสอบถามความคิดเห็น กฎหมายท่ีตองมีการปรับปรุง คือ  
                2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ควรมีการปรับปรุงโดยการขยาย
พื้นฐานถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6  หรืออายุ  16 ป    เพราะวาในปจจุบันมีเดก็สวนมากท่ีเรียนดี แตยากจนไมมีเงินคา
เลาเรียน และตองทําเร่ืองมาเพ่ือของกูยืมเงินในกองทุนการศึกษา  และจะชดใชคืนเม่ือเรียนจบ ซ่ึงรัฐก็ไดจาย
เงินกองทุนเพือ่การศึกษาจํานวนมาก และไดรับเงินคืนลาชา  ดังน้ันควรมีการปรับเปล่ียนโดยการใหศึกษาแบบ
ใหเปลา โดยไมตองเสียคาใชจายจนถึง 16 ป หรือระดับปริญญาตรี   และนอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  และควรมีการบังคับใหพอ  แม ตองใหการศึกษาแกบุตร  และมีการ
กําหนดบทลงโทษ  และการจัดสวัสดิการใหกับเด็กเรียนดีแตยากจน  ไมมีเงินเรียนท่ีเปนแนวคิดท่ีดีท่ีควรนํามา
เปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายทางดานการศึกษา เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาของเดก็และเยาวชนไทยยัง
ไมไดมาตรฐาน และโรงเรียนก็ยังไมมีมาตรฐานเดียวกนั ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับสิทธิในการับการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานท่ีไมเทาเทียมกนัดวย        
                2.2 ควรมีการเพิ่มบทบาทของสถานประกอบการในการจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก   และเพ่ิม
สวัสดิการในการทํางานสําหรับเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน    
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                2.3    ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  การใหสิทธิ
ประโยชนสําหรับบุตรใหอยูในระบบประกันสังคม  และ ใหประโยชนกับครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนใหมากข้ึน    
และใหมีการคุมครองผูท่ีทํางาน 10 ปข้ึนไปหลังจากออกจากงาน ใหไดประโยชนจากประกันสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

   2.4    ดานสาธารณสุข   โดยควรเพ่ิมบทบัญญัติใหมีการฉีดวัคซีนในโรคติดตอ    
การตรวจสุขภาพเด็กทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 15 ป ผูวิจัยเหน็วาเปนแนวคิดท่ีดี  ท้ังนี้ควรเพิ่มบทบัญญัติไวใน
กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการดูแลเด็ก เนื่องจากสภาพปจจุบันมีเช้ือโรคตาง ๆ  เกิดข้ึนมากมาย ท่ียงัไมมีวัคซีน
ปองกัน หรือมีแลวก็ตาม เชน  โรคเอดสท่ีเกิดในเดก็  เปนตน  การท่ีใหเด็กไดรับภูมิคุมกันมากข้ึนนาจะเปนการ
เพิ่มภูมิคุมกนัใหเดก็มากข้ึน และสามารถตานทานกับเช้ือโรคท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน สําหรับการให
โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลของรัฐ  ควรจะมีแพทยเฉพาะทางเกีย่วกับเดก็ทุก ๆ  แหง และหรือควรจัดใหมี
แผนกเดก็ไวรองรับโดยเฉพาะน้ัน ทุก        โรงพยาบาลจะมีแพทยเฉพาะทางเด็กอยูแลว ท่ีเรียกวากมุารแพทย จึง
ไมจําเปนท่ีตองมีการนํามาพัฒนาในกฎหมาย 

               2.5 ดานสุขภาพอนามัย  ควรเนนคุณภาพอาหาร เคร่ืองดื่ม ควรมีการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า
ใหมีความปลอดภัยแกเด็กและเยาวชน อาหารท่ีไมมีคุณภาพหรือประโยชนแกเด็กเยาวชน ควรถูกลดหรือจํากดั
การขายโฆษณาประชาสัมพันธ หรือตองตรวจสอบคุณภาพ  ผูวิจยัเห็นวาเปนแนวทางท่ีดีท่ีควรนํามาพัฒนาเปน
กฎหมายท่ีเปนการคุมครองสวัสดิภาพใหกับเด็ก และเยาวชน เนื่องจากปจจุบันมีการผลิตอาหาร และขนม
ประเภทขบเค้ียวจํานวนมาก ท่ีมีสวนประกอบที่ไมมีคุณคา และมีการโฆษณาประชาสัมพันธทําใหเด็กไทยเปน
โรคขาดสารอาหารจํานวนมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกีย่วของ เชน องคการอาหารและยา ควรมีการควบคุมและ
ตรวจสอบอาหารและขนม น้ําดื่มสําหรับเด็กและเยาวชนใหมีมาตรฐานและมีคุณคาทางโภชนาการ 
 3.  ควรสนับสนุนใหจัดตั้ง สถานรับเล้ียงเด็กกลางวัน อาจจะจดัต้ังข้ึนมาใหม หรือจัดต้ังรวมอยู
ในโรงเรียนอนุบาลที่มีอยูแลว นอกจากนี้ตามโรงงานขนาดใหญ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกจิ ท่ีมีสวัสดิการหอง
พยาบาลอยูแลว ควรเพิ่มขนาดและงานใหสามารถรับเปน สถานรับเล้ียงเด็กกลางวนั สําหรับบุคลากรที่ทํางาน
อยูนั้นได  และยังสามารถจดัการให โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียนทางการแพทย การพยาบาล เพิ่มบทบาท
และงาน ใหมีสถานรับเล้ียงเด็กกลางวนั ดวย 
 4. การศึกษาภาคบังคับ   ควรสนับสนุนใหสวัสดิการท่ีครบถวน ท้ังอาหารเชา อาหารกลางวัน 
เส้ือผา หนังสือเรียน สมุดดนิสอ  เคร่ืองเขียน  รองเทา และ อ่ืนๆ ท่ีจาํเปนแกการเรียน และหามโรงเรียนเก็บเงิน
ทุกชนิดจากนักเรียน หรือผูปกครอง แตสงเสริมให โรงเรียนหารายได ท้ังเพื่อโรงเรียนเอง และครูในโรงเรียน 
โดยจัดกิจการ การผลิตหัตถกรรมและงานฝมือของเด็กนกัเรียนเพื่อจําหนาย    และการฝกทางอาชีพในแขนงวิชา
ความรูตาง ๆ โดยครูในโรงเรียนเองหรือ ผูมีความรูภายนอก และ การสอนภาคคํ่า การสอนคอมพิวเตอร  
การเกษตร เปนตน 
  5.  การเพิ่มบริการดานอ่ืน ๆ   ควรมีการบัญญัติการใหบริการในดาน 
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               5.1 สันทนาการ  เชน  ศิลปะ  ดนตรี  กฬีา ฯลฯ  อยาง ในดานการกฬีา  มีบทบัญญัติกําหนดถึง
การจัดสถานท่ีสําหรับออกกาํลังกายใหกับเด็กและเยาวชน    มีการควบคุมในการจดัสถานท่ีใหเดก็เขาชมแสดง
และสามารถดูแลควบคุมได เชน กอนเขาชมการแสดงตองตรวจอาวุธกอน  ตองแจงใหเด็กทราบถึงกฎ ระเบียบ
เขาชมตองปฏิบัติตนอยางไร และตองมีการกําหนดการจดัสถานท่ีเลนกีฬาที่ตองใหมีเพียงพอ  โดยใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของสํารวจสถานท่ีและกําหนดนโยบายวางแผนใหมีสถานท่ีออกกําลังใหมีอยูท่ัวประเทศ   รวมถึง 
ประเภทของกฬีาท่ีควรมีการกําหนดใหกับเด็กและเยาวชน     

           5.2  ความปลอดภัยในชีวิตรางกาย  เชน การปองกัน แกไขมิใหเด็กเยาวชนประสบ        
เหตุราย  ถูกลูกหลง ถูกทําราย ถูกขมขู  หรืออุบัติเหตุ ตกทอน้ํา  ถูกรถชน  จมน้ํา เปนตน      

              5.3 ดานการสงเสริมการมีรายไดท่ีชอบดวยกฎหมายของเดก็และเยาวชน เชน การใหเดก็ และ
เยาวชนหารายไดระหวางศึกษา-ทํางานนอกเวลาเรียน  ฝกงานในสถานศึกษา  นอกสถานศึกษา  ใหภาครัฐ-
เอกชน รวมมือใหเดก็เยาวชนมีรายไดระหวางการทํางานนอกเวลาเรียนและการฝกงาน 
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 แบบสัมภาษณเชิงโครงสราง เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ี
เก่ียวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน 
 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง ตามความคิดเห็นของทาน และตามความเปนจริง 
 
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ  (     )      ชาย     (     )   หญิง 
2.  อายุ    (     ) ต่ํากวา 30 ป    (     )   30-35 ป      (     )  36-40  ป   (     )มากกวา 40 ป 
3.  สถานภาพ (     ) โสด     (     ) สมรส       (     )  มาย/หยา 
4.  การศึกษา (     ) ต่ํากวาปริญญาตรี   (     )  ปริญญาตรี   (     ) สูงกวาปริญญาตรี 
ตําแหนงงาน…………………………………… 
สถานท่ีทํางาน…………………………………. 
 
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ดานสวัสดิการสังคมท่ีเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
7.  ความเขาใจถึงคําวา สวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

(     )   1.ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดขีองเด็กและเยาวชน 
(     )   2.การปองกันปญหา  แกไขปญหา และชวยพัฒนาเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีดี 
(     )   3.โครงการและกจิกรรมตาง ๆ ท่ีรัฐบาลหรือเอกชนทุกระดับจัดใหมีข้ึน ท้ังท่ีเปน 

 ทางการและไมเปนทางการ เพื่อประกนัความเปนอยูท่ีดีของเด็กและเยาวชน 
8. ในปจจุบันหนวยงานของทานไดใหการชวยเหลือในดานสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเด็กและ 
    เยาวชนในดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(     )   ดานการศึกษา 
(     )   ดานสุขภาพอนามยั 
(     )   ดานท่ีอยูอาศัย 
(     )   ดานสวสัดิการแรงงาน 
(     )   ดานนันทนาการ 
(     )   ดานบริการสังคม 
(     )   อ่ืน ๆ   ไดแก…………………………………………. 
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9. จากขอ 8. ทานเห็นวาการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐตอเด็กและเยาวชนในดานตาง ๆ   เหมาะสม
หรือไม 

(     )   เหมาะสม  (     )   ไมเหมาะสม 
 ถาเห็นวาไมเหมาะสม  ควรมวีิธีการดําเนนิการอยางไร 
 (     )      ควรเพิ่มบริการดานสุขอนามัย    ไดแก………………………………………… 
 (     ) ควรเพิ่มบริการดานการศึกษา      ไดแก……………………………………….. 
 (     ) ควรเพิ่มบริการดานสาธารณสุข   ไดแก……………………………………….. 
 (     ) ควรเพิ่มบริการดานสวัสดิการแรงงาน  ไดแก………………………………….. 
 (     ) ควรเพิ่มบริการดาน……………………………………………………………. 
  ไดแก…………………………………………………………………………… 
10. ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดภิาพและสวัสดกิาร
เด็กและเยาวชน  ท่ีชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

(     )   เห็นดวย  (     )   ไมเห็นดวย  (     )   อยางไรก็ได 
11. ทานเห็นวาการพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดิการเด็กและเยาวชน ควรเนนใน

เร่ืองใดมากท่ีสุด 
(     )   เนนดานการศึกษา 
(     )   การใหการดูแลสุขภาพ โภชนาการเด็กตั้งแตแรกเกิด 
(     )   การจัดสถานเล้ียงเด็กตั้งแตแรกเกิดท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพมาตรฐาน 
(      )   การนําโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเชาเพิม่เปนบทบัญญัติในกฎมาย  
 (     )   อ่ืน ๆ    ไดแก…………………………………….. 

12. ปจจุบันขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่วกับสวัสดิภาพและสวัสดิการเด็กและเยาวชน แตละฉบับ 
ทานมีความเหน็เกี่ยวกบัประโยชนอยางไร 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วาดวยสิทธิและเสรีภาพในการไดรับ
การคุมครองตามกฎหมาย  การศึกษาข้ันพื้นฐาน การรับบริการทางสาธารณสุข 

(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 

2. ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี 294  วาดวยการสงเคราะหเดก็ และการปฏิบัติตอเด็ก 
(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 
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3. พระราชบัญญัติหลักการประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 

4. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 

6. พระราชบัญญัติการคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 

7. กฎหมายอ่ืนๆ  ไดแก……………………………………………… 
(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 

8. กฎหมายอ่ืนๆ  ไดแก……………………………………………… 
(      ) ใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
(      ) ไมไดใชประโยชนและไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(      ) ควรมีการปรับปรุงคือ…………………………………………………… 

13. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวสัดิการเด็ก
และเยาวชนในประเทศไทย 

1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 

 
 

DPU



 

 

9 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกาศรางกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การขอตออายใุบอนุญาต การใหตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
การออกใบแทนอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตัง้สถานรับเล้ียงเด็ก 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
 
 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอ
ตอใบอนุญาต การใหตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การเพิกถอนใบอนุญาต ใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก 
 
เหตุผล 
 
 โดยท่ีมาตรา 52 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดใหการ
ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุใบอนญุาต การขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียง
เด็กใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จงึจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี ้
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ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การขอตออายใุบอนุญาต การใหตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก 

พ.ศ. .... 
 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 52 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ 1 ออกสถานท่ีและอนามัยส่ิงแวดลอมของสถานรับเล้ียงเดก็ ตองมีสุขลักษณะ
ดังตอไปนี ้
 (1) ท่ีตั้งอาคารสถานรับเล้ียงเด็ก โดยรอบอาคารตองไมมีหลุมหรือบอน้ํา หรือตนไมท่ีมี
หนามแหลมคมอันอาจเปนอันตรายตอเดก็ ไมอยูใกลชิดบริเวณมีมลพิษเกินกวาตามท่ีกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ กําหนด หรือบริเวณท่ีเส่ียงอันตราย เชน 
บริเวณขนถายแกซ น้ํามัน สารเคมี หรือสารพิษ เวนแตมีมาตรการปองกันการเส่ียงอันตรายดังกลาว 
ท้ังนี้ สถานท่ีตั้งตองมีร้ัวกั้นบริเวณ มีทางเขา – ออก ไมนอยกวาสองทาง ถามีทางเดียว ประตูตอง
กวางไมนอยกวา 2 เมตร แตถาสถานรับเล้ียงเด็กอยูในอาคารหลายช้ัน ใหจัดต้ังไดไมเกินชัน้ท่ีสอง 
หากเกนิกวานัน้ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัยและอุบัติภยัทางราชการที่เกี่ยวของ และใหผูมีอํานาจ
ตามขอ 13 อนุญาตเปนกรณไีป 
 (2) อาคารสถานรับเล้ียงเดก็ ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี มีแสงสวางท่ัวอาคาร โดยมีความเขม
ของแสงไมนอยกวา 200 ลัคส ระดับเสียงภายในอาคารขณะเด็กหลับไมเกิน 40 เดซิเบล มีทางเขา – 
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ออก อยางนอยสองทาง โดยความกวางและความสูงแตละทางตองมีขนาดไมนอยกวา 80 x 180 
เซนติเมตร สามารถเคล่ือนยายเด็กออกจากอาคารไดสะดวก ความสูงจากพื้นถึงขอบหนาตางไมนอย
กวา 80 เซนติเมตร และพ้ืนเพดาน ไมนอยกวา 2.20 เมตร ซ่ึงพื้นท่ี หนาตาง ประตู และชองลม 
รวมกันแลวตองไมนอยกวารอยละยี่สิบของพื้นท่ีหอง เวนแตจะสามารถปรับอากาศไดไมสูงกวา 25 
องศาเซลเซียส และมีระบบฟอกอากาศหรือการระบายอากาศออกจากหองดวย กรณีมีบันได ความ
กวางของบันไดตองไมนอยกวา 1 เมตร ลูกตั้งบันไดสูงไมเกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอย
กวา 20 เซนติเมตร ทุกข้ันบันไดตองมีราวและลูกกรงสูงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร มีราวเตี้ยเหมาะ
กับเด็กเกาะข้ึนบันได ระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 15 เซนติเมตร และชานพักของบันไดแตละ
ชวงตองไมนอยกวาความกวางของบันได ถาอาการมีระเบียง ความกวางของระเบียงตองไมนอยกวา 
1.50 เมตร และถามีมานั่งดวย ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากมานั่ง
ไมนอยกวา 70 เซนติเมตร โดยมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับเด็กดังตอไปนี้ 
  (ก) ติดต้ังอุปกรณระบบความปลอดภัย หรือเคร่ืองตัดไฟภายในอาคารสถานรับ
เล้ียงเด็ก 
  (ข)   ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงอยางนอยหนึ่งเครื่องในแตละช้ันของอาคาร 
  (ค) ปล๊ักไฟตองสูงจากพื้นหองไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดต้ังตํ่ากวากําหนด ตอง
มีฝาปดท่ีปลอดภัย 
 (3) พื้นที่ใชสอยในอาคารตองสะอาดและปลอดภัย มีพืน้ท่ีสําหรับจัดกิจกรรมรับประทาน
อาหาร นอน และทําความสะอาดรางกาย โดยเฉล่ีย 2 ตารางเมตร ตอเด็กอายุสองปข้ึนไป จํานวน
หนึ่งคน และโดยเฉล่ีย 1.50 ตารางเมตร ตอเด็กอายตุ่ํากวาสองป จํานวนหนึ่งคนแยกจากหอง
ประกอบอาหาร หองสวม และท่ีพักเด็กปวย 
 ในอาคารนั้น ตองจัดใหมีวสัดุอุปกรณท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเด็ก เชน โตะและ
เกาอ้ี ท่ีมีความปลอดภัย ตูหรือช้ันวางของ ท่ีดื่มน้ําสะอาดพรอมภาชนะ เคร่ืองช่ังน้ําหนกัและท่ีวัด
สวนสูง 
 พื้นที่สําหรับจดักิจกรรม รับประทานอาหาร นอน และทําความสะอาดรางกาย อาจจดัแยก
เปนหองเฉพาะ หรือจัดรวมเปนหองอเนกประสงคท่ีใชไดหลายอยางในพ้ืนท่ีเดียวกนัแตตางเวลากนั 
ดวยการปรับเปล่ียนวัสดุอุปกรณ หรือยายเคร่ืองเรือนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และเม่ือจดัพื้นท่ี
เพื่อการใชสอยแลว พื้นที่นัน้ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (ก) บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรม ซ่ึงอาจใชบริเวณนอกอาคารท่ีมีพื้นที่เฉล่ียไม
นอยกวา 2 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนหลัก มีวัสดุอุปกรณ
ปองกันการเกดิอุบัติเหตุ และมีอุปกรณเคร่ืองเลนท่ีสงเสริมการพัฒนาเรียนรูของเด็ก 
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  (ข) บริเวณพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก มีภาชนะ
สําหรับเด็กใชในการบริโภคดวยวัสดุท่ีถูกสุขลักษณะ ไมมีพิษ และเพียงพอกับจํานวนเด็ก มีแสง
สวางและอากาศถายเทไดสะดวก เวนแตบริเวณนั้นเปนหองท่ีสามารถปรับอากาศไดไมสูงกวา 25 
องศาเซลเซียส และมีระบบฟอกอากาศหรือการระบายอากาศออกจากหองน้ําดวย 
  (ค) บริเวณพื้นท่ีสําหรับนอน ตองอยูในหองท่ีมีความสะอาด และมีอุปกรณ
เคร่ืองใชในการนอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเดก็ อากาศถายเทไดสะดวก หรือเปนหองท่ี
สามารถปรับอากาศไดไมสูงกวา 25 องศาเซลเซียส และมีระบบฟอกอากาศหรือการระบายอากาศ
ออกจากหอง ตลอดจนใหมีมาตรการปองกันยุงและแมลง 
  (ง) บริเวณท่ีใชทําความสะอาดรางกาย ตองจัดใหมีบริเวณใชทําความสะอาดตัวเด็ก 
โดยมีอุปกรณท่ีจําเปนตามสมควร ซ่ึงอยางนอยตองมีท่ีลางมือ ในกรณีท่ีมีหองน้ําพืน้จะตองไมล่ืน 
และอาคารถายเทไดสะดวก 
  (จ) บริเวณท่ีประกอบอาหาร ตองหางจากบริเวณพ้ืนท่ี (ก) (ข) (ค) และ (ง) 
พอสมควร มีประตูเปด – ปด ท่ีเดก็เขาไปไมได มีเคร่ืองใชท่ีจําเปน รวมท้ังท่ีลางและท่ีเก็บภาชนะท่ี
ถูกสุขลักษณะ โดยมีความสะอาดและปลอดภัยดวย 
  (ฉ) หองสวม ตองจัดใหมีหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะสําหรับเด็ก ซ่ึงมีท่ีถายอุจจาระ 
โดยเฉล่ียหนึ่งท่ีตอเด็กท่ีมีอายุหนึ่งปข้ึนไป จํานวนสิบคน โดยฐานสวมนั้นเด็กตองสามารถกาวข้ึน
ไปไดงาย หากมีประตูจะตองไมใสกลอนหรือกุญแจ และมีสวนสูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กไดจาก
ภายนอก หากหองสวมอยูภายนอกอาคารจะตองไมอยูในท่ีลับตาคน ในกรณีท่ีไมสามารถจัดทําหอง
สวมสําหรับเดก็เปนการเฉพาะไดอาจใชหองสวมท่ีมีอยูแลวปรับใหเหมาะสมกับวยัของเด็ก โดย
จดัหาวัสดุเพิ่มเติมหรือใหเดก็ใชไดอยางปลอดภัย 
  (ช) บริเวณท่ีพักเดก็ปวย ตองแยกเปนสัดสวน โดยมีตูเก็บยา อุปกรณและเคร่ือง
เวชภณัฑท่ีจําเปนในการปฐมพยาบาล อยูในท่ีสูงซ่ึงพนมือเด็กแตสะดวกตอการหยบิใช และท่ีพกั
เด็กปวยนัน้ตองอยูสายตาของผูเล้ียงดู หรือผูรับผิดชอบตลอดเวลาท่ีเด็กปวย ในกรณีท่ีไมสามารถจัด
หองพักเด็กปวยโดยเฉพาะได ตองจัดใหมีท่ีพักเดก็ปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม 
 
 ขอ 2 เจาของสถานรับเล้ียงเดก็ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
 (1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบป และจบการศึกษาภาคบังคับ 
 (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัตกิารทําผิด
ตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
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 (3) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซ่ึงไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก 
 (4) มีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันระบุวา เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
มีสุขภาพจิตดี ไมเปนผูวกิลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด 
 (5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย 
 กรณีนิติบุคคลเปนเจาของสถานรับเล้ียงเดก็ ผูแทนนิตบุิคคลท่ีขอรับใบอนุญาตนั้นตองมี
คุณสมบัติตามวรรคหน่ึง 
 
 ขอ 3 เจาขอบงสถานรับเล้ียงเด็ก อาจเปนผูดําเนนิการ หรือจัดใหมีผูดําเนินการ ซ่ึง
ผูดําเนินการตองมีคุณสมบัติตามขอ 2 และตองมีคุณวุฒกิารศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
หรือมีประสบการณในการทํางานเกีย่วกับการพัฒนาเดก็ปฐมวัย อยางนอยหนึ่งป โดยมีหนังสือ
รับรองจากหนวยงานที่เกีย่วของ หรือผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงกาํหนด และมี
ความรูเร่ืองโภชนาการและอาหารเปนอยางดี และจัดใหมีเจาหนาท่ีภายใตบังคับขอ 5 ขอ 6 วรรค
สอง และขอ 7 เพื่อทําหนาท่ีดังตอไปนี ้  
 (1) ผูเล้ียงดูเดก็ 
 (2) ผูจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
 (3) ผูประกอบอาหาร 
 (4) ผูทําความสะอาด 
 เจาหนาท่ีคนหนึ่งๆ อาจทําหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่ง หรือหลายหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได แตตอง
มีความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
 
 ขอ 4 ผูดําเนินการมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้
 (1) ดูแลและรับผิดชอบความเปนอยูของเด็กตลอดเวลาท่ีเด็กอยูในสถานรับเล้ียงเด็กดวย
ความรัก ความอบอุน และความเสมอภาค 
 (2) แจงระเบียบขอบังคับของสถานรับเล้ียงเด็กใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กไดรับ
ทราบ และสรางความสัมพันธกับบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก 
 (3) เปดโอกาสใหบิดา มารดา และผูปกครองเยี่ยมชมสถานรับเล้ียงเด็กตลอดจนการ
ดําเนินงานของสถานรับเล้ียงเด็ก 
 (4) สนับสนุนการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการพฒันาเด็กในรูปของการจัดกิจกรรม 
สงเสริมพัฒนาการเด็ก การฝกอบรมพัฒนาเจาหนาท่ี และการสรางเครือขายกับชุมชน 
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 (5) จัดใหมีแพทยหรือพยาบาล หรือสามารถติดตอแพทย หรือพยาบาล จากโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิค ไดทันที เม่ือมีกรณีฉุกเฉิน 
 (6) เปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตามขอ 3 
 
 ขอ 5 ผูจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และผูเล้ียงดูเดก็ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  
 (1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และจบการศึกษาภาคบังคับ 
 (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการทําผิดตอ
เด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
 (3) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก 
 (4) มีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันระบุวา เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
มีสุขภาพจิตด ี ไมเปนผูวกิลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติดโดยมี
การตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
 (5) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความขยันอดทน 
และมีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติตอเด็กดวยความรัก ความออนโยนท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการทําหนาท่ีเล้ียง
ดูเด็กไดอยางเหมาะสม 
 (6) ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 
  
 ขอ 6 ผูเล้ียงดูเด็กมีหนาท่ีดังตอไปนี ้
 (1) ดูแลเด็กและปฏิบัติเปนกิจวัตร เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต พัฒนาการทุกดานตามวัย 
 (2) สงเสริมพัฒนาการเดก็ ใหเดก็ไดพัฒนาดานกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม และ
จริยธรรมไปพรอมกัน 
 (3) บันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม และพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก 
 (4) จัดส่ิงแวดลอมใหมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการพัฒนาเด็กทุก
ดาน 
 (5) เปนผูประสานสัมพันธระหวางเดก็กับบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวเพือ่ทราบ
ถึงพฤติกรรมพัฒนาการการเปล่ียนแปลงของเด็กอยางตอเนื่อง 
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 อัตราสวนผูเล้ียงดูเดก็หนึ่งคน จะตองดแูลรับผิดชอบเด็กอายไุมเกินหนึ่งปจํานวนไมเกิน
สามคน ตั้งแตหนึ่งปไมเกินสามปจํานวนไมเกินหกคน ตั้งแตสามปไมเกินหาปจํานวนไมเกินสิบคน 
หรือต้ังแตหาปข้ึนไปจํานวนไมเกนิสิบหาคน 
  
 ขอ 7 ผูประกอบอาหาร ตองมีคุณสมบัติตามขอ 2 วรรคหนึ่ง ขอ 5 (4) และมีความรูและ
ประสบการณในเร่ืองโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางด ี
  
 ขอ 8 การดําเนนิการของสถานรับเล้ียงเดก็ ตองจัดใหมีบริการรวมถึงในเร่ืองตอไปนี ้
 (1) จัดใหมีการปฐมนิเทศ การประชุม การพบปะพูดคุย กับบิดา มารดา หรือผูปกครองของ
เด็ก รวมถึงใหความรูบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก ในการดูแลสุขภาพ ทันตสุขภาพ และ
พัฒนาการของเด็ก ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําปรึกษาท่ีเกี่ยวของกบัเด็ก 
 (2) จัดอาหารและนมท่ีมีคุณภาพมีสารอาหารครบถาหมู ใหเด็กรับประทานและด่ืมดวย
ปริมาณท่ีเหมาะสมกับวยัของเด็กในแตละมื้อ 
 (3) ช่ังน้ําหนกั และวัดสวนสูงเด็ก ทําบันทึกรายงานการพัฒนาเดก็ตามแบบของกรมพัฒนา
สังคมและสวสัดิการ หรือบันทึกสุขภาพแมและเด็กตามแบบของกรมอนามัย หรือแบบบงช้ี
พฤติกรรมของเด็ก และใหคําแนะนําแกบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก เร่ืองภูมิคุมกันโรค 
มาตรการปองกันโรคติดตอ บันทึกการเจ็บปวยและการดูแลรักษา และแจงใหบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองของเด็กทราบเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง รวมถึงกรณีเดก็มีพฤติกรรมเปนท่ีนา
สงสัยวาจะมีปญหาก็ปรึกษาหารือใหบิดา มารดา และผูปกครองของเด็กมีสวนรวมในการประเมิน
พัฒนาการเดก็ดวย 
 (4) ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอในชุมชน หรือทองท่ีท่ีสถานรับเล้ียงเด็กต้ังอยูตอง
ดําเนินการประสานงานกับหนวยแพทยของโรงพยาบาล เพื่อใหเด็กในความดูแลของสถานรับเล้ียง
เด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคนั้น 
 (5) กรณีเด็กเจ็บปวยตองดแูลอยางใกลชิดโดยใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน หรือนาํเด็กไป
พบแพทย และรายงานใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กทันที 
 (6) จัดวัสดอุุปกรณและส่ือสารการเรียนรูท่ีเหมาะสม ใหเดก็ไดเคล่ือนไหวและพัฒนา
ประสาทสัมผัสท้ังหา ตลอดจนใหเดก็ไดเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความสนใจ และรูจักอยู
รวมกันในสังคม 
 (7) ฝกซอมวิธีปองกันภยัพิบัติใหแกเจาหนาท่ีและเดก็อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
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 (8) อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุบัติเหตแุละการเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็กแก
เจาหนาท่ี 
 (9) จัดเก็บขอมูล หรือทําทะเบียนบันทึกรายการ และแสดงรายละเอียดใหเปนปจจุบัน 
ดังตอไปนี ้

(ก) รายช่ือและประวัติเด็ก 
(ข) การรับ – จําหนายเดก็ 

(ค) บันทึกประจําตัวเดก็ เพือ่ติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ บริการสุขภาพ รวมถึงการ
ปองกันโรค 

  (ง) ตารางเวลาและรายการอาหารประจําวันของเด็ก 
  (จ) ตารางกิจกรรมประจําวัน 
  (ฉ) รายการหมายเลขโทรศัพท สถานพยาบาล หรือหนวยงานที่เกีย่วของกับการ
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก ในกรณีฉุกเฉินติดไวในท่ีเปดเผย และบันทึกหมายเลขโทรศัพท ของ
บิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก 
   
 ขอ 9 การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุ ใบอนุญาต 
การขอรับแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเด็กใหปฏิบัตติาม
แบบท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 
  
 ขอ 10 ใบอนญุาต ใบตออายุใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก
เจาของสถานรับเล้ียงเด็กตองแสดงไว ณ ท่ีเปดเผยใหเหน็ไดงายในสถานรับเล้ียงเดก็นั้น 
 
 ขอ 11 เจาของสถานรับเล้ียงเด็ก ตองจัดใหมีปายแสดงช่ือสถานรับเล้ียงเด็กมีลักษณะ
ส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดความกวางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และความยาวไมนอยกวา 1.20 เมตร 
ตัวอักษรภาษาไทยมีความสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ซ่ึงระบุในปายวา “สถานรับเล้ียงเด็ก..(ตอ
ดวยช่ือท่ีขออนุญาตจัดต้ัง)..”ติดไว ณ ท่ีตั้งสถานรับเล้ียงเด็กในท่ีเปดเผย เห็นไดงายจากภายนอก
อาคาร 
 
 ขอ 12 เจาของสถานรับเล้ียงเด็ก ตองวางระเบียบหรือขอบังคับของสถานรับเล้ียงเด็กใหมี
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการบริหารจัดการใหสอดคลองและไดมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี
กําหนดในหมวดนี้ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับสถานรับเล้ียงเด็กนั้น รวมท้ังใชประกอบในการยื่น
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คําขอรับใบอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจะแกไขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว
มิได เวนแตจะไดรับความเหน็ชอบจากผูมีอํานาจตามขอ 13 
 

หมวด 2 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

 
 ขอ 13 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก ตองมีหลักฐานแสดง
กรรมสิทธิในสถานท่ีและอาคารท่ีจะขออนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเดก็ถาสถานท่ีหรืออาคารเปน
ของผูอ่ืน ผูขอรับใบอนุญาตตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของสถานท่ีหรืออาคาร 
และจัดทําแผนผังแสดงสถานท่ีบริเวณท่ีตัง้สถานรับเล้ียงเด็ก พรอมผังอาคาร รายละเอียด เกี่ยวกบั
การใชสอย อาคารและหองตางๆ ทุกหอง ประกอบการยืน่คําขอรับใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียง
เด็ก กรณีสถานท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก อยูในกรุงเทพมหานคร หรือต้ังอยูใน
ทองท่ีเขตติดตอต้ังแตสองจังหวัดข้ึนไปที่มีปญหา ใหยืน่ตอปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวง
มอบหมาย แตถาตั้งอยูในจังหวดัอ่ืนใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย 
 เม่ือผูรับคําขอใบอนุญาต เหน็วา สถานท่ี อาคาร สภาพแวดลอม คุณสมบัติของผูยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาต ผูดําเนินการ เจาหนาท่ี และมีระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานไมต่ํากวา
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดไวในหมวด 1 ใหผูรับคําขอรับใบอนุญาต ออกใบอนุญาต
ใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก มีอายุการอนุญาตหนึ่งปนับแตวันออกใบอนญุาต ใหแกผูยืน่คําขอรับ
ใบอนุญาตนั้น 
  

หมวด 3 
การขอตออนญุาตและการใหตออายุใบอนญุาต 

 
 ขอ 14 การตออายุใบอนุญาต ใหเจาของสถานรับเล้ียงเดก็ยื่นคําขอตออนุญาตตอผูมีอํานาจ
ตามขอ 13 กอนท่ีอายุในใบอนุญาต หรือใบตออายุใบอนุญาตจะส้ินสุดไมนอยกวาสามสิบวัน เม่ือ
ไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต หรือใบตออนุญาตจะส้ินสุดลงไมนอยกวาสามสิบวัน เม่ือไดยื่นคําขอ
ตออายุใบอนญุาตแลว ใหผูยื่นคําขอดําเนินการสถานรับเล้ียงเด็กตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจตามขอ 
13 จะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
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 กรณีผูมีอํานาจตามขอ 13 เห็นวาการดําเนินงานของสถานรับเล้ียงเดก็นั้นมีมาตรฐานไม
นอยกวาหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดไวในหมวด 1 ใหผูมีอํานาจตามขอ 13 ออกใบตอ
อายุใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเดก็นั้น มีอายหุนึ่งปนับแตวันส้ินสุดการอนุญาต หรือวัน
ส้ินสุดการตออายุใบอนุญาตคร้ังสุดทาย ใหแกเจาของสถานรับเล้ียงเด็ก 
  

หมวด 4 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 ขอ 15 การขอรับใบแทนใบอนุญาต ตองเปนกรณีท่ีใบอนุญาต ใบตออายุใบอนญุาต หรือ
ใบแทนใบอนุญาตใหจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็กสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ กรณีเชนวา
นี้ใหเจาของสถานรับเล้ียงเดก็นําหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวนวาใบอนุญาต ใบตอ
อายุใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต สูญหาย หรือนําใบอนุญาต ใบตออายุใบอนญุาต หรือใบแทน
ใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต ท่ีถูกทําลายหรือชํารุด ยื่นคํารองขอรับใบแทนใบอนุญาตให
จัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก ตอผูมีอํานาจตามขอ 13 ภายในสามสิบวนันับแตวันท่ีไดรับทราบการสูญ
หายหรือถูกทําลาย เม่ือมีเหตุอันสมควรดังกลาว ใหผูมีอํานาจตามขอ 13 ออกใบแทนใบอนุญาตโดย
ประทับตราวา “ใบแทน” ใหแกเจาของสถานรับเล้ียงเดก็ไว 
  

หมวด 5 
การเพิกถอนใบอนุญาต 

  
 ขอ 16 กรณีเจาของ หรือผูดําเนินการสถานรับเล้ียงเด็ก ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี ้ หรือระเบียบหรือขอบังคับของสถานรับเล้ียงเด็ก หรือเงื่อนไขในการอนุญาต ใหผูมี
อํานาจตามขอ 13 มีอํานาจ 
 (1) ส่ังใหเจาของ หรือผูดําเนนิการสถานรับเล้ียงเด็ก ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี หรือระเบียบ
หรือขอบังคับของสถานรับเล้ียงเด็ก 
 (2) สงพนักงานเจาหนาท่ีเขาควบคุมการดําเนินงานของสถานรับเล้ียงเด็กเปนการช่ัวคราว
หรือ 
 (3) เพิกถอนใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเด็กนั้น และใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเด็กไป
ยังสถานรับเล้ียงเด็กของทางราชการ หรือเอกชนตามความใจของบิดา มารดา หรือผูปกครองของ
เด็ก 
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 การใชอํานาจตามวรรคหน่ึง ผูมีอํานาจตามขอ 13 ตองแจงเหตุผลเปนหนังสือใหเจาของ
สถานรับเล้ียงเด็กไดรับทราบ และใหความในวรรคน้ีใชบังคับกับการท่ีผูมีอํานาจตามขอ 13 ไม
เห็นชอบใหแกไขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอบังคับ ไมออกใบอนุญาต ใบตอในอนุญาต หรือใบ
แทนใบอนุญาตใหจดัต้ังสถานรับเล้ียงเดก็ ตามขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 โดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ 17 ของสถานรับเล้ียงเดก็ท่ีจัดต้ังข้ึนกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหสถานรับเล้ียงเด็ก
นั้นดําเนินการตอไปได และใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ีภายในหนึ่งป นับแตวนัท่ี
กฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ 
 
 

ใหไว ณ วันท่ี ……………………………………พ.ศ. ……… 
 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย 
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CHILD & YOUTH WELFARE CODE 
OF THE PHILIPPINES 

PRESIDENTIAL DECREE NO. 603 
 December 10, 1974 

THE CHILD AND YOUTH WELFARE CODE 
   
I, FERDINAND E. MARCOS, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me 
by the Constitution, do hereby order and decree the following:  
   
TITLE I. GENERAL PRINCIPLES 
   
Article 1.  Declaration of Policy. - The Child is one of the most important assets of the nation. 
Every effort should be exerted to promote his welfare and enhance his opportunities for a useful 
and happy life.  

Art. 2. Title and Scope of Code. - The Code shall be known as the "Child and Youth Welfare 
Code". It shall apply to persons below twenty-one years of age except those emancipated in 
accordance with law. "Child" or "minor" or "youth" as used in this Code, shall refer to such 
persons.  

Art. 3. Rights of the Child. - All children shall be entitled to the rights herein set forth without 
distinction as to legitimacy or illegitimacy, sex, social status, religion, political antecedents, and 
other factors.  

(1) Every child is endowed with the dignity and worth of a human being from the 
moment of his conception, as generally accepted in medical parlance, and has, therefore, 
the right to be born well.  

(2) Every child has the right to a wholesome family life that will provide him with love, 
care and understanding, guidance and counseling, and moral and material security.  
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The dependent or abandoned child shall be provided with the nearest substitute for a 
home.  

(3) Every child has the right to a well-rounded development of his personality to the end 
that he may become a happy, useful and active member of society.  

The gifted child shall be given opportunity and encouragement to develop his special 
talents.  

The emotionally disturbed or socially maladjusted child shall be treated with sympathy 
and understanding, and shall be entitled to treatment and competent care.  

The physically or mentally handicapped child shall be given the treatment, education and 
care required by his particular condition.  

(4) Every child has the right to a balanced diet, adequate clothing, sufficient shelter, 
proper medical attention, and all the basic physical requirements of a healthy and 
vigorous life.  

(5) Every child has the right to be brought up in an atmosphere of morality and rectitude 
for the enrichment and the strengthening of his character.  

(6) Every child has the right to an education commensurate with his abilities and to the 
development of his skills for the improvement of his capacity for service to himself and 
to his fellowmen.  

(7) Every child has the right to full opportunities for safe and wholesome recreation and 
activities, individual as well as social, for the wholesome use of his leisure hours.  

(8) Every child has the right to protection against exploitation, improper influences, 
hazards, and other conditions or circumstances prejudicial to his physical, mental, 
emotional, social and moral development.  

(9) Every child has the right to live in a community and a society that can offer him an 
environment free from pernicious influences and conducive to the promotion of his health 
and the cultivation of his desirable traits and attributes.  
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(10) Every child has the right to the care, assistance, and protection of the State, 
particularly when his parents or guardians fail or are unable to provide him with his 
fundamental needs for growth, development, and improvement.  

(11) Every child has the right to an efficient and honest government that will deepen his 
faith in democracy and inspire him with the morality of the constituted authorities both in 
their public and private lives.  

(12) Every child has the right to grow up as a free individual, in an atmosphere of peace, 
understanding, tolerance, and universal brotherhood, and with the determination to 
contribute his share in the building of a better world. 

Art. 4. Responsibilities of the Child. - Every child, regardless of the circumstances of his birth, 
sex, religion, social status, political antecedents and other factors shall:  

(1) Strive to lead an upright and virtuous life in accordance with the tenets of his religion, 
the teachings of his elders and mentors, and the biddings of a clean conscience;  

(2) Love, respect and obey his parents, and cooperate with them in the strengthening of 
the family;  

(3) Extend to his brothers and sisters his love, thoughtfulness, and helpfulness, and 
endeavor with them to keep the family harmonious and united;  

(4) Exert his utmost to develop his potentialities for service, particularly by undergoing a 
formal education suited to his abilities, in order that he may become an asset to himself 
and to society;  

(5) Respect not only his elders but also the customs and traditions of our people, the 
memory of our heroes, the duly constituted authorities, the laws of our country, and the 
principles and institutions of democracy;  

(6) Participate actively in civic affairs and in the promotion of the general welfare, always 
bearing in mind that it is the youth who will eventually be called upon to discharge the 
responsibility of leadership in shaping the nation's future; and  
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(7) Help in the observance of individual human rights, the strengthening of freedom 
everywhere, the fostering of cooperation among nations in the pursuit of their common 
aspirations for programs and prosperity, and the furtherance of world peace. 

Art. 5. Commencement of Civil Personality. - The civil personality of the child shall commence 
from the time of his conception, for all purposes favorable to him, subject to the requirements of 
Article 41 of the Civil Code.  

Art. 6. Abortion. - The abortion of a conceived child, whether such act be intentional or not, shall 
be governed by the pertinent provisions of the Revised Penal Code.  

Art. 7. Non-disclosure of Birth Records. - The records of a person's birth shall be kept strictly 
confidential and no information relating thereto shall be issued except on the request of any of the 
following:  

(1) The person himself, or any person authorized by him;  

(2) His spouse, his parent or parents, his direct descendants, or the guardian or institution 
legally in-charge of him if he is a minor;  

(3) The court or proper public official whenever absolutely necessary in administrative, 
judicial or other official proceedings to determine the identity of the child's parents or 
other circumstances surrounding his birth; and  

(4) In case of the person's death, the nearest of kin. 

Any person violating the prohibition shall suffer the penalty of imprisonment of at least two 
months or a fine in an amount not exceeding five hundred pesos, or both, in the discretion of the 
court.  

Art. 8. Child's Welfare Paramount. - In all questions regarding the care, custody, education and 
property of the child, his welfare shall be the paramount consideration.  

Art. 9. Levels of Growth. - The child shall be given adequate care, assistance and guidance 
through his various levels of growth, from infancy to early and later childhood, to puberty and 
adolescence, and when necessary even after he shall have attained age 21.  
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Art. 10. Phases of Development. - The child shall enjoy special protection and shall be given 
opportunities and facilities, by law and by other means, to ensure and enable his fullest 
development physically, mentally, emotionally, morally, spiritually and socially in a healthy and 
normal manner and in conditions of freedom and dignity appropriate to the corresponding 
developmental stage.  

Art. 11. Promotion of Health. - The promotion of the Child's health shall begin with adequate pre-
natal and post-natal care both for him and his mother. All appropriate measures shall be taken to 
insure his normal total development.  

It shall be the responsibility of the health, welfare, and educational entities to assist the parents in 
looking after the health of the child.  

Art. 12. Education. - The schools and other entities engaged in non-formal education shall assist 
the parents in providing the best education for the child.  

Art. 13. Social and Emotional Growth. - Steps shall be taken to insure the child's healthy social 
and emotional growth. These shall be undertaken by the home in collaboration with the schools 
and other agencies engaged in the promotion of child welfare.  

Art. 14. Morality. - High moral principles should be instilled in the child, particularly in the home, 
the school, and the church to which he belongs.  

Art. 15. Spiritual Values. – The  promotion of the child's spiritual  well-being according to the 
precepts of his religion should, as much as possible, be encouraged by the State.  

Art. 16. Civic Conscience. - The civic conscience of the child shall not be overlooked. He shall be 
brought up in an atmosphere of universal understanding, tolerance, friendship, and helpfulness 
and in full consciousness of his responsibilities as a member of society.  
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TITLE III 
CHILD AND YOUTH WELFARE AND EDUCATION 

  
Chapter 1 

ACCESS TO EDUCATIONAL OPPORTUNITIES 
   
Art. 71. Admission to Schools. - The state shall see to it that no child is refused admission in 
public schools. All parents are required to enroll their children in schools to complete, at least, an 
elementary education.  

Art. 72. Assistance. - To implement effectively the compulsory education policy, all necessary 
assistance possible shall be given to parents, specially indigent ones or those who need the 
services of children at home, to enable the children to acquire at least an elementary education. 
Such assistance may be in the form of special school programs which may not require continuous 
attendance in school, or aid in the form of necessary school supplies, school lunch, or whatever 
constitutes a bar to a child's attendance in school or access to elementary education.  

Art. 73. Nursery School. - To further help promote the welfare of children of working mothers and 
indigent parents, and in keeping with the Constitutional provision on the maintenance of an 
adequate system of public education, public nursery and kindergarten schools shall be maintained, 
whenever possible. The operation and maintenance of such schools shall be the responsibility of 
local governments. Aid from local school board funds, when available, may be provided.  

Art. 74. Special Classes. - Where needs warrants, there shall be at least special classes in every 
province, and, if possible, special schools for the physically handicapped, the mentally retarded, 
the emotionally disturbed, and the specially gifted. The private sector shall be given all the 
necessary inducement and encouragement to establish such classes or schools.  

Art. 75. School Plants and Facilities. - Local school officials and local government officials shall 
see to it that school children and students are provided with adequate schoolrooms and facilities 
including playground, space, and facilities for sports and physical development activities. Such 
officials should see to it that the school environment is free from hazards to the health and safety 
of the students and that there are adequate safety measures for any emergencies such as accessible 
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exits, firefighting equipment, and the like. All children shall have the free access to adequate 
dentaland medical services.  
   

Chapter II 
THE HOME AND THE SCHOOL 

   
Art. 76. Role of the Home. - The home shall fully support the school in the implementation of the 
total school program - curricular and co-curricular - toward the proper physical, social, intellectual 
and moral development of the child.  

Art. 77. Parent-Teacher Associations. - Every elementary and secondary school shall organize a 
parent-teacher association for the purpose of providing a forum for the discussion of problems and 
their solutions, relating to the total school program, and for insuring the full cooperation of parents 
in the efficient implementation of such program. All parents who have children enrolled in a 
school are encouraged to be active members of its PTA, and to comply with whatever obligations 
and responsibilities such membership entails.  

Parent-Teacher Association all over the country shall aid the municipal and other local authorities 
and school officials in the enforcement of juvenile delinquency control measures, and in the 
implementation of programs and activities to promote child welfare.  
   

   
Chapter 2 

WORKING CHILDREN 
 Art. 107. Employment of Children Below Sixteen Years. - Children below sixteen years of age 
may be employed to perform light work which is not harmful to their safety, health or normal 
development and which is not prejudicial to their studies.  

The provisions of the Labor Code relating to employable age and conditions of employment of 
children are hereby adopted as part of this Code insofar as not inconsistent herewith.  

Art. 108. Duty of Employer to Submit Report. - The employer shall submit to the Department of 
Labor a report of all children employed by him. A separate report shall be made of all such 
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children who are found to be handicapped after medical examination. The Secretary of Labor shall 
refer such handicapped children to the proper government or private agencies for vocational 
guidance, physical and vocational rehabilitation, and placement in employment.  

Art. 109. Register of Children. - Every employer in any commercial, industrial or agricultural 
establishment or enterprise shall keep:  

(1) A register of all children employed by him, indicating the dates of their birth;  
(2) A separate file for the written consent to their employment given by their parents or 
guardians;  
(3) A separate file for their educational and medical certificates; and  
(4) A separate file for special work permits issued by the Secretary of Labor in 
accordance with existing laws. 

Art. 110. Education of Children Employed as Domestics. - If a domestic is under sixteen years of 
age, the head of the family shall give him an opportunity to complete at least elementary 
education as required under Article 71. The cost of such education shall be a part of the domestic's 
compensation unless there is a stipulation to the contrary.  
   
 

Chapter 3 
LABOR-MANAGEMENT PROJECTS 

Art. 111. Right to Self-Organization. - Working children shall have the same freedoms as adults to 
join the collective bargaining union of their own choosing in accordance with existing law.  

Neither management nor any collective bargaining union shall threaten or coerce working 
children to join, continue or withdraw as members of such union.  

Art. 112. Conditions of Employment. - There shall be close collaboration between labor and 
management in the observance of the conditions of employment required by law for working 
children.  

Art. 113. Educational Assistance Programs. - The management may allow time off without loss or 
reduction of wages for working children with special talents to enable them to pursue formal 
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studies in technical schools on scholarships financed by management or by the collective 
bargaining union or unions.  

Art. 114. Welfare Programs. - Labor and management shall, in cooperation with the Women and 
Minors Bureau of the Department of Labor, undertake projects and in-service training programs 
for working children which shall improve their conditions of employment, improve their 
capabilities and physical fitness, increase their efficiency, secure opportunities for their 
promotion, prepare them for more responsible positions, and provide for their social, educational 
and cultural advancement.  

Art. 115. Research Projects. - Labor and management shall cooperate with any government or 
private research project on matters affecting the welfare of working children.  
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Australia 
Social Welfare and Services 

Section 1  Child Welfare 
 

(5) Day Care Centres 
(a) GENERAL 
[380-765]  Introduction It is the general responsibility of the States and Territories to regulate the 
day care ,industry and to monitor day care centres to ensure that they are complying with 
the legislative provisions.  The Commonwealth is responsible for providing assistance to certain 
child care centres where the majority of children cared for are under school age, and for providing 
research and development grants in connection with such child care. In addition, the 
Commonwealth is responsible for providing for the payment of rebates for a proportion of certain 
child care expenses incurred by families.  
 
 (b) AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 
[380-770]  Types of child care In the Australian Capital Territory a person is providing 
child care if the person provides care for a child or a number of children: 
 (1) on a business basis or on a community service basis; 
 (2) at a place which is not the place of living of any of the children being cared for; 

(3) where the number of children who have not enrolled in primary school exceeds four 
or the number of children who are under 12 years exceeds eight. 

A child is regarded as being cared for at a place notwithstanding that the child is 
temporarily absent from that place, and a child who is received at a place due to an emergency or 
unexpected circumstances will be regarded as being cared for after he or she has been cared for at 
the premises for two consecutive days. 
 
[380-775] Who must hold a licence. In the Australian Capital Territory a person generally 
must not provide child care whether or not for reward, unless a licence is in force with respect to 
the premises. However, certain forms of child care are excluded from these licensing 
requirements, including foster care, hospital care, school care and care provided in a place under 
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the control of the chief executive. In addition, the Minister may exempt specified child care or 
child care of a specified class from the licensing requirements.  
 
[380-780] Licence   Upon receiving the application by a person for a licence in respect of 
premises, the Minister may grant the licence for a specified period of up to two years or refuse to 
grant the licence by notice in writing served on the applicant. The licence must include conditions 
as to the maximum number of children for whom care may be provided under the licence and the 
ages of the children. The licence may also be subject to such other conditions as the Minister 
thinks fit, including: 
 (1) the number of persons under whose control the children will be placed and the 
qualifications of those persons; 
 (2) the measures to be taken for the health and safety of the children;  
 (3) the buildings and facilities to be used at the premises; 
 (4) the insurance of the licensee;  
 (5) the activities to be provided; and  
 (6) the management of the premises. 
A licensee is required to keep a copy of the licence on the premises, display a certificate stating 
that he or she holds a licence, keep an admission register, medical records and an excursion 
book.The Director or an officer may, at any reasonable time, enter and inspect premises specified 
in the licence. 
 
[380-785] Suspension, variation and cancellation of licence The Minister may suspend a licence 
for a specified period of up to 14 days if satisfied that an emergency exists. Where the Minister 
has, by notice in writing, informed the licensee that in his or her opinion a condition of the licence 
has not been complied with and the licensee does not immediately comply with the condition, 
then the Minister may take steps to revoke or suspend the licence. Upon application by the 
licensee the Minister may: 
 (1) cancel the licence; 
 (2) suspend the licence for the period specified in the application;  
 (3) vary the licence as specified in the application; or 
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 (4) revoke a condition to which the licence is subject, being a condition specified in the 
application. 
 The Minister may also, by notice in writing served on a licensee, require the licensee to 
show cause as to why the licence should not be cancelled, suspended or varied as specified in the 
licence. 
 
 [380-790] Removal of a child from unlicensed premises Where child  care is being 
provided for a child at unlicensed premises the Director or an officer may: 
 (1) request a parent of the child to remove the child from the premises; or  
 (2) remove the child from the premises and place him or her with a suitable person or in 
the custody of the parents or relatives. 
 

Australia 
Social Welfare and Services 

Section 1  Child Welfare 
 

(6) Child Employment 
 [380-1115] Definitions In the Australian Capital Territory employment is defined as a 
person causing or permitting a child to participate or assist in a business, trade, calling or 
occupation carried on for private profit, regardless of whether or not that child receives payment 
or other reward for his or her participation or assistance. The definition of employment expressly 
excludes such activity is for 
from its scope the following forms of employment where no more than 10 hours per week: 
 (1) baby-sitting;  
 (2) going 
 (3) casual  
 (4) golf-caddying 
 (5)clerical work;  
 (6) gardening; 
 (7) selling, delivering or distributing newspapers or advertising matter;  
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 (8) entertainment at a place used for providing entertainment or amusement; 
 (9) entertainment at a place used for sporting activities; 
 (10) singing, dancing, playing a musical instrument or some similar purpose;  
 (11) performing in a radio, television or film program or production not being in the     
                     nature of a news item; 
 (12) modeling; 
 (13) being the subject of either still or moving photography;  
 (14) circus work; or 
 (15) any other prescribed work. 
 
 [380-1120] Work during school hours In general, in all jurisdictions except New South Wales a 
child of a certain age may not be employed during school hours. Any employer or parent who 
employs a child during school hours or permits a child to be employed during school hours 
commits an offence and 
 
[380-1125] Dangerous employment In the Australian Capital Territory and the Northern 
Territory a person must not employ or cause or permit to be employed a child where the child is to 
engage in an activity which is dangerous to the health or safety of that child. There is a penalty for 
contravention of these provisions. However, a child may be so employed with the consent in 
writing of the relevant authority. 
 In the Australian Capital Territory, such consent will only be granted upon application by 
the proposed employer. The Director may refuse to grant such a consent if he or she believes upon 
reasonable grounds that the proposed employment would be likely to prejudice the health and 
safety of the young child. A consent may be granted subject to such conditions as the Director 
thinks fit, where such conditions relate to the preservation of the health and safety of the child. A 
person who fails to comply with any of these conditions is subject to a penalty. In addition, if the 
Director believes on reasonable grounds that the health, safety or personal or social development 
or the ability of the child to benefit from his or her education or training is prejudiced by the 
employment, then the Director may, by notice in writing served upon the employer: 
 (1) prohibit the employer from employing or continuing to employ the child; or 
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 (2) specify conditions to be complied with by the employer with respect to the 
employment of the child. 
 A penalty applies to a person who employs a child in contravention of a . 
Director's notice or who fails to comply with any conditions which may be specified in the notice. 
An employer of a child must do all things necessary and reasonable to ensure the health and safety 
of that child. 
 
[380-1140]   Powers of entry In the Australia  Capital Territory the director or an authorized 
officer may upon land, premises, vessel or vehicle and search and seize any thing that he or she 
believes on reasonable grounds  to be connected with an offence against the Children’s Service 
Act 1986 
 
[380-1195]  General  In the Australia  Capital Territory  a  young chaild may be employed 

1. for the purposes  of or in relation to entertainment at the place used for providing 
entertainment or amusement. 

2. for the purpose of entertainment at the place used for sporting activities; 
3. for the purpose of singing, dancing, playing   musical instrument or for some similar 

purpose; 
4. as a  performer in a radio, television or film program or production or a  like program  

or production, not  being  in the nature of a news item; 
5. as a model; 
6. as the  subject of either still  or moving  photography; 
7. in connection with a circus ; or 
8. on any other prescribed work. 
Such employment must take place  for no longer than 10 hours  in any one  week.  Where  

it is envisaged that such employment  will be for more than 10 hours  in any one week, the 
proposed employer must give the Director a  notice  of prescribed  particulars  not less than seven 
days  before the employment is to commence. 
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Children and Young Persons 
Children Act  1989   

England 
 

EMPLOYMENT OF CHILDREN 
 
(1) INTRODUCTION  
1101. Regulation by statute; deregulation of youth employment. Legislation has long regulated the 
employment of children and young persons, not just as to safety but also as to tenure  of 
employment and the prohibition or control of the engagement of such persons in certain types of 
employment. However, the Employment Act 1989  repealed the principal legislative provisions 
restricting the employment of young persons, amended other provisions which provided for 
differential treatment of young persons, and empowered the Secretary of State by order to repeal 
or amend any statutory provision relating to the employment of children and young persons. The 
law relating to the welfare of young persons in the workplace is now contained in the health and 
safety at work legislation and is considered elsewhere in this work. The law covered in this part of 
this title is restricted to the provisions governing the employment of children and young persons.
  
1102. Work experience as part of education. The enactments relating to the prohibition or 
regulation of the employment of children do not apply to the employment of a child in his last two 
years of compulsory schooling where the employment is in pursuance of arrangements made by 
the local education authority or by the governing body of a school on behalf of such an authority, 
with a view to providing him with work experience as part of his education. This does not, 
however, permit the employment of any person in any way contrary to an enactment which in 
terms applies to persons of less than, or not over, a specified age expressed as a number of years, 
or to certain enactments prohibiting the employment of children in any ship. 
No such arrangements may be made for a child to be employed in any way which would be, 
contrary to an enactment prohibiting or regulating the employment of young persons if he were a 
young person and not a child. Where a child is employed in pursuance of arrangements so made, 
so much of any enactment as regulates the employment of young persons (whether by excluding 
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them from any description of work, prescribing the conditions under which they may be permitted 
to do it or in any other way), and would apply in relation to him if he were of an age to be treated 
as a young person for the purposes of that enactment, applies in relation to him, in and in respect 
of the employment arranged for him, in all respects as if he were of an age to be so treated.  
 
1103. Employment in industrial undertakings and ships. No child may be employed in any 
industrial undertaking, other than one in which only members of the same family are employed. 
Where  persons under the age of 16 years are employed in anindustrial undertaking  a register of 
all  persons under that age who are so employed, and of the dates of their birth, must be kept and 
must at all times be open to inspection.  A person under school-leaving age  may not be employed 
in any United Kingdom ship except as permitted by regulations prescribing: (1) the circumstances 
in which and conditions subject to which such a person who has attained such age as may be 
specified may be employed in a ship in such capacities as may be so specified; and (2) the 
circumstances and capacities in which persons over school-leaving age but under the age of 18 or 
such lower age as may be specified must not be employed in a United Kingdom ship or may be so 
employed only subject to such conditions as may be specified. If any person is employed in a ship 
in contravention of this provision or if any condition subject to which a person may be employed 
under regulations made under it is not complied with, the owner or master is liable on summary 
conviction to a fine not exceeding level  3 on the standard scale.  
 
(2) General Restrictions 
1104  General Restrictions on the employment of children. In general , no child may be employed 
 (1)  so long as he is under the age of 14 years ; or 
 (2)   to do any work other than light work ; or 
 (3) before the close of school hours on any day on which he is required to attend  
school; or 
 (4) before 7 am or after 7 pm on any day; or 
 (5) for more than two hours on any day on which he is required to attend school; or 
 (6) for more than 12 hours in any week in which he is required to attend school; or 
 (7) for more than two hours on any Sunday; or 
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 (8) for more than eight hours or, if he is under the age of 15 years, for more than five 
hours on any day on which he is not required to attend school and which is not a Sunday; or 
 (9) for more than 35 hours or, if he is under the age of 15 years, for more than 25 
hours in any week in which he is not required to attend school; or 
 (10) for more than four hours in any day without a rest break of one hour; or 
 (11) at any time in a .year unless at that time he has had, or could still have, during a 
period in the year in which he is not required to attend school, at least two consecutive weeks 
without employment. 
 These restrictions, and those as to employment in entertainments and employment in 
entertainment abroad, are additional to the statutory provisions controlling the employment of 
young persons in factories, workshops, mines and quarries and for giving effect to any 
international Convention regulating employment. 
An employer who contravenes these restrictions commits an offence punishable by a fine not 
exceeding level 3 on the standard scale. 
 
1105. Byelaws  and regulations as to the employment of children. A local authority may make 
byelaws with respect to the employment of children , and any such byelaws may distinguish 
between children of different ages and sexes and between different localities, trade, occupations 
and circumstances. Byelaws so made may prohibit absolutely the employment of children in any 
specified occupation; and may prescribe: 
 (1) the age below which children are not to be employed; 
 (2) the number of hours in each day or week for which, and the times of day at 
which, they may be employed; 
 (3)  the intervals to be allowed for meals and rest; 
 (4) the holidays or half-holidays to be allowed; and  
 (5) any other conditions to be observed in relation to the employment. 
 No such byelaws may, however, modify the general statutory restrictions, except that the 
may authorise: 
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 (a) the employment on an occasional basis of children aged 13 by their parents or 
guardian  in light agricultural or horticultural work notwithstanding the  general prohibition of 
employment of children under the age of 14; 
 (b) the employment of children aged 13 in categories of light work specified in the 
byelaw ;or 
 (c)  the employment of children for not more than one hour before the 
commencement of school hours on any day when they are required at attend school, 
notwithstanding the general prohibition of employment before the close of school hours. 
 
1106. Street trading. No child may engage, or be ,employed, in street trading. However, a local 
authority may make byelaws authorising children who have attained the age of 14 years to be 
employed by their parents in street trading to such extent as may be specified in the byelaws, 
which may also regulate street trading by persons so authorised to be employed in such trading. 
Such byelaws must contain provisions determining the days and hours during which, and the 
places at which, such persons may engage or be employed in street trading, may distinguish 
between persons of different ages and sexes and between different localities, and may contain 
provisions: (1) forbidding any such person to engage or be employed in street trading unless he 
holds a licence granted by the authority, and regulating the conditions on which such licences may 
be granted, suspended and revoked; (2) requiring such persons so engaged or employed to wear 
badges; (3) regulating in any other respect the conduct of  such persons while so engaged or 
employed.  
 A child who engages in street trading in contravention of the statutory provisions outlined 
above or of byelaws made there under is liable on summary conviction to a fine not exceeding 
level 1 on the standard scale. An employer who contravenes these restrictions commit; an offence 
punishable by a fine not exceeding level 3 on the standard scale.  
 
1107. Employers' liability. If a person is employed in contravention of any of the general 
restrictions on the employment of children or of any byelaws made under them, the employer and 
any person (other than the person employed) to whose act or default  the contravention is 
attributable are liable on summary conviction to a fine not exceeding  level 3 on the standard 
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scale. If proceedings are brought against the employer, then, upon information duly laid by him 
and on giving three days' notice to the prosecution, he is entitled to have any person (other than 
the person employed) to whose act or default he alleges that the contravention was due brought 
before the court as a party to the proceedings', and if, after the contravention has been proved, the 
employer proves to the satisfaction of the court that the contravention was due to that other 
person's act or default, that person may be convicted of the offence; and if the employer further 
proves to the satisfaction of the court that he has used all due diligence to secure compliance with 
the provisions, he must be acquitted. Where an employer makes use of this procedure, he (if he 
gives evidence), and any witnesses called by him in support of his charge against the other person, 
may be cross-examined by the prosecution, who may call rebutting evidence, and the court may 
order costs to be paid by any party to any other party. 
 
Section C :  Standards for day care and educational services for under fives 
6.39 This  section gives guidance on the space standards and overall size, staff/child ratios, group 
size  within the facility, furnishing and equipment and  observation and records under these 
headings : 

- full day care 
- sessional day care 
- maintained nursery schools and classes 
- combined centres 
- private nursery schools 

 
Education in day care settings 
6.40 The aim should be to offer 3 and 4  year  olds  in day care settings experiences 
comparable  in quality with those offered to children attending school. What children experience 
at these ages is crucial for their confidence  and competence  when embarking on their 
compulsory  schooling. It is  for policy  makers, providers and practitioners  to decide how this  
aim is to be met. The part time services  to teachers trained to deal with  the early  years  may be a 
valuable  resource  in a day nursery. Social services departments within a  local  authority  should 
ensure that this point is considered  in the development of their  day care  policies. In so doing  
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they  have regard to the powers  contained in the  Act  to seek advice  and help from education 
departments.  
 
Full   Day Care 
6.41 The term includes ‘ extended day  playgroups’ and ‘creches’ in shopping  centres, 
training establishments, leisure facilities or equivalent as well as day nurseries  run by statutory  
authorities, voluntary bodies, private companies or community groups. 

The  standard recommended ratios are : 
0 to  2  years  = 1 :3 
2 to  3 years  =  1: 4 
3  to 5  yeas  =  1 : 8  

 
Health Issues 
6.14 Organisations and individuals  responsible for running or working in day care services  
should establish effective working relationships with health authorities  in their  area  at an 
appropriate  level so that there are agreed arrangements for obtaining advice from health 
professionals on matters  relating  to the health and development of children and also in an 
emergency. The Department commends  the practice in some day nurseries having a named doctor 
and health visitor from whom they may seek advice. 
 
6.15 Where  a  day care provider or child minder  identifies  a possible need for specialist  help 
for a child-eg speech therapy, physiotherapy-he must tell the parents  so that they may take the 
appropriate steps  to obtain advice  and if necessary  treatment  for the child. In no circumstances  
should a provider  or childminder  take such action on their own initiative. 
 
6.16 A child needs  to be  in optimum health in order to  benefit  from his day care or educational   
experience. Children aged under five, who are in a day nursery or with a childminder, should not 
miss out on the child health surveillance programme. Health checks  are  usually  offered at age 6 
weeks, 8 months,39 months and on school  entry at 5 years, providers and childminders  should  
make  sure that they are   informed  by the parents  about  their child’s health checks. Where  

DPU



 

 

40 

 

appropriate  providers  and childminders  should remind  parents  about the checks  and the ages  
at  which they are due. In area  where parents  hold the child’s health  record  providers and 
childminders  should encourage the parents to show it to them. 
 
6.18  Food hygiene  and the arrangements for safe storage and preparation of snacks and meals are 
important to ensuring that children do  not become unwell whilst in day care or with a  
childminder. There are booklets on Food Safety  and Food Handlers Guide which advice on this 
issue for the general public and people working in the  catering industry as cooks or food 
handlers.  
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United  States  Code 1978 
Ch. 13A CHILD NUTRITION ACT 1966 

  
1771. Congressional declaration of  Purpose  
 In recognition of the demonstrated relationship between food and good nutrition and the 
capacity of children to develop and learn, based on the years of cumulative successful experience 
under the national school lunch program with its significant contributions in the field of applied 
nutrition research, it is hereby. declared to be the policy of Congress that these efforts shall be 
extended, expanded, and strengthened under the authority of the Secretary of Agriculture as a 
measure to safeguard the health and well-being of the Nation's children, and to encourage the 
domestic consumption of agricultural and other foods, by assisting States, through grants-in-aid 
and other means, to meet more effectively the nutritional needs of our children. 
 
1772  Special Program to Encourage Consumption of Fluid Milk by Children; authorization of 
appropriations; eligibility for special milk program; minimum rate reimbursement 
 There is hereby authorized to appropriated for the fiscal year ending June 30, 1970, and 
for each  succeeding fiscal year such sums as may be necessary to enable the Secretary of 
Agriculture, under such ,rules and regulations as he deem in the public interest, to encourage 
consumption of fluid milk by children in the United States in (1) nonprofit schools of high school 
grade and under, and (2) nonprofit nursery schools, child-care centers, settlement houses, summer 
camps, and similar nonprofit institutions  devoted to the care and training of children. 
 For the purposes of this section "United States". means the  fifty States, Guam, the 
Commonwealth of Puerto Rico the Virgin Islands, American Samoa, the Trust Territory of the 
Pacific Islands, and the District of Columbia The Secretary shall administer the special milk 
program provided for by this section to the maximum extent  practicable in the same manner as he 
administered the special milk program provided for by this chapter during the fiscal year ending 
June 30, 1969. Any school or nonprofit child care institution shall receive the special milk 
program upon their request. Children who qualify for  free lunches under guidelines set forth 
by the Secretary shall  also eligible for free milk, when milk is made available at times  other than 
the periods of meal service in outlets that operate a food service program under sections 1753 and 
1766 of this title and section 1773 of this title. For the fiscal year ending June 30, 1975, and for 
subsequent school years, the minimum rate of reimbursement for a half-pint  of milk served in 
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schools and other eligible institutions shall  no be less than 5 cents per half-pint  served to eligible 
children, and such minimum rate of reimbursement shall be adjusted on an annual basis each 
school year to reflect changes in the series of food away from home of the Consumer Price Index 
published by the Bureau of labor Statistics of the Department of Labor. Such adjustment shall be 
computed to the nearest one-fourth cent. Notwithstanding any other provision of this section, in 
no event shall the minimum rate of reimbursement exceed the cost to the school or institution of 
milk served to children.  
 
1773. School breakfast program  
  (a) There is hereby authorized to be appropriated such sums as are necessary to enable 
the Secretary to carry out a program to assist the States through grants-in-aid and other means to 
initiate, maintain, or expand nonprofit  breakfast programs in all schools which make application f 
or assistance and agree to carry out a nonprofit breakfast program in accordance with this chapter. 
Appropriations and expenditures for this chanter shall be considered Health, Education, and Wel-
fare functions for budget purposes rather than functions of Agriculture. 
  (b) (1) Of the funds appropriated for the purposes of this section, the Secretary shall for 
the fiscal year ending June 30, 1973, (1) apportion $2,600,000 equally among the States other than 
Guam, the Virgin Islands, American Samoa, and the Trust Territory of the Pacific Islands, and 
$45,000 equally among Guam, the Virgin Islands, American Samoa, and the Trust Territory of the 
Pacific Islands, and ( 2 ) apportion the remainder among the States in accordance with the appor-
tionment formula contained in section 1753 of this title. For each fiscal year beginning with the 
fiscal year ending June 30, 1974, the Secretary shall make breakfast assistance payments, at such 
times as he may  determine, from the sums appropriated therefore, to each State educational 
agency, in a total amount equal to the result obtained by (1) multiplying the number-of breakfasts 
(consisting of a combination of foods which meet the minimum nutritional requirements 
prescribed by the Secretary pursuant to subsection (e) of this section) served during such fiscal 
year to children in schools in such States which participate in the breakfast program under this 
section under agreements with such State educational agency by a national average breakfast 
payment prescribed by .the Secretary for such fiscal year to carry out the purposes of this section;
 (2)~multiplying the number of such breakfasts served free to children eligible for free 
breakfasts in such schools during such fiscal year by a national average free breakfast payment 
prescribed by the Secretary for such fiscal year to carry out the purposes of this section; and (3) 
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multiplying the number of reduced price breakfasts served to children eligible for reduced price 
breakfasts in such schools during such fiscal year by a national average reduced price breakfast 
payment prescribed by the Secretary for such fiscal year to carry out the provisions of this section 
; Provided, That in any fiscal year the aggregate amount of the breakfast assistance payments 
made by the  Secretary to each State educational agency for any fiscal year shall not be less than 
the amount of the payments made by the State educational agency to participating schools within 
the State for the fiscal year ending June 30, 1972, to carry out the purposes of this section. 
  (2)(A) The Secretary shall make additional payments for breakfasts served to children 
qualifying for a free or reduced-price meal at schools that are in severe need. 
 (B) The maximum payment for each such free breakfast shall be the higher of 
       (i) the national average payment established by the Secretary for free breakfasts plus 
10 cents, or 
      (ii) 45 cents, which shall be adjusted on a semiannual basis each July 1 and January 1 
to the nearest one-fourth cent in accordance with changes in the series for food away from home 
of the Consumer Price Index published by the Bureau. of Labor Statistics of the Department of 
Labor for the most recent six-month period for which such data are available, except that the 
initial such adjustment shall be made on January 1, 1978, and shall reflect the change in the series 
of food away from home during; the period November 1, 1975, to October 31, 1977. 
 (C) The maximum payment for each such reduced-price breakfast shall be five cents less 
than the maximum payment for each free breakfast as determined under clause (B) of this 
paragraph. 
 
(c) Funds apportioned and paid to any State for the purpose of this section shall be disbursed by 
the State educational agency to schools selected by the State educational agency to assist such 
school,in financing the costs of operating a breakfast program and for the purpose of subsection 
(d) of this section. Disbursement to schools shall be made at such rates per meal or on such 
other basis as the Secretary shall prescribe; in selecting schools for participation, the State  
educational agency shall, to the  extent practicable, give first consideration to those schools 
drawing attendance from areas in which poor ,economic conditions exist, to those schools in 
which a substantial proportion of the children enrolled must travel long distances daily, and to 
those schools in which there is a special need for improving the nutrition and dietary practices of 
children of working mothers and children from low income families. Breakfast assistance 
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disbursements to schools under this section may be made in advance or by way of reimbursement 
in accordance with procedures prescribed by the Secretary. 
  
(d) Each State educational agency shall establish eligibility standards for providing additional 
assistance to schools in severe need where the rate per meal established by the Secretary is 
insufficient to carry out an effective breakfast program in such a school. Such eligibility 
standards shall be submitted to the Secretary for approval and included in the State plan of child 
nutrition operations required by  Section 1759a (e) (1) of this title. Pursuant to those State 
eligibility standards, a school, upon the submission of appropriate documentation about the need 
circumstances in that school and the school's eligibility for additional assistance, shall be entitled 
to receive 100 percent of the operating costs of the breakfast program, including the costs of ob-
taining, preparing, and serving food, or the meal reimbursement rate specified in paragraph (2) of 
subsection (b) of this section, whichever is less. 
 
(e) Breakfasts served by schools participating in the school breakfast program under this section 
shall consist of a combination of foods ,and shall meet minimum nutritional requirements 
prescribed by the Secretary on the basis of tested nutritional research. Such breakfasts shall be 
served free or at a reduced price to children in school under  the same terms and conditions as are 
set forth with respect to the  service of lunches free or at a reduced price in section 1758 of 
this title. 
 
(f) For the fiscal year ending June 30, 1973, any withholding of funds for and disbursement to 
nonprofit private schools shall be effected in the manner used prior to such fiscal year. Beginning 
with the fiscal year ending June 30, 1974; the Secretary shall make payments from the sums 
appropriated for any fiscal year for the purposes of this section directly to the schools. (as defined 
in section 1784(c) of this title which are private and nonprofit as defined in the last sentence of 
section 1784(c) of this title) within a State, that participate in the breakfast program under an 
agreement with the Secretary, for the same purposes and subject to the same conditions as are 
authorized or required under this section with respect to the disbursements by State educational 
agencies. 
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(g) As a national nutrition and health policy, it is the purpose and intent of the Congress that the 
school breakfast program be made available in all schools where it is needed to provide adequate 
nutrition for children in attendance. The Secretary is hereby  directed, in cooperation with 
State educational agencies, to carry out a program of information in furtherance of this policy. 
Within 4 months after October 7, 1975, the Secretary shall report to the committees of jurisdiction 
in the Congress his plans and those of the cooperating  state agencies to bring about the needed 
expansion in the school breakfast. 
 
1788 Nutrition education and training 
  (a) Congress finds that 
      (1) the proper nutrition of the Nation's children is a matter of highest priority; 
      (2) the lack of understanding of the principles of good nutrition and their relationship 
to health can contribute to a child's rejection of ,highly nutritious foods and consequent plate 
waste in school food service operations ; 
      (3) many school food service personnel have not had adequate training in food service 
management skills and principles, and many teachers and school food service operators have not 
had adequate training in the fundamentals of nutrition or how to convey this information so as to 
motivate children to practice sound eating habits ; 
     (4) parents exert a significant influence on children in the development of nutritional 
habits and lack of nutritional knowledge on the part of parents can have detrimental effects on 
children's nutritional development ; and  
     (5) there is a need to create opportunities for children to learn about the importance of 
the principles of good nutrition in their daily lives and how these principles are applied in the 
school cafeteria. 
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Welfare reform  act 1996    
America 

 
TITLE VI--CHILD CARE 

SEC. 602. GOALS. 
       Section 658A (42 U.S.C. 9801 note) is amended-- 
      (1) in the section heading by inserting `AND GOALS' after “TITLE'; 
      (2) by inserting `(a) SHORT TITLE- ' before `This'; and 
      (3) by adding at the end the following: 
(b) GOALS- The goals of this subchapter are-- 
     `(1) to allow each State maximum flexibility in developing  child care programs and policies 
that best suit the needs of children and parents within such State; 
       (2) to promote parental choice to empower working parents to make their own decisions on 
the child care that best suits  their family's needs; 
      (3) to encourage States to provide consumer education  information to help parents make 
informed choices about child care; 
      (4) to assist States to provide child care to parents trying  to achieve independence from public 
assistance; and 
      (5) to assist States in implementing the health, safety licensing, and registration standards 
established in State regulations.'. 
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ประวัติผูเขยีน 
 

 นางสาวดาวิน     ชายชีวนิลิขิต   เกิดเม่ือวันท่ี   27   เมษายน   2517   ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ประวัติการศึกษา 
ปการศึกษา พ.ศ. 2539     สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร  มหาลัย                          

รามคําแหง  
ปการศึกษา พ.ศ. 2541  สอบไลไดความรูช้ันเนติบัณฑิต  จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ       

บัณฑิตยสภา (สมัยท่ี 51) 
ปการศึกษา พ.ศ. 2543     เขาศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายเอกชน

และกฎหมายธุรกิจ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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