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มาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง ปองกัน และฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว       
อันเปนปญหาของสงัคมไทยตลอดมา ซ่ึงความรนุแรงของปญหาดงักลาวมไิดลดลงอยางทีค่วรจะเปน
โดยเห็นไดจากสถิติซ่ึงรวบรวมเปนขอมูลเกี่ยวกับเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงจากสถานที่นาเชื่อถือตางๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากนักกฎหมายมีแนวความคิดในการวิเคราะหและแกไขปญหาดังกลาวแตกตางกัน      
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เพือ่สามารถท ําความเขาใจไดวาเหตใุดความรนุแรงของกรณนีีย้งัมอียู โดยการศกึษาครัง้นีไ้ดรวบรวม
แนวคดิของนกักฎหมายในทางต ําราภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อีกทัง้ไดท ําการศกึษาเปรยีบเทยีบ
กับแนวบังคับใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง ปองกัน และฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรง  
ในครอบครัวของตางประเทศ อันไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนนาดา และมาเลเซีย    
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ซ่ึงผลของการศกึษาพบวา แนวคดิในการบงัคบัใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
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ประกอบกับการใชกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือในการลงโทษบิดามารดาที่กระทํ ารุนแรงตอเด็ก   
ไมนาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมเทาใดนัก เนื่องจากกฎหมายอาญามีความเครงครดั ขาดความยืดหยุน  
มีภาพลักษณที่สรางความรูสึกที่รุนแรง ในที่สุดก็จะนํ าไปสูการลงโทษในลักษณะจํ าคุก ซ่ึงทํ าให
เกดิผลกระทบตอความมั่นคง ความคงอยูของสถาบันครอบครัวตอไป ดังนั้นจากการคนควาศึกษา
ถึงสภาพปญหาดงักลาว ซ่ึงผูเขยีนเสนอวาควรจะมกีารตราพระราชบญัญตัวิาดวยการคุมครอง ปองกนั 
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ABSTRACT

The purpose of this thesis aims to study the concept of Thai lawyer as to the law 
enforcement of the legal measures concerning the protection, prevention and restoration of 
Domestic abused children, which is the Thai social problems. The severe levels of such problems 
are not lessened according to the collected statistics of accredited institution. Because the 
opinions of lawyers are not unanimous in analyzing and solving such problems so that it makes 
me to be interested in studying how to solve the legal measures concerning the protection, 
prevention and restoration of domestic abused children. The methodology of research is to collect 
and analyze the Thai and foreign lawyers in Thai and foreign textbooks, articles and other 
researches. In addition, comparative law methodology, such as United States, England, Canada 
and Malaysia, is applied in this research.

The result of study is found that the concept of the law enforcement as to protect, 
prevent and restorate of Domestic abused children is ineffective and the children protection act, 
B.E. 2542 and the other laws are not systematic to protect and prevent the children enough. In 
addition, the punishment of abuse parents can effect the children. In opinion, the children 
protection act, B.E. 2542 and the other laws concerning protection, prevention and restoration of 
Domestic abused children should be repealed.

DPU



บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

เปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา ครอบครวัเปนสถาบนัพืน้ฐานของสงัคมทีม่คีวามส ําคญัยิง่
และเปนสถาบันแรกหรือเปนจุดเริ่มตนที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทางรางกายและจิตใจของสมาชิก
ในครอบครวั ทัง้นี้ หากครอบครวัใดมพีอแมซ่ึงรักใครกลมเกลยีวไมทะเลาะเบาะแวงกนั ยอมจะสงผล
ใหเด็กซึ่งเปนสมาชิกของครอบครัวไดรับการปฏิบัติเล้ียงดูทนุถนอมเปนอยางดี และทํ าใหเด็ก        
มกีารพฒันาทัง้ทางรางกายและจติใจทีด่ ี เปนทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุคาของครอบครวัและสงัคมตอไป
ในอนาคต

อยางไรกต็าม ในสงัคมไทยปจจบุนัยงัมหีลายครอบครวัไดกระท ํารุนแรงตอเดก็ในครอบครวั
(Domestic Violence) โดยอาจมสีาเหตมุาจากปญหาทางเศรษฐกจิ ความผดิปกตทิางจติและบคุลิกภาพ
การที่เปนผูใชสารเสพติด การเปนผูติดสุราเร้ือรัง หรือมีปญหาทางคานิยมและวฒันธรรม ไดแก     
มคีวามเขาใจวาพอแมเปนเจาของลูก หรือลูกทีเ่กิดในปนั้นปนี้จะนํ าความทุกขมาสูพอแม ทั้งนี้ไมวา
การกระทํ าทารุณตอเด็กนั้นจะเกิดดวยสาเหตุใดก็ตาม การกระทํ าดังกลาวยอมสงผลกระทบตอเด็ก
ทีถู่กกระทํ าทารุณในครอบครัวหลายประการ กลาวคือ ประการแรก ผลของการทารุณทางรางกาย 
ไดแก บาดแผลตามรางกาย ความพกิารของรางกาย เปนตน ประการทีส่อง ผลทางจติใจและพฤตกิรรม
ไดแก การแสดงอาการผวาหวาดกลวัเมือ่พอแมหรือผูใหญเขามาใกลหรือสัมผัสตวัเดก็ การเกดิพฤตกิรรม
ถดถอย ไดแก ปสสาวะรดที่นอน บางรายแสดงพฤติกรรมกาวราว เปนอันธพาล มีปญหาการเรียน 
หนจีากบาน เปนตน1 ซ่ึงปญหาดงักลาวนี้ยังไมมีกฎหมายอื่นใดใหอํ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว
ทีจ่ะพจิารณาและพิพากษาหรือมีคํ าส่ังเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ

                                                          
1 คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุวุฒิสภา. รางรายงานพิจารณาศึกษา เร่ือง

ปญหาพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว (เอกสารอัดสํ าเนา). หนา 17.
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ในสวนของมาตรการในการฟนฟูเด็กที่ถูกทํ ารายจากบุคคลในครอบครัวยอมเปนไป
ตามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ 294 เร่ือง การคุมครองสวสัดภิาพเดก็ ซ่ึงเปนกฎหมายทีใ่ชบงัคบั
ตัง้แตป 2515 ซ่ึงมุงใชบงัคบักบัเดก็ซึง่ประพฤตตินไมสมควรแกวยัและเดก็ซึง่ตกอยูในสภาพแวดลอม
อันเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอรางกายจิตใจและศีลธรรม เปนกฎหมายซึ่งลาสมัยและไมสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมทางสังคม และเศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งมักจะมีปญหาการใชความรุนแรงตอเด็ก
โดยบุคคลในครอบครัวซ่ึงไดกระทํ าตอเด็กอันเนื่องมาจากการมีปญหาทางบุคคลิกภาพและจิตใจ 
ซ่ึงมใิชเปนเรื่องที่มุงกระทํ ารายตอเด็กดังเชนอาชญากรรมทัว่ไป ทั้งนี้ ในปจจุบันปรากฏวามีองคกร
เอกชนที่ทํ างานใหความชวยเหลือเด็กจํ านวนมาก ไดแก บานคุมครองเด็ก มูลนิธิสรางสรรคเด็ก 
ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก เปนตน ไดเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรง  
โดยบุคคลในครอบครัว ซ่ึงจะมีเจาหนาที่สังคมสงเคราะหปฏิบัติงานซึ่งควรจะมีกฎหมายรับรอง
และกํ าหนดมาตรฐานในการทํ างานรวมไปถึงการกํ าหนดหนาที่ทางกฎหมายไวอยางชัดเจนและ
เปนกรณีเฉพาะ

ในปจจุบันสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (ส.ย.ช.) 
ซ่ึงเปนองคกรของรัฐไดจัดทํ าพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อใชบังคับแทนประกาศ
คณะปฏวิตั ิฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ซ่ึงพระราชบัญญัติไดประกาศใชเปนกฎหมาย
และมผีลบงัคบัใชเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยเปนกฎหมายหลักในการใหความคุมครองเกี่ยวแกสวัสดิภาพ
ตอเดก็เปนสํ าคัญ ทั้งนี้มีมาตรการทางกฎหมายที่สํ าคัญ ไดแก มาตรการทางกฎหมายในการกํ าหนด
ใหบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็กตองแจงหรือรายงานเหตุที่มีการกระทํ ารุนแรงตอเด็ก มาตรการอื่นๆ   
ในการคุมครองสวัสดิภาพเด็กอยางมีประสิทธิภาพ และใหอํ านาจของเจาพนักงานในการเขาไป   
รับตวัเด็กในเคหสถานหรือที่เด็กอยูอาศัย เปนตน

อนึง่ ในขณะที่ตางประเทศ ไดแก อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และมาเลเซีย ลวนมี
กฎหมายคุมครองหรือพิทักษสวัสดิภาพเด็ก เพื่อใหความชวยเหลือเด็กที่ถูกทํ ารายทั้งทางรางกาย
และจติใจ โดยก ําหนดใหผูมสีวนทีเ่กีย่วของกบัเดก็ เชน กมุารแพทย นกัสงัคมสงเคราะห พยาบาล ครู
นกัจติวทิยา ตองรายงานเมือ่เกดิกรณทีีส่งสยัวามกีารทารณุกรรมตอเดก็ ซ่ึงเรยีกวา Child abuse reporting law
นอกจากนี้ยังใหอํ านาจแกเจาหนาที่รัฐไปตรวจสอบวามีการกระทํ าทารุณเกิดขึ้นจริงหรือไม         
ในกรณีที่เด็กไดรับการเลี้ยงดูจากพอแมไมดีเพียงพอ หรือพอแมมีสภาพจิตใจที่ไมปกติและใชเด็ก
เปนทีร่ะบายอารมณของตน ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวามีการกระทํ าผิดตอเด็กจริง เจาหนาที่รัฐ 
มอํี านาจทีจ่ะรับเอาเด็กมาอยูในความดูแลของรัฐชั่วคราว และจึงนํ าตัวเด็กมาขึ้นศาลเด็กและเยาวชน
หรือศาลครอบครวัเพือ่ใหความชวยเหลือตามกฎหมายตอไป นอกจากนีเ้ดก็อาจไดรับบรกิารอยางอืน่
จากรัฐหรือเอกชน เชน การประเมินโดยจิตแพทยและนักจิตวิทยา หรือรับบริการบํ าบัดทางจิต   
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หากมีปญหาสุขภาพจิต ดังที่ปรากฏใน Children Act 1989 ของอังกฤษ กฎหมายคุมครองเด็ก       
ในมลรัฐตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมาย Child and Family Service Act 1989      
ของแคนาดา

ทัง้นี ้ ผูเขยีนหวงัเปนอยางยิง่วาการศกึษาวเิคราะหมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ
ในการคุมครองปองกันและฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว เพื่อเปรียบเทียบมาตรการ  
ทางกฎหมายของไทยนาจะเปนแนวทางหนึง่ในการปรบัปรงุกฎหมายของไทยใหมปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้
ตอไป

1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพือ่ศกึษาปญหาที่เด็กถูกกระทํ ารุนแรงจากบุคคลในครอบครัว
1.2.2 เพือ่ศกึษามาตรการทางกฎหมายของไทย รวมทัง้แนวทางในการคุมครองปองกนัและ

บ ําบดัฟนฟูเด็กที่เปนเหยื่อจากการถูกกระทํ ารุนแรงจากบุคคลในครอบครัวในปจจุบัน
1.2.3 เพือ่ศกึษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ อาทิเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ แคนาดา และมาเลเซยี เกีย่วกบัการคุมครอง ปองกนั และฟนฟเูดก็ทีถู่กกระท ํารุนแรงในครอบครวั
1.2.4 เพือ่น ําไปสูขอเสนอแนะบางประการ ซ่ึงอาจเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง

กฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตตอไป

1.3  สมมติฐานของการวิจัย

แมวารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิ
ของชนชาวไทย จากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรมไวสอดคลองกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ  แตปรากฏวากฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุมครอง ปองกนั และฟนฟเูดก็ทีถู่กกระท ํารุนแรง
ในครอบครัวที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ยังมีขอบกพรองอยูบางประการ ทํ าใหสถิติทางการกระทํ า  
รุนแรงตอเดก็ในปญหาดังกลาวมิไดลดลงอยางที่ควรจะเปน ซ่ึงผูศึกษาวิจัยมีสมมุติฐาน 2 ประการ

สมมตุฐิานประการที ่1 ความบกพรองดงักลาวนาจะเกดิจากกฎหมายทีม่อียู ยงัไมครอบคลมุ
เพยีงพอตอการแกไขปญหานี้อยางเปนระบบและครบวงจร

สมมตุฐิานประการที่ 2 การใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการลงโทษบิดามารดาที่กระทํ า
รุนแรงตอเด็ก ไมนาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมเทาใดนัก เนื่องจากกฎหมายอาญามีความเครงครัด 
ขาดความยดืหยุน และมภีาพลักษณทีส่รางความรูสึกทีรุ่นแรง เพราะมกัจะน ําไปสูการลงโทษในลกัษณะ
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จ ําคกุ อาจท ําใหเกดิผลกระทบตอความมัน่คง และความคงอยูของสถาบนัครอบครวัได ดงันัน้จงึสมควร
มกีฎหมายพเิศษเฉพาะเรื่องนี้ ซ่ึงสมมติฐานทั้ง 2 ประการนี้ จะตองมีการศึกษา คนควา เพื่อนํ าไปสู
บทสรุปและขอเสนอแนะตอไป

1.4  วิธีการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย

ในการศกึษาครั้งนี้ ใชวิธีการคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับ
กฎหมายทีเ่กี่ยวของการปองกัน คุมครอง และฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว
ทัง้ของประเทศไทยและตางประเทศ แลวน ํามาประกอบการวเิคราะหเพือ่เปนแนวทางในการปรบัปรงุ
แกไขกฎหมายของประเทศไทยตอไป

โดยขอบเขตของการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย จะศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายซึ่งบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย          
วธีิพจิารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 294 
พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.5.1 ไดทราบปญหาเกี่ยวกับการกระทํ ารุนแรงตอเด็กในครอบครัวของประเทศไทย
1.5.2 เพือ่น ําเอามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศทีไ่ดจากการศกึษามาใชเปนตนแบบ

ในการน ํามาประยุกตเพื่อใชแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของไทย
1.5.3 เพื่อนํ าเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุมครอง ปองกัน 

และฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

1.6  นิยามศัพท

ศพัทเฉพาะที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้มีความหมายดังนี้
“เดก็” หมายถงึ มนุษยทุกคนที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้น

ตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น2

                                                          
2 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 1.
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“สิทธเิด็ก” หมายถึง สิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights)  สิทธิตามธรรมชาติ (Natural 
Rights) และสทิธทิางศีลธรรม (Moral Rights) ที่เด็กพึงไดในฐานะที่เกิดมาเปนประชากรของโลก 
แมเดก็นั้นจะไมไดขวนขวายเรียกรองก็ตาม

“บคุคลในครอบครวั” หมายถงึ ชายหญงิทีอ่ยูดวยกนัฉนัสามภีริยาไมวาจะจดทะเบยีนสมรส
หรือไม และจะมีบุตรดวยกันหรือไม และใหหมายรวมถึงผูสืบสันดานหรือบรรดาญาติผูเกี่ยวของ
ดวยประการใดๆ ที่อาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน ไมรวมถึงลูกจาง

“ทารณุกรรม” หมายความวา การกระท ําหรือละเวนการกระท ําดวยประการใด จนเปนเหตุ
ใหเดก็เสือ่มเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทํ าผิดทางเพศตอเด็ก การใช
ใหเดก็กระท ําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือขัดตอกฎหมาย 
หรือศลีธรรมอันดี ทั้งนี้ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม3

“ความรนุแรงตอเด็กในครอบครัว” หมายถึง การกระทํ าดวยประการใดๆ ของบุคคล
ภายในครอบครัวเดียวกัน อันเปนการทํ ารายหรือการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จนกอใหเกิดอันตราย
แกอนามัย รางกาย เพศ จิตใจ หรือเสรีภาพของเด็ก4

“การเลีย้งดูโดยมิชอบ” หมายความวา การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือ
พฒันาเดก็ ตามมาตรฐานขั้นตํ่ าที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
ของเด็ก5

“การคุมครอง” หมายถงึ การกระท ําใดๆ ไมวากอนหรือหลัง เพือ่คุมครองมใิหมกีารละเมดิ
สิทธิเด็ก

“การปองกนั” หมายถงึ การกระท ําใดๆ อันเปนการสกดักัน้หรือขดัขวางมใิหมกีารละเมดิ
สิทธิเด็ก

“การฟนฟ”ู หมายถึง การกระทํ าใดๆ ในลักษณะใหการสงเคราะหหรือการบํ าบัดรักษา
เยยีวยา สภาพรางกายหรือจิตใจใหมีสภาพกลับคืนดี หรือกลับคืนสังคมไดอยางปกติ

“ครอบครัวอุปถัมภ” หมายความวา บุคคลที่รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กอยางบุตร

                                                          
3 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 4.
4 วิชา มหาคณุ ก (2544, มถินุายน). “ความรนุแรงตอเดก็และสตรี.” วารสารนติิศาสตร, ป 2531, ฉบบัที ่2.
5 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 4.
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บทที่ 2
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง ปองกัน

และฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

ในบทที ่2 จะเปนการศกึษาถงึสภาพปญหาเกีย่วกบัการกระท ํารุนแรงตอเดก็ในครอบครวั
ตัง้แตแนวคดิเกีย่วกบัครอบครวัคํ าจ ํากดัความของการกระท ํารุนแรงในครอบครวั และสาเหตขุองปญหา
รวมถึงแนวคดิในการคุมครองสทิธเิดก็ เพือ่เปนพืน้ฐานในการวเิคราะหและหาแนวทางการปรบัปรงุ
แกไขกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับการคุมครองปองกันและฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
ในบทที่ 4 ตอไป

2.1  แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว

สถาบนัครอบครวั คอื บคุคลทีเ่ปนญาตกินัโดยสายโลหติ เชน พอแม พีน่อง หรือญาตกินั
ทางการแตงงาน เชน สามีภรรยา เขยสะใภ หรือการรับไวเปนญาติ เชน บุตรบุญธรรม เปนตน 
บคุคลเหลานี้จะตองปฏิบัติตอกันตามกฎเกณฑแบบแผนที่สังคมเปนผูกํ าหนดขึ้น

ครอบครัว หมายถึง ผูรวมครัวเรือน ไดแก สามี ภรรยา และบุตร1

Bergress and Locke ใหค ําจ ํากดัความของครอบครวัวา จะตองประกอบดวยลักษณะส ําคญั
4 ประการ คือ2

ก. ครอบครวั ประกอบดวย บคุคลทีม่ารวมกนัโดยการสมรสซึง่แสดงถงึความสมัพนัธ
ระหวางสามแีละภรรยา หรือผูกพนัทางสายโลหติ หรือการมบีตุรบญุธรรม เปนความสมัพนัธระหวาง
พอแม และลูก รวมทั้งบุตรบุญธรรมดวย

ข. สมาชิกของครอบครัวเหลานี้อยูรวมกันภายในครัวเรือนเดียวกัน หรือบางครั้ง      
กแ็ยกกนัไปอยูตางหาก สมัยโบราณครัวเรือนหนึ่งจะมีสมาชิก 3-5 ช่ัวอายุคน ปจจุบันครัวเรือน    
จะมีขนาดเล็กลง โดยประกอบดวยสามี ภรรยา และลูกหนึ่ง หรือสองคน หรือไมมีเลย

                                                          
1 ราชบัณฑิตยสถาน. (2531). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (พิมพครั้งที่ 4). หนา 168.
2 สุพัตรา สุภาพ. (2540). สังคมวิทยา (พิมพครั้งที่ 19). หนา 65-66.
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ค. ครอบครัวเปนหนวยติดตอโตตอบระหวางบุคคล สามี ภรรยา พอ แม ลูก พี่นอง 
โดยสังคมแตละแหงจะก ําหนดบทบาทของแตละครอบครวัไว ซ่ึงกข็ึน้อยูกบัประเพณขีองแตละแหง
กลาวคือ ไมใชเพียงตางคนตางกิน ตางคนตางอยู แตตางคนตางมีปฏิกิริยาเชิงสัมพันธตอกัน เชน  
รักกนั เอาใจใสกัน ส่ังสอนกัน ผูกพันกัน

ง. ครอบครวัถายทอดรกัษาวฒันธรรม สมาชกิจะถายทอดและรบัแบบของความประพฤติ
ในการปฏบิตัติอกนั เชน สาม ีภรรยา และลูก เมือ่ผสมผสานกบัวฒันธรรมทีน่อกเหนอืไปจากครอบครวั
กจ็ะไดแบบแผนของความประพฤติที่สมาชิกปฏิบัติตอกันและตอผูอ่ืน

จงึอาจสรุปไดวา ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลที่มารวมกันโดยการสมรส โดยทาง
สายโลหิต หรือโดยการเลี้ยงดู (บุตรบุญธรรม) โดยแตละบุคคลจะมีปฏิกิริยาโตตอบซึ่งกันและกัน
ในแตละฐานของบุคคลนั้นๆ

หนาท่ีของครอบครัว
ก. ครอบครัวมีหนาที่สรางสรรคสมาชิกใหม (Reproduction) เพื่อใหสังคมสามารถ

ด ํารงอยูได  เพราะสังคมจะตองมีสมาชิกใหมแทนสมาชิกเดิมที่ตายไป
ข. เล้ียงดผููเยาวใหเจรญิเตบิโตในสงัคม (Maintenance of Immature Children or Raising

the Young) ครอบครวัเปนสถาบนัทีสํ่ าคญัมากตอระบบการพฒันารางกายและจติใจของเดก็ เพือ่ไมให
เกิดปญหาสังคมในอนาคตตอไป

ค. โดยการใหการอบรมสั่งสอนแกเด็ก ใหรูจักระเบียบของสังคม (Socialization) 
ครอบครัวจัดเปนแหลงการอบรมที่มีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุด

ง. การใหความรักความอบอุนแกเด็ก (Affection)3

2.2  ความหมายและสาเหตุของการกระทํ ารุนแรงตอเด็กในครอบครัว

จากการศกึษาพบวาความหมายของการกระท ํารุนแรงตอเดก็นัน้ ไดมนีกัวชิาการหลายทาน
ไดใหค ําจ ํากดัความไวแตไมมคี ําจ ํากดัความทีเ่ปนกลาง อีกทัง้ไดปรากฏมขีอนาสังเกตในคานยิมตางๆ
พอสมควร ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงความหมยที่ไดมีการนํ าเสนอไวตามลํ าดับและใครนํ าเสนอ
ขอสังเกตประกอบคํ านิยามดังตอไปนี้

                                                          
3 สุพัตรา สุภาพ. แหลงเดิม. หนา 101.
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2.2.1 ความหมายของคํ าวา เด็กถูกกระทํ ารุนแรง
C.H. Kempe4 กลาววา การกระทํ ารุนแรงตอเด็ก คือ การกระทํ าที่ทํ ารายหรือ

ทรมานเด็กจนไดรับอันตรายแกรางกายโดยบิดามารดาหรือผูดูแลเด็กนั้น ผลจากการกระทํ ารุนแรง
ท ําใหเดก็ไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ ในบางรายถึงกับไรความสามารถอยางถาวร (Permanent 
disability) หรือถึงแกความตาย

ซ่ึงผูเขียนเห็นวา การนิยามเชนนี้ยังใหความหมายในเรื่องเด็กถูกกระทํ ารุนแรง
ยังไมครอบคลุมเพียงพอ  เนื่องจากเนนเฉพาะการกระทํ ารุนแรงตอรางกาย จิตใจเพียงดานเดียว    
ทัง้นีค้วรจะครอบคลมุไปถงึการทอดทิง้การประพฤตผิิดทางเพศสมัพนัธดวย เพราะการทีเ่ดก็ถูกละเมดิ
ทางเพศ ยอมกระทบกระเทือนตอรางกายจิตใจ มีผลไปถึงการพัฒนาการของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น   
เปนผูใหญ

Elizabeth Eratt5 กลาววา การกระทํ ารุนแรงตอเด็ก คือ อาการที่บิดามารดาหรือ   
ผูปกครอง ตลอดจนญาตใิกลชิด กระท ําอันตรายแกรางกายและจติใจ การทอดทิง้ (Neglect) ตลอดจน
การประพฤติทุศีลทางเพศสัมพันธ (Sexual Abuse)

ผูเขียนมีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของ Elizabeth Eratt จะเห็นไดวา       
ในปจจุบันนี้เด็กมีแนวโนมที่ถูกกระทํ าลวงเกินทางเพศเปนจํ านวนมากจากผูปกครอง ตลอดจน   
คนใกลชิด รวมตลอดทั้งการที่เด็กถูกทอดทิ้ง ทํ าใหเด็กไดรับผลกระทบทางดานจิตใจอยางรุนแรง 
อันจะมผีลท ําใหพัฒนาการเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเปนผูใหญอาจจะกอใหเกิดปญหาใหกับสังคมได

Schmitt6 กลาววา การกระทํ ารุนแรงตอเด็ก คือ การที่บิดามารดา ผูปกครอง หรือ
ผูดแูลเดก็กระท ําดวยประการใดๆ ตอเด็ก และยังผลใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของเด็กนั้น

Bahari7 กลาววา การกระทํ ารุนแรงตอเด็ก คือ การกระทํ าหรืองดเวนการกระทํ า 
ยงัใหเกดิผลตอความบกพรองในการพัฒนาของเด็กทั้งทางรางกายและจิตใจ

                                                          
4 Kempe C.H., Silverman F., Steels B., Droegenmrieller W. and Siver H. (1962). The Battered Child

Syndrome. pp. 40-42.
5 Elizabeth Eratt. (1986). A guide to Family Law. p. 43.
6 Schmitt B.D. (1986). What Teacher Need to know about child Abuse and Neglect in Reading in

Early Childhood Education. p. 47.
7 Bahari N. (1983). Some facts of child abuse.
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รองศาสตราจารยแพทยหญิง คุณหญิง สาหรี จิตตินันทน8 ไดเสนอความหมาย
ของเด็กถูกกระทํ ารุนแรงที่ใชในสถาบัน NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty 
to Children) ของอังกฤษ ดังนี้

- การกระท ํารุนแรงทางกาย (Physical Abuse) หมายถงึ การทีร่างกายไดรับบาดเจบ็
อาจจากการลงโทษรนุแรงเกนิเหต ุ รวมถึงการท ําใหไดรับสารพษิโดยเจตนา โดยมปีระวตัขิอมลูชัดเจน
หรือมีขอชักชวนสงสัยอยางมีเหตุผลวา การบาดเจ็บนั้นมีผูทํ าใหเกิดขึ้น โดยการลวงเกินทางเพศ 
การทํ ารายอารมณเด็ก กลุมอ่ืนที่นาเปนหวง

- การลวงเกนิทางเพศ (Sexual Abuse) หมายถึง เดก็และผูเยาวทีย่งัพฒันาไมเตม็ที่
ยงัตองอาศยัผูใหญ ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถูกลวงเกินทางเพศ โดยที่เด็กยังไมเขาใจดี เด็กไมยินยอม 
หรือไมอาจปฏเิสธได หรือสมาชกิในครอบครวับางคนลวงเกนิทางเพศในลกัษณะทีสั่งคมไมยอมรบั

- การท ํารายอารมณเด็ก (Emotion Abuse) หมายถึงการกระทํ าตอเด็กอยางผิดๆ 
หรือรังเกียจเด็กอยางรุนแรงหรืออยางตอเนื่อง ทํ าใหเกิดผลเสียอยางสาหัสตอพฤติกรรม และ
พัฒนาการดานอารมณของเด็ก ที่จริงการกระทํ ารุนแรงตอเด็กทุกรูปแบบ ยอมมีผลตออารมณ    
ของเดก็เสมอ  จะเรียกวาเปนการทํ ารายอารมณเด็กในกรณีที่มีผลตออารมณเปนสวนใหญ

- กลุมอืน่ที่นาเปนหวง (Grave Abuse) หมายถึง เด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงแลว   
ไมเขาขายกบัสถานการณทีก่ลาวมาแลว ภายหลังการประเมนิสภาพทางสงัคมหรอืทางการแพทยแลว
พบวา เด็กอยูในเกณฑเสี่ยงสูงตอการถูกกระทํ ารุนแรง ทั้งนี้อาจรวมถึงเด็กรายอื่นในครอบครัว      
ทีเ่คยมเีด็กถูกกระทํ ารุนแรงมากอน หรือมีผูกระทํ ารุนแรงอยูในครอบครัวนั้น”

วชิา มหาคณุ และวชัรินทร ปจเจกวญิสูกลุ9 ใหความหมายวา เดก็ถูกกระท ํารุนแรง
หมายถึง เด็กที่บิดามารดา หรือผูปกครอง ผูรับดูแล กระทํ ารุนแรงจนไดรับอันตรายแกรางกาย   
และจติใจ หรือไดรับอันตรายตอสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิต

ดงันัน้อาจกลาวไดวา การกระทํ ารุนแรงตอเด็กในครอบครัว หมายถึง การที่บิดา 
มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่มีหนาที่ดูแลเด็ก กระทํ าการใดๆ ที่ไมถูกตองตอเด็กในครอบครัว
โดยท ําใหเด็กไดรับบาดเจ็บทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณทางเพศ การใชแรงงานเด็ก จนทํ าใหเกิด 
ผลกระทบตอพฒันาการทีไ่มดทีัง้ทางรางกาย จติใจ อารมณ สมอง การเรยีนรู และการปรบัตวัเขาสูสังคม
ของเด็ก
                                                          

8จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร และคณะ. (2539). การคุมครองเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง
เด็กถูกกระทํ าทารุณ เด็กถูกละเมิดสิทธิในสังคมไทย. หนา 35.

9 วิชา มหาคุณ และวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล. (2533). ผลกระทบของเด็กถูกกระทํ าทารุณกรรม:
มาตรการปองกันแกไข ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนที่เคยตองคดี. หนา 13.
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วชัรินทร ปจเจกวิญูสกุล10 กลาววา การกระทํ ารุนแรงตอเด็ก คือ การที่บิดา
มารดา ผูปกครอง หรือบคุคลทีม่หีนาทีด่แูลเดก็กระท ําการใดๆ ไมวาจะเปนการกระท ําตอเนือ้ตวัรางกาย
หรือไมก็ตาม เชน การเฆี่ยนตี การใหอดอาหาร ไมสนใจในการเลี้ยงดู แตมีผลใหเกิดอันตราย      
แกรางกายหรือจิตใจของเด็กเกินกวาที่วิญูชนคาดคิดได  ซ่ึงมิใชเปนการอบรมสั่งสอนธรรมดา

ผูเขียนเห็นดวยกับความเห็นของคุณวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล เนื่องจาก         
ใหความหมายไวคอนขางครอบคลุมในทุกประเด็นที่กอใหเกิดผลกระทบตอเด็ก ไมวารางกายหรือ
จิตใจ

ดงันัน้โดยสรุป ผูเขียนมีความเห็นวา ความรุนแรงตอเด็กในครอบครัว หมายถึง
การทีเ่ดก็ไดรับการปฏบิตัจิากผูใหญในครอบครวั ในลกัษณะทีไ่มเปนทีย่อมรบัตามบรบิททางสงัคม
วัฒนธรรมที่เด็กอยูในชวงเวลานั้น จนเปนเหตุใหเด็กไดรับอันตราย บาดเจ็บ กระทบกระเทือน   
ทางดานรางกาย จติใจ และทางเพศ ตลอดจนการถกูละเลยไมสนองตอบความตองการพืน้ฐานตอเดก็  
อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดู

2.2.2 สาเหตุของการใชความรุนแรงตอเด็กโดยบุคคลในครอบครัว
ผูเขยีนไดศกึษาถงึสาเหตขุองการใชความรนุแรงตอเดก็ของนกัวชิาการหลายทาน

ซ่ึงสามารถสรุปแนวความคิดไว 4 แบบ ดังนี้
1) ตวัแบบในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Model)
2) ตวัแบบทางสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural)
3) ตวัแบบทางจิตเวช (The psychiatric Model)
4) ตวัแบบทางสังคมจิตวิทยา (Psychosocial Model)

1) ตวัแบบในการวเิคราะหความสมัพนัธระหวางบคุคล (Interpersonal Model)
จากการศึกษาตัวแบบในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคคลดังกลาว 

จะเหน็วา สาเหตขุองการทารณุกรรมทีเ่กดิขึน้เปนการพจิารณาจากลกัษณะความสมัพนัธระหวางบคุคล
ไดแก พอ แม ลูกหรือ ระหวางสามี ภรรยา กลาวคือ ปญหาในเรื่องของความขัดแยงเกิดจาก        
การที่แตละปจเจกบุคคลตางมีความเปนตัวของตัวเองมีศักดิ์ศรีซ่ึงไดรับการปลูกฝงและหลอหลอม
จากครอบครัวและสังคม การกระทบกระทั่งระหวางบุคคลยอมเกิดขึ้น หากไมมีการยอมออนขอ 

                                                          
10 วัชรนิทร ปจเจกวญิญสกลุ. (2533, มกราคม-มถินุายน). “ปญหาการคุมครองสทิธเิดก็ทีถ่กูทารณุกรรม.”

วารสารตอตานยาเสพติด, 6. หนา 76.
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และปรบัตัวเขาหากัน ส่ิงสํ าคัญ คือ การพิจารณาสถานการณในครอบครัวที่มีอยูวามีความปกติหรือ
มเีหตกุารณของความขดัแยงและคบัของใจ ความสมัพนัธของสมาชกิในครอบครวัวาเปนในทางบวก
หรือทางลบ ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับประสบการณของปจเจกบุคคลที่มีอยูรวมดวย ซ่ึงสวนใหญจะพบวา 
ครอบครวัทีม่กีารทารณุกรรมเดก็มกัประสบปญหาตางๆ ภายในครอบครวั เชน ชีวติสมรสไมราบรืน่
การมผูีหญิงหรือผูชายคนอืน่ ปญหาเศรษฐกจิในครอบครวั ฝายหนึง่ฝายใดตดิสรุา เลนการพนนั ฯลฯ
ทํ าใหเกิดความขัดแยงในการอยูรวมกัน เกิดการทะเลาะเบาะแวงมีการใชกํ าลังตอกัน และมี        
การทารุณกรรมตอเด็กที่อยูในครอบครัว

2) ตวัแบบทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural)
จากการศึกษาตัวแบบทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาว เห็นวา สาเหตุ    

ของการทารุณกรรมเปนการพิจารณาจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคคลแตละบุคคล ซ่ึงเปนสิ่งที่บุคคล
แตละคนยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก

(1) แบบแผนทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐาน คานิยมตางๆ ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอแนวทางปฏิบัติของแตละครอบครัว ครอบครัวคาดวาสมาชิกจะตองปฏิบัติและยอมรับรวมกัน 
เชน พอแมมีความคาดหวังกับเด็กมากเกินไป เมื่อเด็กไมสามารถทํ าไดตามที่พอแมตองการ ทํ าให
พอแมโกรธและลงโทษเด็กดวยความรุนแรงได

(2) โครงสรางทางสงัคม กลาวคอื ชนชัน้ทางสงัคม การศกึษา อาชพี สถานภาพ
ทางเศรษฐกจิ จากการศกึษาวจิยัสวนใหญจะพบวาครอบครวัทีม่กีารทารณุกรรมเดก็จะอยูในสถานภาพ
ทางสงัคมระดบัตํ ่า มฐีานะยากจน การศกึษาระดบัประถมศกึษาหรือตํ ่ากวา สวนหนึง่ไมไดรับการศกึษา
และมอีาชพีกรรมกรใชแรงงาน คาขายเรแผงลอย รับจางทัว่ไป เชน ทาส ีท ําผม ขบัรถรบัจาง รวมทัง้
มอีาชีพที่ไมแนนอน

(3) ความเปนเมืองหรือชนบท กลาวคือ มีการอพยพเคลื่อนยายคนที่หนึ่ง 
ไปอีกที่หนึ่ง ซ่ึงมีผลตอลักษณะความสัมพันธภายในครอบครัว ความเปนเมืองหรือชนบทมีผล    
ตอทศันคตทิีแ่ตกตางกนัไปในครอบครวัทีม่กีารทารณุกรรมเดก็ พบวาสวนใหญอยูในครอบครวัเดีย่ว
เฉพาะพอ แม ลูก มีชีวิตที่เปนอิสระตอกัน ขาดความผูกพันกัน ในครอบครัวที่มีการอพยพยายถ่ิน   
กจ็ ําเปนตองมกีารปรบัตวักบัสภาพแวดลอมทีแ่ปรเปลีย่นไปจากเดมิ ความไมคุนเคยตอส่ิงแวดลอมใหม
ขาดการปฏสัิมพันธกับคนภายนอก ยอมสงผลตอภาวะการณปรับตวั อารมณ และความตึงเครียด   
ทีอ่าจจะเกิดขึ้น
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(4) บทบาททางเพศและอ ํานาจ ในครอบครวัทีม่กีารทารณุกรรมเดก็มกัเกีย่วเนือ่ง
กับการยึดมั่นในเรื่องอํ านาจทางเพศ สวนใหญจะขาดความเสมอภาคในเรื่องเพศ รวมทั้งระบบ   
การใชอํ านาจเบด็เสรจ็จากคนหนึง่คนใดในครอบครวั เชน พอซ่ึงเปนหวัหนาครอบครวั และแมมกัมี
ลักษณะของการพึ่งพิงสูง

(5) แบบแผนการเลี้ยงดูเด็ก ในครอบครัวที่ค อนขางเขมงวดกวดขัน       
ขาดการยดืหยุนยอมมแีนวโนมทีจ่ะขาดความอดทนตอการแสดงออกของเดก็ ท ําใหไมสามารถควบคมุ
อารมณได เดก็ทีอ่ยูในความดแูลจงึมโีอกาสถกูทารณุกรรมมากขึน้ รวมทัง้พอแมทีข่าดความรูความเขาใจ
ในเรือ่งพฒันาการของเด็ก ไมเขาใจในจิตวิทยาของเด็ก ทํ าใหไมเขาใจตอพฤติกรรมตางๆ ของเด็ก
ในแตละชวง ขาดทักษะและเทคนิคในการอบรมเด็ก จึงใชวิธีการลงโทษอยางรุนแรง เพราะคิดวา
เปนวิธีที่ถูกตองและไดผลกวาวิธีอ่ืน สวนหนึ่งอาจเปนผลจากการอบรมเลี้ยงดูที่พอแมเองไดรับ
จากวยัเด็กประกอบดวย

3) ตวัแบบทางจิตเวช (The Psychiatric Model)
จากการศกึษาตวัแบบดงักลาว การพจิารณาสาเหตขุองการทารณุกรรมทีเ่กดิขึน้

เปนการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เปนปญหา และมีผลในการกํ าหนดพฤติกรรมของบุคคล ไมวา       
จะเปนเรือ่งของความผดิปกตทิางจติ ความเครยีดจากหนาทีก่ารงาน บคุลิกภาพ การใชสารเสพตดิตางๆ
อารมณ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก วิธีการจัดการกับปญหา รวมถึงภาวะความบีบคั้น
ทางจติใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง นิสัยสวนตัว การเรียกรองความสนใจ การตํ าหนิตนเอง สงผล
ทํ าใหเกิดภาวะความเครียดทั้งดานจิตใจและอารมณมากขึ้น สวนมากจะพบวา พอแมมักมีปญหา
ทางบคุลิกภาพ เชน มีบุคลิกภาพตอตานสังคม บุคลิกภาพแบบซึมเศรา แยกตนเอง เปนโรคจิตเภท
ชนดิหวาดระแวง โรคซึมเศราหรือตัวเด็กเอง ก็อาจมีสวนที่เปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดแนวโนมที่เด็ก
จะถูกทารุณกรรม เชน เปนเด็กเลี้ยงยาก มีลักษณะซนมาก ระดับพัฒนาการไมสมอายุ ระดับ        
สติปญญาตํ่ า เปนบุตรบุญธรรม เปนลูกที่พอแมไมตองการ เด็กไมใชเพศตามที่พอแมตองการ สงผล
ท ําใหพอแมเกิดเจตคติที่ไมตองการเด็ก

4) ตวัแบบทางสังคมจิตวิทยา (Psychosocial  Model)
จากการศกึษาตวัแบบดงักลาว สาเหตขุองการทารณุกรรมทีเ่กดิขึน้เปนการพจิารณา

ปญหาเฉพาะบุคคล ไดแก ความพึงพอใจในตนเอง ความเปนจริงในโลกที่ตนเองกํ าลังเผชิญอยู    
ทศันคติ การรับรูตอหนาที่ที่มี รวมถึงคุณคาทางศีลธรรม จริยธรรมและอิทธิพลจากสิ่งเราภายนอก
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ ซ่ึงสวนหนึง่เปนผลมาจากการอบรมเลีย้งดใูนวยัเดก็อาจจะไดรับ
การเลี้ยงดูอยางปลอยปละละเลย ถูกทอดทิ้งหรือการเลี้ยงดูแบบเขมงวดจนพัฒนาเปนพฤติกรรม 
และบคุลิกภาพของปจเจกบุคคลเมื่อเติบโตเปนผูใหญ จากการศึกษาสวนใหญ พบวาพอแมมีประวัติ
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ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก ทํ าใหพอแมประเภทนี้มักทอดทิ้งไมเอาใจใสดูแล และมี      
การทารุณกรรมเด็กดวยวิธีการที่รุนแรง

อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาว ไมวาจะเปนเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคล
ในครอบครวัปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางจิตเวช และปจจัยทางสังคมจิตวิทยา ลวนแต
มผีลเกีย่วเนื่องเชื่อมโยงตอกัน กลาวคือ เมื่อมีปจจัยตางๆ เกิดขึ้น ประกอบกับเมื่อเกิดสถานการณ
ความโกรธ ซ่ึงเปนผลจากความขัดแยง และพยายามแกไขพฤติกรรมที่เปนผลจากปญหาทางจิตใจ
ดวยการจัดการและการแกไขปญหาความขัดแยง โดยใชวิธีการที่ไมถูกตอง อาจมีความเชื่อวา      
การลงโทษ การทบุต ีการใชก ําลัง เปนการระบายความเครยีดและเปนทางออกทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะกระท ําได
จงึท ําใหเกิดการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวที่รุนแรงมากขึ้น

อยางไรก็ตามจะเห็นไดวายังมีสาเหตุอ่ืนๆ อีก เพราะโดยปกติคนที่อยู       
ในครอบครัวเดียวกัน ยอมมีความผูกพันใกลชิดกัน มีความอาทรเกื้อกูลกัน แตปจจุบันกลับมี      
การกระท ําที่รุนแรงตอเด็กในครอบครัวจํ านวนหนึ่งของสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายๆ สาเหตุ
รวมกัน ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้

(1) สาเหตุทางดานวฒันธรรมจารีตประเพณี
บิดามารดาและสังคมมีวิธีการปฏิบัติตอเด็กอยางหลากหลาย เชน     

มองวาเดก็เปนตวัแทนชัว่ราย หรือชนบางเผาเหน็วาการมบีตุรเปนความจ ําเปนทางเศรษฐกจิ โดยเหน็วา
เดก็เปนแรงงานสํ าคัญที่จะชวยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และชนหลายเชื้อชาติที่มองวา
เด็กเปนเพียงทรัพยสินของบิดามารดา บิดามีอํ านาจทํ าอะไรกับบุตรก็ได เชน นํ าไปขายเปนทาส   
ซ่ึงทัศนคติของสังคมดั้งเดิมดังกลาวมีสวนทํ าใหมีการปฏิบัติตอเด็กในลักษณะกระทํ ารุนแรง 
เสมือนหนึ่งวาเด็กไมมีชีวิตจิตใจ ในสังคมโบราณของไทยเรา บิดามารดาชอบที่จะนํ าบุตรไปขาย
เปนทาส ดังที่ปรากฏในพระไอยการทาษ มาตรา 1311 ตามกฎหมายจารีตประเพณีดังกลาว สะทอน
ใหเห็นคานิยมของสังคมในอดีตที่มีการยอมรับอํ านาจเด็ดขาดของบิดามารดาเหนือชีวิตบุตร ถือวา
อํ านาจของบิดามารดาคลายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน การที่สังคมมองวาบุตรเปนกรรมสิทธิ์ของบิดา
มารดา ยอมมีการปฏิบัติตอบุตรเสมือนทรัพยสินทํ านอง ชาง มา โค กระบือ การทํ าโทษบุตร         
จึงมีลักษณะรุนแรง ตอมาในป พ.ศ. 2410 แนวความคิดที่วาบุตรเปนกรรมสิทธิ์ของบิดามารดา     
ไดผอนคลายลง บิดามารดาจะนํ าบุตรที่มีอายุเกินกวา 15 ป ไปขาย จะตองไดรับความยินยอม     

                                                          
11 พระไอยการทาษ มาตรา 3 บัญญัติวา “ถาผัวแลพอแมนายเงิน เอาชื่อลูกเมียขาคนใสในกรมธรรมขาย

ทานวาเปนสิทธิ์ แมนวาเจาสินบอกก็ดีมิไดบอกก็ดี แกตัวเรือนเบี้ยซึ่งมีช่ืออยูในกรมธรรมนั้น ทานวาเปนสิทธิได
โดยกระบิลเมืองทาน เหตุวาเจาผัวพอแม นายเงินนั้นเปนอิสระภาพแล.
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จากบตุรกอนจึงจะขายได ดังปรากฏหลักฐานในพระราชบัญญัติผัวขายเมีย ร.ศ. 8612  ตอมาในสมัย
รัชกาลที ่4 ไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายโดยอาศัยหลักความยุติธรรม ไดมีการปรับปรุงกฎหมาย
จารตีประเพณเีกีย่วกบัความสมัพนัธระหวางบดิากบับตุร ไดมกีารตดัรอนอ ํานาจสทิธิข์าดของบดิาลง
เปนเพียงสิทธ์ิของบิดาที่มีตอบุตร แตในชวงเวลานั้นยังมีการยอมรับการขายบุตรได จนเมื่อมี      
การประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 กฎหมายไมยอมรับการซื้อขายมนุษยหรือเอาคน   
มาเปนทาส ตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 26913 และกฎหมายหามการซือ้ขายเดก็ตามบญัญตัใินมาตรา 27314

และ 27415 ดงันัน้ การทีบ่ดิามารดาจะน ําบตุรของตนไปขาย ยอมมคีวามผดิและตองรับโทษทางอาญา
เมือ่มกีารประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา หลักการดังกลาวไดนํ ามาบัญญัติไวในมาตรา 317 318  
พรากเด็กอายุไมเกิน 15 ป ไปเสียจากบิดามารดา

เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5        
ในป พ.ศ. 2477 ไดก ําหนดความสมัพนัธระหวางบดิามารดากบับตุรในลกัษณะของการมหีนาทีต่อกนั
เชน บดิามารดาจ ําตองอปุการะเลีย้งดบูตุร และใหการศกึษาตามสมควรแกบตุรในระหวางทีเ่ปนผูเยาว
ตามมาตรา 1564 บิดามารดามีสิทธิ์กํ าหนดที่อยูบุตรตามมาตรา 1567 (1) ทํ าโทษบุตรตามสมควร
เพือ่วากลาวสั่งสอนตามมาตรา 1567 (2) หรือใหบุตรทํ างานตามมาตรา 1567 (3) ตามสมควร        
แกความสามารถและฐานานุรูป เปนตน เมื่อพิจารณาจากฎหมายลายลักษณอักษรยอนหลังไปถึง

                                                          
12 พระราชบัญญัติผัวขายเมีย ร.ศ. 86  ไดกลาวถึงการที่บิดามารดาขายบุตรดังความตอนหนึ่งวา “ถาพอ

แมเอาชื่อลูกมาขาย  ถาลูกอายุยังไมถึง 15 ป แลอยูกับพอแมมันถึงไมมีแกงใดแลคํ ายอมดวยก็เปนอันขายได แตถา
ลูกแยกยายไปจากพอฤาแมที่เปนผูขายแลวคือพอแมโกรธอยารางกัน ลูกตกไปอยูขางอื่นจากผูขาย หรือญาติ    
ของฝายอื่นจากผูขาย จะลอบเอาชื่อมาขายไมไดเปนอันขาด…..  ถาลูกชายก็ดี ลูกหญิงก็ดี อายุถึง 15 ปขึ้นไปแลว 
ถาพอแมมันจะเอามาขายตอมันลงแกงใดยินยอมมีผูเห็นดวยจึงเปนอันขาย…

13 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127, มาตรา 269 ความวา “ผูใดจะเอาคนลงเปนทาสแลมนัใชอบุายอยางหนึง่
อยางใด คอืวามนัพาคนเขามาในพระราชอาณาจกัรหรอืพาออกไปจากอาณาจกัร หรอืพาเอาไปจากทีแ่หงใดเพือ่จะให
เปนทาสก็ดี ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษจํ าคุกั้งแตปหนึ่งขึ้นไปจนถึงเจ็ดป….”

14 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127, มาตรา 273 ความวา “…ผูใดบังอาจพาเอาเด็กอายุต่ํ ากวาสิบขวบ    
ไปเสียจากบิดามารดา หรือจากผูที่มีอํ านาจโดยชอบดวยกฎหมายที่จะคุมครองเด็กนั้นก็ดี และผูใดที่รูแลววาเด็ก
คนถูกคนพาไปโดยทุจริตเชนนั้น มันบังอาจซื้อหรือขายเด็กนั้น หรือรับเอาเด็กนั้นไวโดยทุจริตก็ดี ทานวามัน      
ผูกระทํ าผิด….”

15 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127,  มาตรา 274  ความวา “ผูใดบังอาจพาเด็กอายุต้ังแตสิบขวบขึ้นไป 
จนถงึสบิสีข่วบไปเสยีจากบดิามารดา หรอืจากผูทีม่อี ํานาจคุมครองเดก็นัน้โดยชอบดวยกฎหมายโดยเดก็มไิดเต็มใจ
ไปดวยมันก็ดี แลผูใดรูแลววาเด็กคนใดมีผูพาไปโดยทุจริต เชนนั้น มันบังอาจซื้อหรือขายเด็กนั้น หรือรับเอาเด็ก
นั้นไวโดยเจตนาทุจริตก็ดี ทานวามันมีความผิด…”
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กฎหมายจารตีประเพณ ี จะเหน็ไดวารัฐพยายามทีจ่ะเขาไปจ ํากดัตดัรอนอ ํานาจสทิธ์ิขาดของบดิามารดา
เหนือบุตรมาเปนลํ าดับ แตรองรอยของจารีตประเพณีเกี่ยวกับอํ านาจสิทธิขาดของบิดามารดา       
ในการปกครองบุตรยังคงเปนวัฒนธรรมสืบทอดกันมา และฝงรากลึกอยูในสังคมไทย กระทั่ง
ปจจุบันบิดามารดาไทยยังมีความคิดวา บุตร คือ สมบัติของตน ยอมมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติอยางไร      
กับบุตรของตนก็ได การที่บิดามารดาทํ าโทษเฆี่ยนตีบุตรแมจะรุนแรงเพียงไร สังคมยังเขาใจวา   
เปนสิ่งที่ถูกตอง จึงไมมีใครเขาไปยุงเกี่ยวหามปราม เนื่องจากจารีตประเพณีในสวนที่วาดวย    
ความเกีย่วพนัระหวางบิดามารดากับบุตรดังกลาว จึงกลายวาเปนปจจัยเกื้อหนุนตอการที่บิดามารดา
ใชอํ านาจทํ าโทษบุตรในลักษณะของการกระทํ ารุนแรงได16

(2) สาเหตุทางดานตัวบุคคลหรือบิดามารดา
- การอยูกันใกลชิด ยอมใหโอกาสแกผูกระทํ าผิดกระทํ ารุนแรงตอกัน

ไดงาย ซ่ึงเปนเรื่องของสิ่งแวดลอมที่ใหโอกาสแกผูกระทํ าผิดมากเปนพิเศษ เพราะผูกระทํ าผิด      
อยูใกลเดก็ หากคดิท ําความผดิยอมท ําไดทนัท ีไมตองดกัซุมหรือรอโอกาส อยางเชน การขมขนืทางเพศ
อาจกระทํ าไดทันที เพราะอาจนอนอยูในหองเดียวกัน การทํ ารายรางกายก็สามารถกระทํ าไดทันที 
เพราะวาอยูในที่บริเวณเดียวกัน การหลบเลี่ยงใหพนภัยจึงคอนขางทํ าไดยาก

- การอยูกันใกลชิดทํ าใหมีปจจัยยั่วยุชักจูง ใหกระทํ ารุนแรงตอกัน 
(ความขัดเคือง ความลอใจทางเพศ) กลาวคือ ผูกระทํ าผิดอยูใกลกับปจจัยยั่วยุใหกระทํ าผิด เชน    
เดก็หญงิเมือ่อยูในบานยอมไมระวงัการแตงกายใหมดิชดิ ทัง้ยงัมคีวามสนทิสนม ท ําใหผูชายทีอ่ยูในบาน
เกดิอารมณเพศตอเด็กหญิง และเมื่อไดโอกาสเหมาะก็จะขมขืนไดงาย เพราะอยูในสถานที่เดียวกัน

- ความใกลชิดทํ าใหขาดความระวังตัว เนื่องจากบุคคลในครอบครัว    
มคีวามใกลชิด และคุนเคยกัน กินดวยกัน ไปมาดวยกัน ทํ าใหเกิดความไววางใจ จึงไมระวังตัววา  
จะเกิดเหตุรายขึ้น

- การมบีญุคุณเกื้อกูลกัน หรือความคุนเคยกัน ทํ าใหผูกระทํ าผิดคิดวา  
ผูเสียหายคงไมเอาความ ผูทีม่คีวามคดิทีจ่ะกระท ําผิดยอมคดิวาตนจะมโีอกาสรอดจากการถกูลงโทษ
กจ็ะกระท ําผิดไดงาย หรือการอยูดวยกันในครอบครัวเดียวกัน ผูที่จะกระทํ าผิดมักคิดวากระทํ าผิด
ตอผูที่คุนเคยกัน  เด็กที่ถูกกระทํ าคงไมกลาเอาความดํ าเนินคดี

                                                          
16 วิชา มหาคุณ และวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล. เลมเดิม. หนา 41-44.
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(3) สาเหตุทางดานตัวเด็ก
- เดก็เจาอารมณ (Temperamental) โดยธรรมชาติของเด็กทารกมักจะมี

อารมณฉนุเฉยีว แตในบางรายทีม่กีารแสดงออกทางอารมณมาก หรือมกีารตอบสนองตอการกระตุน
ภายนอกมากเกนิไป หรือปลอยใหเงยีบลงไดยากนัน้ อาจจะถกูท ํารายไดงาย โดยเฉพาะจากบดิามารดา
ที่มีอายุนอย หรือบิดามารดาที่ไมตองการเด็กมากอนแลว หรือบิดามารดาที่ควบคุมโทษะของตน  
ไมคอยได ตลอดจนบิดามารดาที่มีความเครียดกดดันสูง

- เด็กที่เกิดมาพิการตั้งแตแรก ยอมกระทบกระเทือนตอความรูสึก    
ของบดิามารดาบาง โดยเฉพาะในรายทีบ่ดิามารดาไมไดรักไมตองการบตุรอยางแทจริง กม็กัจะปฏเิสธเดก็
ท ําใหเกดิการทํ ารายและการทอดทิ้งจึงเกิดไดงาย เด็กบางคนความพิการไมปรากฏอยางชัดเจน แตมี
สภาพออนแอไมสมวุฒิภาวะหรือปญญาออน เหลานี้ลวนเปนเปาหมายการกระทํ ารุนแรงไดทั้งส้ิน 
เพราะวาเด็กพวกนี้ตองการการดูแลเปนพิเศษ ความยุงยากลํ าบากนี้ทํ าใหบิดามารดาสวนใหญ
ปฏิเสธเด็ก

- เด็กโตที่มีปญหาพฤติกรรม เชน เด็กที่อยูไมสุข เด็กที่มีพฤติกรรม 
กาวราว ลักขโมย หนโีรงเรยีน หนบีาน และมกีารกระท ําทางเพศ โดยพบวาบดิามารดามสีวนอยางยิง่
ในการทํ าใหเด็กมีพฤติกรรมดังกลาว

(4) สาเหตุทางดานครอบครัว
- การตกเปนแพะรบับาป (Seapegoating) เดก็อาจจะกลายเปนจดุศนูยกลาง

ของความกาวราว และความโกรธแคนที่สมาชิกในครอบครัวมีความขัดแยงกันอยู คูสมรสที่มี     
การทะเลาะววิาทกันมักจะดึงเด็กเขาไปพัวพันดวย และขอบเขตของการวิวาทมักจะไมชัดเจน ทํ าให
ความเปนปฏปิกษกนัระหวางคูสมรสโยนมาทีเ่ดก็ในลกัษณะการถกูกระท ํารุนแรง ในหลายครอบครวั
บดิามารดาจะขจัดความยัดแยงระหวางกันโดยหันไปโจมตีที่ปญหาของเด็ก

- ครอบครัวที่มีพอเล้ียงหรือแมเล้ียง ขอมูลจากการวิจัยพบวาพอเล้ียง 
แมเล้ียง หรือผูที่อยูดวยกับคูสมรสซึ่งเปนผูที่ไมใชบิดาหรือมารดาเด็กโดยตรง มักจะทํ ารายเด็ก  
มากกวาผูทีเ่ปนบดิามารดาตามธรรมชาต ิ เพราะวาพอเล้ียงหรือแมเล้ียงไมใครมคีวามสมัพนัธกบัเดก็
เทาบิดามารดาที่แทจริง

- กรณีที่มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว เด็กนั้นมักถูกกระทํ ารุนแรง
หรือถูกปลอยปละละเลย ทัง้นีบ้ดิาหรอืมารดาทีเ่หลืออยูจะตองพยายามจดัการงานราวกบัเปนทัง้บดิา
และมารดาในคนๆ เดยีวกนั ซ่ึงมกัจะท ําไดไมสํ าเรจ็ ถาหากในเรือ่งการเลีย้งดเูดก็ขาดตกบกพรองไป
กจ็ะเขาขายการปลอยปละละเลยเด็ก นอกจากนั้นการที่อยูลํ าพังเพียงคนเดียวแตตองดูแลเด็ก วิธีการ
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ลงโทษจึงจํ าเปนตองไดผล บิดามารดาจึงมักใชการเฆี่ยนตีรุนแรงตอเด็กเพื่อควบคุมใหเด็กอยูกับที่
ไดตามตองการโดยเร็ว

- บดิามารดาทีเ่ปนวยัรุน (Adolescent Parents) มารดาทีม่บีตุรในชวงอายุ
ยังอยูในชวงวัยรุน ที่เห็นมักมีปญหาในการพัฒนาการทั้งตัวมารดาเองและบุตรดวย และยิ่งจะมี
ปญหามากขึน้ ถามารดาวัยรุนนั้นตองอยูเพียงคนเดียวเมื่ออีกฝายทอดทิ้งไป เนื่องจากลักษณะเฉพาะ
ของเดก็วยัรุน คือ ความรับผิดชอบตํ่ าและความหุนหันพลันแลน ซ่ึงจะเปนผลเสียสํ าหรับคนที่อยู 
ในฐานะเปนบดิามารดา ดงันัน้ บดิามารดาทีอ่ยูในชวงวยัรุนจงึมคีวามเสีย่งสูงในการท ํารายหรือละเลยเดก็
ยิง่ไปกวานัน้เดก็วยัรุนหลายคนยอมตัง้ครรภ เนือ่งจากวาในวยัเดก็พวกเธอไมไดรับความรกัอยางพอเพยีง
จากแรงจูงใจนี้เองทํ าใหบิดามารดาวัยรุนไมสนใจกับความตองการของเด็กทารก แตสนใจเฉพาะ
ความตองการของตนเองเทานัน้ และยิง่หนกัขึน้ดวยเงือ่นไขนีจ้ะน ําไปสูการกระท ํารุนแรงหรอืมฉิะนัน้
กป็ลอยปละละเลยเด็ก

- ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) คือ ครอบครัวที่จะประกอบดวย
บิดามารดาและบุตร ซ่ึงเปนครอบครัวขนาดเล็กตามสภาพความเจริญของสังคม ความผูกพัน
ระหวางสมาชกิของครอบครวัเร่ิมหางเหนิจากกนัโดยอทิธพิลความเจรญิของสงัคม ในสงัคมตะวนัตก
ครอบครัวเดี่ยวเปนสิ่งที่พบโดยทั่วไป ซ่ึงเหมือนกับครอบครัวไทยสมัยใหมที่มีวิวัฒนาการออกไป
เปนครอบครวัเดีย่ว การเปนครอบครวัเดีย่วท ําใหมคีวามกดดนัตอการเผชญิปญหาเศรษฐกจิตามล ําพงั
และเด็กอาจจะเปนที่รองรับอารมณของบิดามารดาไดงาย ถาเด็กมีสวนเปนปญหาดวยแลวโอกาส  
ทีจ่ะถกูตถูีกกระทํ ารุนแรงยิ่งมีมาก และเมื่อเพื่อนบานพบเห็นบิดามารดาอาจจะอางวาเปนการอบรม
ส่ังสอนบตุร ซ่ึงในครอบครวัขยายเดก็จะมทีีร่องรับหลบความรนุแรงได เนือ่งจากเดก็อาจจะวิง่ไปหลบ
ทีต่ายาย ปูยา หรือมิฉะนั้นญาติผูใหญก็จะขอรองใหบิดามารดาลดการใชความรุนแรงตอบุตรลงได

- ครอบครัวขยาย (Extended Family) คือ ครอบครัวที่จะประกอบดวย
บดิามารดา บตุร ปูยา ตายาย ลุงปา นา และอา มคีวามผกูพนักนัทางสายโลหติมาก ทกุคนในครอบครวั
ใหความรกัใคร ชวยเหลือเกือ้กลูกนั มคีวามเคารพเชือ่ฟงตามล ําดบัอาวโุส ในอดตีทีผ่านมาครอบครวั
ขยายเปนแหลงที่ใหการสนับสนุนดานอารมณจิตใจ ใหการเรียนรูในทักษะการเลี้ยงดูเด็ก และ   
เปนแหลงเศรษฐกิจยามคับขัน ปญหาเกิดขึ้นเมื่อสัมพันธระหวางครอบครัวเดี่ยวและครอบครัว 
ขยายตดัขาดลง ในครอบครัวที่มีการกระทํ ารุนแรงเด็ก พบวา มีประวัติการปรับตัวไมไดระหวาง 
คนรุนกอนๆ บางครั้งพบวา ญาติๆ มักจะเขาไปยุงวิพากวิจารณหรือแสดงความรังเกียจคูสมรส     
อีกฝายหนึง่ ส่ิงเหลานีท้ ําใหคนทีเ่ปนบดิามารดาเพิม่ความกดดนัมากขึน้ จงึอาจพบการกระท ํารุนแรง
เดก็ในครอบครัวขยายที่มีปญหาขัดแยงภายในครอบครัวได
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(5) สาเหตุจากความสับสนในโครงสรางในทางสังคม
ส่ิงแวดลอมทางสังคมนับวามีอิทธิพลสํ าคัญตอพฤติกรรมมนุษย เชน 

สภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่ า ภาวะการตกงาน ความแตกตางในเรื่องวัฒนธรรม ตลอดจนความแออัด    
ในชมุชนใหญ มีผลทํ าใหความกดดันหรือตึงเครียดมาก17

กลาวโดยสรปุ สาเหตกุารกระท ํารุนแรงในครอบครวัมหีลายประการรวมกนั
ทั้งที่เปนปญหาสวนบุคคล ปญหาครอบครัว ปญหาสังคม ความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรม        
เปนปจจยัพื้นฐานที่มีผลตอการกระทํ ารุนแรงในครอบครัวทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมในเรื่อง
ความแตกตางของสถานภาพ และบทบาทหญงิชายซึง่สงัคมทีใ่หชายมสีถานภาพและอ ํานาจเหนอืหญิง
สังคมที่มีการใชอํ านาจและความรุนแรงมีใหพบเห็นอยูเสมอ สังคมที่มองวาเรื่องในครอบครัว    
เปนเรือ่งสวนตวั สังคมลกัษณะดงักลาวมโีอกาสทีจ่ะเกดิความรนุแรงในครอบครวัไดมาก ครอบครวั
ทีอ่ยูอยางโดดเดี่ยวอยางที่เปนอยูสวนใหญในสังคมปจจุบัน ครอบครัวที่ขาดการดูแลและสนับสนุน
จากสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องกฎหมายและบทบาทชุมชนเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัว
แลวผูกระทํ าผิดมักไมไดรับโทษใดๆ ทํ าใหไดใจ กระทํ ารุนแรงซํ้ าอีก ผูถูกกระทํ าซ่ึงมีสถานภาพ
และอ ํานาจดอยกวาขาดทีพ่ึง่ และไมกลารองเรียนหรือขอความชวยเหลือจากใคร จงึท ําใหไมสามารถ
ยตุปิญหาความรนุแรงไดอยางสนัต ิ สังคมทีม่อีบายมขุและสิง่เสพตดิตางๆ อยูทัว่ไป ผูคนจะหลงใหล
ฝกใฝอบายมุขและสิ่งเสพติดจนขาดความรับผิดชอบ ขาดการควบคุมตนเอง ลวนแลวแตเปนสาเหตุ
ทีก่อใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวไดมาก

2.2.3 ลักษณะการกระทํ ารุนแรงตอเด็ก
จากการศึกษาของ Dr. Barton D. Schitt และ Bahari ไดแยกลักษณะการกระทํ า

รุนแรงตอเด็ก ออกเปน 5 กรณี18 คือ
1) การกระทํ ารุนแรงตามรางกาย (Physical Abuse) เปนการทํ าใหเกิดรองรอย

ฟกชํ ้าดํ าเขียว รอยแตกของผิวหนัง หรือบวมพองของผิวหนัง เปนตน
2) การกระทํ ารุนแรงตอจิตใจ (Verbal Assault) เปนการแสดงออกดวยวาจา

หรือกิริยาทาทาง เชน การดุดา ขูตะคอก

                                                          
17 กิติพัฒน นนทปทมะดุลย. (2528). ปญหาการทารุณกรรมและปลอยปละละเลยเด็ก: แนวความคิด

และความตระหนักตอปญหาของนักวิชาชีพท่ีเก่ียวของ. หนา 83-85.
18 Department of Justice. (1982). Child Abuse Prevention. p. 33.
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3) การไมยอมรับหรือใหความสนใจแกเด็ก (Emotional Deprivation) คือ    
การทีพ่อแมหรือผูปกครองไมสนใจในความเปนอยูของเด็ก ไมใหความรักความอบอุน ไมเปนที่พึ่ง
ทางใจ ไมใหส่ิงจํ าเปนในการดํ ารงชีวิตรวมถึงความปลอดภัยแกเด็ก

4) การทอดทิง้ (Physical Neglect) หมายถงึ การทีพ่อแม ผูปกครองไมเอาใจใส
ปลอยปละละเลย หรือการกักขังบริเวณตอเด็ก

5) การกระทํ าละเมดิสทิธิทางเพศ (Sexual Abuse) หมายถงึ การทีเ่ดก็ถูกกระท ํา
ทางเพศจากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม ญาติพี่นอง หรือผูใกลชิด

2.2.4 ผลของการถูกทารุณกรรม
การใชความรุนแรงตอเด็กยอมสงผลกระทบในหลายดานไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้

สามารถแยกพิจารณาที่สํ าคัญออกเปน 4 กรณี ดงัตอไปนี้
1) ผลทางดานรางกาย เดก็ทีถู่กทารุณกรรมจากคนในครอบครัว พบวามีอาการ

บาดเจ็บรางกายไมวาจะเปนแผลเล็กๆ นอยๆ บาดแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อ การถูกทารุณกรรม   
จนถงึกบัสลบ ไดรับบาดเจบ็สาหสัจนตองรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล รางกายพกิาร หรือแมแตถึงขัน้
เสียชีวิต

2) ผลทางดานอารมณและจิตใจ ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก      
ในชวงอายุขวบปแรก เด็กจะมีปญหาทางดานอารมณ มีอาการซึม เฉยเมย ขาดความสนใจ
ส่ิงแวดลอม ไมมีการสื่อสารกับคนอื่นๆ ขาดพัฒนาการดานความผูกพัน และความสัมพันธ          
กบัคนในครอบครวัและคนอืน่ๆ ขาดพฒันาการดานความผกูพนัและความสมัพนัธกบัคนในครอบครวั
และคนอืน่ๆ ในชวงอาย ุ 2 ป เดก็จะเกดิความรูสึกคบัของใจ อารมณหงดุหงดิงาย งอแง มอีารมณโกรธ
เกดิขึน้ไดงาย และไมคอยเชื่อฟงคํ าส่ัง ในชวงอายุ 4 ป เด็กจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองตํ่ า 
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดความกลาในการแสดงออก มีปญหาในการปรับตัวและปญหา       
ในการควบคมุอารมณ ในชวงอายุ 6-12 ป จะเริ่มมีปญหาในดานการเรียน ไมสนใจการเรียน รูสึกวา
ตนเองไมมีคุณคา อัตมโนทัศนตํ่ า คิดวาตนเองมีปมดอย ไมคอยเขารวมกลุมหรือทํ ากิจกรรมตางๆ 
รวมกับเพื่อน รวมทั้งอาจมีพฤติกรรมลักษณะตอตานกาวราวในบางรายอาจมีลักษณะซึมเศรา       
ในชวงเขาสูวัยรุนอาจจะกลายเปนเด็กวัยรุนที่มีพฤติกรรมกาวราว ตอตานสังคม ไมยอมรับ ซ่ึงจาก
รายงานการศึกษาวิจัยสวนใหญ พบวาวยัรุนที่กระทํ าผิดทางกฎหมายมักมีประวัติวาไดรับการเลี้ยงดู
การลงโทษทางกายสูง
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3) ผลทางดานการเรียนรู เด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่มีการทารุณกรรมเด็ก   
จะมผีลตอความสามารถในการเรยีนรู ทกัษะทางความคดิและจนิตนาการ รวมทัง้ความเขาใจของเดก็
อยางมาก จากการที่เด็กไมไดรับการตอบสนองตามความตองการทั้งดานความรัก การดูแลเอาใจใส 
รวมถึงการเลีย้งดแูบบไมคงเสนคงวาของพอแม ท ําใหเดก็มบีคุลิกภาพแบบไมเชือ่มัน่ในความสามารถ
ของตนเองที่มีอยู หรือกลายเปนเด็กที่มีบุคลิกภาพคอนขางกาวราว นอกจากนี้ จากงานศึกษาวิจัย 
พบวา คนที่ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กจะกลายเปนบิดามารดาที่ขมเหงบุตรของตนเองดวย และเด็ก   
ที่ถูกขมเหงรังแก จะกลับกลายเปนผูขมเหงรังแกบิดามารดาของตนเองตอไปในที่สุด ดังนั้น       
จากการทีไ่ดรับการเลีย้งดทูีม่กีารทารณุกรรมในวนัเดก็ เมือ่เตบิโตขึน้ การหาทางออกเมือ่เผชญิภาวะ
ทีก่อใหเกดิการตงึเครยีด กเ็ปนการใชความรนุแรงในการแกปญหาท ําใหเกดิลักษณะของกระบวนการ
สงผานของวัฎจักรของการทารุณกรรม จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งอยางไมมีส้ินสุด

4) การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic lost) การกอหรือการใชความรุนแรง
ตอเดก็ในครอบครัวยอมจะเกิดความเสียหาย ดงัตอไปนี้

(1) คาใชจายโดยตรง ไดแก คารักษาพยาบาล คาใชจายในกิจการตํ ารวจ  
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คาที่พักฉุกเฉินหรือช่ัวคราว

(2) คาใชจาย คาเสียหายที่ไมอาจคํ านวณเปนตัวเงินได เชน ความผิดปกติ
ของรายกายและจิตใจ

2.2.5 ผลกระทบของการกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
ผลกระทบของการกระทํ ารุนแรงตอเด็กในครอบครัว มีไดทั้งตอเด็กที่ถูกกระทํ า

รุนแรงโดยตรง ตอครอบครัว และตอสังคมโดยรวม แยกพิจารณาไดดังนี้
1) ผลตอเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

- ผลของการกระทํ ารุนแรงทางรางกาย ตามรางกายพบบาดแผลลักษณะ
เปนบาดแผลที่เกิดจากการตั้งใจกระทํ ามิใชอุบัติเหตุ เชน พบรอยฟกชํ้ าดํ าเขียวระยะตางๆ           
ตามบริเวณตางๆ ของรางกาย รอยไหมแปลกๆ จากสิ่งตางๆ เชน จากบุหร่ีจี้ จากเตารีดนาบ         
จากนํ ้ารอนลวกมือ-เทา รอยแผลเปนทั้งเกาและใหมตามผิวกายทั่วไป กระดูกหักที่ปรากฏในหลายที่
หรือหกัในลกัษณะบดิ ฟนหกั ปากแตก ริมฝปากฉกีขาด อวยัวะภายในชํ ้าฉกีขาด เลือกออกในชองทอง
หรือในกะโหลกศีรษะ เด็กเติบโตไมสมอายุ ขาดสารอาหาร ฯลฯ
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จะเห็นไดวาพฤติกรรมของเด็กที่ถูกกระทํ าดังกลาว จะแสดงอาการผวา
หวาดกลัว เมื่อพอแมหรือผูใหญเขามาใกลหรือสัมผัสตัวเด็ก เกิดพฤติกรรมถดถอย เชน ปสสาวะ 
รดทีน่อน พฒันาการทางภาษาชา บางรายแสดงพฤตกิรรมกาวราว เปนอนัธพาล รังแกและท ํารายคนอืน่
โดยเฉพาะคนทีอ่อนแอกวาหรอืสัตว บางรายท ํารายตนเอง มปีญหาการเรยีน และการสมัพนัธกบัผูอ่ืน
สมาธส้ัิน เรียนไมดี ไมอยากกลับบาน หนีจากบาน ฯลฯ

- ผลของการถูกกระทํ ารุนแรงทางจิตใจ โดยมากเปนการถูกทอดทิ้ง ไมดูแล 
ผลทางรางกายทีพ่บบอย คอื เดก็เตบิโตไมด ี รางกายเสือ้ผาสกปรก ลักษณะขาดอาหารและหวิอยูเสมอ
ออนเพลยี มีรอยฟกชํ้ าดํ าเขียว และแผลเปนทั้งเกาและใหมทั่วไปตามรางกาย ฟนผุ ปากสกปรก  
เจบ็ปวยบอยและไมไดรับการรักษา  จะเห็นไดวาเด็กกลุมนี้จะรูสึกวาตนเองไรคา ซึมเศรา หงุดหงิด 
แยกตวั ขาดโรงเรยีนบอย เรียนไมด ีการกนิ การนอน การพดู มปีญหาโดยเฉพาะในเดก็เล็กมพีฤตกิรรม
ผิดปกต ิเชน ชอบกดัเลบ็ โยกตวั แกะเสกด็แผล ดือ้ร้ัน ชอบท ําลาย ปสสาวะรดทีน่อน อุจจาระราด ฯลฯ
เดก็โตใชสารเสพติด ประพฤติเปนอันธพาล หนีออกจากบาน

- ผลของการถกูลวงเกนิทางเพศ อาการผดิปกตจิะมมีากนอยข้ึนอยูกบัอายเุดก็
และระยะเวลาการเกิดเหตุ บางรายอาจไมพบอะไรผิดปกติเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเหตุเกิดมาแลว
เกนิ 2-3 วนั ถาเหตุเพิ่งเกิดอาจพบอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนักบวมชํ้ า ฉีกขาด เจ็บ มีเลือดออก 
เดินลํ าบาก นั่งลํ าบาก ปสสาวะเจ็บ กล้ันอุจจาระไมไดดี สวนในรายที่เกิดซํ้ าซากอาจตั้งครรภ     
เปนกามโรค ติดเชื้อทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธบอย เจ็บคอเรื้อรังที่อธิบายไมได รางกาย
ซูบผอมเพราะเบื่ออาหาร

เดก็ในกรณนีีจ้ะมสีภาพจติใจคลายการถกูกระท ํารุนแรงทางกาย แตรุนแรงกวา
เพราะเด็กจะรูสึกวาถูกหักหลังโดยคนที่เด็กรัก นับถือ และไววางใจ ทํ าใหเกิดความไมไววางใจ      
ผูใหญอ่ืนๆ ไปดวย มีอาการกลัว วิตก  ซึมเศรา รูสึกผิดและอับอาย บางรายมีอาการโกรธและ     
เปนปฏิปกษ  ตื่นกลัวอยางไมสมเหตุผล เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ฝนราย พฤติกรรมถดถอย       
พฤตกิรรมท ํารายหรือตองการท ํารายตนเอง เดก็ทีถู่กลวงเกนิทางเพศหลายคนรูสึกวาตวัเองถูกท ําลาย
และไมมคีาอีกตอไป มีปญหาการเรียน บางรายหนีออกจากบานซึ่งพบไดบอยในเด็กโตหรือวัยรุน
เพื่อหนีจากปญหา เด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศบางรายแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม          
โดยเฉพาะอยางยิง่เดก็ชายจะพยายามท ํากบัเดก็อืน่อยางทีต่นถกูกระท ํา และมคีวามรูเกีย่วกบัเรือ่งเพศ
เกินอายุ
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2) ผลตอครอบครัว
ครอบครัวที่มีการกระทํ ารุนแรงจะไมสามารถทํ าหนาที่ครอบครัวได เพราะ

สัมพนัธภาพระหวางสมาชกิครอบครวัถูกท ําลาย บคุคลทีเ่ปนหวัหนาเปนหลักของครอบครวั คอื พอแม
ไมสามารถทํ าหนาที่ของตนได ครอบครัวไมสงบสุข เหินหาง ขาดความรักความสามัคคีและ    
ความไววางใจซึ่งกันและกัน แตกราว ฯลฯ ครอบครัวลักษณะนี้จะไมสามารถดํ าเนินอยูอยางปกติ
ในสงัคมได  ในที่สุดก็จะแตกสลาย เด็กที่มีปญหาถูกกระทํ ารุนแรงสวนใหญจะหนีออกจากบาน

3) ผลตอสังคม
ผลเสียหายจากปญหาการกระทํ ารุนแรงตอเด็กโดยบุคคลในครอบครัวนี้     

มีผลกระทบตอสวัสดิภาพและเศรษฐกิจของสังคมในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาคุณภาพ
ประชากรในประเทศไทย เพราะวาเดก็ทีถู่กกระท ํารนุแรงจะมรีะดบัสตปิญญาตํ ่ากวาปกต ิและมศีกัยภาพ
ในการเรยีนรูตํ ่ามาก19 ทัง้ยงัเปนปญหาเรือ้รัง ถายทอดถงึคนรุนหลักไดอีก จงึเปนความส ําคญัอยางยิง่
ทีสั่งคมตองเขาใจปญหาอยางชดัเจน ตระหนกัถึงความรนุแรงและพรอมใจกนัทกุฝาย เพือ่ดแูลปองกนั
มใิหปญหาเกดิมากขึน้ในอนาคต การทะเลาะเบาะแวง ดาทอ ทบุตกีนัในครอบครวั รบกวนเพือ่นบาน
และความสงบสขุของชมุชน ผลตอเศรษฐกจิกป็ระมาณคามไิด ถารวมคาใชจายทัง้หมดในการแกปญหานี้
รวมการสูญเสียดานผลิตผลตางๆ ที่อาจจะเกิดจากผูกระทํ ารุนแรงและผูถูกกระทํ ารุนแรง ปญหา 
เด็กเรรอนเกิดจากครอบครัวแตกแยกเปนตนเหตุสํ าคัญ เด็กเรรอนนอกจากจะเปนภาพลักษณไมดี
ของสงัคมและประเทศชาตแิลว เดก็เหลานีแ้ทนทีจ่ะศกึษาเลาเรยีน ท ําหนาทีก่ารงานเปนก ําลังพฒันา
ประเทศชาติกลับเปนผูสรางปญหาสังคมมากมายทั้งตอตนเองและเพื่อนรวมสังคม รัฐตองสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลและคาใชจายมากมายเพื่อแกปญหานี้

2.2.6 รูปแบบของการปองกันการกระทํ ารุนแรง
การปองกนัการกระท ํารุนแรง สามารถแบงตามกลุมเปาหมายไดเปน 3 ระดบั คอื
1) การปองกนัระดบัปฐมภมิู (Primary Prevention) การจดักจิกรรมการปองกนั

ระดบัปฐมภมูนิั้น มีกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไป ผูใหบริการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก กลุมบุคคล
ที่มีอํ านาจในการแกปญหาการกระทํ ารุนแรงเด็ก การจัดกิจกรรมการปองกันในระดับปฐมภูมินั้น   

                                                          
19 Mashall. D Pamela and Norgard E. Katherine. (1983). Child Abuse and Neglect: Sharing

Responsibility. p. 103.
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มวีตัถุประสงคเพือ่ยบัยัง้ไมใหเกดิการกระท ํารุนแรงเดก็ ตวัอยางกจิกรรมการปองกนัระดบัปฐมภมูิ20

ไดแก
- การประชาสัมพันธทางวิทยุและโทรทัศน เพื่อสงเสริมใหบิดามารดาหรือ

ผูดแูลเด็ก ไมใชความรุนแรงในการฝกวินัยเด็ก
- การใหความรูแกบดิามารดาหรอืผูดแูลเดก็ เพือ่ท ําใหเกดิการคาดหวงัทีเ่หมาะสม

ตามวัยของเด็ก
- การฝกทักษะใหแกเด็กในการปองกันตนเอง
- โครงการปลกูจติส ํานกึประชาชน โดยใหรายละเอยีดหนวยงานทีรั่บแจงเหต ุ

รวมทัง้วิธีปฏิบัติเมื่อสงสัยวามีการกระทํ ารุนแรงเด็กเกิดขึ้น
- โครงการการเยี่ยมบาน
ในสหรฐัอเมรกิา มกีารจดักจิกรรมปองกนัการกระท ํารุนแรงเดก็ระดบัปฐมภมูิ

ในชวงเดือนเมษายนของทุกป ซ่ึงถือเปนเดือนแหงการรณรงคปองกันการกระทํ ารุนแรงเด็ก
2) การปองกันระดบัทุตยิภมิู (Secondary Prevention) การจดักจิกรรมการปองกนั

ระดบัทุติยภูมินั้น มีกลุมเปาหมาย คือ กลุมประชาชนที่เสี่ยงตอการเกิดการกระทํ ารุนแรง โดยมี
สมาชิกในครอบครัวเคยถูกกระทํ ารุนแรงแลว นอกจากนี้ปจจัยเสี่ยงเหลานี้ ไดแก ความยากจน   
การตดิสารเสพติด บิดามารดามีอายุนอย บิดามารดาที่เคยถูกกระทํ ารุนแรงในวัยเด็ก ครอบครัวที่มี
เพียงบิดาหรือมารดา (Single Parents) ความบกพรองในพัฒนาการของเด็ก ความรุนแรงในสื่อ    
การยอมรับการฝกระเบียบวินัยโดยการทํ าโทษที่รุนแรง เปนตน ส่ิงตางๆ เหลานี้ มีสวนสัมพันธ   
กบัการเกดิการกระท ํารุนแรงเดก็ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้มุงเนนทีจ่ะก ําจดัปจจยัทีจ่ะท ําใหบคุคลเกดิความเสีย่ง
ตอการกระทํ ารุนแรงเด็ก

ตวัอยางกิจกรรมการปองกันระดับทุติยภูมิ ไดแก
- โครงการการใหความรูแกผูปกครอง ซ่ึงจัดขึ้นในโรงเรียนมัธยมสํ าหรับ

มารดาที่เปนวัยรุน
- โครงการการบํ าบัดสารเสพติดแกมารดาและครอบครัวที่มีบุตรเล็กๆ
- การดูแลครอบครัวที่มีบุตรที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ

                                                          
20 Bethea L. (1999). Primary Prevention of Child Abuse. pp. 1577-1585.
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3) การปองกนัระดบัตตยิภมิู (Tertiary Prevention) การจดักจิกรรมการปองกนั
ระดับตติยภูมินั้น มีกลุมเปาหมาย คือ กลุมคนหรือครอบครัวที่ไดมีการกระทํ ารุนแรงตอเด็กแลว 
โดยวตัถุประสงคของกิจกรรม คือ เพื่อพยายามที่จะใหบิดามารดาหรือผูดูแลเด็กหยุดหรือไมกระทํ า
รุนแรงเด็กซํ้ าอีก  และลดผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการกระทํ ารุนแรงเด็ก

ตวัอยางกิจกรรมการปองกันระดับตติยภูมิ21 ไดแก
- โครงการสานสัมพันธครอบครัว โดยมีผูใหคํ าปรึกษาทางสุขภาพจิต    

เปดบริการตลอด  24  ช่ัวโมง
- โครงการการใหคํ าปรึกษาแนะแนวแกบิดามารดา ในการสรางครอบครัว

ทีไ่มมกีารกระทํ ารุนแรง  และเปนครอบครัวที่มีความมั่นคงทางจิตใจ  โดยการแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Model) และการใหการสงเคราะหชวยเหลือครอบครัวที่อยูในภาวะฉุกเฉิน

- บรกิารทางสขุภาพจติส ําหรบัเดก็และครอบครวัทีไ่ดรับผลกระทบจากการกระท ํา
รุนแรง เพื่อที่จะปรับปรุงการสื่อสารและบทบาทหนาที่ของครอบครัวใหดีขึ้น

จากการศึกษาวิจัยของ Matejcek22 (1995) ผูศึกษาเห็นวา เพื่อไมใหปญหา      
การกระทํ ารุนแรงเด็กเกิดขึ้นในสังคมอีก การปองกันนั้นควรเนนที่การปองกันระดับปฐมภูมิ        
ซ่ึงเปนการปองกันที่ตนเหตุ แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากวาการปองกันโดยทั่วไปมักเปนการปองกัน
ระดับทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ ซ่ึงอาจไมใชเปนการปองกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และกิจกรรม  
การปองกนับางอยางเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ หลังจากที่เหตุการณไดเกิดขึ้นแลว

Paisley23 (1995)  แนะน ําวา การปองกันการกระทํ ารุนแรงเด็กควรเปนโครงการ
ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ มีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางการติดตอส่ือสาร การเชื่อมโยงทางอารมณ และ
ความผกูพนัระหวางบดิามารดาและบตุร เพือ่เพิม่ทกัษะการเปนบดิามารดา เพือ่ใหบรกิารสงัคมสงเคราะห
ที่เหมาะสม เชน บริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม และเพื่อเพิ่มความรูของบิดามารดาเกี่ยวกับ 
การดูแลบุตร

                                                          
21 Blumenthal I. (1994). Child Abuse: A Handbook for Health Care Practitioners.
22 Matejcek  Z. (1995). Prevention of Child Abuse.  pp. 339-341.
23 Meares PA. (1995). Social work with children and adolescents.
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2.2.7 เปาหมายและกิจกรรมในการปองกันการกระทํ ารุนแรงระดับปฐมภูมิ

2.2.7.1 เปาหมายในการปองกันการกระทํ ารุนแรงระดับปฐมภูมิ
จากการศึกษาวิจัยของ Dr. Ray Helfer24 (1997) กลาววา ปญหา         

การกระทํ ารุนแรงเด็กเปนปญหาที่มีความซับซอน และเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ดังนั้น    
การปองกันไมใหเกิดการกระทํ ารุนแรงเด็ก จึงควรกระทํ าในหลายรูปแบบเพื่อชวยใหบิดามารดา
และครอบครัวทํ าหนาที่ไดสมบูรณที่สุด ไมวาจะใชกลวิธีในการปองกันการกระทํ ารุนแรงเด็ก     
รูปแบบใดก็ตาม ควรคํ านึงถึงเปาหมายดังตอไปนี้

1) เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจของบิดามารดา ในเรื่องพัฒนาการ
ของเด็กและทักษะในการเปนบิดามารดา

2) เพื่อเพิ่มการสื่อสาร การเชื่อมโยงทางอารมณ รวมทั้งความผูกพัน
ระหวางบิดามารดาและบุตร

3) เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการกับความเครียดของบิดามารดาที่เกิด
จากการดูแลบุตรที่อยูในวัยทารกและวัยเด็ก

4) เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการกับความเครียดของบิดามารดาที่เกิด
จากการดูแลบุตรที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ

5) เพื่อเพิ่มพูนความรู ของบิดามารดาเกี่ยวกับการดูแลบาน และ      
การเลี้ยงดูบุตร

6) เพื่อเพิ่มการใหความชวยเหลือจากกลุมเพื่อน และลดการแยกตัว
จากสังคมของครอบครัว

7) เพื่อเพิ่มบริการทางสุขภาพและทางสังคมที่เขาถึงไดงาย รวมทั้ง
บริการการบํ าบัดรักษาการติดสารเสพติดสํ าหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

8) เพื่อสงเสริมใหบิดามารดามีงานทํ า มีที่อยูอาศัย ตลอดจนอยูใน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย

9) เพือ่ลดผลกระทบระยะยาวของการเปนบิดามารดาที่ไมมีคุณภาพ

                                                          
24Helfer ME, Kempe RS and Krugman RD. (1997). The  battered child (5 th ed.).
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2.2.7.2 กิจกรรมการปองกันการกระทํ ารุนแรงเด็กระดับปฐมภูมิ
คณะกรรมการทีป่รึกษาเกีย่วกบัการกระทํ ารุนแรงเด็กแหงสหรัฐอเมริกา

ไดกลาววา การที่จะเผชิญกับวิกฤตการณของปญหาการกระทํ ารุนแรงเด็กไดอยางมีประสิทธิผลนั้น 
ควรเนนถึงการใหการดูแลชุมชนเปนสิ่งสํ าคัญ นอกจากนี้กิจกรรมในการปองกันปญหาดังกลาว
ควรจะกระทํ าในทุกระดับของสังคม ไดแก ระดับสังคมและระดับครอบครัว ดังนี้25

1) กจิกรรมการปองกันระดับปฐมภูมิที่กระทํ าในระดับสังคม
การกํ าหนดรูปแบบการปองกันระดับปฐมภูมินั้น ไมเพียงคํ านึงถึง

แตปจจยัเสีย่งทีท่ ําใหเกดิปญหาเทานัน้ แตควรพจิารณาถงึโครงสรางทางสงัคมดวย ซ่ึงจะท ําใหรูปแบบ
การปองกันนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจกลาวไดวา การกํ าหนดรูปแบบการปองกัน         
ตามปจจัยเส่ียงที่เกิดขึ้นนั้น ไมมีประสิทธิภาพเทากับรูปแบบการปองกันที่กํ าหนดจากโครงสราง
ทางสงัคมโดยรวม กิจกรรมการปองกันระดับปฐมภูมิที่กระทํ าในระดับสังคมที่สํ าคัญ มีดังตอไปนี้

- การสงเสริมใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาเด็ก
- การสงเสริมใหครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพียงพอ    

ทีจ่ะชวยเหลือตนเองได
- การรณรงคใหมีการเลี้ยงดูบุตรอยางถูกวิธี  ไมสนับสนุนใหมี 

การลงโทษดวยการเฆี่ยนตีหรือวิธีการที่รุนแรงตางๆ
- การจดัใหมบีริการทางสขุภาพทีเ่ขาถึงไดงายและมจี ํานวนเพยีงพอ
- การขยายและปรบัปรงุการประสานงานของบรกิารทางสงัคมตางๆ
- การปรับปรุงวิธีการบํ าบัดรักษาการติดสารเสพติดและสุรา
- การปรับปรุงวิธีการรักษาปญหาทางจิตใจ
- การสงเสริมใหมีบริการดูแลเด็กเพียงพอ
- การปองกันการตั้งครรภโดยไมพึงปรารถนา โดยการใหความรู

ดานเพศศึกษา การวางแผนครอบครัว การทํ าแทง และการรับบุตรบุญธรรม
- การจดัทํ าเอกสารเผยแพรความรูและวิธีปองกันระดับปฐมภูมิ
- การประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารทางสื่อตางๆ

                                                          
25 Bethea L. Op.cit.

DPU



27

จากรายงานการสัมมนาระดับชาติวาดวยการปองกันการกระทํ า   
รุนแรงเดก็ ไดมีการลงมติวา ควรมีรูปแบบการปองกันระดับปฐมภูมิที่กระทํ าในระดับสังคมดังนี้26

- การสรางความเขมแข็งในการติดตอเชื่อมโยงและการชวยเหลือ
ซ่ึงกนัและกันระหวางสถาบันครอบครัวและชุมชน

- การสงเสริมใหบิดามารดาตระหนักถึงความสํ าคัญของตน        
ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุตร

- การสนบัสนนุใหเห็นความสํ าคัญของการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของครอบครัว

- การเพิ่มศักยภาพของบิดามารดาเพื่อใหบุตรและตนเองไปสู    
การมีพัฒนาการสูงสุด

- การสรางเครือขายระบบการใหความชวยเหลือตางๆ ระหวาง
ครอบครัวและชุมชน

- การจัดสถานที่ที่เปนศูนยรวมระหวางบิดามารดาและบุตรเพื่อให
ไดอยูรวมกัน มปีฏิสัมพันธกัน ชวยเหลือและเรียนรูซ่ึงกันและกัน

- การเพิม่เครอืขายการประสานงานและการผสมผสานบรกิารทีจ่ ําเปน
สํ าหรับครอบครัว

- การปลูกจิตสํ านึกใหชุมชนตระหนักถึงความสํ าคัญของการเปน
บดิามารดาที่มีคุณภาพ

- การจดับรกิารฉกุเฉนิเพือ่ใหความชวยเหลือบดิามารดาตลอด 24 ช่ัวโมง
- การชวยเหลือใหบิดามารดาไดรับปจจัยที่จํ าเปนตางๆ
- การจัดโครงการเยี่ยมบาน
- การจดัโครงการฝกทักษะใหแกเด็กในการปองกันตนเอง
กิจกรรมดังกลาวขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหบิดามารดา

ตระหนักถึงบทบาทการเปนบิดามารดาของตน ส่ิงสํ าคัญส่ิงแรกที่ควรกระทํ า คือ การชวยเหลือ    
ใหบดิามารดาไดรับการตอบสนองตอความตองการขัน้พืน้ฐาน ไดแก อาหาร ทีอ่ยูอาศยั เครือ่งนุงหม
ความปลอดภัย รวมทั้งยารักษาโรค หลังจากที่ความตองการขั้นพื้นฐานของบิดามารดาไดรับ       
การตอบสนองแลว บิดามารดาจึงจะสามารถตอบสนองตอความตองการของบุตรของตนได

                                                          
26 สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ. (2531). การปองกันการทารุณ

และการทอดทิ้งเด็ก: เด็กท่ีใชแรงงานและเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง.
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การใหการตอบสนองตอความตองการขั้นตอมา คือ การคนหาและ
การใหการบํ าบัดรักษาบิดามารดาที่มีปญหาการติดสารเสพติดและสุรา รวมทั้งการใหคํ าปรึกษา   
แกบิดามารดาที่มีปญหาการทํ ารายรางกายและจิตใจคูสมรส ซ่ึงการรักษาปญหาทางจิตใจของบิดา
มารดาเปนสิง่ส ําคญัอกีประการหนึง่ สวนประเดน็อืน่ๆ ทีค่วรใหความสนใจ คอื ปญหาทางดานการเงนิ
การมีงานทํ า และปญหาทางดานกฎหมายตางๆ

สวนการใหการตอบสนองตอความตองการที่สูงขึ้น คือ การให
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเวลา ทักษะการจัดสรรงบประมาณ การจัดการกับความเครียด ทักษะ     
ในการแกปญหา และทกัษะการเปนบดิามารดา เชน การจดัอบรมใหความรูแกบดิามารดากบัพฒันาการ
โภชนาการ ความปลอดภัย การฝกระเบียบวินัย และพฤติกรรมของเด็ก

2.2.8 แนวคดิการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรง
การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรง หมายถึงการแกไข

ปญหาทางอารมณ จิตใจ การแกปญหาทางครอบครัว การปรับปรุงตนเองใหเขากับส่ิงแวดลอม 
สังคม และงานอาชีพของเขาได การทํ าใหบุคคลยอมรับสภาพของตนเปนการสรางความมั่นใจ     
ใหแกบคุคลนั้นวาตนยังมีความสามารถที่จะดํ ารงชีพและทํ างานไดไมแพผูอ่ืน  ตลอดจนถึงศักยภาพ 
(Potentiality) ของบคุคลมาใชใหมากที่สุด ซ่ึงตองอาศัยหลักการทางสังคมสงเคราะห จิตวิทยา ฯลฯ

วิธีการใหความชวยเหลือเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรง
เปนการด ําเนินการแตละขั้นตอน เร่ิมตั้งแตการแจงเรื่อง การใหความชวยเหลือ 

การใหความคุมครอง การบํ าบัดฟนฟูทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และการกลับคืนสูสังคม เพื่อให   
การดํ าเนินงานในการคุมครองและชวยเหลือเด็กเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ทีมสหวิชาชีพจึงเปนกลไกสํ าคัญในการทํ างาน ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบวิชาชีพหลายฝายและ
หนวยงานหลายแหงทีเ่กีย่วของ ในแตละขัน้ตอนจะตองมกีารประสานงานกนัอยางใกลชิด ท ําความเขาใจ
เกีย่วกบัเดก็และครอบครวั เพือ่ประเมนิและพจิารณารวมกนัโดยใหเดก็เขามามสีวนรวมรบัรูขัน้ตอน
การด ําเนินการกับตัวของเด็กเอง ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้

1) การใหความชวยเหลือเบื้องตนเมื่อไดรับแจงเรื่อง
2) สงเด็กเขาสถานแรกรับ หรือสถานที่ปลอดภัยช่ัวคราว โดยมีหลักการสํ าคัญ

คอื เดก็ตองไมถูกกระท ําซํ ้า หรือเกดิความเสีย่งทีจ่ะถูกกระท ําซํ ้าอกี เปนการใหความคุมครองชวยเหลือ
เดก็และครอบครัวในภาวะรีบดวนหรือในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center)
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3) สถานคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก (Protection Center) เปนการดํ าเนินการ
เกีย่วกับอํ านาจปกครอง ถอนอํ านาจปกครองบางสวน หรือถอนเพียงชั่วคราว ดังนั้น ผูปฏิบัติงาน 
ในขัน้นี้ จึงมีนักกฎหมายรวมอยูในทีมงาน

4) สถานบํ าบัดฟนฟู (Recovery and Development Center, Rehabilitation 
Center) เปนขัน้ตอนของการจดักจิกรรมในการบ ําบดัฟนฟสูภาพรางกายและจติใจ รวมทัง้เสรมิสราง
พฒันาการใหแกเด็ก

5) เมื่อเด็กไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม พรอมที่จะกลับสูครอบครัว
หรือสังคม จะตองมีการเตรียมความพรอมของครอบครัว โดยการบํ าบัดฟนฟูครอบครัว ชวยเหลือ
สนับสนุนครอบครัว ใหคํ าแนะนํ าปรึกษา (Counseling) เพื่อเสริมสรางทักษะในการจัดการ         
กบัปญหา ทกัษะของการเปนพอแม ความรับผิดชอบในฐานะที่เปนพอแม และรวมกันแกไขปญหา
เศรษฐกจิของครอบครวั นอกจากการเตรยีมความพรอมของครอบครวัดงักลาวแลว ยงัตองเตรยีมชมุชน
ใหพรอมเกิดเปนเครือขายในการทํ างานรวมกัน สรางระบบชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน      
เพื่อการพิทักษและปกปองเด็กใหปลอดภัย และในกรณีที่เด็กไมสามารถที่จะกลับสูครอบครัวได  
จะตองจดัการหาครอบครัวทดแทนใหแกเด็กหรือหาสถาบันที่จะดูแลเด็กตอไปได

2.2.9 แนวคิดการปฏิบัติตอเด็ก
โดยปกตเิมือ่กลาวถึงสิทธสิวนใหญมกัจะนกึถึงสิทธขิองผูใหญมากกวาทีจ่ะคดิถึง

สิทธเิดก็ เนื่องจากคิดวาเด็ก ก็คือ ผูที่อยูในความดูแลของพอแมหรือผูปกครอง จึงไมมีสิทธิอะไร  
ดงันัน้การปฏบิตัติอเดก็จงึขึน้อยูกบัผูใหญทีจ่ะใหสิทธแิกเดก็นัน้เพยีงใด ความสมัพนัธระหวางบคุคล
ในสังคมมีความเกี่ยวของกันในเชิงสิทธิอํ านาจที่บุคคลอยางนอยสองคนมีตอกันซ่ึงเมื่อเทียบเคียง
กบัองคประกอบ 3 สวน คือ เด็ก พอ แม และสังคม (รัฐ) แลว ทั้งสามสวนนี้จะมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกันในเชิงอํ านาจหรือมีปฏิสัมพันธ (Reaction) และโตตอบซึ่งกันและกัน ทํ าใหสามารถ 
แบงออกไดเปน 3 ประเด็น คือ

1) แนวคิดเด็กเปนสมบัติของพอแม
แนวคดินีเ้กดิจากความคดิทีถื่อวา ครอบครวัเปนสถาบนัพืน้ฐานทีสํ่ าคญัทีสุ่ด

ทีจ่ะด ํารงสงัคมสวนรวมเอาไวได เพราะสงัคมสวนรวมในสมยัแรกๆ ยงัไมมคีวามเขมแขง็เหมอืนรฐั
ในสมัยปจจุบัน เชน เปนชนเผาตางๆ แนวคิดนี้จึงเปนแนวคิด “กระแสหลัก” (Mainstream)          
ในสังคมทุกแหงพบไดมากที่สุด และฝงตัวอยู ในสังคมอยางลึกซึ้ง มีมาตั้งแตสังคมโบราณ           
จนกระทั่งสังคมปจจุบัน แนวคิดนี้ถือวาเด็กเปนสมบัติสวนตัวของพอแม สังคมภายนอกหรือรัฐ
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หรือบุคคลทั่วไปไมเขาแทรกแซง พอแมมีสิทธิและอํ านาจเหนือลูกอยางเด็ดขาด จะปฏิบัติตอเด็ก
อยางดเีลิศเพียงใดก็ได หรือจะลงโทษถึงขนาดสังหารชีวิตก็สามารถกระทํ าได

2) แนวคิดเด็กเปนสมบัติของสังคมหรือรัฐ
แนวคิดนี้ถือวารัฐมีความสํ าคัญทํ าใหเกิดการปฏิบัติตอเด็กในฐานะที่เปน 

“สมบัติของสังคม” (รัฐ) พอแมมีสิทธิในตัวเด็กนอยกวาสังคม หรือไมมีสิทธิเหนือเด็กเลย            
ในบางวฒันธรรม เดก็จะไมถือวาเปนบคุคลทีส่มบรูณ จนกวาสงัคมจะขนานนามเดก็อยางเปนทางการ
แนวคดินี้สามารถเห็นไดตั้งแตในยุคนครรัฐของกรีก  คือ  รัฐสปาคตา ที่รัฐมีอํ านาจเขาอบรมมเลี้ยง
ดเูดก็ใหแข็งแกรง เพื่อที่จะเปนนักรบของรัฐตอไป เด็กที่ออนแอจะถูกรับกํ าจัดทิ้งไป

3) แนวคิดเด็กมีสิทธิในฐานะปจเจกชน
รากฐานของความคิดนี้ คือ แนวคิดปจเจกชนนิยม (Individualism) ซ่ึงให

ความส ําคญัแกบคุคลแตละคนวา เปนบคุคลหรือส่ิงซ่ึงมอียูไดดวยตนเองแยกออกไดชัดเจนจากสิง่อ่ืน
สามารถด ํารงอยู มอียู (Being) โดยไมตองอางองิสิง่อืน่ซึง่แนวคดิปจเจกชนเกดิจากแนวคดิมนษุยนยิม
(Humanism) ซ่ึงเปนทัศนคติที่ถือวามนุษยมีศักดิ์ศรี มีคา และมีความสามารถ ที่จะพัฒนาตนเอง  
โดยอาศยัเหตผุลและวธีิการทางวทิยาศาสตร ไมตองอาศยัอํ านาจเหนอืธรรมชาตแิตอยางใด ทัง้แนวคดิ
ปจเจกนยิมและมนุษยนิยมเกิดขึ้นในสมัยฟนฟศูลิปวทิยาการ (Renaissance) เปนความคิดที่แยกออก
จากความคิดของคริสตจักรที่ครอบงํ าความคิดของผูคนตลอดสมัยยุคกลางในยุโรป

แนวคดิเดก็เปนปจเจกชนจงึมองเดก็ในฐานะทีม่สิีทธแิละคณุคาความเปนมนษุย
เทาเทยีมบคุคลทัว่ๆ ไป ดงันัน้ไมวาเดก็จะอยูในครอบครวัมพีอแมดแูล เดก็กม็เีสรภีาพและสทิธิสวนบคุคล
อยูในตัวดวย สังคมหรือรัฐจึงมีสวนรวมเปนเจาของเด็กเชนเดียวกับพอแม และทั้งเด็กและพอแม    
กเ็ปนสวนหนึง่ของสงัคมทัง้สิน้ ซ่ึงแนวคดินีไ้ดรับการยอมรบัและเตบิโตขึน้อยางเตม็ทีใ่นสมยัปจจบุนั
เพราะแนวคดิมนุษยนิยมไดรับการยอมรับกันมากกระทั่งสหประชาชาติไดประกาศ “ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน” และในป พ.ศ. 2532 องคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (Unicef)     
ก็ไดประกาศใช “อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก” ทั้งปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน และ
อนสัุญญาวาดวยสิทธิเด็ก ไดแสดงออกถึงความคิด “เด็กมีสิทธิในฐานะปจเจกชน” ที่เปนความคิด 
ทีไ่ดรับการยอมรับและรับรองกันมากที่สุดในยุคปจจุบัน27

                                                          
27 สลนิดา สงิหพนัธุ. (2542). การปฏบิติัของแพทยเพือ่กากรคุมครองสทิธิเดก็ท่ีถกูกระทํ ารุน แรง. หนา 19.
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2.3  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

องคการสหประชาชาตไิดประกาศใชเมือ่วนัที ่10 ธันวาคม 2491 เพือ่คุมครองสทิธิเสรภีาพ
ในความเปนอยูสวนตัวของชีวิตครอบครัวที่จะไมถูกลวงละเมิด โดยบัญญัติไวในขอที่ 12 วา 
“บคุคลใดๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน หรือ 
ในการสือ่สาร หรือจะถูกลบหลูในเกยีรตยิศและชือ่เสียงไมได ทกุคนมสิีทธทิีจ่ะไดรับความคุมครอง
ของกฎหมายตอการแทรกสอด หรือการลบหลูดังกลาวนั้น” และในขอที่ 16 (3) บัญญัติวา     
“ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติและหลักมูลฐานของสังคม และมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง  
จากสังคมและรัฐ”

เกีย่วกบัสทิธิของเด็กนั้น ไดระบุไวเปนการเฉพาะในขอ 25 (2) วา “มารดาและเด็ก  
ชอบทีจ่ะไดรับการดูแลและความชวยเหลือเปนพิเศษ  เด็กทั้งหลายไมวาเปนบุตรในหรือนอกสมรส
ยอมไดรับความคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน”

จึงอาจกลาวไดวา ผูทรงสิทธิมนุษยชนนั้นมิใชจํ ากัดเฉพาะบุคคลแตละบุคคลเทานั้น  
กลุมบุคคลดังเชน “ครอบครัว” ก็ยอมมีสิทธิบางประการอันควรถือวาเปนสิทธิมนุษยชน และควร
ไดรับการคุมครองปองกันดวย28

2.3.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
ดวยเหตทุีป่ฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชนไมมขีอผูกพนัทางกฎหมายใหรัฐทัง้หลาย

ทีร่วมกนัแสดงมตรัิบรองจะตองปฏิบตัติามปฏญิญาสากลดงักลาว องคการสหประชาชาตโิดยเฉพาะ
องคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF; United Nations Children’s Fund) ดังนั้น    
จงึไดรางอนสัุญญาวาดวยสิทธิเดก็ (Convention on the Rights of the Children) ขึน้ เพือ่ใหมผีลบงัคบั
อยางจริงจังแกรัฐที่ใหการรับรอง อนุสัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533  
ปจจุบันไดมีประเทศตางๆ ลงนามเขาเปนภาคีแลว 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่เปนภาคี
อนสัุญญาวาดวยสิทธิเด็ก โดยวิธีภาคยในวัติสารเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับ
ใชตัง้แตวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2535  เปนตนมา โดยอนสัุญญามเีนือ้หาทีมุ่งเนนในเรือ่งสทิธิขัน้พืน้ฐาน
ของเดก็ 4 ประการ คอื สิทธิทีจ่ะมชีีวติอยูรอด (Survival Rights) สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง
(Protection Rights) สิทธทิีจ่ะไดรับการพัฒนา (Development Rights) และสิทธิที่จะมีสวนรวม 
(Participation Rights) อนสัุญญาฉบบันีจ้งึกลายเปนเสาหลกัแหงสทิธิเดก็ทีผู่กพนัรัฐภาคใีหตองปฏบิตัิ

                                                          
28 วีระ โลจายะ. (2524). กฎหมายสิทธิมนุษยชน. หนา 53.
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ตามพันธกรณี โดยหลักแหงกฎหมายระหวางประเทศ ทั้งนี้สหประชาชาติไดดํ าเนินการจัดตั้ง    
คณะกรรมการระหวางประเทศทีเ่รยีกวา “คณะกรรมการวาดวยสิทธเิดก็” (The Committee on the Rights
of the Children) เพือ่ตรวจสอบการเคารพสทิธเิดก็ในประเทศสมาชกิ ท ําใหสิทธเิดก็ปรากฏเปนผล 
อยางจริงจังในแงของการปฏิบัติ29 และเพือ่ใหเด็กซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ไดรับการพัฒนา
เตม็ทีต่ามศกัยภาพ ไดรับสิทธิขัน้พืน้ฐาน และการคุมครองใหพนจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบของบคุคล
และสังคม30

อนสัุญญาวาดวยสิทธเิดก็ขององคการสหประชาชาตเิปนสนธสัิญญาระหวางประเทศ
ทีมุ่งคุมครองสทิธเิดก็ทัว่ไปหรอืการชวยพทิกัษปกปองดแูลผลประโยชนของเดก็ทกุคน ประเทศแรก
ที่นํ ามาใช คือ ประเทศโปแลนด ซ่ึงเสนอใหมีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขึ้นกอนปเด็กสากล       
(พ.ศ. 2522) และไดรับการยอมรับจากประเทศสมาชิกลงนามและบังคับใชในป พ.ศ. 2533 ทั้งนี้ 
องคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติและศูนยกลางเพื่อสิทธิมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ 
จงึเปนองคการหลักในการรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาเด็กเปรียบเสมือนนิติกรรมที่คนในโลกตกลงกระทํ าไวเพื่อแสดงวา 
จะเคารพในสิทธิของเด็ก ซ่ึงมีหลักใหญ คือ การยืนยันและสะทอนสิทธิที่เด็กทุกคนพึงจะมีและ   
ไดรับการพทิกัษคุมครองจากการถกูกระท ํารนุแรง ปรับปรงุมาตรฐานทีใ่ชกบัเดก็ใหดขีึน้ ทีป่ระกอบดวย
เงือ่นไขพเิศษในการจางงานระบบบรหิารงานดานการใหความยตุธิรรมกบัเดก็ จดัการศกึขัน้พืน้ฐาน
อีกทัง้ไมเลือกการปฏบิตัติอเดก็ เคารพผลประโยชนทีด่ทีีสุ่ดของเดก็ การใหเดก็มชีีวติรอดและไดรับ
การพัฒนาและเคารพความคิดเห็นและการมีสวนรวมของเด็ก และที่วาดวยการคุมครอง ปองกัน 
และฟนฟู เด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้31

อนสัุญญาขอ 37 กํ าหนดใหรัฐภาคีปกปองคุมครองเด็กจากการถูกลงโทษรุนแรง
และการรดิรอนเสรภีาพ สวนขอ 40 ก ําหนดถงึการปฏบิติอเดก็ทีถู่กกลาวหาวากระท ําผิดกฎหมายอาญา
ในลักษณะใหสอดคลองกับการสงเสริมสํ านึกในศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็กโดยตองคํ านึงถึงอายุ  
ความตองการกลบัคนืสูสังคมและบทบาทในเชงิสรางสรรคของเดก็ตอสังคม ซ่ึงประเทศไดมกีฎหมาย
พืน้ฐานรองรับอยูแลว ทั้งในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง อาท ิการออก 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  เพื่อ
ปรับปรงุกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ซ่ึงใชมาตั้งแต พ.ศ. 2494 และกฎหมาย
                                                          

29 วิชา มหาคุณ ข (2540). ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล (พิมพครั้งที่ 4). หนา 14-15.
30 สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ. (2534). ปฏิญญาเพื่อเด็ก. หนา 2.
31 คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ. (ม.ป.ป.).อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก.

หนา 3-20.
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ประกอบอืน่ๆ อีก ไมนอยกวา 13 ฉบบั เพือ่ใหคุมครองและชวยเหลือเยาวชนซึง่เปนทรพัยากรมนษุย
ทีสํ่ าคัญในการสรางสรรคสังคมสืบตอไป  รวมทั้งเพื่อใหคดีครอบครัวซ่ึงเปนคดีที่ละเอียดออนและ
มีความเกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนไดรับการพิจารณาเปนพิเศษแตกตางจากคดีธรรมดาทั่วไป  
โดยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนแทนศาลคดีเด็กและเยาวชน เพื่อชวยปรับปรุงดาน     
การพัฒนาเด็กและสงเสริมคานิยมทางจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบของเด็กตอสังคม         
เปนการลดปญหาครอบครัวแตกแยกและเด็กในครอบครัวที่มีปญหา และพ.ร.บ. ฉบับนี้ไดปรับปรุง
ในสวนส ําคัญ เชน อํ านาจพนักงานสอบสวนในการดํ าเนินคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูตองหา 
อํ านาจศาลในการควบคุมหรือออกคํ ารองใหผูอํ านวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก ปลอยตัวเด็ก
ช่ัวคราว การเรงรัดใหพนกังานสอบสวนรบีสงสํ านวนการสอบสวนเดก็และเยาวชนไปยงัพนกังานอยัการ
เพือ่ฟองคด ี ตลอดจนอํ านาจศาลในการแตงตั้งบุคคลภายนอกใหเปนผูชวยพนักงานคุมประพฤติได  
ซ่ึงการปรับแกกฎหมายเหลานี้ลวนเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กและเปนการสนองตอบ      
ตอบทบัญญัติของอนุสัญญาขอ 3 4 12 37 39 และ 4032

จากแนวคดิทีก่ลาวขางตน จะเหน็ไดวารัฐมสีวนทีจ่ะตองใหการรบัรองและคุมครอง
ความเปนอิสระของสถาบนัครอบครวั เพือ่ทีจ่ะใหสิทธแิกบดิามารดาในการเลีย้งดบูตุรไปตามวถีิทาง
ที่เหมาะสม โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ และรัฐตองใหการรับรองและคุมครองสิทธิเด็ก 
เพราะเด็กมีความสํ าคัญตอรัฐในฐานะพลเมืองซึ่งจะตองเจริญเติบโตเปนคนรุนตอไปที่จะสืบทอด
รักษาสงัคมเอาไว  เด็กจึงมีความสํ าคัญในแงที่เปนพื้นฐานที่จะสืบทอดเชื้อสาย เผาพันธุ และสังคม
เอาไวเพือ่ด ํารงรกัษาและสรางความกาวหนาแกสังคม และเดก็มสิีทธิและฐานะเปนปจเจกชน มศีกัดิศ์รี
แหงความเปนมนุษย

ดงันัน้ แมเดก็จะอยูในครอบครวัภายใตความดแูลของบดิามารดา เดก็ทีม่เีสรภีาพ
และสิทธิสวนบุคคลอยูในตัวดวย สังคมหรือรัฐก็มีสวนรวมเปนผูรับผิดชอบเด็กเชนเดียวกับบิดา
มารดา และทั้งเด็กและบิดามารดาก็เปนสวนหนึ่งของสังคมทั้งส้ิน  บิดามารดามีสิทธิเปนเจาของเด็ก
ในฐานะเปนผูใหกํ าเนิดหรือเหมาะสมสํ าหรับเด็ก ตราบเทาที่เด็กไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกวิธีไมเปน
ทีเ่สือ่มเสียสวัสดิภาพทุกประการ และไมขัดขวางตอการพัฒนาการของเด็ก แตเมื่อใดที่บิดามารดา
บกพรองหรือมีเหตุอันที่กระทํ าหนาที่นี้ไมได รัฐตองเขาไปเปนธุระชวยเหลือแกไขโดยวิธีการ        
ที่เหมาะสม

                                                          
32 รายงานผลการดํ าเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 1). (2538). หนา 5-13.
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เพราะฉะนั้นเมื่อบิดามารดาผูมีอํ านาจหนาที่ปกปองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก     
แตกลับเปนผูกอใหเกิดภัยอันตราย โดยใชอํ านาจปกครองเกี่ยวกับตัวบุตรโดยมิชอบ ทํ าใหเกิด 
ความเสยีหายแกบตุรได โดยบดิามารดามกีารกระท ําทีต่ํ ่ากวามาตรฐานขัน้ตํ ่าในการดแูลบตุรทีสั่งคม
จะยอมทนได ซ่ึงมาตรฐานนี้วินิจฉัยตามความรูสึกของวิญูชนที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ  
โดยขึน้อยูกบัสขุภาพ อาย ุสตปิญญา และความรูสึกรบัผิดชอบของบตุรแตละคน การใชอํ านาจปกครอง
โดยมชิอบนี้กอนใหเกิดอันตรายตอชีวิต สุขภาพทางกายหรือจิตใจ หรือสวสัดิภาพของตัวบุตร เชน 
การลงโทษเฆีย่นตบีตุรอยางรนุแรงอยูตลอดเวลา33 ดงันี ้ รัฐตองเขาแทรกแซงครอบครวัเพือ่คุมครอง
สวัสดิภาพเด็ก การเขาแทรกแซงสถาบันครอบครัวโดยรัฐมีแนวความคิดเปนหลักใหอํ านาจรัฐ      
ในการเขาแทรกแซง34

2.3.2 แนวคิดแทรกแซงสถาบันครอบครัวโดยรัฐ
1) แนวคิด Police Power

แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดในทางกฎหมายมหาชน (Public Law)    
เดมิทอํี านาจนีเ้ปนสวนหนึง่ในอ ํานาจของกษตัริย แตในระบอบประชาธปิไตย หมายถงึ อํ านาจทัว่ไป
ของรฐัในฐานะผูใชอํ านาจอธปิไตยซึง่เปนทีย่อมรับกนัวารัฐมอํี านาจชนดิหนึง่ เรียกวา Police Power
หรืออํ านาจในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในรัฐ ศาลสูงสหรัฐเคยใหคํ าจํ ากัดความอํ านาจรัฐ 
ดงักลาวนี ้ ซ่ึงปรากฏในทกุรัฐวา หมายถงึ อํ านาจในทางสาธารณสขุจดัใหราษฎร มสีวสัดภิาพ มศีลีธรรม
มสีวัสดิการ หรือความเปนอยูที่ดี

การใชอํ านาจ Police Power ในทางนติบิญัญตัแิสดงออกโดยผานการตรากฎหมาย
เชน ตราขึ้นในรูปกฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ดังนั้น 
เมือ่สถาบันครอบครัวทํ าหนาที่บกพรอง รัฐจึงตองเาแทรกแซงและมีอํ านาจเต็มบริบูรณที่จะปกปอง
พลเมอืงของรัฐใหพนจากภัยอันตรายจากบุคคลที่กระทํ าความผิดและมีภัยตอสังคม35

                                                          
33 ประสพสุข บุญเดช. (2535). คํ าอธิบายกฎหมายครอบครัว (พิมพครั้งที่ 7). หนา 600-601.
34 นาถวดี ฟกคง. (2536). มาตรการคุมครองเด็กท่ีถูกทํ ารายโดยบุคคลในครอบครัว. หนา 38.
35 Donald Brieland and John Allen Lemmon. (1987). Social Work and the Law (Vol 2). pp. 137-138.
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2) แนวคิด Parents Patria
แนวความคิดนี้เร่ิมมาจากกฎหมายอังกฤษ (Common Law) ที่ถือวากษัตริย

เปนบดิาของประเทศ (The King as “Father of the Country”) โดยกษตัริยจะใชอํ านาจในการคุมครอง
เด็กทั้งหมดในอาณาจักรของพระองค เหตุผลของการใชอํ านาจดังกลาวเนื่องมาจากผูปกครองรัฐ
ตองการชวยเหลือพลเมืองซึ่งไมสามารถพอที่จะดูแลอารักขาตนเองได เพราะเนื่องจากอายุหรือ
ความสามารถดานจิตใจไมเอ้ืออํ านวย ในปจจุบันความมุงหมายของแนวคิด Parents Patria              
กเ็ปนเชนเดียวกับในอดีต กลาวคือ ถือวารัฐมีอํ านาจพิเศษในฐานะที่เปนบิดามารดาของประเทศชาติ
ทีจ่ะปกปองคุมครองผูเยาวใหพนจากอันตรายหรือความเสียหายใดๆ

ดังนั้นหนาที่ของรัฐในฐานะเปนบิดามารดาเปนการแสดงแนวคิดที่วา       
รัฐสามารถเขาแทรกแซงสถาบันครอบครัว เมื่อบิดามารดาบกพรองในหนาที่ตอเด็กและเยาวชน 
การทีรั่ฐกระทํ าการโดยอาศัยแนวคิดนี้เขาแทรกแซงครอบครัว มีขอสมมติฐานดังนี้คือ

(1) อํ านาจนีต้ัง้อยูบนขอสันนษิฐานวาเดก็เปนผูขาดความสามารถทัง้ทางรางกาย
จติใจ และไมสามารถควบคุมสติและตรึกตรองโดยรอบคอบ เชน ผูใหญ

(2) กอนที่จะเขาแทรกแซงสถาบันครอบครัว รัฐตองแสดงใหปรากฏวาบิดา
มารดา ผูปกครองไมมคีวามเหมาะสม ไมมคีวามสามารถ หรือบกพรองในหนาทีใ่นการดแูลเอาใจใสเดก็

(3) รัฐจะด ําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของเด็ก36

กลาวโดยสรปุ แนวคดิเกีย่วกบัการคุมครอง ปองกนั ฟนฟเูดก็ทีถู่กกระท ํารนุแรง
ในครอบครัวดังที่ไดกลาวไวขางตนนั้น  แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหาของสังคมปจจุบันที่ตองเผชิญ
กบัเศรษฐกจิทีอ่ยูในชวงขาลง (ตกตํ่ า) สงผลใหเกิดความเครียด บางก็ตกงาน บางก็หันไปเสพยา 
และทายที่สุดก็ระบายกับเด็กที่อยูดวยกัน ซ่ึงนับวันจะมีจํ านวนเพิ่มขึ้นในทั่วทุกประเทศ ดังนั้น
มาตรการทางกฎหมายทีน่ ํามาปฏบิตัเิพือ่ใหเกดิความประโยชนสูงสดุตอเดก็ในครอบครวั จงึสมควร
ทีจ่ะตองมปีระสิทธิภาพทีด่แีละเหมาะสมเพยีงพอตอประเทศนัน้ๆ จงึขอยกตวัอยางมาตรการทางกฎหมาย
ของบางประเทศในบทตอไป

2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิเด็ก
จากปญหาเกี่ยวกับการใชความรุนแรงตอเด็กในครอบครัวตามที่ไดนํ าเสนอไป

ในเบือ้งตน  ไดกอใหเกดิความพยายามของนกัวชิาการทางกฎหมายหลากหลายในการเสนอแนวคดิตางๆ
ในการคุมครองสิทธิเด็ก ซ่ึงแนวคิดที่มีการนํ าเสนอมีความหลากหลาย แตกตางกันตามแตมุมมอง

                                                          
36 Donald Brieland and John Allen Lemmon. Ibid. p. 108.
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ของผูนํ าเสนอ อนึ่ง ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองปองกันและฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรง  
ในครอบครัวของประเทศใดๆ ยอมตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดที่เปนวัฒนธรรมในสังคม     
ที่ไดรับถายทอดมาจากอดีตหรือเปนผลมาจากการยอมรับแนวความคิดของสังคมอื่นที่มีเหตุผล  
มากกวาในสงัคมของตน ซ่ึงยอมสงผลสะทอนมายงัการบญัญตักิฎหมาย ทัง้นีแ้นวคดิในการคุมครอง
สิทธิเด็ก มีแนวความคิดที่สํ าคัญดังนี้

2.3.4 แนวคิดสากลในการคุมครองสิทธิเด็ก

2.3.4.1 แนวคิดเก่ียวกับอํ านาจตํ ารวจ (Police Power)
แนวความคดินี้เปนแนวความคิดในทางกฎหมายมหาชน (Public Law) 

เดมิทอํี านาจนีเ้ปนสวนหนึง่ในอ ํานาจของกษตัริย  แตในระบอบประชาธปิไตย หมายถงึ อํ านาจทัว่ไป
ของรฐัในฐานะผูใชอํ านาจอธปิไตยซึง่เปนทีย่อมรบักนัวารัฐมอํี านาจชนดิหนึง่เรยีกวา Police Power
หรืออํ านาจในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในรัฐ ศาลสูงสหรัฐเคยใหคํ าจํ ากัดความอํ านาจรัฐ 
ดงักลาวนี้  ซ่ึงปรากฏในทุกรัฐวา หมายถึง รัฐมีอํ านาจในการจัดใหราษฎรมสีวัสดิภาพ มีศีลธรรม 
มสีวัสดิการ หรือความเปนอยูที่ดี

อยางไรก็ตาม การใชอํ านาจ Police Power ในทางนิติบัญญัติแสดงออก
โดยผานการตรากฎหมาย เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณชิย ตลอดจนพระราชบญัญตัอ่ืินๆ
ดังนั้นเมื่อสถาบันครอบครัวทํ าหนาที่บกพรอง รัฐจึงตองเขาแทรกแซงและมีอํ านาจเต็มบริบูรณ     
ที่จะปกปองพลเมืองของรัฐใหพนจากภัยอันตรายจากบุคคลที่กระทํ าความผิดและมีภัยตอสังคม37  
ซ่ึงแนวคดินี้มีขอดี คือ ทํ าใหสามารถดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึง แตอาจเกิดขอเสียคือการที่อํ านาจ
อยูในคนเพียงบางกลุมทํ าใหอาจมีการผูกขาดอํ านาจได

2.3.4.2 แนวคดิพอปกครองลูก (Parents Patria)
แนวคดินีเ้ริ่มมาจากกฎหมายอังกฤษ (Common Law) ที่ถือวากษัตริย

เปนบดิาของประเทศ (The King as “Father of the Country”) โดยกษตัริยจะใชอํ านาจในการคุมครอง
เด็กทั้งหมดในอาณาจักรของพระองค เหตุผลของการใชอํ านาจดังกลาวเนื่องมาจากผูปกครองรัฐ
ตองการชวยเหลือพลเมืองซึ่งไมสามารถพอที่จะดูแลอารักษาตนเองได เพราะเนื่องจากอายุหรือ
ความสามารถดานจิตใจไมเอื้ออํ านวย

                                                          
37 Donald Brieland and John Allem Lemmon.  Ibid. pp. 137-138.
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ดงันัน้  หนาที่ของรัฐในฐานะเปนบิดามารดาเปนการแสดงแนวคิดที่วา
รัฐสามารถเขาแทรกแซงสถาบันครอบครัวได เมื่อบิดามารดาบกพรองในหนาที่ตอเด็กและเยาวชน 
ดงันัน้การทีรั่ฐกระท ําการโดยอาศยัแนวคดินีเ้ขาแทรกแซงสถาบนัครอบครวัมีขอสมมตุฐิานดงันี ้คอื

ก. อํ านาจนี้ตั้งอยูบนขอสันนิษฐานวา เด็กเปนผูขาดความสามารถ   
ทัง้ทางรางกาย จิตใจ และไมสามารถควบคุมสติและตรึกตรองโดยรอบคอบเชนเดียวกับผูใหญ

ข. ในการทีรั่ฐจะเขาแทรกแซงสถาบนัครอบครวั รัฐตองแสดงใหปรากฎ
วาบิดามารดาหรือผูปกครองไมเหมาะสมหรือไมมีความสามารถหรือบกพรองในหนาที่ในการดูแล
เอาใจใสเด็ก รัฐจะตองดํ าเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของเด็ก38 ซ่ึงขอดีคือชวยทํ าใหรัฐสามารถ
แกไขปญหาของครอบครวัได แตอาจท ําใหเกดิขอเสยีคอืเปนการลดิรอนสทิธสิวนบคุคลในครอบครวัได

2.3.4.3 แนวคิดเด็กมีสิทธิในฐานะปจเจกชน
แนวคดิ “เดก็มสิีทธใินฐานะปจเจกชน” ไดรับการยอมรบัและเตบิโตขึน้

อยางเต็มที่ในสมัยปจจุบัน คือ ศตวรรษที่ 20 เพราะแนวคิดมนุษยนิยมไดรับการยอมรับกันมาก    
ในยคุปจจบุนั จนสหประชาชาตไิดประกาศ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” และในป พ.ศ. 2505
สหประชาชาติไดประกาศ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน” ในและป พ.ศ. 2532       
องคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (Unicef) ไดประการใช “อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก”    
ทั้งปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ไดแสดงออกถึงความคิด 
“เดก็มสิีทธใินฐานะปจเจกชน” กลาวคอื การยอมรบัเดก็ในฐานะทีเ่ปนมนษุยคนหนึง่ กจ็ะไดรับปกปอง
คุมครองซึ่งเปนความคิดที่ไดรับการยอมรับและรับรองกันมากที่สุดในยุคปจจุบัน ซ่ึงขอดี คือ     
เปนการคุมครองสทิธเิดก็ แตอาจจะท ําใหเกดิขอเสียไดเพราะเดก็อาจจะไมสามารถใชสิทธไิดอยางดี
เทาที่ควร39

2.3.4.4 แนวความคิดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย
สํ าหรบัในสังคมไทยนัน้ แนวคดิ กระแสหลกั (Mainstream) ในการปฏบิตัิ

ตอเด็ก ก็คือ แนวคิดที่ถือวา “เด็กเปนสมบัติของพอแม” ซ่ึงแนวคิดนี้มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย     
สังคมไทยสมัยสุโขทัยนั้น มีการปกครองประชาชนที่มีเอกลักษณเดนชัด คือ การปกครองที่เรียกวา 
“พอปกครองลูก” สะทอนถึงความสัมพันธของพอกับลูกในระดับครอบครัวดวย การปกครอง   

                                                          
38 Donald Brieland and John Allen Lemmon. Ibid. p. 108.
39 วัชรินทร ปญเจกวิญูสกุล. เลมเดิม.
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แบบพอปกครองลกูมาจากอดุมการณของพระเจาอโศกมหาราชในอนิเดยี โดยหลักส ําคญัของการปกครอง
แบบพอกับลูก ก็คือ พระมหากษัตริยทรงปฏิบัติพระองคเสมือนหนึ่งทรงเปนพอของประชาชน 
กลาวคอื ทรงปกครองดูแลประชาชนอยางใกลชิดเหมือนพอดูแลลูก และขณะเดียวกัน ทรงมีอํ านาจ
สิทธิขาดเหนือชีวิตลูก การที่กษัตริยทรงมีสิทธิเด็ดขาดเหนือชีวิตประชาชนเสมือนเหนือชีวิตลูกนี้  
อาจจะกลาวไดวาแบบแผนความสมัพนัธในครอบครวั พอกอ็าจมสิีทธเิหนอืชีวติลูกเชนกนั ค ํากลาวนี้
ยนืยนัไดโดยขอความ ในศลิาจารกึสมยัสุโขทยัถือวาบคุคลทีเ่ปนเมยีและลกูมสีภาพเปนทรพัยสมบตัิ
ของพอหรือสามี พอหรือสามี พอแมจะยกลูกใหเปนมรดกตกทอดแกผูอ่ืนก็ได เห็นไดวาสังคม    
ในสมัยสุโขทัย เด็กถือเปนอํ านาจสิทธิขาดของครอบครัวโดยเฉพาะพอ

ในสมัยอยุธยา แมการปกครองจะเปลี่ยนจาก “พอปกครองลูก” เปน 
การปกครองแบบ “เทวราชา” คอื พระมหากษตัริยเปนเทพเจาลงมาจตุ ิแตภายในครอบครวัยงัคงถอืวา
พอมสิีทธเิหนอืชีวติลูกอยูนัน่เอง และยงัเนนหลักการกตญักูตเวท ี โดยปรากฎอยูในกฎหมายทีไ่ดรับ
คตทิางฮนิดรูะบไุวชัดเจนวา ลูกหลานผูใดจะฟองรอง ปูยา ตายาย พอแม ในโรงศาลไมได จะถกูโบย
ดวยลวดหนังอยางฉกรรจ

แนวคิด “เด็กเปนสมบัติของพอแม” ยังคงสืบทอดตอมาในสมัย        
กรุงรตันโกสนิทรตอนตน จากกฎหมายตราสามดวงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช
ทรงรวบรวมจากกฎหมายตางๆ ในยุคกรุงศรีอยุธยาเอาไวนั้น ปรากฏหลักกฎหมายเกี่ยวกับ         
การซื้อขายทาสอันเปนการรับรองใหมีการเอาคนไปเปนทาส บิดามารดามีอํ านาจชอบทีจ่ะขายฝาก
บุตรของตนไปเปนทาสใหกับนายเงินโดยอิสระ ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นสภาพสังคมในสมัยนั้น
ทีไ่มมีการยอมรับสิทธิเด็ก เพราะถือวาเด็กเปนกรรมสิทธิ์ของบิดามารดา

เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจ าอยู หัว รัชกาลที่ 4          
แหงกรุงรัตนโกสนิทร ไดทรงเห็นวา การบังคับขายบุตรไปเปนทาสโดยบุตรไมยินยอมสมัครใจนั้น 
นบัวาเปนเรื่องไมเปนธรรมตอบุตร เพราะบุตรไมใชชาง มา วัว ควาย ที่จะนํ าไปขายอยางใดก็ได 
ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหประกาศกฎหมายกํ าหนดเงื่อนไขในการขายบุตรของบิดา
มารดาวาจะกระทํ าไดก็ตองใหบุตรยินยอม และยินยอมใหขายในราคาเทาใด ก็ขายไดเพียงเทานั้น 
เพราะถาขายราคาสูงภาระในการไถตัวใหเปนอิสระของบุตรก็จะสูงตามไปดวย  นับวาเปนกฎหมาย
ทีส่รางหลักประกนัสทิธิใหแกเดก็ฉบบัแรกของประเทศไทย และเปนพระปรชีาสามารถของรชักาลที ่4
ทีท่รงลดทอนอ ํานาจของบดิามารดาตามจารตีประเพณลีงอยางละมนุละมอม ดวยการก ําหนดเงือ่นไข
การขายบุตรไว ตอมาไดมีประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีการยุติสถานะของบุคคล
ประเภททาสอยางสิ้นเชิง รวมทั้งการซื้อขาย จ ําหนาย รับ หรือหนวงเหนี่ยวบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว 
ดงันัน้ การขายบุตรในแงของกฎหมายลายลักษณอักษร จึงเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย
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แตอยางไรกต็าม การขายบตุรกย็งัคงมอียู โดยเปนไปในรปูของการยกบตุร
ไวใชงาน หรือบํ าเรอทางเพศตอนายเงินตางดอกเบี้ย หรือเพื่อชํ าระหนี้ ดังนั้น เร่ืองการทารุณตอเด็ก
กเ็ชือ่วายงัคงมอียูไมไดลดนอยลงแตอยางใด จนมาถงึสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการปฏิรูปการปกครองใหทันสมัยอยางประเทศตะวันตก   
ทํ าใหอํ านาจรัฐในสมัยนั้นเขมแข็งและเริ่มพัฒนาเขาสู รูปแบบรัฐสมัยใหม (Modem State)            
รัฐในสมยัรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มเขาแทรกแซงอํ านาจของสถาบันครอบครัวที่มีเหนือเด็ก แตแนวคิดที่วา
เด็กเปนสมบัติของพอแมก็ยังคงเปนแนวคิดหลักของสังคมไทยสมัยนั้นอยู แนวคิดเด็กเปนสมบัติ
ของรฐัหรือสังคมไดมบีทบาทมากขึน้ตัง้แต พ.ศ. 2478 ทีม่พีระราชบญัญตัปิระถมศกึษา เปนการทีรั่ฐ
จัดการศึกษาภาคบังคับใหเด็ก เพื่อปลูกฝงความคิดอุดมการณของรัฐใหแกเด็ก สวนแนวคิด       
“เด็กมีสิทธิในฐานะปจเจกชน” เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยพรอมกับการยอมรับของแนวคิดนี้ในโลก
ตะวันตก ดังที่สหประชาชาติไดประกาศ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” “ปฏิญญาสากล     
วาดวยสิทธเิดก็และเยาวชน” และอนสัุญญาวาดวยสิทธเิดก็ ประเทศไทยในฐานะทีอ่ยูรวมประชาคมโลก
และไดเปนสมาชกิขององคการสหประชาชาตจิงึไดรับอทิธพิลของแงคดิ “เดก็มสิีทธใินฐานะปจเจกชน”
มาดวย อยางไรก็ตาม แนวคิดหลักในสังคมไทยในการปฏิบัติตอเด็กยังมองวา เด็กเปนสมบัติ      
ของพอแมอยู เพราะแนวคดินีไ้ดฝงรากลกึในสงัคมไทยมาเปนเวลานานแลว สวนแนวคดิเดก็เปนสมบตัิ
ของรัฐก็เขามีอิทธิพลในสังคมไทยในยุคปจจุบันนี้40

2.4  ความสอดคลองของกฎหมายไทยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวางประเทศ

แนวความคิดในการคุมครองเด็กเปนแนวความคิดสากลที่มาจากปฏิญญาสากลและ
อนุสัญญาระหวางประเทศ และโดยที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกและใหสัตยาบันรับรอง
ปฏิญญาและอนสัุญญาเหลานี ้ จงึจ ําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองศกึษาและท ําความเขาใจเพือ่จะไดทราบทีม่า
และแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองเด็กในกฎหมายไทยตอไป

2.4.1 การคุมครองสิทธิเด็กในระดับสากล
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
หากพิจารณาเกี่ยวกับปฏิญญาและอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ

ของเด็กแลว จะเหน็วามหีลายฉับดวยกัน ดังจะไดพิจารณาโดยลํ าดับดังนี้

                                                          
40 วัชรินทร ปกเจกวิญูสกุล. แหลงเดิม. หนา 38.
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ประกาศโดยสมัชชาสหประชาชาติ         
เมือ่วนัที ่10 ธันวาคม 2491 ถึงแมวาปฏิญญานี้ยังไมมีฐานะเปนกฎหมายระหวางประเทศ แตจัดเปน
คํ าประกาศที่ไดรับการยอมรับโดยมติเอกฉันทจากที่ประชุมสมาชิกของสหประชาชาติ รวมทั้ง
ประเทศไทยดวย โดยประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติทุกประเทศมีพันธะทางศีลธรรมที่ตอง
ปฏิบัติตามในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดระบุเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในขอ 25 (2) วา
มารดาและเด็กชอบที่จะไดรับการดูแลและความชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทั้งหลายไมวาจะเปน       
ในหรือนอกสมรส ยอมไดรับความคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน

นอกจากปฏิญญาฯ ก็ยังรับรองสิทธิในดานอื่นๆ ของบุคคลอื่น รวมท้ังเด็กดวย 
เชน ความอิสระเสรีและความเทาเทียมกัน โดยไมมีการจํ าแนกในเรื่องเชื้อชาติ กํ าเนิด สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง ฯลฯ ความเปนอิสระจากการถูกบังคับใหเปนทาส การไดรับ
การปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนัทางกฎหมาย สิทธิในการถอืสัญชาต ิ สิทธิในการสมรส การรบัการศกึษา
การไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เปนตน

2.4.2 ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธิเดก็ และอนสุญัญาวาดวยสทิธิเดก็ขององคการสหประชาชาติ
สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดลงมติเห็นชอบในปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

เมื่อป พ.ศ.2502 ซ่ึงรับรองสิทธิมนุษยชนของเด็กไว แตเนื่องจากปฏิญญาสิทธิเด็กมิใชกฎหมาย
ระหวางประเทศ เชนเดียวกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ดังนั้น คณะกรรมาธิการ          
ดานสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ จึงไดรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขึ้น เพื่อใหผลบังคับ
อยางจริงจังแกรัฐที่ใหการรับรอง ตอมาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
ไดมมีตยิอมรับและจะเรียกรองใหสมาชิกแตละประเทศลงนามเขาในภาคีอนุสัญญาตอไป

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2533 ผูนํ าประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดรวมประชุม
เพือ่เดก็ครัง้แรกของโลกทีอ่งคการสหประชาชาต ิ เพือ่ตอกยํ ้าการด ําเนนิการเพือ่สงเสรมิสิทธขิองเดก็
ทั่วโลก

สํ าหรับประเทศไทย บุคคลและกลุมองคกรสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรสงเสรมิสิทธิเดก็ พยายามผลกัดนัใหรัฐบาลเขาเปนภาคอีนสัุญญานี ้ ซ่ึงในระยะแรกรฐับาลไทย
กย็งัไมยอมรบัอนสัุญญาฉบบันี ้ทัง้นีเ้พราะหนวยงานบางแหงเหน็วาบางขอไมสอดคลองกบัสถานการณ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 7 ที่ระบุวา “เด็กทุกคนจะตองไดรับการประกันจากรัฐ  
ใหมช่ืีอ สัญชาติ และมาตรา 22 เกี่ยวกับสิทธิของเด็กในฐานะผูล้ีภัย ถาหากรัฐบาลไทยลงนาม     
เขาเปนภาคีอนุสัญญานี้ กฎหมายภายในประเทศฉบับใดที่ขัดกับอนุสัญญาจะตองไดรับการแกไข 
เชน ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ 337 พ.ศ. 2505 ทีถ่อนและไมใหสัญชาตกิบัเดก็ทีเ่กดิในประเทศไทย
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โดยมบีดิาเปนคนตางดาว ซ่ึงไมใหสิทธิมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใช
เมือ่วนัที ่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2533 ประเทศไทยจงึตองตัง้ขอสงวนในมาตราดงักลาว ภายหลังจากลงนาม
รับรองเขารวมเปนสมาชิก พรอมกับประเทศตางๆ กวา 120 ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยลงนาม       
เปนสมาชิกในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535

สํ าหรบัอนสัุญญาวาดวยสิทธิเดก็อนัเกีย่วเนือ่งกบัเดก็ถูกทารณุกรรมนัน้ อยูในหลัก
การคุมครองสิทธิเด็กทางแพง ซ่ึงมีสาระสํ าคัญในมาตรา 7 8 9 10 27 และหลักการคุมครองรางกาย 
ชีวิต เสรีภาพ และสวสัดภิาพของเด็ก โดยมุงคุมครองมิใหเด็กถูกขมเหงรังแก หรือถูกละเมิดสิทธิ
เหนือรางกาย ชีวิต และเสรีภาพ รวมทั้งสวสัดภิาพ ไมวาจะทํ าราย ฆา ลวงเกินทางเพศ ขูดรีด        
หากํ าไรทางเพศ หรือคากํ าไรทางเศรษฐกิจ หรือนํ าเด็กไปเปนวัตถุซ้ือขาย หรือปฏิบัติตอเด็ก     
อยางไมเหมาะสม เปนเหตใุหเกดิผลเสยีตอสวสัดภิาพของเดก็ รวมทัง้คุมครอง ใหมกีารเยยีวยา ฟนฟเูดก็
ผูตกเปนเหยื่อของการกระทํ าดังกลาว ใหกลับคืนสูสภาพปกติดวย โดยมีสาระสํ าคัญบัญญัติไว     
ในมาตรา 19 32 33 34 35 36 37 38 และมาตรา 39

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ถือเปนรัฐธรรมนญูฉบบัแรก
ทีใ่หหลักประกันเพื่อใหการคุมครองและรับรองสิทธิเด็ก ดังนี้

ก. การใหความคุมครองในความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน รวมไปถึง
การเลอืกปฏิบัติ เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องอายุ (มาตรา 30) จะกระทํ ามิได

ข. สิทธทิี่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ฟรีจากรัฐ (มาตรา 43)
ค. หนาทีข่องรฐัทีจ่ะตองคุมครองและเลีย้งดเูดก็ และเยาวชนทีไ่ดรับความรนุแรง

ในครอบครวัและไมมผูีดแูลหรือถูกทอดทิง้ มสิีทธิไดรับการเลีย้งดแูละการศกึษาอบรมจากรฐั (มาตรา 53)  
เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและ
การปฏิบัติอันไมเปนธรรมดา

ง. รัฐตองคุมครองการใชแรงงานเด็ก (มาตรา 86)
จ. การพจิารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กในสภาผูแทนราษฎร ที่มิไดพิจารณา

โดยกรรมาธกิารเตม็สภา จะตองใหองคกรเอกชนทีเ่กีย่วของกบัเดก็เขาเปนคณะกรรมาธกิารวสิามญัดวย
ดังนั้น จะเห็นไดวารัฐบาลไดตระหนักถึงความสํ าคัญของเด็กซึ่งเปนทรัพยากร

อันมคีาทีจ่ะตองใหความคุมครองและปกปองและพฒันาอยางดทีีสุ่ด ดงัจะเหน็ไดจากมกีารตรากฎหมาย
หรือแกไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่ใหสอดคลองกบัรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540
ไดแก พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาอาญาในสวนทีเ่กีย่วกบั
การสอบปากคํ าเด็ก เปนตน
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สํ าหรับมาตรการทางกฎหมายของไทยในการคุมครองปองกันและฟนฟูเด็ก     
ทีถู่กกระทํ ารุนแรงในครอบครัว มดีังนี้

2.5  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

ไดแก กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองเด็กมิใหบุคคลใดกระทํ าใดอันเปนการประทุษราย
ตอชีวติรางกายและจิตใจของเด็ก ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

2.5.1 มาตรการทางกฎหมายแพงในการคุมครองสทิธิเดก็ท่ีถกูกระทํ ารนุแรงในครอบครวั
โดยหลักธรรมชาติและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บิดามารดายอมมี

หนาที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรและยังมีสิทธิที่จะลงโทษบุตรเพื่อวากลาวสั่งสอนตามสมควร อันเปน  
การใชอํ านาจปกครองของบดิามารดา แตหากบดิามารดาใชอํ านาจปกครองโดยมชิอบหรือประพฤตช่ัิวราย
ตอผูเยาวซ่ึงเปนบตุร เชน การใชความรนุแรงเกนิกวาการลงโทษเพือ่วากลาวสัง่สอน การลวงเกนิทางเพศ
ตอเดก็ หรือ บิดามารดาใชอํ านาจปกครองผูเยาวโดยมิชอบหรือประพฤติช่ัวรายตอผูเยาวซ่ึงเปนบุตร 
กรณีนี้บิดามารดายอมถูกถอนอํ านาจปกครอง

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กํ าหนดเหตุในการถอนอํ านาจปกครอง 
(Parental  Power) ไว 3 กรณี  ดงันี้

1) บดิาหรอืมารดาผูใชอํ านาจปกครองถกูศาลสัง่มคี ําสัง่ใหเปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ

เนื่องจากบิดาหรือมารดาที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือ
เสมือนไรความสามารถนี้ ยอมไมสามารถกระทํ ากิจการที่เปนของตนเองไดแลว จึงไมสมควร        
ทีจ่ะใหเปนผูใชอํ านาจปกครองบุตรตอไป เพราะจะเกิดความเสียหายแกบุตรได

2) บดิาหรอืมารดาผูใชอํ านาจปกครอง ใชอํ านาจปกครองเกี่ยวแกตัวบุตรผูเยาว
โดยมิชอบ

การที่บิดาหรือมารดาใชอํ านาจปกครองเกี่ยวแกตัวบุคคลโดยมิชอบ (about 
the parental power) เปนกรณทีีบ่ดิาหรือมารดาไดกระทํ าตอบุตรผูเยาวในลักษณะที่กอใหเกิดหรือ
นาจะเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจหรือสวัสดิภาพของบุตร เชน ลงโทษเฆี่ยนตีบุตร 
อยางทารณุตลอดเวลา การใหบตุรท ํางานโดยเสีย่งอนัตรายโดยไมมเีหตผุลอันสมควร ยยุงใหการเปนขโมย
และปลอยปละละเลยไมเล้ียงดูบุตร เปนตน ถือวาเปนการใชอํ านาจปกครองบุตรผูเยาวโดยมิชอบ
อันเปนเหตุที่จะถอนอํ านาจปกครองได
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3) บิดาหรือมารดาผูใชอํ านาจปกครองประพฤติช่ัวราย เปนกรณีที่บิดาหรือ
มารดาไดประพฤติที่ไมสมควรหรือไมมีศีลธรรมตอบุตรผูเยาวในลักษณะที่สังคมไมอาจยอมรับได 
เชน กระท ําผิดทางเพศตอบตุร ทอดทิง้บตุร บงัคบับตุรใหเปนโสเภณ ีเปนตน หรืออาจจะเปนการกระท ํา
โดยเฉพาะตอบดิาหรอืมารดา เชน เปนพอคายาเสพตดิรายใหญ เสพสรุาจนไมอาจครองสตไิดเปนอาจณิ
เปนตน และการกระทํ าจนมีเหตุอันเชื่อวานาจะเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอสุขภาพทางกาย
หรือจิตใจหรือศีลธรรมอันดีของบุตร

แตอยางไรก็ตาม ผูที่มีอํ านาจที่จะถอนอํ านาจปกครองนั้น กฎหมายใหอํ านาจ
เฉพาะแตบุคคลดังตอไปนี้

1) ศาลสัง่ถอนอ ํานาจปกครอง ตองเปนกรณทีีศ่าลก ําลังพจิารณาคดคีรอบครวัอยู
และปรากฏขอเทจ็จรงิตอศาลนัน้วา ผูใชอํ านาจปกครองมพีฤตกิรรมเขาเงือ่นไขทีม่าตรา 1582 ก ําหนด
ตวัอยางเชน เปนผูลวงเกินทางเพศตอเด็กผูเยาว เปนตน ศาลนั้นมีอํ านาจหยิบยกคดี ขึ้นมาทํ าคํ าส่ัง
ถอนอํ านาจปกครองไดเอง ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดํ าเนินกระบวนพิจารณาคดีครอบครัวอยูใน
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534

2) ญาตขิองเดก็ผูเยาวรองขอใหศาลถอนอ ํานาจปกครอง ซ่ึงจะตองเปนญาตโิดยนตินิยั
เชน พี ่ลุง ปา นา อา ตา ยาย เปนตน การที่บิดาไมไดจดทะเบียนสมรสกับมารดามีผลทํ าใหเปนบิดา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ญาติทางบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายจึงไมถือเปนญาติตามความหมาย      
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1582

3) พนกังานอยัการรองขอใหศาลถอนอ ํานาจปกครอง ซ่ึงเริม่จากผูมสีวนไดเสยี
หรือญาติของเด็กผูเยาวนั่นเอง

จึงเห็นไดวา การถอนอํ านาจปกครองดังกลาวจะตองมีขอเท็จจริงมาสูศาล     
ศาลจึงจะมีอํ านาจสั่งถอนอํ านาจปกครองได ซ่ึงในความเปนจริงขอเท็จจริงเชนนี้แทบไมสามารถ 
มาสูศาลได ดงันัน้จงึเปนหนาทีข่องญาตผูิเยาวหรืออัยการมากกวาทีจ่ะขอใหศาลถอนอ ํานาจปกครอง

2.5.2 มาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุมครองสิทธิเด็กในการถูกกระทํ ารุนแรง     
ในครอบครัวตามประมวลกฎหมายอาญา

การคุมครองสิทธิในชีวิตและรางกายของเด็กนั้น ประมวลกฎหมายอาญาไดให
ความคุมครองเปนพิเศษกวาบุคคลทั่วไป โดยไดกํ าหนดโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดหนักกวา
โทษที่จะไดกระทํ าตอบุคคลทั่วไป กลาวคือ
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1) กระทํ าชํ าเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตส่ีป
ถึงยีสิ่บป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277

2) กระท ําอนาจารแกเดก็อายยุงัไมเกนิสบิหาป โดยเดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไมกต็าม
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินส่ีป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 279

3) ความผดิฐานทอดทิ้งเด็ก ไดแก ผูใดทอดทิ้งเด็ก อายุยังไมเกินเกาป ณ ที่ใด
เพื่อใหเด็กนั้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทํ าใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล ตองระวางโทษจํ าคุก      
ไมเกนิสามป หรือปรบัไมเกนิหกพนับาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 306

4) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ไดแก
(1) ผูใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถเอาตัวเด็กอายุไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษ

จ ําคกุตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือจํ าคุกตลอดชีวิต หรือ
ประหารชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313

(2) ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป       
ไปเสยีจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับ
ตัง้แตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317

(3) ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป แตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดา 
มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองป และ
ปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318

(4) ความผดิลหุโทษ ไดแก ผูใดกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการทารุณ
ตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ซ่ึงตองพึ่งผูนั้นเปนการดํ ารงชีพหรือการอื่นใด ตองระวางโทษจํ าคุก 
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 398

แตอยางไรก็ตาม เมื่อความผิดเกิดขึ้นแกเด็กแลว กระบวนการดํ าเนินคดีอาญา  
จึงเริ่มตั้งแตการรองทุกขการสอบสวน การดํ าเนินคดีอาญาในชั้นศาลและพิพากษาในที่สุด ยังคง
ด ําเนนิการในลกัษณะเชนเดียวกับการดํ าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป ทั้งๆ ที่ เปนคดีที่เด็กเปนผูเสียหาย 
ดังจะเห็นไดจากในการสอบสวนอันเปนการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น เพือ่นํ ามาใชในการพิสูจน
การกระทํ าความผิดของผูตองหาซึ่งเปนบุคคลในครอบครัวแตเพียงฝายเดียว แตไมมีการรวบรวม
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พยานหลักฐานเกี่ยวกับเด็กซ่ึงเปนผูเสียหายเพื่อใชเปนขอมูลเพื่อกํ าหนดกระบวนการที่เหมาะสม 
เพือ่ปองกันคุมครองและฟนฟูเด็กนั้นตอไป41

สํ าหรับการคุมครองเด็กในการใหเด็กจะใหปากคํ าตอพนักงานสอบสวนและ
ตองเบิกความในชั้นพิจารณาของศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกํ าหนดวิธีการ  
ในการสอบปากคํ าและการสืบพยานเด็ก ดังนี้

1) เปนคดีที่มีอัตราโทษจํ าคุกอยางสูงตั้งแตสามปขึ้นไปหรือ
2) เปนคดทีีม่อัีตราโทษจ ําคกุอยางสงูไมถึงสามป และผูเสียหายหรอืพยานซึง่เปนเดก็

รองขอ
3) ในคดที ํารายรางกายเด็กอายุไมเกินสิบแปดป

(1) ตองแยกการสอบปากค ําใหเปนสวนสัดในสถานทีท่ีเ่หมาะสมส ําหรับเดก็
(2) ใหมนีกัจติวทิยาหรอืนกัสังคมสงเคราะห บคุคลทีเ่ดก็รองขอ และพนกังาน

อัยการเขารวมในการถามปากคํ าดวย
(3) ใหพนักงานสอบสวนมีหนาที่แจงบุคคลดังกลาวทราบ
(4) ใหพนกังานสอบสวนจดัใหมกีารบนัทกึภาพและเสยีง การถามปากค ําดงักลาว

ซ่ึงสามารถนํ าออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน นอกจากนี้การสอบปากคํ าที่มีการบันทึก  
วดีโีอนัน้ อาจถูกถือเปนสวนหนึง่ของค ําเบกิความของพยานเดก็นัน้ไดในกรณทีีไ่มสามารถน ําตวัพยาน
มาเบิกความ

ทัง้นี ้ การด ําเนนิคดอีาญา ยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ
โดยทัว่ไปซึง่อาจไมเปนผลดตีอเดก็ เนือ่งจากหากเปนกรณทีีผู่ตองหาซึง่เปนบดิามารดาของเดก็ไดรับ
การประกนัตวัไปตามกฎหมายและกลบัไปอยูรวมกบัเดก็ ยอมอาจเกดิการท ํารายเดก็ตอไป จงึเปนกรณี
ทีต่องมีการทบทวนมาตรการกฎหมาย ตอไป

นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาของไทย ยงัไมมกีารก ําหนด
ใหมีการแจงเหตุ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวไดทํ ารายเด็กและไมมีบทบัญญัติใหความคุมครอง  
แกผูแจงเหต ุ ซ่ึงมเีจตนาด ีและมบีทลงโทษแกผูไมแจงเหตโุดยเฉพาะแพทย พยาบาล นกัสังคมสงเคราะห
ครูผูใหคํ าปรึกษา และผูดูแลเด็ก ซ่ึงอาจนํ า พ.ร.บ. คุมครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 มาพิจารณาปรับใช
ตอไป

                                                          
41 UNICEF. (2543). กฎหมายและแนวปฏิบัติในประเทศไทยเฉพาะกรณีท่ีไมสอดคลอง

ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา: รายงานการวิเคราะห. หนา 15.
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องคกรท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย
องคกรสํ าคัญที่เกี่ยวของ ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลที่จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534
โดยก ําหนดใหอํ านาจพิจารณาและพิพากษา หรือมีคํ าส่ังในคดีตางๆ ดังนี้

1) คดอีาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทํ าความผิด
2) คดอีาญาทีผู่กระท ําความผดิมอีายไุมเกนิ 20 ปบริบรูณ และเปนคดทีีอ่ยูในอ ํานาจ

ของศาลทีพ่ิพากษาคดีอาญาแตศาลนั้นไดส่ังใหโอนคดีไปพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว
3) คดคีรอบครัว ซ่ึงจะตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
4) คดทีีศ่าลจะตองพิพากษาหรือส่ังเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชน ตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายซึ่งบัญญัติใหเปนอํ านาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
ในปจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวยังไมมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม 4) 

เนื่องจากยังไมมีกฎหมายอื่นใหอํ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวที่จะพิจารณาหรือมีคํ าสั่งเกี่ยวกับ
ตวัเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ดังนั้นอํ านาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุมครองเด็ก
จากการทารุณกรรม โดยบุคคลในครอบครัวจึงมีขอบเขตจํ ากัด กลาวคือ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จะมีอํ านาจหนาที่ภายในขอบเขตของการพิจารณาคดีครอบครัว ซ่ึงอยูภายใตบังคับบทบัญญัติ    
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และบทบญัญตัิเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีครอบครัวในหมวด 10 และหมวด 11 แหงพระราชบัญญัติ  
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 หรือกลาว   
อีกนยัหนึง่วา ในการพจิารณาพพิากษาในคดทีารณุกรรมเดก็นัน้ ศาลเยาวชนและครอบครวัในปจจบุนั
มีอํ านาจพิจารณาและพิพากษาเพื่อใหความคุมครองแกเด็กไดในขอบเขตของการใชอํ านาจปกครอง
โดยมชิอบเทานั้น ซ่ึงไมสอดคลองกับลักษณะแหงการกระทํ าทารุณกรรมเด็กที่มักจะเปนทั้งการใช
อํ านาจปกครองโดยมิชอบละเมิดตอเด็กและเปนความผิดทางอาญา จะเห็นไดจากสถิติเด็กถูกละเมิด
สิทธทิีไ่ดรับการชวยเหลือโดยประมาณ โดยมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กป 2546  ดังนี้

- ลวงเกินทางเพศ 1,315 คน
- โสเภณีเด็ก 1,356 คน
- ทํ ารายรางกาย    508 คน
- แรงงานเด็ก    428 คน
- หาย-ลักพา    111 คน
- อ่ืนๆ    534 คน
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หาย-ลกัพา
อ่ืน ๆ

รวมเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ์ 4,252 คน

หมายเหตุ ในการพจิารณาพพิากษาในคดทีารณุกรรมเดก็นัน้ ศาลเยาวชนและครอบครวัในปจจบุนั
มีอํ านาจพิจารณาและพิพากษาเพื่อใหความคุมครองแกเด็กไดในขอบเขตของการใชอํ านาจปกครอง
โดยมิชอบเทานั้น

ดงัรปูภาพกราฟแสดงขอมูลสถิติเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ภาพที่ 2.1  กราฟแสดงขอมูลสถิติเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ์

2.6  มาตรการในการปองกันเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

ไดแก กฎหมายที่ไดตราขึ้นเพื่อปองกันเด็กใหรอดพนจากการที่บุคคลใดจะกระทํ าราย
ตอเดก็ ดงัจะเห็นไดจากมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา

โดยวธีิการเพือ่ความปลอดภยัเปนมาตรการซึง่อาจน ํามาใชแกบคุคลหนึง่บคุคลใด แมวา
บคุคลนัน้จะยงัมไิดกระท ําความผดิหรอืไดกระท ําความผดิแลว แตมแีนวโนมทีจ่ะกระท ําความผดิขึน้
ตอเด็กอีกในอนาคต42 ทัง้นี้วิธีการเพื่อความปลอดภัยมีดังนี้

                                                          
42 ณรงค ใจหาญ. (2543). กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย. หนา 136.
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1) กักกัน
เปนการควบคมุผูกระท ําความผดิตดินสัิยไวภายในเขตก ําหนดเพือ่ปองกนัการกระท ํา

ความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝกหัดอาชีพ43 โดยกกักันยอมนํ ามาใชในกรณีที่บุคคลในครอบครัว 
จะกระทํ าผิดทางเพศหรือไดกระทํ าผิดตอเสรีภาพและรางกายตอเด็ก แตการใชมาตรการดังกลาว
ตองปรากฏวาบุคคลนั้นไดเคยกระทํ าผิดตามที่กฎหมายกํ าหนดและศาลไดพิพากษาลงโทษจํ าคุก 
ไมตํ ่ากวา 6 เดือน แตหากบุคคลในครอบครัวที่เคยทํ ารายเด็กยังไมเคยถูกจํ าคุกในขอหาเชนวานั้น 
ยอมไมอาจนํ าเอาวิธีการกักกันมาใชได

แตอยางไรกต็าม หากพจิารณาในการรองขอใหศาลใชวธีิการเพือ่ความปลอดภยันัน้
ตองปรากฏวาบิดามารดาตองเคยตองโทษจํ าคุกตามเงื่อนไขของกฎหมายในกรณีของการขอกักกัน 
แตหากไมเคยยอมไมสามารถนํ ามาใชได กรณีของการนํ าวิธีเพื่อความปลอดภัย นํ ามาใชไดก็เฉพาะ
การเรยีกประกนัทณัฑบนและคมุตวัไวในสถานพยาบาล แตหากบดิามารดาตองถูกคมุตวัในสถานพยาบาล
บตุรซึง่เปนเด็กก็ยอมจะขาดไรอุปการะไมมีผูดูแล

2) หามเขาเขตกํ าหนด เปนการหามมิใหผูกระทํ าผิดเขาไปในทองที่หรือสถานที่
กํ าหนดไวในคํ าพิพากษา ซ่ึงศาลอาจสั่งในคํ าพิพากษาวาเมื่อพนโทษตามคํ าพิพากษาแลวหามเขา
เขตก ําหนดเปนเวลาไมเกิน 5 ป ดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44 และ45

3) เรยีกประกนัทณัฑบนในกรณคีวามผดิยงัไมเกนิขึน้และยงัไมมผูีไดรับความเสยีหายเลย
แตมแีนวโนมวาผูใดจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน พนักงานอัยการ
มีอํ านาจขอใหศาลสั่งผูนั้นใหหาทัณฑบนตอศาลได และศาลมีอํ านาจเรียกผูนั้นใหทํ าทัณฑบน   
ภายใน 2 ป โดยกํ าหนดจํ านวนเงิน ไมเกิน 5,000 บาท ดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 46

4) คมุตวัไวในสถานพยาบาล ถาศาลเหน็วาปลอยตวัผูมจีติบกพรอง โรคจติหรือจติฟนเฟอน
ซ่ึงไมตองรบัโทษ หรือรับการลดโทษตาม มาตรา 65 จะเปนการไมปลอดภยัแกประชาชน ศาลจะสัง่
ใหไปคมุตัวไวสถานพยาบาลก็ได ดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48

5) หามประกอบอาชพีบางอยาง หากศาลเหน็วาผูนัน้กระท ําความผดิ โดยอาศยัโอกาส
จากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และหากผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตอไป อาจจะกระทํ า
ความผิดเชนนั้นอีก ศาลจะสั่งไวในคํ าพิพากษาหามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกํ าหนดเวลา  
ไมเกนิ 5 ป นับแตพนโทษไปแลวก็ได ดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50

                                                          
43 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40.
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2.7  มาตราการในการฟนฟูเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

ไดแก มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการการฟนฟูสมรรถภาพทั้งในดานรางกาย
และจติใจของเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว มีดังนี้

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 เรื่อง การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ลงวันที่             
27 พฤศจิกายน 2515

เปนกฎหมายฉบบัแรกทีรั่ฐใหความสนใจแก “เดก็” โดยตระหนกัถึงความส ําคญัของเดก็
ในฐานะทีเ่ปนทรพัยากรบคุคลอนัมคีา ทัง้นีไ้ดมกีารก ําหนดวธีิการใหการสงเคราะหและการคุมครองเดก็
ซ่ึงมอีายไุมครบสิบแปดปบริบูรณและยังไมบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส ทั้งนี้เด็กที่อยูในขายที่ตอง
ไดรับการดแูลภายในกฎหมายฉบบันี ้ไดแก เดก็ก ําพราอนาถาทีข่าดผูอุปการะเลีย้งด ูผูเยาวซ่ึงประพฤตติน
ไมสมควรแกวัย และเด็กซึ่งตกอยูในสภาพแวดลอมอันเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอรางกาย จิตใจ 
และศลีธรรม นอกจากนี้ ยังไดมีการกํ าหนดหนาที่ใหแกบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กใหปฏิบัติ
ตามอ ํานาจหนาที่ของเจาพนักงานที่มีอํ านาจอีกดวย

ในสวนของการสงเคราะหเดก็นัน้ ไดมกีารก ําหนดใหเดก็หรือผูเยาวทีจ่ะไดรับการสงเคราะห
ภายใตกฎหมายฉบับนี้ ไดแก

1) เด็กที่ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครอง
2) เดก็ทีบ่ดิามารดาหรอืผูปกครองทอดทิง้ไว ณ สถานทีใ่ดทีห่นึง่หรอืเปนผูเยาวพลัดหลง
3) เดก็ทีบ่ดิามารดาหรอืผูปกครองใหความอปุการะเลีย้งดทูีไ่มเหมาะสม หรือไมสามารถ

ใหความอปุการะเลี้ยงดูได เพราะเหตุที่ถูกจํ าคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ ปวยทางรางกายหรือจิตใจ 
หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกเด็กทั้งทางรางกายหรือจิตใจ หรือตกอยู
ในภาวะอืน่ใดอนัอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูเยาวทั้งทางรางกายจิตใจ หรือศีลธรรม

4) พิการทางรางกาย สมอง สติปญญา หรือจิตใจ
ทั้งนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจดํ าเนินการใหการสงเคราะหแกผูเยาวดังกลาวและหรือ

ครอบครัวของเด็กตามความเหมาะสมดังตอไปนี้
ก) พจิารณาชวยเหลือครอบครัวของเด็กนั้น เพื่อใหบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็ก

สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามควรแกอัตภาพ
ข) มอบเดก็ใหอยูในความอปุการะของบคุคลอืน่ หรือสถานรบัเลีย้งเดก็หรือสถานสงเคราะห

ผูเยาวของเอกชน
ค) มอบเดก็ใหเปนบตุรบญุธรรมของบคุคลอืน่ภายใตบทบญัญตัแิหงกฎหมายวาดวยการนัน้
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ง) รับผูเยาวไวในสถานรบัเลีย้งผูเยาวหรือสถานสงเคราะหของทางราชการพระราชบญัญตัิ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546

เปนกฎหมายทีจ่ดัท ําโดยส ํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
(ส.ย.ช.) ซ่ึงเกี่ยวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติของผูเยาว 
และเพือ่ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 รวมทั้ง    
เพื่อแกไขใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กทั้งนี้ รางกฎหมายเดิมไดใหช่ือวา     
“รางพระราชบัญญัติสงเคราะห คุมครอง สวสัดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก พ.ศ….” และ
ตอมาใหถูกแกไขชื่อเปน “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546”

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีสาระสํ าคัญดังนี้
1) ก ําหนดขอบเขตส ําหรบัเดก็และเยาวชนอนัพงึไดรับการสงเคราะห เชน เปนเดก็ก ําพรา

ทีไ่มมบีดิามารดา หรือเปนเดก็เรรอนถูกทอดทิง้ บดิามารดาหรอืผูปกครองไมสามารถอปุการะเลีย้งดไูด
ดวยเหตหุนึง่เหตใุด หรือกรณทีีเ่ดก็ไดรับการเลีย้งดมูชิอบ ถูกกระท ํารุนแรง หรือตกอยูในภาวะอืน่ใด
อันอาจเปนเหตุใหเด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือตกอยูในภาวะยากลํ าบาก         
โดยใหอํ านาจพนกังานเจาหนาที ่หรือผูซ่ึงมหีนาทีต่องปฏิบตัติามรางพระราชบญัญตัฯิ นี ้ด ําเนนิการ
ใหการสงเคราะหเดก็หรอืเยาวชนตามมาตรา 28 เชน ท ําการตรวจคนสถานทีใ่ดๆ ทีน่าเชือ่วามกีารกระท ํา
รุนแรงเด็กหรือเยาวชนโดยมีหมายคนจากอธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอํ าเภอแหงทองที่นั้น 
เวนแตเปนกรณีเรงดวน หากชักชาเด็กอาจเสียชีวิต หรือทํ าการซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา
เด็กหรือเยาวชนนั้น จํ าตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวสัดิภาพ ก็จะเรียกบิดามารดา หรือ  
ผูปกครองและเยาวชนมาใหถอยคํ ากับคํ าแนะนํ าตักเตือน แตถาเห็นวาเด็กหรือเยาวชนจํ าตองไดรับ
การสงเคราะห หรือคุมครองสวสัดิภาพ ก็ใหสงเด็กหรือเยาวชนนั้นไปสถานแรกรับ โดยทํ ารายงาน
เกีย่วกบัตวัผูเยาวหรือเยาวชนไปยงัสถานแรกรบั ทัง้นีข้ึน้อยูกบัแตละกรณแีละวธีิการทีเ่หมาะสมตางๆ44

2) ใหอํ านาจศาลสัง่หามมใิหบดิามารดาหรอืผูปกครองกระท ํารุนแรงตอเดก็และเยาวชน
หรือจะสัง่ใหผูทีก่ระท ํารุนแรงตอเดก็นัน้ท ําทณัฑบนไวตามประมวลกฎหมายอาญาดวยกไ็ด แตหาก
ไมมีการฟองคดีอาญากฎหมายใหอํ านาจพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานฝายปกครองที่มีอํ านาจ 
เปนผูมีอํ านาจออกคํ าสั่งหามมิใหกระทํ ารุนแรง หรือเรียกประกันทัณฑบนและในกรณีฉุกเฉิน   

                                                          
44 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 35.
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หากศาลเหน็วาเพือ่คุมครองเดก็มใิหถูกกระท ํารุนแรงอกี กใ็หศาลมอํี านาจออกค ําสัง่ใหเจาหนาทีต่ ํารวจ
จบักมุผูทีน่าเชือ่วาจะกระทํ ารุนแรงตอเด็กหรือเยาวชนมากักขังไวไดโดยไมเกินกํ าหนดหนึ่งเดือน

3) ปองกันปญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บิดามารดา หรือญาติของเด็กหรือเยาวชน    
ผูกระท ํารุนแรงถกูฟองคดอีาญา และตองไดรับโทษจ ําคกุเมือ่พนโทษออกมากจ็ะตองกลับมาอยูกบัเดก็
อาจเกดิความเคยีดแคน ซ่ึงจะเปนเหตใุหเดก็ตกอยูในสภาวะอนัตราย โดยเดก็นัน้อาจถกูกระท ํารุนแรง
หนกัยิง่ขึน้มาตรา 45 จงึใหอํ านาจพนกังานเจาหนาทีห่รือผูมหีนาทีต่ามกฎหมายมอํี านาจใหค ําแนะน ํา
บิดาหรือผูปกครองของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงหากบิดามารดาเด็กไมปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าเจาหนาที่ 
อาจยืน่ค ําขอตออธิบดกีรมประชาสงเคราะห ผูวาราชการจงัหวดั หรือนายอ ําเภอแหงทองทีแ่ลวแตกรณี
เพื่อเรียกประกันทัณฑบนโดยกํ าหนดจํ านวนเงินตามสมควรแกฐานานุรูปแตตองไมเกินกวา 
5,000.00 บาท และตกลงวาจะไมกระท ําการใดอนัมลัีกษณะเปนการเลีย้งดแูกเดก็และเยาวชนโดยมชิอบ
ซ่ึงกํ าหนดระยะเวลาในการทํ าทัณฑบนตองไมเกินกวาสองป และนอกจากรางพระราชบัญญัติ     
คุมครองเด็ก 2546 ดังกลาว จะมุงลงโทษผูที่กระทํ ารุนแรงตอเด็กแลวยังใหความคุมครองและให
การสงเคราะหแกเด็กซึ่งเปนเหยื่อของการกระทํ ารุนแรงโดยจะตองจัดใหมีการตรวจรักษาพยาบาล
ทัง้ทางรางกายและจติใจโดยทนัท ี ถาจ ําเปนตองใหการฟนฟจูติใจเดก็กใ็หรับสงเดก็ไปยงัสถานพฒันา
และฟนฟ ู เพื่อประโยชนในการวิเคราะห และพิจารณาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก
หรือเยาวชนตอไป45

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ฉบับนี้ ยังไดนํ าสาระสํ าคัญ        
ของหลกักฎหมายแจงเหตขุองสหรฐัอเมรกิามาปรบัใชเพือ่เปนการคนหากรณทีีม่กีารกระท ํารุนแรงเดก็
อยางไมเหมาะสมตามมาตรา 41 ซ่ึงตามมาตรา 41 บญัญตัวิา “ผูใดพบเหน็หรือนาเชือ่วามกีารกระท ํา
รุนแรงเดก็หรอืเยาวชน หรือเล้ียงดโูดยมชิอบ ใหรีบแจงดวยวาจาหรือเปนหนงัสอืแกพนกังานเจาหนาที ่
เจาพนักงานฝายปกครอง หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ” ดังนั้นจึงถือวาเปนหนาที่    
ของบคุคลทัว่ไปที่จะชวยแจงแกเจาหนาที่ในกรณีที่พบเห็นนาเชื่อวามีการกระทํ ารุนแรงเด็ก

จากการศึกษามาตรการทางกฏหมายในการคุมครองปองกันและฟนฟูของประเทศไทย 
จะเห็นไดวาแมวาประเทศไทยจะไดตระหนักถึงความสํ าคัญของเด็ก โดยไดรับรองสิทธิของเด็กไว
ในรฐัธรรมนญูและกฎหมายในล ําดบัรอง แตพระราชบญัญตัปิระกาศตางๆ ยงัไมสอดคลองกบับทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนญู ประกอบกับสภาพสังคมไทยในปจจุบันตองประสบกับปญหาการใชความรุนแรง
ตอเด็กจากบุคคลในครอบครัว ซ่ึงตองการกฎหมายที่มีความยืดหยุนในการประสานความสัมพันธ
ของครอบครัวและสวัสดิการของเด็ก ดังจะไดศึกษาวิเคราะหในบทที่ 3 ตอไป

                                                          
45 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 44.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง ปองกันและฟนฟู
เด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัวของตางประเทศ

ในบทที ่3 จะไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการคุมครองปองกัน 
และฟนฟเูด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว อันไดแก ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา
และมาเลเซีย ซ่ึงเปนประเทศที่รัฐเขามามีบทบาทในการคุมครองปองกันและฟนฟูเด็ก ดังจะได
พจิารณาโดยลํ าดับไป

3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
ประเทศสหรฐัอเมริกาไดมีการกระทํ ารุนแรงตอเด็กในครอบครัวเปนจํ านวนมาก

และอาจกลาวไดวามีสถิติของการใชความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึง 134 เปอรเซ็นต นับตั้งแตป 1980 
เปนตนมา1 แตดวยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดวยมลรัฐตางๆ ถึง 51 มลรัฐ แตตางก็มี
อํ านาจในทางนิติบัญญัติที่จะตรากฎหมายของตนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายคุมครองการใช
ความรนุแรงตอเด็ก รวมไปถึงเด็กที่มีปญหาในกรณีตางๆ เชนใน Colorado Children's Code 1967

"Neglected or dependent child" หมายถึง
(1) เด็กและเยาวชนที่บิดามารดา ผูปกครองหรือผูดูแลทอดทิ้งหรือปลอยปละ

ละเลยใหมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนอยางไมเปนธรรม
(2) เด็กและเยาวชนที่ขาดการดูแลอยางเพียงพอ หรือถูกละเลยจากบิดามารดา   

ผูปกครองหรือผูดูแล
(3) เด็กและเยาวชนที่บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแลใหส่ิงจํ าเปนแกชีวิต   

การศกึษา การรกัษาพยาบาล หรือส่ิงจ ําเปนอยางอืน่ๆ ไมเพยีงพอแกการรกัษาสขุภาพ ชีวติ การศกึษา
การรกัษาพยาบาล หรือส่ิงจํ าเปนอยางอื่นๆ ไมเพียงพอแกสุขภาพหรือความเปนอยู

                                                          
1 patrick F. Fagan and Dorothy B. Hanks. (1997, 15 May). The child Abuse Crisis. p. 1.
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4) เด็กและเยาวชนที่ไรที่อยู ขาดการดูแลอยางเพียงพอ หรือไมไดอาศัยอยูกับ 
บดิามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยมิใชความผิดของบุคคลเหลานั้น

3.1.2 มาตรการทางกฎหมายเพือ่การปองกนัเดก็จากการถกูกระทํ ารุนแรงจากบคุคลในครอบครวั
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกํ าหนดมาตรการในการแจงเหตุ เพื่อเปดโอกาส         

ใหบคุคลใดกไ็ด ทีส่งสยัหรือเหน็วามกีารกระท ํารุนแรงตอเดก็ไดแจงเหตแุกเจาหนาทีม่าตรการดงักลาว
เร่ิมใชครัง้แรกในสหรฐัอเมรกิาแลวจงึแพรหลายไปสูประเทศอืน่ในป ค.ศ. 1962 และมกีารประกาศใช
ในป ค.ศ. 1963 จนกระทั่งในปจจุบันมีการบังคับใชโดยทั่วไปแตกตางกันเฉพาะรายละเอียดบางสวน
เพือ่ใหเหมาะสมกบัมลรฐันัน้ๆ สาระส ําคญัของกฎหมายแจงเหตจุะเนนการใหความคุมครองแกผูทีแ่จงเหตุ
ดวยเจตนาดี และมีบทลงโทษแกผูไมแจงเหตุ โดยมีปรัชญาและเปาหมายของกฎหมายแจงเหตุ     
เพื่อการคนหากรณีมีการกระทํ ารุนแรงตอเด็กอยางไมเหมาะสมเพื่อใหความคุมครองและใหบริการ
ฟนฟสูภาพหรือบํ าบัดรักษาพอแมของเด็กที่กระทํ ารุนแรงตอเด็กนั้นดวย

ผูเขยีนมีความเห็นวา ขอดีกฎหมายแจงเหตุมีการใหบริการฟนฟูสภาพหรือบํ าบัด 
รักษาพอแมของเด็กในเวลาเดียวกัน

3.1.3 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการฟนฟูเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดมกีารก ําหนดกระบวนการฟนฟเูดก็ทัง้รางกายและจติใจ

เนือ่งจากการที่ผูแจงเหตุเห็นวามีการใชความรุนแรงตอเด็ก เชน ในรัฐ Philadelphia เมื่อมีการแจง
เหตกุารณใชความรนุแรง ซ่ึงอาจเปนญาตหิรือประชาชน โดยจะมกีารแจงตอ Child Protective Services
และจะมกีารสงเจาหนาที่ไปนํ าเด็กมาไวในความดูแลของ Department of Human Services (DHS) 
โดยยังไมตองพิสูจนวาเหตุผิดปกตินั้นเปนอุบัติเหตุหรือการกระทํ าทารุณกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการสืบหาขอเท็จจริงวามีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้นจริงหรือไมนั้น จะตองใชระยะเวลา   
ในการตรวจสอบ แตเพือ่เปนการคุมครองตัวเด็กใหพนจากสภาวะที่เปนอันตราย จึงควรใหเด็กเขามา
อยูในความดแูลของรฐัชัว่คราวเพือ่ความปลอดภยัของเดก็ แตทัง้นีก้ฏหมายกไ็ดก ําหนดใหรัฐมอํี านาจ
ในการคุมครองเด็กดังกลาวไดไมเกิน 72 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่รับเด็กมา และจะตองนํ าเด็กมา         
ขึน้ศาลเดก็และเยาวชน เรียกวา Detention Hearing (DH) เพื่อใหศาลพิจารณาประเด็นตอไปวา

1)  เดก็ควรไดรับบริการจาก DHS หรือไม
2) เด็กควรมีตัวแทนทางกฎหมายในการพิทักษสิทธิและผลประโยชนเด็ก 

(Child Advocate) หรือไม
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3) เดก็ควรอยูทีไ่หน (ช่ัวคราว) จนกวาจะถึงเวลานัดหมายสํ าหรับการพิจารณา
วาเดก็ควรอยูในความดูแลของใคร (Psychiatric Evaluation Hearing)

นอกจากนี ้เดก็อาจจะไดรับบรกิารอืน่จากรฐัหรือเอกชน เชน การประเมนิโดยจติแพทย
และนกัจิตวิทยา (Psychiatric Evaluation and psychological Evaluation) หรือรับบริการบํ าบัดทางจิต 
หากมีปญหาทางสุขภาพจิต2

3.2  ประเทศอังกฤษ

3.2.1 มาตราการทางกฎหมายเพื่อการคุมครองเด็กซ่ึงถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
กฎหมายเดก็และเยาวชนของอังกฤษที่ใหอํ านาจศาลคดีเด็กและเยาวชน (Juvenile 

Court) ในการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่จํ าเปนตองไดรับการคุมครอง ดูแลเปนพิเศษโดยใหอํ านาจ
แกเจาพนักงานฝายปกครอง เจาหนาที่ผูมีอํ านาจ และเจาหนาที่ตํ ารวจ นํ าตัวเด็กหรือเยาวชนนั้น     
ไปยืน่ค ํารองตอศาลคดเีดก็และเยาวชน ขอใหศาลท ําการไตสวน หากมพีฤตกิารณแสดงอยูในระหวาง
อันตราย สถานการณนาเปนหวง เชน เรรอน จรจดั ขอทาน อยูกับบิดามารดาที่มีความประพฤติหรือ
ประกอบอาชพีทีข่ดัตอกฎหมายหรอืศลีธรรมของประชาชนหรอืเล้ียงดเูดก็อยางไมเหมาะสม ถูกกระท ํา
รุนแรงทั้งทางรางกายและทางเพศ ศาลยอมมีอํ านาจพิจารณาสงตัวเด็กไปอยูในสถานที่ที่เหมาะสม
ตอเด็ก หรือกํ าหนดใหอยูในความดูแลของบุคคลที่เหมาะสมหรือบุคคลที่เห็นสมควรโดยกํ าหนด  
ไมเกินกวา 3 ป

กฎหมายวธีิพจิารณาคดเีดก็และเยาวชนหรอื Children Act 1989 เปนกฎหมายแมบท
ในการใหความคุมครองสทิธเิดก็ทีเ่ชือ่มโยงกฎหมายตางๆ เขาดวยกนัโดยลกัษณะของ Children Act 1989
จะอยูในลกัษณะของกฎหมายสงัคมสงเคราะหในการเยยีวยารักษาความสมัพนัธของบคุคลในครอบครวั
ยกตวัอยาง เชน กฎหมายดังกลาวจะใหอํ านาจบุคคลใดๆ ในการยื่นคํ ารองเพื่อขอคุมครองในระดับ  
ที่ตางกัน ผูทีเ่กีย่วของโดยตรงในครอบครัว เชน บิดามารดาผูปกครองหรือผูดูแลเด็กจะสามารถยื่น
ค ําขอตอศาลเพื่อขอคุมครองตามกฎหมายไดทุกเรื่อง ถัดลงมาก็จะเปนผูที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
กบัการดูแลเด็กโดยตรง เชน ครู อาจารย นักสังคมสงเคราะห จะขอใหศาลมีคํ าส่ังเพื่อคุมครองเด็กได
เกอืบทุกกรณี และสุดทาย ไดแก องคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐ จะสามารถรองขอตอศาลเพื่อคุมครอง
เด็กไดในบางกรณีเทานั้น ซ่ึงจะไดศึกษารายละเอียดในสวนของคํ าขอตอศาล (Court orders)          
ตอไปกฎหมาย Children Act 1989 เปดโอกาสใหศาลมีอํ านาจใชดุลพินิจในการกํ าหนดวิธีการหรือ

                                                          
2 ปฐมาภรณ บุษปธํ ารง. (2533). บริการสนับสนุนและบริการเสริม. หนา 6-8.
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การออกค ําสัง่ไดอยางยดืหยุน และมคีวามหลากหลายเนือ่งจากองักฤษเปนประเทศทีใ่ชระบบกฎหมาย
Common law มใิชกฎหมายลายลักษณอักษร ศาลจึงสามารถใชดุลพินิจไดกวางขวางในการที่จะเลือก
วธีิการในการคุมครองเด็ก3

3.2.2 มาตราการทางกฎหมายเพื่อการปองกันเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรงจากบุคคล
ในครอบครัว

ในป ค.ศ. 1989 อังกฤษไดมีคํ าส่ังในการปองกันและตรวจสอบสวัสดิภาพเด็ก 
(Care and Supervision Orders) บญัญตัใิน Children Act 1989 โดยเจาหนาทีท่องถ่ิน (Local Authority)
หรือบุคคลอื่นที่มีอํ านาจตามกฎหมาย (Authorized person) สามารถยื่นคํ ารองเพื่อขอใหศาลมีคํ าส่ัง
เพื่อปองกันเด็กใหอยู ภายใตความคุมครองของเจาหนาที่ทองถ่ินหรือเจาพนักงานคุมประพฤติ 
(Probation Officer) หรือจดัใหเด็กอยูในความดูแลของบุคคล ซ่ึงระบุไวในคํ ารองตามมาตรา 31 นี้ 
ซ่ึงถูกมอบหมายโดยเจาหนาที่ทองถ่ินได

เหตุในการยื่นคํ าขอบัญญัติไวใน (2) แหงมาตรา 31 โดยศาลจะออกคํ าส่ังได  
เพยีงอยางใดอยางหนึ่งระหวาง Care Order หรือ Supervision Order โดยจะตองแสดงใหเปนที่พอใจ
แกศาลวา

1) เมือ่พจิารณาไดวาเดก็ก ําลังตกอยูในความทกุขทรมานหรอือยูในสภาวะทรมาน
หรืออยูในภยันตรายรายแรง และ

(1) ตกอยู ในสภาวะอันตราย หรือคาดวาจะตกอยู ในสภาวะอันตราย       
หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา

(2) ความคุมครองดูแลที่ใหกับเด็กนั้น หรือหนาที่ในการใหการปองกัน
ความปลอดภยั ซ่ึงจะตองใหกับเด็กมิไดมอบใหแกเด็กตามลักษณะอันควร ซ่ึงจะพึงคาดหมายไดวา
เดก็ควรจะไดรับจากบิดามารดาในอันที่จะมอบใหกับเด็ก

(3) เดก็ที่บิดามารดาไมสามารถควบคุมดูแลได
แตค ําสัง่ Care Order หรือ Supervision Order ไมสามารถออกเพือ่ปองกนั

เดก็ทีม่อีายตุัง้แต 17 ปขึน้ไป หรือ 16 ปในกรณทีีเ่ดก็ไดท ําการสมรสแลวในขณะทีค่ ําส่ังมผีลบงัคบัใช
กฎหมายใหอํ านาจแกเจาหนาทีท่องถ่ิน หรือผูทีไ่ดรับมอบหมายตามค ําสัง่ใหมอํี านาจปกครอง (Parental
Responsibility) และมีอํ านาจตัดสินใจในการกํ าหนดของเขตการใชอํ านาจปกครองของบิดามารดา 
หรือผูปกครองที่มีตอเด็กได
                                                          

3Roger, W.S. and Roche. J. (1994). Children" S welfare and children"s rights: A practical guide to 
the law. pp. 72-75.
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3.2.3 มาตรการในการฟนฟูเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
ในกฎหมาย Children Act 1989 ไดก ําหนดมาตรการในการใหความคุมครองแกเดก็

ซ่ึงตกอยูในภาวะอันตรายและตองการความชวยเหลืออยางรวดเร็ว
โดยแยกเดก็ออกจากสภาพแวดลอมในบานที่อยูในสภาวะอันตราย (a dangerous 

home environment) หรือทางเลือกอื่นๆ ในอันที่จะรักษาไวซ่ึงสวัสดิภาพที่จํ าเปนแกเด็ก เชน        
การนํ าเด็กไปรักษาอยางทันทีในโรงพยาบาล (hospital) หรือที่พักที่จัดใหโดยเจาหนาที่ทองถ่ิน 
(local authority) โดยการแยกออกจากพอแมทีท่ ํารายเดก็ทนัท ีโดยเจาหนาทีต่ ํารวจหรอืเจาหนาทีข่องรัฐ
จะเปนเจาหนาทีท่ีม่อํี านาจควบคมุและคุมครองเดก็ใหอยูในสถานทีป่ลอดภยั ซ่ึงกฎหมายใหมไดแกไข
จาก Children Act 1969 โดยลดระยะเวลาการคุมครองเดก็จาก 8 วนั ลงมา เหลือชวงระยะเวลามากทีสุ่ด
ทีก่ฎหมายอนุญาตไดไมเกิน 7 วัน

ภายใต Children Act 1989 กํ าหนดใหบุคคลใดๆ (any person) สามารถยื่นคํ ารอง
เพือ่ขอใหมคี ําสัง่คุมครองฉกุเฉนิได รวมทัง้ local authority และบคุคลทีม่อํี านาจอืน่ๆ เชน เพือ่นบาน
(neighbour) หรืออาจารย (teacher) เมื่อศาลไดรับคํ าขอคุมครองเด็กกรณีฉุกเฉินแลว หากศาลเห็นวา
มเีหตผุลอันควรเชือ่ไดวา (reasonable cause to believe) เดก็จะตกอยูในสถานะทกุขทรมานอยางสาหสั
ถาหากไมนํ าตัวเด็กแยกออกมาจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง มาไวในสถานที่คุมครองซึ่งระบุไว
ในคํ าขอในกระบวนพิจารณาของศาลนั้น ภาระการพิสูจนพยานหลักฐานของผูยื่นคํ าขอเพียงพิสูจน
ใหศาลเห็นวามีเหตุอันสมควรที่เชื่อไดวา (reasonable cause to believe) เด็กจะตกอยูในสภาวะ
ทรมานอยางสาหสั หรือคาดวาจะเกดิภยนัตรายรนุแรงเทานัน้ไมจ ําเปนตองพสูิจนถึงขนาดใหเปนทีพ่อใจ
แกศาล และไมจ ําเปนตองอางเหตผุลของอนัตราย ซ่ึงคาดหวงัวาจะเกดิขึน้ตลอด ค ําสัง่คุมครองฉกุเฉนินี้
สามารถใหการคุมครองภยันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได

3.3  ประเทศแคนาดา

3.3.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
โดยท่ีประเทศแคนนาดาเปนประเทศที่ปกครองระบบสหพันธรัฐ เชนเดียวกับ

สหรฐัอเมรกิา ผูเขยีนจงึน ําเอากฎหมาย Child and Family service Act 1989 ทีใ่ชบงัคบัในกรงุ Ottawa
มาใชเปนตัวแบบในการศึกษา

ทัง้นี ้ เจาหนาที่และองคกรที่มีบทบาทในการใหความคุมครองแกเด็ก ซ่ึงมิใชเด็ก
ทีม่กีารกระท ําความผิด ไดแก เจาหนาทีต่ ํารวจและองคกรสอบสวน (Children’s Aid Society) ซ่ึงท ําหนาที่
รวมกนัและประสานงานกัน โดยเมื่อมีการแจงเหตุกรณีเด็กถูกทํ าราย เจาหนาที่จะตองเริ่มดํ าเนินการ
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สอบสวนภายใน 48 ช่ัวโมง หลังจากที่ไดรับแจง และอาจมีการบันทึกเทปตามความเหมาะสม     
รวมไปถึงการตรวจสอบทางแพทยในการขอใหศาลมีคํ าส่ังคุมครองเด็กๆ ไดอยางเหมาะสม ไดแก 
การหามบุคคลที่ทํ ารายเด็กเขาเยี่ยมเด็ก การหาครอบครัวที่เหมาะสมใหเด็ก เปนตน

3.3.2 มาตรการในการปองกันเด็กจากการกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
ตามกฎหมาย Child and Family Service Act 1989 ไดกํ าหนดใหศาลมีคํ าส่ัง     

ใหพอแมที่ทํ ารายเด็กตองอยูในความประพฤติหรือถูกนํ าตัวไปบํ าบัด เพื่อติดตามดูความประพฤติ
และรักษาตัวเพื่อมิใหกระทํ าตอเด็ก รวมทั้งใหอํ านาจเขาไปยังเคหสถานที่เด็กอยูอาศัยไปเยี่ยมเด็ก
และตรวจสอบ  ซ่ึงถือวาเปนขอดีของกฎหมายดังกลาว

3.3.3 มาตรการในการฟนฟูเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
ในการทีศ่าลจะมคี ําสัง่ในการวางแผนบ ําบดัฟนฟเูดก็นัน้ ศาลจะตองค ํานงึถึงรายงาน

ทีป่ระเมนิสภาวะของเด็กทุกดาน ประวัติ สวัสดิภาพเด็ก แผนการบํ าบัดฟนฟูที่จะเปนไปได รายงาน
ในดานจิตใจ และสังคมเกี่ยวกับครอบครัวเด็กตอไป

3.4  ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซยีเปนประเทศทีม่ีการคุมครองและฟนฟผููเยาวทีถู่กกระท ํารุนแรงโดยบคุคล
ในครอบครวัทีม่คีวามกาวหนาประเทศหนึง่ จะเหน็ไดวามกีฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการคุมครองและฟนฟู
ผูเยาว 2 ฉบับ กลาวคือ

(1) The Child Act 2001
เปนกฎหมายซึ่งเกิดจากอนุวัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จะเห็นวากฎหมาย

ไดก ําหนดมาตรการคุมครองและฟนฟูเด็กและผูเยาวในกรณีดังตอไปนี้
(1.1) เด็กซึ่งตองการการดูแลและคุมครอง
(1.2) เดก็ซึ่งไดรับการคุมครอง และไดรับการฟนฟู
(1.3) เด็กซึ่งถูกลักพาหรือถูกขาย
(1.4) เด็กซึ่งถูกกระทํ าความผิด
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(1.5) เด็กซึ่งไดรับการควบคุม4

นอกจากนีย้งัไดกํ าหนดใหมีการจัดตั้งศาลเด็กขึ้นมาโดยเฉพาะ รวมท้ังกระทรวง
เพือ่การพัฒนาสังคมและความเปนเอกภาพของชาติ (The Ministry of National Unity and social 
Development) อีกดวย

(2) The Domestic Violence Act 1994
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของในการฟนฟูเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว โดยเด็ก

ซ่ึงไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ตองมอีายตุํ ่ากวา 18 ป และเปนสมาชกิในครอบครวัของผูกระท ําความผดิ5

ขอสงัเกต ในกฎหมายดงักลาวไดใหค ําจ ํากดัความของการกระท ํารุนแรง โดยบคุคล
ในครอบครัววา หมายถึง

ก. การกระท ํา คือ การพยายามหรือกระทํ าโดยเจตนาที่ทํ าใหเด็กกลัววาจะเปน
อันตรายตอรางกาย (Physical injury)

ข. กอใหเกิดอันตรายแกรางกาย เดก็โดยใชกํ าลังหรือขูวาจะกระทํ าใดๆ อันพึง
คาดหมายไดวาเปนอนัตรายแกรางกาย บงัคบัหรือขูเขญ็ใหเดก็ใหมคีวามสมัพนัธทางเพศ หนวงเหนีย่ว
หรือกกัขงัขัดกับเจตนาของเด็ก โดยเฉพาะในครอบครัวที่ทํ ารายเด็ก อาจเปนบุคคลดังตอไปนี้

- พอหรือแม
- พี่หรือนอง
- ญาติอ่ืนใด

3.4.1 มาตรการในการคุมครองเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
The Domestic Violence 1994 ไดก ําหนดหนาทีข่องเจาหนาทีต่ ํารวจ หรือ

เจาหนาที่สังกัดกระทรวงสวัสดิการสังคมเพื่อคุมครองเด็กไว ดังนี้
3.4.1.1 ชวยเหลือผูเยาวที่เปนเหยื่อแหงการกระทํ ารุนแรงในครอบครัว 

เพือ่ฟองรองกลาวโทษ ในความผิดดังกลาว
3.4.1.2 จัดหาหรือจัดเตรียมการเดินทางใหเด็กไปยังสถานที่พัก หรือ

สถานที่ใหความชวยเหลือ

                                                          
4 Noor Aziah Mohd Awol. Right of Children: Malaysian Expericncer. p. 5.
5 The Domestic Violence Act 1994, Section 2.
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3.4.1.3 จดัหาหรือจัดเตรียมการเดินทาง ใหเด็กเดินทางไปยังโรงพยาบาล
ทีใ่กลที่สุด หรือรับการบริการทางการแพทย เพื่อบํ าบัดและรักษาอาการบาดเจ็บ

3.4.1.4 ตองอธิบายใหเด็กซึ่งเปนเหยื่อไดรับซ่ึงสิทธิของตน
3.4.1.5 เดนิทางไปกบัผูเยาวซ่ึงเปนเหยือ่ ไปยงัทีพ่กัของเดก็เพือ่เกบ็ของใช

สวนตัว6

3.4.2 มาตรการในการปองกันเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
The Domestic Violence 1994 ไดก ําหนดใหมีหนาที่ในการแจงเหตุ เมื่อ

เกิดเหตุการณกระทํ าความผิดหรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการกระทํ าความผิดโดยใชความรุนแรง  
ในครอบครัวตอเด็กซึ่งอาจแจงตอเจาหนาที่สังกัดกระทรวงสวัสดิการสังคม ทั้งนี้หากบุคคลมีเหตุผล
อันควรเชื่อไดวา มีการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการใชความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น หรือกํ าลัง
กระทํ าความผิด ใหแจงตอเจาหนาที่7

3.4.3 มาตรการในการฟนฟูเด็กท่ีถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว
The Domestic Violence 1994 ไดกํ าหนดอํ านาจของศาลในการสั่งการ  

เพือ่ฟนฟูเด็กซึ่งถูกกระทํ ารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว
ศาลทีรั่บฟองคดทีีใ่ชความรนุแรงในครอบครวั มอํี านาจทีอ่อกค ําสัง่คุมครอง

ช่ัวคราว (Interim Protection Order) เพือ่ส่ังหามบคุคลทีถู่กฟองใชความรนุแรงตอเดก็จนกวาการสอบสวน
จะเสร็จสิ้นลง

นอกจากนี้ศาลยังมีอํ านาจออกคํ าส่ังคุมครอง (Protection on order) ในกรณี
ดังตอไปนี้

- ค ําสั่งคุมครองเพื่อมิใหบุคคลใชความรุนแรงตอผูเยาวที่อาศัยอยูดวย
- เพือ่พจิารณาถึงความเปนไปไดที่จะใหความปลอดภัยแกผูเยาว ศาลอาจมี

คํ าส่ังดังตอไปนี้เพิ่ม กลาวคือ
(ข.1) ส่ังหามมิใหบุคคลที่ทํ ารายเด็กเขาไปยังที่พักอาศัยที่รัฐจัดใหเด็ก

พกัอาศัยหรือที่พักซึ่งเด็กอาศัย รวมทัง้เขาไปยังโรงเรียนหรือสถาบันอื่นได เพื่อติดตอกับเด็กที่ไดรับ
ความคุมครอง

                                                          
6 The Domestic Violence Act 1994, Section 19.
7 Ibid. Section 18(1).
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(ข.2) ส่ังหามมิใหบุคคลที่ใชความรุนแรงตอเด็กเปนลายลักษณอักษร 
หรือทางโทรศัพทกับเด็ก ทั้งนี้คํ าส่ังดังกลาวมีกํ าหนดระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน

ค. อํ านาจในการจับกุม (Power of Arrest)
ในกรณทีีศ่าลเชือ่วาบคุคลทีศ่าลไดมคี ําสัง่คุมครองชัว่คราว หรือค ําส่ังคุมครอง

จะกอใหเกิดอันตรายแกกายของเด็ก ศาลจะมีคํ าส่ังใหจับกุมบุคคลนั้นก็ได
อํ านาจในการสั่งใหจับกุมไมจํ าเปนตองออกหมายจับแตอยางใด (Arrest 

Without Warrant)
ง. อํ านาจในการสั่งใหชดเชยคาเสียหาย (Compensation)

ในกรณีที่เด็กที่เปนเหยื่อแหงการกระทํ ารุนแรงในครอบครัว ไดรับอันตราย
แกรางกายหรือวาจิตใจ หรือเปนอันตรายตอทรัพยสิน หรือเสียหายทางการเงิน ทั้งนี้ศาลกํ าหนด     
คาเสียหายโดยคํ านึงถึง

(ง.1) ความเจบ็ปวดและความทุกขทรมานแกรางกายหรือจิตใจ
(ง.2) การสูญเสียรายได
(ง.3) มลูคาของความเสียหายตอทรัพยสิน
(ง.4) คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายในการหาที่พัก

จ. การปรึกษาหารือ (Counseling)
ในการทีศ่าลจะมคี ําสัง่คุมครองเดก็ ศาลจะมคี ําสัง่ใหคูกรณทีีข่ดัแยงกนั ไดรับ

การบํ าบัดฟนฟูบํ าบัดทางจิตเวชหรือหารือในลักษณะประนีประนอมยอมความ ในการออกคํ าส่ัง
ของศาลยอมมีอํ านาจ รับฟงขอแนะนํ าของเจาหนาที่ สวัสดิการสังคมหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ       
ในกรณีที่คู กรณีเปนมุสลิม จะตองรับฟงขอเสนอแนะของกรมกิจการศาสนาอิสลาม (Islamic 
Religious Affairs Department) อยางไรกด็ ีในกรณผูีตองปฏบิตัติามค ําสัง่คุมครองชัว่คราวในเหตฉุกุเฉนิ  
หรือคํ าส่ังคุมครอง การกระทํ าฝาฝนคํ าส่ังดังกลาวตามกฎหมายดังกลาวมิไดกํ าหนดมาตรการลงโทษ
ไวโดยเฉพาะ เพียงแตใหอํ านาจจับกุมผูฝาฝนแกเจาพนักงานตํ ารวจ ในกรณีที่มีการฝาฝนคํ าสั่ง      
คุมครองซํ ้ากไ็มมบีทลงโทษหรอืเพิม่โทษ หากแตตองกลับไปเริม่กระบวนการออกค ําสัง่คุมครองใหมอีก

จากการศกึษามาตรการในการคุมครอง ปองกนั และฟนฟเูดก็จากการถกูกระท ํา
รุนแรงในครอบครัวของตางประเทศที่กลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวาในตางประเทศไดกํ าหนด
มาตรการทางกฎหมายที่มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กแลวยังชวยปองกันสถาบันครอบครัวดวย 
รวมทั้งการใชวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่จะนํ ามาซึ่งประโยชนแกเด็กอีกดวยเชนกัน ทั้งนี้ผูเขียน    
จะไดศึกษาเปรยีบเทยีบกับมาตรการทางกฏหมายของประเทศไทยในบทที่ 4 ตอไป
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บทที่ 4
การคุมครอง ปองกัน และฟนฟูเด็กถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัวไทย

ในบทที ่ 2 และ 3 ไดศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองปองกันและฟนฟูเด็ก
ทีถู่กกระท ํารุนแรงในครอบครวัทัง้ของประเทศไทยและตางประเทศ อันไดแก ประเทศสหรฐัอเมรกิา
และองักฤษ สํ าหรับในบทนี้จะไดวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบ
กบัมาตรการของตางประเทศ เพื่อจะไดเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของตอไปในบทที่ 5

4.1  มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

ดังไดกลาวมาแลววา มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุมครองเด็ก      
จากการกระทํ ารุนแรงสวนใหญเปนมาตรการที่บัญญัติไวในกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ
ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงไดแก ความผิดทางเพศ ความผิดตอชีวิตและรางกาย เปนตน และใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องที่เกี่ยวกับการถอนอํ านาจปกครอง โดยอาจวิเคราะห
มาตรการทางกฎหมาย ดังกลาวตอไปนี้

4.1.1 มาตรการทางอาญาเปนการคุมครองจากการถกูกระทํ ารนุแรงจากบคุคลในครอบครวั
ประเทศไทยไดใหความคุมครองแกเดก็ทีถู่กท ํารายซึ่งอยูในลักษณะของกฎหมาย

สารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ กลาวคือ

4.1.1.1 มาตรการการคุมครองเด็กในการดํ าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนและ
ชัน้การพิจารณา

ในประเทศไทยเมื่อ เด็กถูกประทุษร ายจากบุคคลในครอบครัว  
(Domestic Violence) เดก็กย็อมอยูในฐานะเปนผูเสียหายในคดอีาญา และสามารถแจงความรองทกุข
และเปนโจทกฟองคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่ตองมีการดํ าเนิน
คดอีาญาในชัน้พนักงานสอบสวน และชั้นศาลก็ยอมจะตองมีการสอบปากคํ าเด็กในฐานะผูเสียหาย 
ไมวาจะเปนคดีลวงละเมิดทางเพศหรือทํ ารายรางกายก็ตาม สวนเบิกความในชั้นศาลอาญา  
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ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาไดใหความคุมครองเดก็ทีเ่ปนผูเสียหายหรือพยาน โดยการก ําหนด
ใหมีมาตรการพิเศษสํ าหรับเด็ก

ขอจ ํากดัของการทีเ่ดก็จะมคีวามสามารถรวมในการใหปากค ําตอเจาพนกังาน
หรือศาลนั้น ไดแก ความออนวัยของเด็ก สภาพแวดลอมในหองสอบสวนหรือหองพิจารณาคดี      
ทํ าใหเด็กเกิดความตื่นกลัวตอสภาพที่ตองเผชิญกับบุคคลแปลกหนา ที่รวมในการสอบสวนหรือ
พจิารณา ไมวาจะเปนผูพิพากษา ทนายความ อัยการ หรือเจาพนักงานตํ ารวจ และขอสํ าคัญที่สุด       
ที่มีผลตอการใหปากคํ าผูเสียหายที่เปนเด็ก ก็คือ การที่เด็กจะตองเผชิญหนากับบิดาหรือมารดา         
ผูที่เปนจํ าเลยซึ่งประทุษรายตอกัน ซ่ึงเปนบุคคลในครอบครัว การเผชิญหนาดังกลาวทํ าใหเด็ก         
มคีวามรูสึกเครยีดและตกใจ ดงันัน้ ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาไดก ําหนดมาตรการพเิศษ
ในการสอบปากค ําเดก็ๆ ไมวาจะเปนผูเสยีหาย พยาน หรือผูตองหาทีม่อีายไุมเกนิ 18 ป ในวนัสอบปากค ํา
ดงัที่บัญญัติไวในมาตรา 133 ทวิ กลาวคือ

1) ผูที่ถามปากคํ าเด็ก จะตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
พนกังานอยัการ บุคคลที่เด็กรองขอใหอยูดวย อยูรวมในการถามปากคํ าของพนักงานสอบสวน

2)  คดทีีจ่ะตองใชมาตรการพิเศษนี้ จํ ากัดไวเพียง 3 ประเภท คือ
(1) คดีที่มีอัตราโทษจํ าคุกอยางสูงตั้งแต 3 ปขึ้นไป
(2) คดทีีเ่ดก็อายุไมเกินสิบแปดปถูกประทุษราย หรือเด็กอายุไมเกิน 

18 ป ประทุษรายเด็กอายุไมเกิน 18 ป และ
(3) คดทีี่มีอัตราโทษจํ าคุกอยางสูงไมเกิน 3 ป แตเด็กรองขอใหมี

การสอบปากคํ าดวยวิธีพิเศษ
(4) สถานที่ใชในการสอบปากคํ า จะตองเปนสถานที่ที่เปนสัดสวน

และเหมาะสมกับเด็ก
(5) การบนัทกึการใหปากค ําของเดก็นัน้ บนัทกึดวย วดีโีอ ซ่ึงจะตอง

น ําไปเปดในศาลกอนการสืบพยานเด็ก
(6) ในกรณีที่เด็กจะชี้ตัวผูตองหา พนักงานสอบสวนตองจัดใหมี

นกัจติวทิยาหรือนักสังคมสงเคราะห พนักงานอัยการ หรือผูที่เด็กรองขอ อยูดวยในระหวางการชี้ตัว
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สวนในกรณีที่ตองมีการสืบพยานเด็กในการพิจารณาของศาล ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดกํ าหนดหลักเกณฑไวในมาตรา 172 ทวิ ดังนี้

(1) ผูทีถ่ามค ําถามตอเดก็ จะตองเปนศาลและนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห
เทานั้น ที่จะถามคํ าถามได

(2) ประเภทของคดีที่จะตองมีการสืบพยานดวยมาตรการพิเศษ กฎหมาย
มิไดจํ ากัดประเภทคดีไวเหมือนในชั้นสอบสวน หากเปนการสืบพยานที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ป      
กจ็ะตองใชมาตรการพิเศษ

(3) การท ําบันทึกคํ าใหการของพยานเด็กนํ ามาสืบไวในศาล ในกรณีที่มี
การบนัทกึ วีดีโอ คํ าใหการไวกอนพิจารณา ซ่ึงอาจเปนการบันทึกไวในชั้นสอบสวน หรือในชั้น    
ไตสวนมลูฟอง กฎหมายใหน ําวดีโีอดงักลาวมาถายทอดในหองพจิารณากอน1 ซ่ึงในล ําดบัการน ําสืบพยาน
ถือวาเปนการซกัถามพยานของเดก็ในชัน้ศาล และถาพยานเดก็คนนัน้มาใหการตอศาล ศาลหรอืคูความ
กส็ามารถเพิม่เตมิจากเดก็ได ใหปากค ําไวในวดีโีอ ทัง้นีท้ ําใหเดก็ไมตองเบกิความซํ ้าซอนในเรือ่งเดมิ

ในกรณทีีไ่มไดตัวเด็กมาเพราะมีเหตุจํ าเปนอยางยิ่ง มีบันทึก วีดีโอ 
ในขั้นสอบสวน หรือในขั้นไตสวนมูลฟองก็มีอํ านาจรับฟงบันทึกดังกลาว เปนเสมือนคํ าเบิกความ
ของพยานนั้นในขั้นพิจารณา

จะเห็นไดวา มาตรการพิเศษของการคุมครองเด็กในการใหปากคํ า
ในคดีอาญาของไทยนั้น กลาวไดวาเปนมาตรการที่ทันสมัยและกาวหนาทัดเทียมกับมาตรการเด็ก  
ในตางประเทศ

4.1.1.2 มาตรการภายหลัง ท่ีศาลมีคํ าพิพากษาในคดีอาญา
ในกรณทีีเ่ดก็ถูกกระท ําทารณุและเมือ่มกีารด ําเนนิคดอีาญาแกผูประทษุราย

ซ่ึงอาจเปนบดิาหรอืมารดาหรอืบคุคลในครอบครวั หากศาลไดพพิากษาลงโทษตดัสินผูกระท ําความผดิแลว
ส่ิงที่ควรคํ านึงอีกประการหนึ่ง คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอเด็กซึ่งเปนผูเสียหายภายหลังที่ศาล      
มคี ําพพิากษา เชน กรณีผูกระทํ าความผิดเปนบุคคลในครอบครัวหรือผูดูแลใกลชิดเด็ก หากถูกตัดสิน
ใหรับโทษจ ําคุก ใครจะเปนผูดูแลเด็กในชวงเวลานั้น หรือเมื่อผูกระทํ าความผิดพนโทษและกลับมา
อยูในครอบครัวเดียวกับเด็กอีกโดยที่ยังไมมีการปรับสภาพแวดลอมใหมใหกับเด็ก เด็กก็อาจจะ     
ไปถูกทํ ารายซํ้ าอีก

                                                          
1 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ วรรคสาม.
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ดังนั้น จึงจํ าเปนที่จะตองมีการรวบรวมพยานหลักฐาน นอกเหนือจาก  
การสอบสวนคดอีาญา เพือ่ก ําหนดมาตรการการคุมครองเดก็ การบ ําบดัฟนฟเูดก็ผูเสียหายและครอบครวั
ตลอดจนปรับสภาพแวดลอมใหเด็กเขาสูสังคมได

หากเปรียบเทียบกับ Children Act 1989 ของประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปน
กฎหมายในลักษณะของสังคมสงเคราะหในการเยียวยารักษาความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว 
นอกจากนี้ยังไดกํ าหนดกลไกการทํ างานของเจาหนาที่ของรัฐในการประสานงานและเปลี่ยนขอมูล
ถึงกนัตลอดเวลา มกีารวางแผนรวมกนัก ําหนดวธีิการรวมมอืกนัจากเจาหนาทีต่ ํารวจ นกัสังคมสงเคราะห
ตลอดจนผูทีม่คีวามเชีย่วชาญดานอืน่ๆ เกีย่วกบัเดก็โดยเฉพาะ สามารถแลกเปลีย่นความเหน็ เพือ่วางแผน
ในการกํ าหนดมาตรการคุมครองเด็กใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4.1.1.3 ขอบกพรองของมาตรการทางอาญาของประเทศไทย ในการคุมครองเด็ก
ท่ีถูกกระทํ ารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว กลาวคือ กฎหมายยังมีความบกพรองในกระบวนการ    
ดังตอไปนี้

ก) กระบวนการติดตามดูแล การคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 
ปฏิบตังิานในเชงิรับปญหามากกวาปองกนักอนเกดิปญหา เมือ่กลไกของรฐัเขาแทรกแซงใหความชวยเหลือ
เด็กมักจะไดรับอันตรายและบอบชํ้ าที่ยากแกการเยียวยา ดังนั้น กลไกในการติดตามดูแลและ         
ใหความคุมครองเด็กตองเกิดขึ้นทันทีที่มีเหตุสงสัยวาเด็กจะถูกทํ าราย ไดรับอันตราย หรือเปนเหยื่อ
จากการกระทํ าผิดทางอาญาอื่น

ข) กระบวนการสืบคนขอเท็จจริง ไมมีบทบาทในการดํ าเนินการใหเกิด
การคุมครองฟนฟแูละคนืเดก็ผูเสยีหายจากการกระท ําผิดใหกลับคนืสูสังคมไดอยางปกตแิละปลอดภัย
เนือ่งจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานประกอบคดอีาญา เนนการพสูิจนความผดิของผูตองหา
หรือจํ าเลยในฐานะประธานในคดี ไมคํ านึงถึงสภาวะหรือสวัสดิภาพของผูเสียหาย การสอบสวน   
คดเีดก็ตองกระท ําโดยพนกังานเจาหนาที ่ซ่ึงมคีวามช ํานาญเฉพาะดาน ประสานกบับคุลากรวชิาชพีอ่ืน
ทีรู่ปญหาเด็ก เชน แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห จัดทํ ารายงานความเสียหายทางรางกาย
และจติใจทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ ตลอดจนผลตอเนือ่งในอนาคตเพือ่ประกอบในการด ําเนนิคดโีดยมกีารสราง
ฐานขอมลูกลางของทุกหนวยงานซึ่งจัดเก็บโดยยึดถือสวัสดิภาพเด็กเปนศูนยกลาง
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ค) กระบวนการปองกัน เพื่อมิใหเด็กถูกลวงละเมิดซํ้ าอีกโดยเฉพาะ 
จากบคุคลในครอบครวัควรมมีาตรการในการปองกนั ไดแก การขจดัปจจยัเสีย่งตอการละเมดิสทิธิเดก็
เพือ่คาดการณทีอ่าจกออันตรายตอเดก็ และใหอํ านาจหนวยงานของรฐัและเอกชนเขาแทรกแซงระงบัเหตุ
ไดกอนเกดิอันตราย จัดชุมชนที่เด็กพักอาศัยใหปลอดภัย และเด็กไดเรียนรูถึงสภาวะที่อาจกอใหเกิด
ภยัแกตนแลวหลีกเลี่ยงจากปญหานั้น

ง) กฎหมายยังไมมีมาตรการในการใหสงเคราะหแกเด็กที่ถูกทํ าราย
อยางเปนรูปธรรม เชน เกีย่วกบั Children Act 1987 และกระบวนการฟนฟเูดก็ทีจ่ะตองเขามาเชือ่มโยง
ภายหลังกระบวนการพจิารณาชัน้ศาลเสรจ็สิน้ลง ดงันัน้ การลงโทษทางอาญาแกผูท ํารายเดก็ซึง่เปนบดิา
หรือมารดาก็เทากับเปนการซํ้ าเติมเด็กไปดวย จึงตองมีการตรากฎหมายพิเศษออกมารองรับ

ทั้งนี้ ผู วิจัยขอยกกรณีศึกษากรณีเด็กที่ถูกกระทํ าความผิดทางเพศ       
จากบุคคลในครอบครัวซ่ึงผูเสียหายที่มูลนิธิเด็กใหความชวยเหลือไวดังนี้2

กรณีศึกษาที่ 1

เดก็หญงิไทย อายุประมาณ 13 ป ใบหนาคอนขางบึ้ง ไมยิ้มแยม มักจะเปนลมบอยและ  
มีอาการลํ าไสอักเสบ ศึกษาขอมูลดังนี้

- ประวัติการถูกทารุณกรรมทางเพศ เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบิดาแทเมื่อเด็ก
อาย ุ 12 ป ขณะนั้นเด็กเรียนหนังสือใกลจะจบชั้นประถมปที่ 6 พอเร่ิมมีพฤติกรรมลวนลามทางเพศ 
เดก็เริ่มคบเพื่อนชายแถวบาน เร่ิมมีพฤติกรรมโกหกเมื่อบิดารู บดิาโกรธมาก ส่ังใหเลิกคบ ถาไมเชื่อ
จะต ีและยงัสั่งใหคนแถวบานชวยจดเวลากลับจากโรงเรียน เด็กเริ่มมีอาการซึมเศรา รองไหทั้งวัน

พอจะลงมือทารุณกรรมทางเพศในชวงเวลาที่แมไมอยู หรือชวงเวลากลางคืน   
ขณะทีม่ารดานอนหลับอยูขางๆ เวลานอนพอจะนอนบนที่นอน (ฟูก) สวนเด็กกับแมจะนอนที่พื้น
เรียงตอจากบิดา โดยมารดาจะนอนคั่นกลางระหวางเด็กซึ่งเปนบุตรกับบิดา กอนที่บิดาจะลวนลาม
หรือลวงเกินทางเพศเด็ก บิดามักจะชวนใหเด็กดูวิดีโอโป หรือหนังสือโปมาใหดู ในวันที่เด็ก         
ถูกทารุณกรรมทางเพศครั้งแรก เปนวันที่มารดาไปตางจังหวัด เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศจากบิดา
คร้ังสดุทาย เมือ่ประมาณวนัที ่24 ตลุาคม 2541 เดก็ถูกทารณุกรรมทางเพศจากบดิา เดก็มอีาการซมึเศรา
เหมอลอย บางวันมาหลับในหองเรียน ผลการเรียนเริ่มตก ขาดสมาธิในการเรียน จนกระทั่งสอบตก
หลายวชิา  เด็กเริ่มหนีออกจากบาน มีเพื่อนชายและมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร ทั้งที่กอนหนานี้ 
เดก็เปนเด็กราเริง กลาแสดงออก ใสใจในการเรียน (สัมภาษณครู)
                                                          

2 www.ffc.or.th
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เด็กเคยนํ าเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกมารดา แตมารดาไมเชื่อ เด็กจึงไมกลาบอกใครอีก 
เดก็ไมแนใจวามารดารูเหน็เปนใจกบับดิาดวยหรือไม ตอมาเดก็รูสึกทนไมไหวจงึน ําไปเลาใหเพือ่นสนทิฟง
เพื่อนแนะนํ าใหไปปรึกษาอาจารยแนะแนว อาจารยแนะแนวจึงแจงมายังมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
เด็กไดรับการชวยเหลือโดยถูกนํ าตัวมาอยูที่มูลนิธิฯ เพื่อปองกันการถูกกระทํ าซํ้ าจากพอและบํ าบัด
ฟนฟสูภาพอารมณจติใจ สวนเรือ่งการด ําเนนิคดเีดก็รูสึกสบัสนไมแนใจวาจะด ําเนนิคดกีบับดิาดหีรือไม
สวนอีกดานหนึ่งตองการดํ าเนินคดี เพราะรูสึกโกรธแคน เหมือนถูกทรยศหักหลัง ไมคิดวาบิดา     
จะท ํากบัตนเชนนี้ได แตอีกดานหนึ่งก็รูสึกวา เขาก็ยังเปนบิดา ไมอยากใหตองติดคุก และไมอยากให
มารดาเดอืดรอน สวนมารดากพ็ยายามทีจ่ะยบัยัง้ไมใหเดก็ด ําเนนิคด ี เนือ่งจากไมเชือ่วาเดก็พดูความจรงิ
มารดาพยายามที่จะบอกคนรอบขางวาเด็กมีนิสัยโกหกเกง มักสรางเรื่องใหครอบครัวเดือดรอน

กรณีศึกษาที่ 2

เดก็หญงิไทย อายปุระมาณ 14  ป พดูจาฉะฉาน มพีีน่องพอแมเดยีวกนั 2 คน เดก็เปนลูกคนโต
มนีองชาย 1 คน มีนองชายตางพอ 1 คน มีนองสาวตางแม 1 คน ศึกษาขอมูล ดังนี้

- ประวตักิารถกูทารณุกรรมทางเพศเดก็ถูกสงตวัมาอยูในความดแูลของมลูนธิิฯ เนือ่งจาก
ถูกทารณุกรรมทางเพศจากนาชาย (นองชายคนละแมของแมเด็ก) อายุประมาณ 25 ป เมื่อเด็กอายุ  
11-12 ป ประมาณเดือนตุลาคม 2541 เด็กอาศัยอยูกับนาชาย ในวันเกิดเหตุ เด็กเขาไปในหองนาชาย 
เพื่อชวยเล้ียงลูกของนาชาย สวนภรรยาของนาชายกํ าลังซักผาอยูขางลาง ขณะนั้นเด็กเผลอหลับไป
เมือ่ตืน่ขึน้พบวานาชายอยูในหอง เด็กจึงลุกขึ้นจะออกไปนอกหอง แตนาชายไมยอมใหเด็กออกไป 
และไดทารณุกรรมทางเพศเดก็ โดยขมขูเดก็วา “หามน ําเรือ่งนีไ้ปบอกใคร ถาไมเชือ่คอยด”ู เดก็เคยถาม
นาชายวา “ไมกลัวนาผูหญิงรูเร่ืองหรือ” นาชายตอบวา “ชางมนั” เดก็ถูกทารณุกรรมทางเพศจากนาชาย
ทัง้หมด 5 คร้ัง และนาชายพยายามที่จะลวงเกินทางเพศเด็ก แตเด็กสามารถหนีรอดไดรวม 10 ครั้ง 
ทุกครั้งหลังจากที่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศจากนาชายแลว นาชายจะใหกินยาปองกันการตั้งครรภ
หลังจากเกิดเรื่องขึ้น เด็กไดเลาใหนองชายฟง นองชายแนะนํ าเด็กไมใหไปเลี้ยงลูกใหนาชายอีก     
แตเดก็กย็งัรูสึกวิตกกังวล เกรงวานาสะใภและคนอื่นจะรูเร่ืองที่เกิดขึ้น ทํ าใหเด็กมีอาการเหมอลอย 
ไมมสีมาธใินการเรยีน เดก็รูสึกเกลยีดและโกรธแคนในสิง่ทีน่าชายท ํา แตขณะเดยีวบางครัง้เดก็กรู็สึก
สับสน รูสึกผิด ไมกลาที่จะบอกใคร นอกจากนองชายแลวเด็กไมกลานํ าเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกใครอีก 
เนื่องจากเด็กกลัววาจะไมมีใครเชื่อ ซ้ํ ายังมองไมเห็นวาจะมีใครมาชวยเหลือตนได จนเวลาผานไป 
ประมาณ 3 เดอืน เด็กรูสึกทนไมไหว จึงนํ าไปเลาใหเพื่อนที่โรงเรียนฟง เมื่อเด็กไดยินเพื่อนคุยกัน 
ถึงเรื่องที่ถูกญาติขมขืน เพื่อนจึงนํ าเรื่องไปบอกครูประจํ าชั้น ครูประจํ าชั้นจึงไปแจงความและ     
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แจงใหแมเด็กทราบ เด็กจึงถูกสงตัวมาบํ าบัดฟนฟูที่มูลนิธิฯ และดํ าเนินคดีทางกฎหมายกับนาชาย  
แตนาชายไดพาครอบครัวหนีไปอยูทางจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนีช้วงที่เด็กอายุ 8-11 ป เด็กอาศัยอยูกับยายและตาเลี้ยง เด็กถูกทารุณกรรม
ทางเพศจากตาเลี้ยง วันที่เกิดเหตุคร้ังแรก เด็กเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เด็กไมไดไปโรงเรียน 
เนือ่งจากไมมชุีดพลศกึษา จงึตองอยูบานกบัตาเลีย้งตามล ําพงั เพราะตาเลีย้งไมไดไปท ํางาน หลังจากนัน้
เด็กก็ถูกตาเลี้ยงลวงเกินทางเพศเปนประจํ าในชวงเวลาเชามืด ผลการเรียนเริ่มตํ่ าลง ทั้งที่เดิมที       
เดก็เรยีนดมีาโดยตลอด เพราะเดก็รูสึกเครยีดและวติกกงัวลกบัเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ เดก็ไมกลาบอกยาย
เพราะกลวัวายายจะไมเชือ่ แลวตนเองกบันองชายจะถกูไลออกจากบาน จะไมมใีครเลีย้งด ู อีกอยางหนึง่
เด็กรูสึกวา ถึงอยางไรตาเลี้ยงก็ดี คอยดูแลตนเองและนองชายมาตลอด แตนองชายรูเร่ืองที่เกิดขึ้น
เพราะเด็กเลาใหฟง และเมื่อเด็กยายมาอยูกับแมและครอบครัวใหมของแม เด็กบอกวาไดเลาเรื่อง     
ทีถู่กตาเลีย้งทารุณกรรมทางเพศใหแมฟง แตแมก็ไมไดจัดการอะไรกับตาเลี้ยง รวมระยะเวลาที่เด็ก
เก็บความลับเรื่องนี้ไวประมาณ 4 ป เด็กไมตองการดํ าเนินคดีกับตาเลี้ยง เพราะตาเลี้ยงมีบุญคุณ        
ทีเ่ล้ียงดเูดก็และนองชายเปนระยะเวลาเกือบ 10 ป ปจจุบันตาเลี้ยงยังอยูกินกับยายที่บานยายที่จังหวัด
ลํ าปาง

ปดเทอมเด็กยังกลับไปเยี่ยม แตไมเคยไปคางคืน เมื่อบิดารูเรื่องที่เด็กถูกทารุณกรรม
ทางเพศ บดิารูสึกเสยีใจ รูสึกเจบ็แคนแทนเดก็ ตองการใหผูกระท ําถูกด ําเนนิคดใีหถึงทีสุ่ด และบดิาเดก็
เร่ิมเขามาดแูลเอาใจใสเดก็มากขึน้ แตไมสมํ ่าเสมอ และไมสามารถรบัเดก็ไปดแูลได เนือ่งจากบดิาเดก็
รูสึกวติกกงัวลวาจะดแูลเดก็ไมได เพราะไมไดอยูดวยกนัตัง้แตเดก็ยงัเลก็ และตนเองกม็คีรอบครวัใหม
เดก็กไ็มชอบครอบครัวใหมของตน เกรงวาจะมีปญหา แตจะชวยเหลือดานการเงิน ซ่ึงก็คงจะใหได
ไมสมํ ่าเสมอ เนือ่งจากมภีาระมาก สวนมารดากรู็สึกชอ็ก รองไหเสยีใจ และรองไหวาท ําไมเหตกุารณ
ที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง จึงตองมาเกิดขึ้นกับเด็ก รูสึกโทษตัวเองที่ไมสามารถดูแลปกปองลูกได          
รูสึกอยากฆาผูกระทํ าซ่ึงเปนนองชายคนละมารดาของตน สวนเรื่องที่ตาเลี้ยงทํ าทารุณกรรมทางเพศ
ตอเดก็นั้น มารดาคิดวาเปนไปได เมื่อนึกทบทวนถึงเรื่องที่ตนเองเคยถูกทํ าอนาจาร

กรณีศึกษาที่ 3

เดก็หญงิไทย ปจจบุนัอายปุระมาณ 16 ป เขามาอยูในความดแูลของมลูนธิิฯ ตัง้แตอาย ุ11 ป
เปนลูกคนเดยีวของบดิามารดา แตมพีีน่องตางมารดาจ ํานวน 2 คน เปนชาย เกดิจากภรรยาบดิาคนทีห่นึง่
จ ํานวน 1 คน ภรรยาคนทีเ่จด็ จ ํานวน 1 คน มพีีน่องตางพอเทาทีท่ราบ คอื 1 คน เปนหญงิ ศกึษาขอมลู
ดังนี้
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- ประวตักิารถกูทารณุกรรมทางเพศเดก็ถูกทารณุกรรมทางเพศโดยบดิาบญุธรรมตัง้แต
เดก็อาย ุ6 ป จนถงึ 11 ป เดก็เริม่ถูกบดิาบญุธรรมมาลบูคล ําจบัตองอวยัวะเพศ พอนานเขาบดิาบญุธรรม
กข็มขนืเด็ก โดยใชกํ าลังบังคับและขมขูเด็กไมใหบอกใคร ในชวงที่มารดาบุญธรรมออกไปจายตลาด
ตอนเชามืด

คร้ังแรกที่บิดาบุญธรรมจะเขามากอดและลูบคลํ าอวัยวะเพศเด็ก เด็กรูสึกไมชอบ
และไมยอมใหบดิาบญุธรรมท ํา เดก็รองไหจงึถูกบดิาบญุธรรมตจีนสลบ ท ําใหเดก็ไมรูวาบดิาบญุธรรม
ทํ าอะไรกับตนเองบาง หลังจากนั้นบิดาบุญธรรมก็จะทารุณกรรมทางเพศเด็กเปนประจํ า โดยเอา
อวัยวะเพศของบิดาบุญธรรมสอดเขาไปในอวัยวะเพศของเด็ก เด็กรูสึกเจ็บมากและรองไหทุกครั้ง 
บดิาบญุธรรมขูไมใหเดก็บอกใคร ถาไมเชือ่จะถูกฆา เดก็จะถกูทารณุกรรมทางเพศประมาณเดอืนละ 10 คร้ัง
แตหลังจากนั้น บิดาบุญธรรมก็เลิกทํ าไมเดิมเด็กไมรูวาสิ่งที่บิดาบุญธรรมกระทํ าตอตนเองคืออะไร 
แตเมือ่เดก็อาย ุ 10 ป เดก็เหน็บดิาบญุธรรมมเีพศสมัพนัธกบัมารดาบญุธรรม เดก็จงึรูวาทีบ่ดิาบญุธรรม
กระทํ าตอตนเองคืออะไร มารดาบุญธรรมรูเรื่องที่บิดาบุญธรรมทํ าทารุณกรรมทางเพศตอเด็ก        
แตมารดาบุญธรรมทํ าเสมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ไมรับรู สวนเรื่องที่บิดาบุญธรรมทํ ารายรางกายเด็ก 
มารดาบุญธรรมก็มีสวนในการรวมกระทํ าดวย แตไมรุนแรงเทาที่บิดาบุญธรรมกระทํ า บางครั้ง
มารดาไมไดรวมทํ าดวย แตก็ไมปกปอง ไมชวยเหลือ เหมือนไมเห็นวามีอะไรเกิดขึ้นกับเด็ก

เด็กเขามาอยูในความดูแลของบิดาแมบุญธรรม ตั้งแตเด็กมีอายุประมาณ 3 ป   
แรกๆ บิดามารดาบุญธรรมรักและเอาใจใสเด็กดี แตเมื่อเด็กอายุ 4-5 ป บิดามารดาบุญธรรม           
เร่ิมเปลีย่นไป เร่ิมโมโหราย หงดุหงดิมากขึน้ เอาแตใจตวัเอง และใชความรนุแรงอยางผดิปกตกิบัเดก็
เชน เฆีย่นตอียางรนุแรง โดยการใชเชือกหรือเขม็ขดัต ีหรือจบัศรีษะโขกพืน้ เมือ่เดก็ท ําอะไรไมถูกใจ
หรือท ําผิด เด็กบอกวาความผิดครั้งรายแรงที่สุดในชีวิต คือ ทํ าจานแตก ใชสายไฟมัดมือเด็กแลวจับ
โยงกบัคานทีท่ ําดวยปูนในหองนํ้ า โดยไมใหเทาติดพื้นดิน แลวจับเด็กหมุนไปรอบๆ จนสายไฟขาด 
เด็กจะรูสึกเวียนหัวมาก บิดาบุญธรรมจะขูบังคับไมใหเด็กรอง และเอาลูกมะนาวยัดปาก และใช  
ดามไมกวาดตี มารดาบุญธรรมเห็น แตไมไดพูดอะไร เมื่อลูกมะนาวหลนจากปาก เด็กจะตะโกนดา
บดิาบุญธรรม มารดาบุญธรรมใหตาย มารดาบุญธรรมโมโห จึงบีบคอเด็ก แตสักครูหนึ่งก็ปลอยเด็ก
คดิวา มารดาบญุธรรมคงสงสาร เดก็มกันอนดิน้ บดิาบญุธรรมร ําคาญ จงึลากเดก็จากชัน้บนลงมาชัน้ลาง
แลวถอดเสื้อผาเด็กออกหมดเหลือแตกางเกงใน และใชโซมัดขา มัดมือ บิดาบุญธรรมไปนอน        
จนกระทัง่ตหีา จงึลงมาปลอยตัวเด็ก ใชนํ้ าเย็นราดบนตัวเด็กติดตอกันเปนเวลานาน จนเด็กหนาวสั่น 
ขงัไวในหองมืด ใหอดขาว สอนและบังคับใหเด็กขโมยเงินจากคนอื่น เด็กอยูกับบิดามารดาบุญธรรม
ดวยความรูสึกเจบ็ปวดและทกุขทรมาน นอกจากเดก็จะถกูทารณุกรรมทางดานรางกายและทางดานเพศแลว
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เดก็ตองตืน่นอนแตเชามืด เพื่อชวยทํ างานบานทุกอยางและชวยขายขาวแกง เด็กจึงจะไดไปโรงเรียน 
ท ําใหไปถึงโรงเรียนประมาณ 10 โมงเชาเปนประจํ า

ครูประจํ าชั้นของเด็กจะเห็นรอยแผลตามรางกายของเด็กเปนประจํ า เด็กก็มักจะมี
อาการซึมเศรา เหมอลอย กลัวบิดามารดาบุญธรรมอยางผิดปกติ (สัมภาษณครู) เด็กอยากบอกคนอื่น
วาตนเองถกูท ํารายรางกายและถกูขมขนื แตกลัววาจะไมมใีครเชือ่ และถาบดิาบญุธรรมรูจะตามมาฆา
เดก็จงึไมกลาทีจ่ะบอกใคร ทนเกบ็ความลบัไวประมาณ 6 ป จนกระทัง่บดิามารดาบญุธรรมบอกกบัเดก็
วาจะยายบานจากบานเชาเดิมไปเชาอยูที่อ่ืน ใหเด็กออกจากโรงเรียน เด็กเกิดความวิตกกังวลมาก 
กลัววาจะไมไดเรียนหนังสือ และจะถูกทารุณมากขึ้นกวาเดิม (สัมภาษณเด็ก) เด็กจึงตัดสินใจนํ าเรื่อง
ทีต่นถกูทารุณกรรมทั้งทางดานรางกายและทางเพศไปเลาใหครูประจํ าชั้นฟง ครูประจํ าชั้นจึงนํ าเรื่อง
ไปบอกครใูหญ และพาเด็กไปแจงความ พรอมทั้งติดตอมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก หลังจากที่บิดา
มารดาบญุธรรมรูวาเดก็น ําเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไปขอความชวยเหลือจากคร ูและมกีารด ําเนนิคด ีจงึหลบหนไีป
เพราะความกลัว จนกระทั่งปจจุบันหายสาบสูญ ไมสามารถติดตามตัวได

เด็กไดรับความชวยเหลือโดยถูกนํ าตัวมาอยูที่มูลนิธิฯ เพื่อรับการบํ าบัดฟนฟู        
ทั้งสภาพรางกายและจิตใจ แตเด็กไมสามารถที่จะใหการเพื่อดํ าเนินคดีกับบิดามารดาบุญธรรมได 
เนือ่งจากกลวัวาจะถกูบดิามารดาบญุธรรมตามมาฆา รูสึกอบัอาย และทีสํ่ าคญัรูสึกวาบดิามารดาบญุธรรม
มบีญุคณุทีเ่ล้ียงดูเด็กมา ถาตนเองดํ าเนินคดีกับบิดามารดาบุญธรรมจะกลายเปนคนเนรคุณ อกตัญู 
เดก็จงึมคีวามรูสึกขัดแยงใจมาโดยตลอด เพราะวาเด็กอยากจะแกแคน อยากเห็นบิดามารดาบุญธรรม
เจบ็แบบทีเ่ดก็เคยเจบ็มากอน เดก็บอกวาเคยอยากเปนต ํารวจ เพือ่จะมาจบับดิามารดาบญุธรรมไปตดิคกุ
แตทีสํ่ าคญัทีสุ่ดส ําหรบัเดก็ คอื การทีม่คีนมาชวยใหเดก็ออกจากครอบครวัท่ีเดก็ไมอยากอยู เพือ่ทีเ่ดก็
จะไดไมตองทนทุกขทรมานอีกตอไป

4.1.2 มาตรการทางแพงในการคุมครองเด็กซ่ึงถูกทํ ารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดก ําหนดมาตรการในการถอนอํ านาจปกครอง

ทัง้หมด หรือบางสวนจากบดิามารดาหรอืผูใชอํ านาจปกครอง ซ่ึงไดใชอํ านาจปกครองเกีย่วกบัตวัเดก็
โดยมิชอบ เชน การลงโทษเฆี่ยนตีเด็กอยางทารุณโหดราย ซ่ึงการถอนอํ านาจปกครองเปนการให
ความคุมครองทางแพงแกเด็กซึ่งถูกทํ าราย แตมีขอบกพรอง ซ่ึงสมควรกลาวถึง ดังนี้
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4.1.2.1 บุคคลที่ยื่นคํ ารองเพื่อขอถอนอํ านาจปกครอง จํ ากัดเฉพาะญาติที่ชอบ
ดวยกฎหมายหรือพนักงานอัยการ บุคคลอื่นๆ แมจะมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับเด็ก ก็ยอม     
ไมอาจรองขอตอศาลเพื่อถอนอํ านาจปกครองได

4.1.2.2 ในการพิจารณาของศาลเพื่อไตสวนการถอนอํ านาจปกครองของบิดา
มารดาเปนกระบวนการที่ใชเวลา ซ่ึงอาจทํ าใหไมสามารถชวยเหลือเด็กไดทันทวงที

4.1.2.3  อนึง่การคุมครองสิทธิในครอบครัวของเด็ก บางกรณี เชน การขอให    
ตัง้ผูปกครอง การถอนอ ํานาจปกครอง ในศาลแพงหรือศาลจงัหวดัไมมกีารสบืเสาะขอเทจ็จรงิประกอบ
จงึควรมีการสืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของเด็กและครอบครัว เพื่อใหศาลใชดุลพินิจ
ไดเหมาะสม

4.2  มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

วิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นเปนมาตรการที่ใชปองกันผูกระทํ าความผิดเปนอันตราย  
ตอสังคม ซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางจากโทษ คือ3

4.2.1 การลงโทษจะค ํานงึถึงเจตนาของผูกระท ําผิด แตวธีิการเพือ่ความปลอดภยัคํ านงึถึง
ความรับผิดทางอาญาของผูกระทํ าผิด โดยคํ านึงถึงลักษณะหรือสภาพของบุคคลหรือส่ิงของที่เรียกวา 
สภาพที่เปนอันตราย

4.2.2 การลงโทษ จะท ําใหมคีวามรูสึกวาเปนการเสือ่มเสยีเกยีรต ิแตวธีิการเพือ่ความปลอดภยั
โดยหลักแลวไมถือวาเปนการเสื่อมเสียเกียรติแตอยางใด

4.2.3 การลงโทษก ําหนดตามสดัสวนของความผดิ สวนมากจะมรีะยะเวลาสัน้ แตวธีิการ
เพื่อความปลอดภัยนั้นตรงขาม โดยมากจะใชเวลานานกวา และไมไดกํ าหนดตามความหนักเบา  
แหงความผิด แตขึ้นอยูกับสภาพที่เปนอันตรายของผูกระทํ าผิด

4.2.4 การลงโทษมลัีกษณะเปนการก ําหนดไวตายตวัลวงหนา แตวธีิการเพือ่ความปลอดภยั
ไมมีลักษณะกํ าหนดตายตัว โดยผูบัญญัติกฎหมายหรือผูพิพากษาไมอาจกํ าหนดเวลาที่ผูกระทํ าผิด 
จะแกไขกลบัตวัไดลวงหนา เพราะการกลับตัวขึ้นอยูกับสภาพที่เปนอันตรายนั้นหมดไปแลวหรือยัง

4.2.5 คํ าพิพากษาที่ใหลงโทษจะตองเปนคํ าพิพากษาถึงที่สุด ไมมีการเปลี่ยนแปลง    
แตวธีิการเพื่อความปลอดภัยนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได

                                                          
3 โกเมน ภัทรภิรมย. เลมเดิม. หนา 34-36.
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แมวาวิธีการปองกันเพื่อความปลอดภัย จะสามารถนํ ามาใชเพื่อคุมครองปองกันเด็ก       
มใิหถูกกระทํ ารุนแรงซํ้ าได แตก็อาจมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน กรณียื่นคํ ารองขอใหศาลใชวิธีการ
เพือ่ความปลอดภัยตองเปนพนักงานอัยการเทานั้น และตองเขาเงื่อนไขเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน
มาแลว หรือถูกลงโทษจํ าคุกไมตํ่ ากวาหกเดือน ในความผิดที่กํ าหนดในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 41

สวนกรณกีารหามเขาเขตก ําหนดตามค ําพพิากษา กลาวคอื การหามผูกระท ําผิดทีพ่นโทษแลว
กลับเขามาบริเวณที่เด็กอาศัยอยูเพื่อปองกันการกระทํ ารุนแรงตอเด็กอีก เห็นวาหากบานที่เด็กอาศัย
อยูเปนบานของผูกระท ําผิดเอง กค็งจะเปนไปไมไดทีศ่าลจะมคี ําพพิากษาหามบคุคลผูเปนเจาของบาน
เขาบริเวณของตนเองแตถาหากเด็กอาศัยอยูกับบานญาติคนอื่น และมีผูกระทํ าผิดเปนบิดามารดา    
ค ําพพิากษาของศาลก็อาจกํ าหนดหามเขาเขตได

ดงันัน้ วธีิการเพือ่ความปลอดภยัจงึเปนวธีิการทีไ่มสามารถปองกนัเดก็ใหพนจากการถกูกระท ํา
รุนแรงในครอบครัว ดวยสาเหตุดังตอไปนี้

1. การยืน่ค ํารองขอใหศาลมคี ําส่ังอยางใดอยางหนึง่จะตองเขาเงือ่นไขทีก่ฎหมายก ําหนด
โดยเฉพาะวิธีการกักกัน

2. เปนกระบวนการที่ตองใชเวลาในการพิจารณาของศาล ในบางกรณียอมไมสามารถ
ชวยเหลือเด็กไดทันทวงที

3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันการกระทํ ารุนแรงเด็ก
หากเปรียบเทียบมาตรการปองกันเด็กถูกทํ ารายในประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

จะเห็นไดวา กฎหมายสหรัฐอเมริกามีมาตรการบํ าบัดเยียวยาและฟนฟูสภาพจิตใจของผูกระทํ าผิด 
โดยผูกระทํ าผิดจะถูกบังคับใหเขาฟงคํ าปรึกษาจากจิตแพทย หรือนักสังคมสงเคราะห เพื่อใหกลับ
เขาสูครอบครัวได โดยเด็กไมตองไปอยูกับผูอ่ืน

ในสหรฐัอเมรกิา กม็ปีญหาการกระท ํารุนแรงตอเดก็ในครอบครวัเชนเดยีวกบัประเทศไทย
แตสหรัฐอเมรกิาจะไมเลือกใชมาตรการทางอาญาทีเ่กีย่วของกบัการกระท ํารุนแรงตอเดก็ เพือ่พจิารณา
สภาพปญหาภายในครอบครัวแลว คงไมเกิดประโยชนใดๆ หรือไมใชทางออกที่ดีที่สุด เพราะ   
ความสมัพนัธทางดานจิตใจระหวางเด็กและผูกระทํ าผิด เพราะเด็กซึ่งถูกกระทํ ารุนแรงคงไมอยากให
พอของตนตองไปติดคุกเพราะตัวเขาเองเปนเหตุ เด็กอาจจะรูสึกเปนตราบาปและหากผูกระทํ าผิด 
พนโทษมากอ็าจจะเกิดความเคียดแคน ซ่ึงอาจจะทํ ารายเด็กหนักขึ้นกวาเดิม หรือเมื่อพนโทษออกมา
ก็จะถูกสังคมตราหนาวาเปนอาชญากร ไมสามารถกลับเขาสูสังคมประกอบอาชีพไดเหมือนกับ
บคุคลทั่วไป ซ่ึงก็จะกอใหเกิดปญหากับสภาพภายในครอบครัวของเด็กมากขึ้นกวาเดิม การกระทํ า  
ดงักลาวสวนใหญจึงถูกปกปด ยากที่รัฐจะใหการชวยเหลือ สหรัฐอเมริกาจึงมีคํ าส่ังคุมครองทางแพง 
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(civil protection orders) ในการฟนฟสูภาพครอบครวัโดยการแยกเดก็ออกจากผูปกครอง มกีระบวนการ
ทีจ่ะเขาไปชวยเหลือโดยพยายามทีจ่ะไมใชกระบวนการทางอาญา เวนแตเปนกรณทีีร่ายแรงและจ ําเปน
คํ าส่ังดังกลาวอาจใหการคุมครองโดยขับไลผูทํ ารายออกจากที่อยูอาศัย จํ ากัดสิทธิในการเยี่ยมบุตร 
โดยยังคงตองมีหนาที่ในการใหการอุปการะเลี้ยงดูบุตรและสั่งใหผูทํ ารายเขารับฟงคํ าแนะนํ าปรึกษา
โดยบังคับ เพื่อใหการบํ าบัดฟนฟูสภาพจิตใจซึ่งศาลมีอํ านาจใชดุลพินิจออกคํ าสั่งไดหลากหลาย   
เพือ่จะหาวธีิทีด่ทีีสุ่ด ในการคุมครองเดก็และมาตรการอืน่ทีสํ่ าคญัในการทีเ่จาหนาทีข่องรฐัหรือองคกรตางๆ
จะสามารถเขาไปชวยเหลือเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรง โดยบุคคลในครอบครัวไดอยางทันทวงที   
กค็อื กฎหมายแจงเหต ุ (mandatory report) ซ่ึงมวีตัถุประสงคในการคนหากรณมีกีารกระท ํารุนแรงเดก็
หรือมีการปฏิบัติตอเด็กอยางไมเหมาะสม เพื่อจะใหพบการกระทํ าผิดและชวยเด็กไดทันเวลา       
โดยกํ าหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลที่พบเห็นการกระทํ ารุนแรงเด็กตองแจงไปยังเจาหนาที่ที่รับแจง 
โดยใหการคุมครองแกผูแจงเหตุและมีบทลงโทษแกผูไมแจงเหตุโดยเฉพาะผูที่ตองมีวิชาชีพเกี่ยวของ
เชน แพทย พยาบาล ครู อาจารย นักสังคมสงเคราะห และผูดูแลเด็ก เปนตน นอกจากที่กฎหมาย     
จะมุงพิจารณาในแงตัวบุคคลซึ่งกระทํ าผิดแลว ยังมีมาตรการในการบรรเทาความเสียหายใหแกเด็ก 
ทีถู่กกระท ํารุนแรง ซ่ึงถือเปนเหยื่อประเภทหนึ่งที่ตองไดรับการคุมครองดูแล จึงกํ าหนดใหมีกองทุน
สาธารณะ (Public funds) สํ าหรับจายเปนคาชดเชยใหแกเดก็ผูตกเปนเหยือ่อาชญากรรมทีรุ่นแรงอกีดวย

ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติในการใหความคุมครองเหยื่อ     
ผูถูกกระทํ าในระหวางการดํ าเนินคดี คือ United States Code Service หมวดที่ 8 มาตรา 3251 (b) (1) 
ความวา….หากพิจารณาเห็นวาเปนความจํ าเปนที่จะตองคุมครองบุคคลเหลานี้ใหพนจากการไดรับ
บาดเจบ็ทางรางกาย เพือ่ปองกนัสุขภาพความปลอดภยัและสวสัดกิารของบคุคลนัน้ รวมถึงจติวทิยาทีด่ี
และการปรบัตวัเขาสงัคมของบคุคลนัน้ ตราบเทาทีพ่นกังานอยัการพจิารณาเหน็วา ภยนัตรายทีม่ตีอบคุคลนัน้
ยงัอยูก็ใหดํ าเนินการดังนี้…”

1. จดัหาทีอ่ยูช่ัวคราวใหเพื่อคุมครองพยาน (ในที่นี้ คือ เด็กผูถูกกระทํ า) และบุคคล  
ในครอบครัว

2. จดัใหมีการขนยายเครื่องเรือนและเครื่องใชของพยาน (ในที่นี้ คือ เด็กผูถูกกระทํ า) 
และบคุคลในครอบครัว จากที่อยูเดิมไปยังที่อยูใหม

3. จดัเงนิอดุหนนุเพือ่เปนคาใชจายในการด ํารงชวีติพยานและครอบครวัตามความจ ําเปน..4”

                                                          
4 U.S.C Section 3251 (b) (1) อางถงึใน วันชัย รจุนวงศ.  (2537, พฤศจกิายน). “มาตรการคุมครองพยานบคุคล.”

วารสารอัยการ, 18. หนา 102.
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ผูเขยีนเหน็วา ประมวลกฎหมายอาญาของสหรฐัอเมรกิา ไดค ํานงึถึงความปลอดภยัของเดก็
ผูถูกกระทํ ารุนแรงจากบุคคลในครอบครัว คือ เด็กผูเปนเหยื่อท่ีถูกกระทํ านั่นเอง จึงมีการอํ านวย
ความสะดวกใหโดยกํ าหนดเปนหนาที่ของรัฐหากเห็นวาอาจมีปญหาความไมปลอดภัยเกิดขึ้นกับเด็ก  
มกีารใหความสะดวกทั้งจัดที่พักชั่วคราว ขนยายส่ิงของ และเงินยังชีพ แกเด็กซึ่งเปนเหยื่อและบุคคล
ที่อยูกับเหยื่อและครอบครัว ซ่ึงตามกฎหมายไทยมิไดระบุชัดเจนใหเปนหนาที่ของรัฐถึงขนาดนี้ 
ฉะนั้นหากไดพิจารณามาตรการของสหรัฐเปนตัวอยาง ก็อาจกํ าหนดเปนขอบัญญัติในกฎหมาย       
ทีเ่กี่ยวของได

4.3  มาตรการทางกฎหมายเพื่อฟนฟูเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว

โดยภาพรวมแลว พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีความชัดเจนในการให   
ความคุมครองเดก็และเยาวชนไดดพีอสมควร แตกม็คีวามเหน็วาพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ พ.ศ. 2546 นี้
มุงทีจ่ะน ําไปแกไขปญหาเฉพาะหนา คอื เมือ่มปีญหาการกระท ํารุนแรงเกดิขึน้กส็ามารถเขาระงบัเหตุ
และชวยเหลือเดก็ไดทนัทตีลอดจนแยกเดก็ออกจากครอบครวัใหการบ ําบดัฟนฟเูดก็ แตมไิดชวยแกไข
ปญหาของครอบครัว มิไดใหการชวยเหลือใหคํ าแนะนํ า บํ าบัด ฟนฟู สภาพจิตใจของผูกระทํ าผิด  
เพือ่ใหอยูรวมกบัเดก็ในบานของตนเองไดอยางมคีวามสขุ ครอบครวัไมตองแตกแยก ทัง้นี ้พระราชบญัญตัฯิ
ดงักลาวก็ยังคงมีบทลงโทษ (Sanction) ทางอาญาแกบิดามารดาผูกระทํ าผิดอยู ซ่ึงก็จะยอนกลับไปสู
มาตรการทางอาญาทีมุ่งแตจะลงโทษผูกระท ําผิดโดยไมค ํานงึถึงความสมัพนัธในครอบครวั ความประสาน
กลมเกลียวอันจะนํ าไปสูการแกปญหาไดอยางแทจริง

นอกจากนี้ กระบวนการทางอาญามิไดคํ านึงถึงเหยื่อที่เปนเด็ก คงมุงแตการลงโทษ        
ผูกระทํ าผิดเทานั้น แตอยางไรก็ตามรัฐก็ยังคํ านึงถึงเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแแรงโดยไดรับความคุมครอง
พอสมควรตามกระบวนการยตุธิรรมเพือ่ใหความเปนธรรมและเหมาะสมกบัเดก็ โดยจดัตัง้ศาลเยาวชน
และครอบครัวข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีลักษณะพิเศษแตกตางจากศาลธรรมดา มีการแยกการพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชนตางหากจากหองพจิารณาคดทีัว่ไป ก ําหนดใหมกีารพจิารณาลบั การพจิารณาคดไีมเครงครดั
มคีณะผูพพิากษาสมทบซึง่มาจากผูมคีวามรู มปีระสบการณเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนเพือ่ลดความหวาดกลวั
ของเด็ก
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ศาลเยาวชนและครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อใหความคุมครองใหความเปนธรรมแกเด็ก
และเยาวชนที่เปนผูกระทํ าผิด แตสํ าหรับเด็กและเยาวชนที่เปนผูเสียหายถูกกระทํ ารุนแรงโดยบิดา
มารดาผูปกครอง การฟองรองคดีกลับตองไปพิจารณาที่ศาลธรรมดา ทํ าใหไมไดรับการปฏิบัติ
เหมือนอยางศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสภาพจิตใจของเด็กเปนอยางมาก

การคุมครอง ปองกัน และฟนฟู เด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัวในประเทศไทยที่นํ า
มาตรการทางอาญา มาตรการทางแพง และมาตรการทางกฎหมายพิเศษ มาใชบังคับ ยังไมประสบ
ความส ําเร็จเทาที่ควร รัฐจะตองมีมาตรการคนหาตรวจสอบอยางรวดเร็วเพื่อใหทราบวามีการกระทํ า
รุนแรงเกดิขึ้น จะไดเขาชวยเหลือเด็กไดอยางทันเวลา

จากการศกึษาขางตนดงักลาว จะเหน็ไดวามาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการคุมครอง
ปองกัน และฟนฟู เด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงที่ใชอยูในปจจุบัน ยังคงมีปญหาที่ไมสามารถนํ ามาชวย
ปองกันเด็กกอนที่จะถูกกระทํ ารุนแรงไดทันทวงที รวมทั้งยังขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะนํ ามา 
ฟนฟเูดก็ทีถู่กกระท ํารุนแรงในครอบครวัใหสามารถกลบัคนืสูสังคมไดปกต ิดงันัน้ ผูเขยีนจงึมคีวามเหน็วา
ควรจะมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครอง ปองกัน และฟนฟูเด็ก ขึ้นเปนกฎหมายพิเศษ
เฉพาะกรณีการกระทํ ารุนแรงในครอบครัว โดยบรรจุหลักการที่สํ าคัญๆ ดังตอไปนี้

1) กํ าหนดเกณฑอายุของเด็กใหมีเกณฑเดียวกับมาตรฐานขั้นตํ่ าแหงอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ5

เนือ่งดวยนยิามคํ าวา "เด็ก" ที่กํ าหนดในกฎหมายไทยมีความแตกตางกัน (ดังเชน  
ตวัอยางดานลาง) ท ําใหการปฏบิตัติอเดก็อาจแตกตางกนั และบางครัง้อาจเกดิกรณผิีดพลาดตอการวนิจิฉยั
รวมทั้งความสามารถของเด็กในการใชสิทธิตางๆ ของตน ตามกฎหมายบางเรื่องยังคงถูกจํ ากัด

พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521 นิยามคํ าวา    
“เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุตํ่ ากวา 25 ป

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 นิยมคํ าวา “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปบริบูรณ แตยังไมเกิน 14 ป
บริบูรณ และ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่อายุเกินกวา 14 ปบริบูรณ แตยังไมเกิน 18 ปบริบูรณ

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ. 2525 นิยามคํ าวา “เด็ก” หมายถึง 
ผูมีอายุไมเกิน 14 ปบริบูรณ เปนตน

                                                          
5 สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติและศูนยสิทธิเด็กเอเชียเน็ท. (2540).

หนังสือสรุปรายงานผลการดํ าเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 1).
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ในขณะทีอ่นุสัญญาสิทธิเด็ก ไดนิยามคํ าวา “เด็ก” หมายถึง “มนุษยทุกคนที่มีอายุ 
ตํ ่ากวา 18 ป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น” ดังนั้น จึงสมควร
ด ําเนนิการแกไขกฎหมายทีเ่กีย่วกบัเดก็ของไทยทกุฉบบั ใหมเีกณฑอายทุีม่คีวามหมายและความเขาใจ
ตรงกนัเพื่อไมใหเกิดขอสงสัยตอผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเด็กตํ่ าไป

2) นํ าหลักการแหงกฎหมายแจงเหตุของสหรัฐอเมริกาเขามาบังคับใชในสังคมไทย6

เนือ่งจากแนวความคดิวฒันธรรมของสงัคมไทยทีม่กัจะไมใหความสนใจตอเรือ่งในครอบครวัของผูอ่ืน
รวมทั้งสภาพความเปนอยู แบบตัวใครตัวมันที่ตางก็ตองดิ้นรนทํ ามาหาเลี้ยงชีพ สงผลใหเกิด      
ความเห็นแกตัวขึ้นในจิตใจของคนโดยทั่วไป ดังนั้น จึงสมควรอยางยิ่งที่ควรจะบรรจุหลักการ       
ดงักลาวนี้พรอมทั้งประกาศถึงวิธีปฏิบัติเพื่อใหชุมชน สังคม ใหความสนใจ คอยสอดสองดูแลเด็ก   
ทีอ่ยูในสงัคมเดยีวกนัมากยิง่ขึน้ เมือ่ชุมชนใหความเอาใจใสตอปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต กจ็ะเกดิ
ผลดีหลายทางในเวลาเดียวกัน กลาวคือ ประการแรก บิดามารดาหรือผูปกครองที่อยูในครอบครัว     
กจ็ะไมกลากระท ํารุนแรงหรอืระบายความเครยีดตอเดก็ ประการทีส่อง เดก็ทีอ่ยูในครอบครวักจ็ะไมตอง
ตกเปนเหยื่อหรือกลายเปนผูที่มีสภาพจิตที่ฝงใจกับส่ิงที่เลวรายที่เกิดขึ้นกับตน และประการสุดทาย 
กค็อื รัฐไมตองสูญเสียทรัพยากรอันมีคา โดยเฉพาะเด็กในวันนี้ก็คือผูใหญในวันหนา เมื่อเด็กในวันนี้
มสุีขภาพกายด ีสุขภาพจิตเยี่ยม ตอไปเปนผูใหญก็จะเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพเชนเดียวกัน

3) บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทยมีลักษณะเปนเชิงรับ
มากกวาเชงิรุก7 กลาวคอื กลไกทางกฎหมายจะเขามามบีทบาทในการคุมครองเดก็กต็อเมือ่เกดิความเสยีหาย
แกเดก็แลว เปนเหตุใหเด็กตกอยูในอันตรายทั้งทางรางกายและจิตใจ จนกระทั่งบางกรณีถึงแกชีวิต 
จงึจ ําเปนทีจ่ะตองมกีระบวนการดแูลเดก็โดยใหอํ านาจรฐัเขาชวยเหลือเดก็กอนทีจ่ะตกอยูในสภาพทีอั่นตราย
เพือ่คุมครองสวสัดภิาพเดก็และสอดคลองกบัอนสัุญญาวาดวยสิทธิเดก็ เนือ่งจากหลายครัง้ทีผู่กระท ําผิด
เปนบคุคลใกลชิดในครอบครัว จึงไมมีการฟองรองเพื่อปกปองสิทธิเด็กอยางแทจริง ดังนั้น จึงจํ าเปน
อยางยิ่งที่จะนํ าหลักกฎหมายปองกันของอังกฤษที่มุงเนนการรักษาความสัมพันธของครอบครัว   
โดยผานเจาหนาที่ทองถ่ิน โดยใหคนที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน ครู อาจารย กํ านัน ผูใหญบาน 
พนกังานสงัคมสงเคราะห ตลอดจนเจาหนาทีพ่นกังานของรฐั คอยสอดสองดแูลปญหาของคนในชมุชนนัน้ๆ
เพือ่จะชวยใหคนทีม่ปีญหาสวนตวันัน้ๆ มโีอกาสไดระบายความทกุขหรือไดรับความชวยเหลือจากชมุชน

                                                          
6 มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา. (2543). กฎหมายและแนวปฏิบัติในประเทศไทย เฉพาะกรณี

ท่ีไมสอดคลองตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.
7สถาบันกฎหมายอาญา. (2543, 1-15 สิงหาคม).  “แนวปฏิบัติการคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย.”

นิตยสารการศึกษา Education 2000, ปท่ี 1, ฉบับที่ 38.
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ซ่ึงหลักการนีจ้ะน ํามาซึง่บทบญัญตักิฎหมายเพือ่การปองกนัเดก็ทีจ่ะเกดิการกระท ํารุนแรงในครอบครวั
ขึ้นได

4) หาครอบครวัทดแทนใหเดก็ หากเหน็วาเดก็มพีฤตกิรรมทีผิ่ดปกตหิรือมเีหตอัุนสงสยัวา
เกดิอันตรายตอเดก็ กใ็หสามารถเขาชวยเหลือโดยแจงตอพนกังานสงัคมสงเคราะหเจาหนาทีส่อบสวน
เพื่อดํ าเนินการฟองรองในการดํ าเนินคดีแทนเด็กได ตลอดจนหาสภาพแวดลอมใหมใหกับเด็ก     
เพื่อเปนการฟนฟูสภาพจิตใจและรางกายของเด็กใหกลับคืนสูสังคมไดอยางเขมแข็ง โดยบรรจุหลัก
การคืนสภาพใชชีวิต8 กลาวคอื การจัดหาครอบครัวทดแทนใหกับเด็ก โดยแนวทางในการปฏิบัตินั้น 
จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการอบรมและจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวกับครอบครัวทดแทนที่รับอุปการะฟนฟู
เด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงไดอยางแทจริง เพราะหากครอบครัวทดแทนเปนผูซ่ึงขาดความรูความเขาใจ  
กอ็าจเกดิกรณีหนีเสือปะจระเขขึ้นตอเด็กไดอีก ส่ิงที่สํ าคัญในหลักการนี้ คือ เด็กที่อยูในครอบครัว
ทดแทน ก็จะตองอยูภายใตหลักกฎหมายแจงเหตุเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อควบคุมครอบครัวใหมี    
ความสัมพันธที่ดีระหวางกันใหนานเทานาน

5) การวเิคราะหเร่ืองการรกัษาความลบัเพือ่ประโยชนของเดก็ผูถูกกระท ํารุนแรงเนือ่งจาก
การกระทํ ารุนแรงตอเด็กในครอบครัวอาจเปนเรื่องเสื่อมเสียช่ือเสียงของเหยื่อผูกระทํ าผิดได แมวา 
จะมไิดประพฤตตินชัว่ราย แตคนในสงัคมอาจน ําเรือ่งไปซบุซบินนิทาซํ ้าเตมิใหเหยือ่เสียใจ และบางที
ยงัตดัความสุขของเหยื่อในอนาคตได เชน เด็กหญิงที่ถูกขมขื่น อาจเปนที่รังเกียจของคูครอง ทํ าให
เกดิการบาดหมางในครอบครวัไดในอนาคต หรือแมในปจจบุนั เดก็ทีต่กเปนเหยือ่อาจถูกคนในสงัคม
ลอเลียน ท ําใหไดรับความอบัอาย และรูสึกเจบ็ปวด บางรายอาจถงึฆาตวัตาย เปนการซํ ้าเตมิการสญูเสยี
ทีเ่กดิขึ้นจากการถูกกระทํ ารุนแรง

6) ส่ือมวลชนไทยนิยมลงขาวเกี่ยวกับการกระทํ ารุนแรงตอเด็ก ถือเปนขาวสํ าคัญ  
เพียงหวังผลขายขาว โดยบอกรายการละเอียดจนสามารถทราบวาเหยื่อผูเคราะหรายคือผูใด วิธีลด
ความอบัอายก็เพียงใชคํ าวา “นามสมมติ” และอาจมีแถบปายดํ าปดตาเล็กนอย ซ่ึงก็ยังจํ าไดวาเปนใคร 
กฎหมายไทยยงัไมมขีอหามในเรือ่งนี ้ ในขณะทีส่ื่อมวลชนเรยีกรองเสรภีาพในการเสนอขาวโดยไมตอง
รับผิดชอบตอสังคม ขอเพยีงขออางวา “เปนความจรงิ” ฉะนัน้ จงึควรมมีาตรการทางกฎหมายรกัษาความลบั
ใหแกเหยื่อผูถูกกระทํ าที่เปนเด็ก

                                                          
8 มูลนิธิศูนยพิทักษณสิทธิเด็ก. (2543, กันยายน). “ครอบครัวนาอยู….สังคมนาอยู.” สาสนสิทธิเด็ก, 19.
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แตอยางไรกต็าม ยงัไมมกีระบวนการยตุธิรรมทีม่อียูในปจจบุนัอาจน ํามาใชแกปญหา
เดก็ผูเปนเหยือ่ตองตกเปนขาวซํ ้าเตมิ ซ่ึงปจจบุนัมพีระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 29
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เกี่ยวของกับการรักษาความลับของเด็กผูถูกกระทํ ารุนแรง ดังนี้

“หามมใิหโฆษณาทางสือ่มวลชนหรอืเผยแพรผานสือ่สารสนเทศประเภทใดๆ ซ่ึงขอมลู
เกีย่วกบัตวัเดก็ บดิา มารดา ผูปกครอง หรือบคุคลทีเ่ดก็นัน้อาศยัอยู ในลกัษณะทีน่าจะเกดิความเสยีหาย
แกช่ือเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใดของเด็ก”

7) ปญหาทางดานสังคมสงเคราะห
ครอบครวัเปนลักษณะทางสงัคม (Social Institute) อันดบัแรกทีม่อิีทธพิลตอการพฒันา

ทางดานบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยในทุกๆ ดาน ครอบครัวเปนสถาบันที่หลอหลอมบุคคล
ใหมีการกระทํ าหรือแสดงออกและมีอารมณ ความรูสึกนึกคิดตางๆ ในทางที่ถูกที่ควร หรืออาจ    
เปนในทางตรงขามก็ได มนุษยนั้นจํ าเปนตองมีผูคอยดูและ คือ มีครอบครัวซ่ึงประกอบดวย พอ-แม 
เปนผูเล้ียงดูกอนที่เด็กจะเติบโตขึ้นเปนผูใหญรับผิดชอบตนเองได การพัฒนาการของมนุษยนั้น    
เริม่ตัง้แตอยูในครรภมารดา วัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และจนถึงวัยชรา การพัฒนาการเหลานี้
ตองเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง ตองไดรับการเลี้ยงดู ไดรับความชวยเหลือจากครอบครัว ดังนั้น
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวจะตองมีลักษณะที่แนนแฟน เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น        
กบับุคคลในครอบครัวจะสงผลกระทบถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว

เมือ่เด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว แนนอนที่สุดครอบครัวยอมตอง
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เนื่องจากทั้งผูกระทํ าและเหยื่อของการกระทํ าเปนบุคคลในครอบครัว
เดียวกัน และอาศัยอยูรวมกันการใชมาตรการทางกฎหมาย เพื่อลงโทษผูกระทํ าผิดเปนเพียงการกัน
ตวัผูกระท ําผิดใหพนจากตัวเด็กเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อผูกระทํ าพนโทษออกมาก็จะกลับมาพักอาศัย
อยูกบัเดก็เชนเดมิ ซ่ึงกอใหเกดิโอกาสในการท ํารายเดก็ขึน้ซํ ้าอกีดงัไดกลาวมาแลว การน ําตวัผูกระท ําผิด
รับโทษจ ําคุกโดยไมมีการนํ าตัวไปเขารับการบํ าบัดรักษาอยางเชนในปจจุบัน ไมสามารถแกไข หรือ
ปองกันปญหาการกระทํ ารุนแรงตอเด็กโดยบุคคลในครอบครัวได เนื่องจากพบวาผูที่มีพฤติกรรม    
ทีก่ระทํ ารุนแรงตอบุคคลที่ใกลชิดทางสายโลหิต  เปนพฤติกรรมของผูที่มีปญหาทางจิต เพราะฉะนั้น
การลงโทษจ ําคกุจงึไมอาจแกไขขอบกพรองของผูกระท ํา หรือท ําใหผูกระท ําหลาบจ ํา ไมกลากระท ําผิด
อีกได เพราะเขาไมรับรู (perceive) วาส่ิงที่ไดกระทํ าลงไปเปนความผิดปกติ

สวนเด็กผูเสียหายจํ าเปนจะตองไดรับการเยียวยารักษาทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะทางดานจิตใจจะตองไดรับการบํ าบัดที่ถูกตอง บางรายไมรูวาเกิดอะไรขึ้น  
ไมเขาใจ อีกหลายปตอมาจึงโตพอจะเขาใจ แลวช้ํ าใจไปชั่วชีวิต ทั้งเจ็บและอาย โดยเฉพาะเมื่อเด็ก
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ถูกคนในครอบครวัลวงเกนิทางเพศ9 บางรายเมือ่โตขึน้กม็พีฤตกิรรมทางเพศทีเ่บีย่งเบนไปจากมาตรฐาน
ของสงัคม เนื่องจากพบวาผูที่มีความผิดปกติทางเพศ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการถูกลวงเกินทางเพศ
ในวยัเดก็และการเลี้ยงดูของครอบครัวนั่นเอง ดังนั้นปญหาของเด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศ หากไมได
รับการเยยีวยารักษาที่ถูกตองอยางทันทวงที อาจสงผลกระทบใหเกิดปญหาสังคมตอไปในอนาคต

ดวยเหตทุีก่ลาวมาแลวขางตน จงึมคีวามจ ําเปนทีค่รอบครวัทีป่ระสบปญหาการกระท ํา
รุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว ตองไดรับสวัสดิการครอบครัวเพื่อเปนการแกไขบํ าบัดและปองกัน
ปญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัจนมผีลกระทบตอเดก็ใหหมดสิน้ไป เพราะความสมัพนัธอันดใีนครอบครวั
จะชวยใหปญหาในครอบครัวลดนอยลงหรือไมมีเลยก็ได และจุดหมายที่สํ าคัญของสังคมยอมมาจาก
สถาบนัครอบครวัทีม่ัน่คง อยางไรกด็ใีนปจจบุนัไดมแีนวคดิทีจ่ะน ําระบบสหวชิาชพีมาใชในกระบวนการ
ชวยเหลือเด็กและสตรีที่ตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมและความรุนแรง10 โดยมุงเนนไปที่การเยียวยา
รักษาพยาบาลอาการบาดเจบ็และบ ําบดัฟนฟทูัง้ทางรางกายและจติใจเปนสํ าคญั ซ่ึงถือวาเปนมาตรการ
สํ าคญั เพยีงการเตรยีมความพรอมสตรแีละเดก็กลุมนีท้ัง้ทางรางกายและจติใจส ําหรบัการเขาสูกระบวนการ
ทางกฎหมายดวย

การจัดใหมีศูนยชวยเหลือสตรีและโดยใหมีรูปแบบเปน “งานบริการชวยเหลือเด็ก
และสตรใีนภาวะวกิฤตจิากความรนุแรง” ในสถานพยาบาลทกุแหงทัง้ของรฐัและเอกชน มคีณะท ํางาน
ดานสาธารณสขุและสงัคมสงเคราะหประจ ํา เพือ่ใหการชวยเหลือสตรแีละเดก็ทีต่กเปนเหยือ่ความรนุแรง
พรอมทัง้มหีนาทีป่ระสานงานกบัเจาหนาทีใ่นดานกฎหมายและภาคเอกชนที่ทํ างานดานการชวยเหลือ
สตรแีละเดก็เพือ่ดํ าเนินการในสวนที่เกี่ยวของและจํ าเปน โดยมีการจัดระบบการทํ างาน การกํ าหนด
ภารกจิหนาที่ รวมทั้งการฝกอบรมแพทย พยาบาล และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของใหมีความรูและ
ความเขาใจในการทํ างาน ทั้งในภารกิจหนาที่ในสวนของตนและการทํ างานรวมกันเปนคณะ ดังนั้น
แนวทางในการใหความชวยเหลือที่กํ าลังจัดตั้งขึ้นนั้น คือ การนํ าระบบสหวิชาชีพมาใชในการให
ความชวยเหลือ ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิแนวทางในการชวยเหลือเด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศ ซ่ึงแสดง
ใหเหน็ถึงกลไกการทํ างานอยางเปนระบบ ทั้งนี้ ผูเขียนไดเทียบเคียงมาจากแนวทางในการชวยเหลือ
เดก็ที่ถูกทารุณ11 โดยมีลักษณะการดํ าเนินงานดังนี้

                                                          
9  สาหรี จิตตินันท. (2542, 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ). เด็กท่ีถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง. หนา 3.
10 สํ านักนายกรัฐมนตรี. (2542, 29 มิถุนายน). มติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 1307/4877 เร่ือง มาตรการแกไข

ปญหาความรุนแรงตอสตรี.
11 นัยนา อยูพรต. (2542, 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ). ระบบการสงตอ. หนา 7.
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ภาพที ่4.1  แนวทางในการชวยเหลือเด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศ
ทีม่า: นัยนา อยูพรต. (2542, 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ). ระบบการสงตอ. เอกสารประกอบ
         การอบรมเรื่องการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก บรรยาย ณ อาคารศศปาฐศาลา
         สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 7.

มิใชปญหาการลวงเกินทางเพศสงเด็ก
กลับบานไมตองติดตาม

ทํ าการประเมินครอบครัว
และภาวะแวดลอมเพื่อ
วางแนวทางในการแกไข
ปญหาทางสังคมและ
ครอบครัวโดยการเยี่ยม
บานและเก็บขอมูลจาก
เครอืขายและจากโรงเรยีน

เมื่อพบเด็กที่นาสงสัยหรือเปนปญหาของการกระทํ ารุนแรงใหถือวาเปนภาวะรีบดวน
ใหแจงหรือนํ าสงตอทันที

หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานขององคกรเอกชนซึ่งจะดํ าเนินการชวยเหลือประสาน
งานกับหนวยงานวิชาชีพตางๆ

กุมารแพทยหรือ
แพทยสาขาอื่น

จิตแพทยเด็กและ
วัยรุน

นักสังคมสงเคราะห
และโรงเรียน

เจาหนาที่ตํ ารวจและ
กฎหมาย

ใหการประเมินดูแล
รักษาทางรางกาย
อาจตองไดรับไว
ในโรงพยาบาลเพื่อ
รักษาและตรวจ
พิเศษเพิ่มเติม
ถาจํ าเปน

ใหการประเมินและ
เยยีวยาทางดานจติใจ
ทัง้เดก็และครอบครวั
รวมกับนักจิตวิทยา

รับแจงความและ
ใหแนวทางเชิง
กฎหมายในกรณี
ที่จํ าเปนอาจตอง
รวมมือเพื่อจัดการ
กับบางสถานการณ

ประชุมรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปในการชวยเหลือเด็กที่เหมาะสมและดีที่สุด

เปนปญหาแตไมรุนแรง
สามารถสงกลับบาน

เปนปญหารุนแรง
พอแมเช่ือไมไดหรือยังไวใจไมได

เยี่ยมบานโดย
นักสังคมสงเคราะห
และติดตามในคลินิค

สงญาติ, กรมประชาสงเคราะห,
องคกรอื่นหรือครอบครัวอุปถัมภ

เยี่ยมบานและเด็กโดยนักสังคม
สงเคราะหและติดตามพรอมทั้งให
การเยียวยารักษาพอแมเพื่อหาทาง

ใหเด็กกลับคืนสูครอบครัว
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อยางไรกต็าม แมวามาตรการตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาทีก่ลาวมา
ขางตน จะใหความคุมครองสทิธิเสรภีาพของเดก็มากขึน้ แตกย็งัเปนรูปแบบการท ํางานทีค่อนขางใหม
จงึยงัไมเปนทีคุ่นเคยของฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะเจาหนาทีใ่นองคกรของรฐั และกระบวนการ
ยตุธิรรมทีย่งัไมมั่นใจวาการดํ าเนินงานดังกลาวจะมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ในทางตรงกันขาม
ฝายที่ใหความสนใจในปญหานี้ และติดตามการแกไขปญหามาเปนเวลานานกลับมีความหวงใยวา 
ลํ าพงัมาตรการตามทีก่ฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่ 20) พ.ศ. 2542 ก ําหนดนัน้ ยงัไมเพยีงพอ
สํ าหรับมาตรการคุมครองสตรีและเด็กที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรมและความรุนแรง ซ่ึงถือวาเปนเรื่อง
ละเอียดออน จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรางความเชื่อมโยงกระบวนการตามกฎหมายนี้เขาเปน
กระบวนการเดยีวกบัมาตรการชวยเหลือเดก็ทีจ่ะตองด ําเนนิการ โดยมุงหมายใหกระบวนการบงัคบัใช
กฎหมายมคีวามกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบสหวิชาชีพ

ดังนั้นการผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือสตรีและเด็กในสถานพยาบาล     
ตามมตคิณะรฐัมนตร ี จงึตองจดัใหมหีองส ําหรับซกัถามค ําใหการเดก็ชายหญงิทีต่กเปนเหยือ่อาชญากรรม
และความรุนแรงในศูนยดังกลาวดวย เพื่อใหการซักถามที่จะกระทํ าโดยพนักงานสอบสวนและ
พนกังานอยัการ อันเปนมาตรการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ ที่มี
วตัถุประสงคเพือ่ลดขัน้ตอนการสอบสวนนัน้ไดด ําเนนิการจนเสรจ็ส้ินลงในศนูยดงักลาว ซ่ึงจะท ําให
ศนูยดงักลาวมรีะบบการใหบรกิารทีค่รบถวนในลกัษณะ One Stop Service อยางแทจริง สตรแีละเดก็
ที่ถูกทํ ารายจึงไมจํ าเปนตองเดินทางไปใหปากคํ ายังที่ทํ าการของพนักงานสอบสวนหรือสถานีตํ ารวจ 
ซ่ึงมีสภาพแวดลอมที่อาจสงผลกระทบทางจิตวิทยาตอสตรีและเด็กที่ถูกทํ ารายเกิดการตอกยํ้ าซํ้ าเติม
ความเจ็บปวด อันไมสอดคลองเปนอยางยิ่งตอแนวทางการคุมครองเด็กที่อยูในสภาวะที่เปราะบาง
ทางจิตใจเปนอยางยิ่ง

8) การคืนเด็กกลับสูสังคม คือ การทํ าใหเด็กสามารถกลับมาใชชีวิตอยางคนปกติ      
ในสงัคมได ซ่ึงเดก็ทีจ่ ําเปนจะตองมกีารปรบัสภาพแวดลอมหรือพฤตกิรรมใหสามารถกลบัมาอยูในสงัคม
แบงเปน 2 กลุม คอื เดก็ทีถู่กท ํารายหรือถูกทอดทิง้ โดยเฉพาะจากบคุคลในครอบครวั และเดก็ทีถู่กมหาชน
หรือชุมชนรูรายละเอียดหรือเอกลักษณของเขา เชน เด็กที่พอแมติดเชื้อเอดส เด็กที่ถูกขมขืน    
กระท ําช ําเราหรอืน ําไปคาประเวณ ีรวมถึงเดก็ทีไ่ดรับความกดดนัจากการทีค่นในชมุชนรูประวตัขิองเขา
อันเปนผลใหเด็กไดรับความทุกข สุขภาพจิตทรุดโทรม การบํ าบัดรักษารางกายและจิตใจของเด็ก
เพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอใหเด็กกลับมาใชชีวิตอยางปกติได เพราะถาเด็กตองกลับไปอยูใน
สภาพแวดลอมเดิมที่เคยอยู ก็เสมือนเด็กกลับไปอยูในสภาพแวดลอมที่อันตรายอีก
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9) การกระทํ าทารุณกรรมหรือการแสวงหาผลประโยชนทางเพศจากเด็ก นอกจาก    
จะเปนความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ยงัเปนการกระท ําละเมดิอันเปนความผดิตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยอีกดวย แตเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการกระทํ าความผิดเมื่อศาลมีคํ าพิพากษา
วาจํ าเลยกระทํ าความผิดแลว จะตองไปฟองเรียกคาเสียหาย จากการถูกละเมิดเปนคดีแพงตางหาก  
ซ่ึงสรางความยุงยากและเพิม่ภาระใหเดก็มาก และบางกรณอีาจท ําใหเดก็ไมไดรับคาชดเชยความเสยีหาย

10) การขจัดปจจัยที่ทํ าใหเกิดความเสี่ยง กอนที่จะเกิดการกระทํ าความผิด มักมีปจจัย   
ทีจ่ะกอใหเกดิหรอืมแีนวโนมทีจ่ะกอใหเกดิการละเมดิสทิธเิดก็ “ปจจยัทีท่ ําใหเกดิความเสีย่ง” เหลานี้
ไดแก สัมพนัธภาพภายในครอบครวัทีผิ่ดปกต ิ พอแมมคีวามผดิปกตดิานจติใจหรอืรางกาย การสือ่สาร
ภายในครอบครัวลมเหลว การเลี้ยงดูผิดปกติ และความผิดปกติในสภาพแวดลอมปจจุบันของเด็ก  
แตปจจบุนัไมมีกลไกที่จะเขาไปแกปจจัยที่ผิดปกติอันทํ าใหเกิดความเสี่ยงเหลานี้ นั่นคือ ไมมีปจจัย
ภายนอกเขาไปแทรกแซงและดูแลเด็กหรือสภาพความเปนอยูของเด็กในครอบครัว

การแกไขปจจัยที่ผิดปกติอันทํ าใหเกิดความเสี่ยงเหลานั้น สามารถชวยลดอัตรา  
การเสีย่งอนัตรายได โดยอาจจดัใหมหีนวยงานและสรางระบบทีด่แูลเดก็ในกลุมเสีย่งและประสานงาน
ระหวางหนวยงานของรฐัและเอกชนทัง้หนวยงานระดบัชาตแิละระดบัทองถ่ินในการเขาไปใหความชวยเหลือ
และบรกิารสงขอมลูตางๆ น ํากฎหมายแพงมหาชนแยกตวัเดก็ออกมาจากสภาพแวดลอมทีอ่าจเปนอนัตราย
ตอเดก็ จดัตัง้องคกรทางสงัคมสงเคราะหเพิม่ขึน้ โดยก ําหนดคณุสมบตัขิองผูประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วของ
กบัการวนิิจฉัยดานสภาพรางกายจิตใจของเด็กใหมีคุณวุฒิการศึกษาทางแพทย และสังคมสงเคราะห
ทีผ่านการอบรม และผูชวยปฏิบัติตองไดรับการฝกอบรมใหมีความรูพอสมควร

จากการศกึษา จะเหน็วามาตรการกฎหมายในการใหความคุมครองปกปองและฟนฟู
เดก็ทีก่ระทํ ารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวของประเทศไทย ยังขาดมาตรการที่เหมาะสมที่จะปกปอง
และฟนฟเูดก็อยางมปีระสิทธิภาพ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรการของกฎหมายตางประเทศซึง่มมีาตรการ
ตางหากในการคุมครองปองกนัและฟนฟเูชือ่มโยงกนัเปนระบบเดยีวกนั และยงัประกอบดวยเจาหนาที่
ในหลายสาขาอาชีพ เชน นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ตํ ารวจ เปนตน รวมมือกันเพื่อชวยเหลือ
เดก็ดงักลาว ซ่ึงควรจะนํ ามาพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยตอไป
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บทที่  5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

ในประเทศไทยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดบญัญตัคิุมครอง
และรับรองสิทธิเด็กไวในมาตรา 53 วรรค 2 ความวา “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ
ไดรับความคุมครองโดยรฐัจากการใชความรนุแรงและการปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม” แตอยางไรกต็าม
หากพจิารณามาตรการทางกฎหมายที่รัฐไดบัญญัติกฎหมายออกมารองรับรัฐธรรมนูญ เห็นวา ยังคง
มเีพยีงมาตรการทางกฎหมายตามทีไ่ดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เทานั้น

อนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นที่เพิ่มการคุมครองรับรองสิทธิเด็กในปจจุบัน จะเห็นวา       
หากพจิารณามาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครอง ปองกนั และฟนฟเูดก็ทีถู่กท ํารายในครอบครวั
จะเห็นวามีขอบกพรอง โดยสรุปไดดังตอไปนี้

5.1.1 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุมครองเด็กจากการถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัว  
ยงัไมครอบคลุมอยางเพียงพอตอสภาพปญหาในปจจุบัน

กลาวคอื ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมบีทบญัญตัเิพือ่คุมครองเดก็ทีถู่กกระท ํา
รุนแรงในครอบครวัตามมาตรา 1582 โดยการถอนอ ํานาจปกครองของบดิามารดา ผูใชอํ านาจปกครองบตุร
โดยมิชอบ แตมีขอจํ ากัด ประการแรก ในเรื่องของบุคคลที่มีสิทธิยื่นคํ ารองขอ ศาลจะสั่งเองหรือ
ญาติของผูเยาว หรือพนักงานอัยการหากเปนกรณีฉุกเฉินที่จะตองนํ าเด็กออกมาจากครอบครัว    
เพือ่คุมครองสวัสดิภาพของเด็กไดทันทวงที ในระหวางฟองขอถอนอํ านาจปกครองของบิดามารดา

นอกจากนี้ ในประการตอมาปรากฏวา ในทางปฏิบัติการถอนอํ านาจปกครอง
โดยอางเหตุเกิดจากการลงโทษบุตรอยางรุนแรงหรือเกินสมควรมีความเปนไปไดยาก หรือไมคอย
ปรากฏเนือ่งจากญาตหิรือบคุคลใกลชิดไมใหความรวมมอืเทาทีค่วร หรืออาจเขาใจผดิไปวาเปนอ ํานาจ
ทีบ่คุคลดงักลาวสามารถกระท ําได ประการสดุทาย แมวาบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
จะใหความคุมครองเด็กจากการกระทํ ารุนแรง แตก็มีขอจํ ากัดอีกวาญาติจะรองขอตอศาลใหถอน
อํ านาจปกครองของบิดามารดาที่ใชอํ านาจปกครองเกี่ยวกับตัวเด็กโดยมิชอบหรือประพฤติช่ัว    
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ตองเปนญาติโดยนิตินัยเทานั้น ดังนั้นในกรณีมารดาเปนผูใชอํ านาจปกครองและมีเหตุที่จะนํ าไปสู
การถอนอ ํานาจปกครองได แตปรากฏวาบดิาเปนบดิาทีไ่มชอบดวยกฎหมาย ในกรณนีีจ้งึไมมอํี านาจ
รองขอตอศาลใหถอนอํ านาจปกครอบจากมารดาผูใชอํ านาจปกครองบุตรได

อนึง่ สํ าหรับประมวลกฎหมายอาญา จะเห็นไดวาเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงค
ที่มุงเนนไปในการใหความคุมครองเด็ก ภายหลังจากที่เด็กถูกระทํ ารุนแรงหรือมุงเนนการลงโทษ  
ทีต่วับุคคลเปนสํ าคัญ ดังนั้นจะเห็นไดวา หากปลอยใหบิดามารดากระทํ ารุนแรงตอเด็กจนเปนเหตุ
ใหไดรับอนัตรายแกรางกายหรอืจติใจหรอืชีวติแลว ยอมเปนเรือ่งไมอาจเยยีวยาไดหรืออาจสายเกนิไป
นอกจากนี้ในระหวางการดํ าเนินการทางกฎหมายไมมีการจัดอํ านวยสถานที่สํ าหรับการดูแลพักฟน
หรือบ ําบดัรักษารางกายและจิตใจของเด็กผูถูกบิดาหรือมารดากระทํ ารุนแรง จึงสมควรที่จะจัดใหมี
มาตรการพิเศษเพื่อกลไกทางกฎหมายอื่นออกมารองรับเพื่อใหการคุมครองเด็กเหลานั้นระหวาง
พจิารณาดวย

5.1.2 ความลาชาของมาตรการทางกฎหมายเพือ่การปองกันเดก็จากการถกูกระทํ ารนุแรง
ในครอบครัว

กลาวคอื แมวาวธีิการเพือ่ความปลอดภยัจะถูกก ําหนดขึน้ตามสภาพทีเ่ปนอนัตราย
ซ่ึงบุคคลนั้นแสดงออกมาวานาจะกระทํ าผิดขึ้นในอนาคต หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดขึ้นการกระทํ า
ความผดิเชนนั้นอีก แตในทางปฏิบัติการขอใหศาลใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นเพื่อยับยั้งปองกัน
ความเสยีหายทีจ่ะเกิดแกเด็กไวกอนนั้น พนักงานอัยการจะตองนํ าสืบวา บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทํ า
อันตรายตอเดก็นัน้ ซ่ึงการน ําสืบดงักลาวเปนเรือ่งทีไ่มอาจท ําใหประจกัษโดยงาย และจากการสบืคน
ผูเขยีนไดพบวาประเทศไทยยงัไมเคยใชมาตราการดงักลาวนีเ้ลย แมวารัฐจะไดท ําใหความส ําคญัแกเดก็
โดยก ําหนดใหความคุมครองปองกนัเดก็ไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3
เร่ืองสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยตามมาตรา 53 และมาตรา 80 โดยก ําหนดใหเปนหนาทีข่องรฐั
ที่จะตองสงเสริมสถาบันครอบครัวใหเปนปกแผน และรัฐจะตองใหความคุมครองดูแลเอาใจใส   
ตอเด็กและเยาวชนของชาติใหพนจากการกระทํ ารุนแรงจากบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ไดวางหลัก  
ไววาเมื่อเกิดปญหาดังกลาวขึ้นกระบวนการยุติธรรมของรัฐจะตองเขามาดํ าเนินการอยางรวดเร็ว    
มีประสิทธิภาพ แตในความเปนจริงกลับมิไดกํ าหนดรายละเอียดวาจะคุมครอง ปองกัน หรือให
ความชวยเหลือแกเด็กอยางไรและโดยวิธีการหรือกระบวนการเชนไร ดังนั้น จึงจํ าเปนจะตองมี
มาตราการทางกฎหมายออกมารองรับ เพื่อการคุมครอง ปองกันเด็กเปนการเฉพาะ โดยอาจจะตองมี
การจดัตัง้หนวยงานหรอืองคกรทีเ่กีย่วกบัการปองกนัเดก็จากการถกูกระท ํารนุแรงในครอบครวัทีส่ามารถ
ด ําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตตอไป
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5.1.3 การขาดความตอเนือ่ง มาตรการทางกฎหมายเพือ่การฟนฟเูดก็จากการถกูกระทํ า
รุนแรงในครอบครัว

แมวาประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่294 ลงวนัที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ไดก ําหนด
วธีิการใหการสงเคราะหและคุมครองแกเดก็ หมายถงึ ผูซ่ึงมอีายไุมครบ 18 ปบริบรูณ และยงัไมบรรลุ
นิติภาวะดวยการสมรสไวในขอ 7 เพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก   
โดยกํ าหนดใหพนักงานเจาหนาที่หรือขาราชการซึ่งมียศตั้งแตรอยตํ ารวจตรีขึ้นไปซึ่งรับราชการ   
อยูในทองที่ที่บิดามารดาหรือผูปกครองหรือเด็กมีภูมิลํ าเนาหรือถ่ินที่อยูมีอํ านาจเขาชวยเหลือเด็ก   
ทีถู่กกระทํ ารุนแรงในครอบครัวโดยไมชักชา

และแมวาการฟนฟเูดก็และสภาพทางสงัคมของเดก็ทีถู่กกระท ํารุนแรงในประเทศไทย
จะเปนการทํ างานรวมกันในลักษณะของทีมงานสหวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรทางการแพทย 
บคุลากรทางสังคมสงเคราะห และบุคลากรทางดานกฎหมาย และมีวิธีการฟนฟูอยางเปนลํ าดับดังนี้  
ขัน้ตอนแรก มกีารบ ําบดัรักษาเดก็ในเบือ้งตน ซ่ึงรวมถงึการรกัษาทางดานสขุภาพกาย และการรกัษา
ทางดานสุขภาพจิต ขั้นตอนที่สอง คือ การพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็ก เพื่อใหเด็ก
ไดกลับเปนปกติโดยเร็วที่สุด โดยมีการพัฒนาทางดานรางกายเพื่อใหรางกายเจริญเติบโตสมวัย  
และการพฒันาทางดานอารมณ จิตใจ เพื่อใหเด็กมีการควบคุมตัวเองดานอารมณ จิตใจ ตลอดจน 
การพฒันาการดานสงัคม เพือ่ใหเดก็สามารถปรบัตวัใหอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางสนัตสุิข สวนขัน้ตอน
สุดทาย คือ การดูแลครอบครัวของเด็กเพื่อใหเกิดความพรอมในการรับเด็กสูครอบครัวตอไป     
หากแตในทางปฏบิตักิลับปรากฎวาการทํ างานของทีมสหวิชาชีพยังไมเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพ
เทาใดนกั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากความไมเพยีงพอเกีย่วกบัจ ํานวนบคุคลากรหรอือาจเนือ่งจากขาดแนวปฏบิตัิ
ทีชั่ดเจนนั่นเอง

อนึ่ง เพื่อแกไขมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองปองกันและฟนฟูเด็ก        
ที่ถูกกระทํ ารุนแรงในครอบครัวใหมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติและเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก   
รัฐจึงไดดํ าเนินการตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซ่ึงบัญญัติวา           
“ผูใดพบหรอืนาเชือ่วาจะมกีารกระท ํารุนแรงตอเดก็หรอืเยาวชนหรอืเล้ียงดโูดยมชิอบใหแจงดวยวาจา
หรือเปนหนงัสือแกพนกังานเจาหนาที ่เจาพนกังานฝายปกครอง หรือผูมหีนาทีป่ฏิบตัติามพระราชบญัญตั”ิ  
ซ่ึงถือวาเปนหนาทีข่องบคุคลทัว่ไปทีจ่ะชวยแจงแกเจาหนาทีใ่นกรณทีีพ่บเหน็ นาเชือ่วามกีารกระท ํา
รุนแรงตอเด็ก ซ่ึงหลักการนี้เปนการนํ าเอาแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใชเปนตนแบบ  
นอกจากนีย้งัมีมาตรการรองรับเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงโดยตองจัดใหมีการตรวจรักษา บํ าบัด ฟนฟู 
ทัง้สภาพรางกายและจิตใจไดรับการพัฒนารอบดานในทางที่เหมาะสมตามวัย และเพื่อใหสอดคลอง
กบัแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ รวมถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

DPU



85

อยางไรกต็ามจากการศกึษาคนควาท ําใหผูเขยีนมขีอสังเกตวามาตรการทางกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกานั้น จะมีคํ าสั่งคุมครองทางแพงในการฟนฟูสภาพครอบครัวโดยการแยกเด็ก  
ออกจากผูปกครอง และมีขบวนการที่จะไปชวยเหลือโดยพยายามที่จะไมใชขบวนการทางอาญา  
เวนแตเปนกรณีรายแรงและจํ าเปน ซ่ึงคํ าส่ังดังกลาวอาจใหความคุมครองเด็กและขับไลผูกระทํ าผิด
ออกจากทีอ่ยูอาศัย หรือจํ ากัดสิทธิในการเยี่ยมบุตร โดยบิดามารดาผูกระทํ าผิดตอเด็กยังตองมีหนาที่
ในการใหอุปการะเลี้ยงดูบุตรและสั่งใหผูกระทํ าความผิดเขารับฟงคํ าแนะนํ าปรึกษาโดยกระทํ า    
ในลกัษณะบงัคบั ทัง้นีเ้พือ่ใหการบ ําบดัฟนฟสูภาพจติใจเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงศาลมอํี านาจ
ใชดุลพินิจออกคํ าสั่งไดหลากหลายเพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุดในการคุ มครองเด็ก นอกจากนี้ยังมี      
มาตรการอื่นที่สํ าคัญในการที่เจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรตางๆ จะสามารถเขาไปชวยเหลือเด็ก  
จากการถกูกระทํ ารุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวไดทันทวงที อาทิเชน กฎหมายแจงเหตุ เปนตน

สวนการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดจัดให
มกีฎหมายและบรกิารของรฐัใหแกเดก็ทีถู่กกระท ํารุนแรงโดยมกีารจดัตัง้ศนูยพทิกัษเดก็และจดัเตรยีม
สถานทีท่ีป่ลอดภยัใหกบัเดก็ในกรณทีีแ่ยกตวัเดก็ออกมาเปนการชัว่คราว และมกีารน ําเดก็ทีถู่กกระท ํา
รุนแรงไปรบัการเยยีวยารักษา บ ําบดั และฟนฟทูัง้สภาพรางกาย จติใจ และอารมณ ใหกบัสูสภาวะปกติ
ซ่ึงผูกระท ําผิดตอเด็กก็จะถูกนํ าไปบํ าบัดรักษาดวยเชนกัน เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นกลับไปเปนปกติ 
และอยูรวมกบับคุคลอืน่ในสงัคมได และเพือ่หยดุยัง้มใิหผูกระท ําผิดกลบัไปกระท ํารนุแรงเดก็ซํ ้าอกี

สํ าหรบัประเทศองักฤษ กฎหมายไดใหอํ านาจศาลใชดลุพนิจิออกค ําสัง่ไดหลากหลาย
เพือ่เลือกหาวิธีที่ดีที่สุด โดยไมจํ ากัดเฉพาะแตการที่จะพิจารณาในเรื่องของการถอนอํ านาจปกครอง
ของบดิามารดา  ผูปกครองหรือการนํ าตัวผูกระทํ าผิดมารับโทษทางอาญาเทานั้น แตจะมุงพิจารณา 
ทีป่ระโยชนสูงสุดในการคุมครองเด็กเปนสํ าคัญ  และมิไดมุงที่ตัวผูกระทํ าผิดเปนอยางแรก  สํ าหรับ
การฟ นฟูสมรรถภาพทางสังคมนั้น มีลํ าดับการใหความชวยเหลือแกเด็กกลุมดังกลาวแลวนี้  
ประการแรก จัดประชุมพูดคุยกับเด็กเปนรายๆ โดยเจาหนาที่จากองคกรที่เกี่ยวของหลายๆ ฝาย 
ประการตอมา มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเด็กเปนรายๆ โดยมีระเบียบขอบังคับวาจะตองมีสถานที่
และหนวยงานพรอมทีจ่ะใหการชวยเหลือและรกัษาเดก็ทีถู่กกระท ํารนุแรงโดยเฉพาะรวมถงึมบีริการ
ทีจ่ะใหครอบครัวและเด็กมีโอกาสที่จะไดอยูรวมกันหลังจากที่เด็กไดถูกกระทํ ารุนแรงแลว รวมทั้ง
การตรวจประเมนิผลดวูาจะมอัีนตรายอะไรบางทีอ่าจเกดิขึน้กบัเดก็ไดบาง โดยมกีารแจกคูมอืปฏิบตังิาน
ใหกับทุกหนวยงานโดยบุคลากรที่ทํ างานดานการชวยเหลือเด็กที่ถูกกระทํ ารุนแรงจะมีการทํ างาน
รวมกันเปนกลุมและมีคณะทํ างาน โดยจะคํ านึงถึงการรักษาอยางตอเนื่องในระยะยาวสํ าหรับเด็ก
และครอบครัวเปนสํ าคัญ
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5.2  ขอเสนอแนะ

ผูเขียนเห็นวาควรจะนํ าหลักประกันขั้นพื้นฐานที่สํ าคัญในการขจัดปญหาความรุนแรง
ตอเด็กในครอบครัวมาบัญญัติไวในกฎหมายพิเศษที่ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อกํ าหนดใหมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการปองกนัและฟนฟเูดก็ทีถู่กท ํารายโดยบคุคลในครอบครวั ซ่ึงหลักประกนัพืน้ฐาน
ที่สํ าคัญ ดังนี้

5.2.1 จัดใหมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายพิเศษ
กลาวคอื ตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เด็กยังไมไดรับความเปนธรรมและ

ยงัมกีารเลอืกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่มีลักษณะคลาย Child abuse 
reporting Law

แตจะอยางไรกต็าม ผูเขยีนมคีวามเหน็วา ลาสดุประเทศไทยประกาศใชพระราชบญัญตัิ
คุมครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 29 ซ่ึงก ําหนดใหผูทีพ่บเหน็เดก็อยูในสภาพจ ําตองไดรับการสงเคราะห
หรือคุมครองจะตองใหการชวยเหลือเบื้องตน และแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชา และ       
ผูที่ไดรับเด็กไวจะตองรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กทราบ 
โดยมชัิกชา เมื่อสงสัยวาเด็กถูกทารุณกรรม หรือเจ็บปวยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

อนึง่ ผูแจงจะรับการคุมครอง กลาวคือ เมื่อไดกระทํ าโดยสุจริตจะไมตองรับผิด
ทางอาญา หรือทางแพง หรือทางปกครอง ดงันัน้จงึถือไดวาเปนกฎหมายอกีฉบบัหนึง่ทีม่คีวามทนัสมยั
ทดัเทียมกับนานาอารยประเทศแลว

5.2.2 จัดใหมีระบบการคุมครองท่ีครอบคลุมและเชื่อมโยง
กลาวคือสรางระบบการปกปองคุมครองใหครอบคลุมทุกชุมชนและเชื่อมโยง

เปนเครอืขายทุกหนวยงาน โดยมีการประสานการทํ างานอยางเปนเอกภาพ
อนึง่ ผูเขยีนเหน็วาพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายอกีฉบบัหนึง่

ทีรั่ฐพยายามจะก ําหนดขึน้เพือ่ใหความคุมครองปองกนัและฟนฟเูดก็ ทัง้นีเ้พือ่เปนการแกไขปรบัปรงุ
ขอบกพรองของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 294 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและใหมีความสอดคลอง
กบัสภาพสงัคมไทยในปจจบุนั โดยมกีารซึง่ใหอํ านาจแกพนกังานเจาหนาทีใ่นการเขาไปท ําการตรวจคน
สถานทีอั่นมเีหตเุชือ่ไดวามกีารกระท ํารุนแรงแกเดก็เกดิขึน้ รวมถึงมอํี านาจแยกเดก็ออกจากครอบครวั
ที่มีสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย โดยสงเด็กไปยังสถานแรกรับ หรือสถานคุมครองสวัสดิภาพ   
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โดยไมตองไดรับความยนิยอมจากผูปกครองเดก็ หรือสามารถน ําเอากฎหมายแจงเหตขุองสหรฐัอเมรกิา
มาปรบัใช เพื่อนํ าไปสูการบํ าบัดฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจเด็ก เปนตน มาตรา 29-301

5.2.3 จัดใหมีระบบการดํ าเนินคดีท่ีรวดเร็วและฉับไว
กลาวคือ เจาพนักงานตํ ารวจตองเอาใจใสตรวจตราและดํ าเนินการสอบสวน  

เพือ่ชวยเหลือเด็กที่ตกอยูในอันตรายโดยรวดเร็ว โดยมีนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยาเปนผูให
ความชวยเหลือ ตลอดจนมพีนกังานอยัการทีเ่อาใจใสดแูลคดตีัง้แตเร่ิมตนจนสิน้สดุ ในขณะเดยีวกนั
ศาลก็จะตองใหความสนใจและสืบพยานโดยมุงที่จะชวยเหลือเด็กตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนแนวทางที่จะชวยใหมีการดํ าเนินคดี    
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และเนื่องจากในปจจุบันมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 
มาตรา 133 ทวิ และมาตรา 172 ซ่ึงไดกํ าหนดวิธีการสอบปากคํ าและการสืบพยานเด็กไวเปนพิเศษ 
เนื่องจากในการใหปากคํ าของผูเสียหายที่เปนเด็ก จะเห็นไดวาเด็กตองเผชิญหนากับบิดามารดา    
ซ่ึงตกเปนจํ าเลย เพราะการประทุษรายตอเด็กซึ่งเปนบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้การเผชิญหนา         
ดงักลาวอาจทํ าใหเด็กเครียดและตกใจ ดังนั้นป.ว ิอาญา มาตรา 133  ทวิ ไดกํ าหนดมาตรการพิเศษ
ในการสอบปากคํ าเด็กซึ่งใหผูที่สอบปากคํ าเด็กจะตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
พนักงานอัยการหรือบุคคลที่เด็กรองขอใหรวมอยูดวย ในการสอบปากคํ าของพนักงานสอบสวน  
เปนตน

5.2.4 เสริมสรางระบบปองกันในเชิงรุก
กลาวคือ การปองกันมิใหเกิดปญหาเด็กถูกกระทํ าทารุณกรรมหรือตกเปนเหยื่อ

ความรุนแรงยอมเปนผลดีกวาการปลอยใหเกิดปญหาขึ้นแลวจึงหาทางแกไขในภายหลัง ดังนั้น     
จึงควรใชยุทธศาสตรในการปองกันความรุนแรงตอเด็กเปนยุทธศาสตรหลักและควรมีการทํ างาน
เชงิรุกมากกวาเชิงรับ ดังเชนที่ผานมา

จะเหน็ไดวา วธีิการเพือ่ความปลอดภยัยงัไมสามารถคุมครองเดก็จากการท ํารุนแรง
ในครอบครวัไดอยางมปีระสิทธภิาพ เพราะในกรณทีีม่กีารรองขอใหศาลใชวธีิการเพือ่ความปลอดภยันัน้  
ตองปรากฏวาบิดามารดาตองเคยกระทํ าความผิดตามที่กฎหมายกํ าหนดและถูกศาลพิพากษาลงโทษ

                                                       
1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 29.
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จ ําคกุไมตํ ่ากวา 6 เดือน ซ่ึงหากบุคคลดังกลาวยังไมเคยถูกจํ าคุกในขอหาดังกลาวและไมเขาเงื่อนไข
ทีก่ ําหนด ก็ไมอาจนํ าเอาวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชคุมครองเด็กได

แตอยางไรก็ตาม  ในปจจุบันนี้พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 29  
ไดบรรเทาปญหาดังกลาวไดพอสมควร เนื่องจากกฎหมายกํ าหนดใหผูที่พบเห็นเด็กตกอยูในสภาพ
จ ําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวสัดภิาพตามหมวด 3 และ หมวด 4 จะตองใหการชวยเหลือ
เบือ้งตน และแจงตอเจาหนาที ่พนกังานฝายปกครอง หรือต ํารวจ หรือผูมหีนาทีคุ่มครองสวสัดภิาพเดก็
ตามมาตรา 24 โดยมิชักชา ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบครอบครัวใหมีความเขมแข็งเปนระบบ  
ที่ชัดเจนเพื่อสามารถดํ าเนินการในลักษณะของการปองกันปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเทาทนัตอสภาพปญหาที่เกิดอยูในปจจุบันและที่จะเกิดในอนาคต

5.2.5 เสริมสรางนโยบายที่มีความตอเนื่องและเปนรูปธรรม
กลาวคอื ควรมกีารก ําหนดนโยบายของรฐัและของทองถ่ินใหสอดคลองกบัแนวทาง

ปฏิบตัแิละสามารถปฏบิตัไิดจริง โดยน ําเอาหลักพืน้ฐานในการขจดัปญหาความรนุแรงตอเดก็และสตรี
ทัง้สีป่ระการขางตนมากํ าหนดเปนนโยบาย และตองมีการพัฒนาใหทันยุคสมัย โดยมีการแบงแยก
ออกเปนส่ิงที่ตองกระทํ าในทันที และสิ่งที่อาจรอไดโดยจัดทํ าเปนนโยบายระยะสั้นและนโยบาย
ระยะยาวอยางชดัเจน ซ่ึงผูเขยีนเหน็วาการคุมครองปองกนัเปนสิง่จ ําตองกระท ําในทนัท ีสวนการฟนฟู
รักษาอาจกระทํ าในแนวนโยบายระยะยาวก็ได2

5.2.6 การลงโทษตามกฎหมายอาญา
1) การลงโทษตามกฎหมายอาญามุงเนนไปที่ตัวผูกระทํ าผิด แตไมไดคํ านึงถึง

การใหความคุมครองแกเดก็ซ่ึงเปนผูเสยีหาย จงึควรน ําเอาเรือ่งของการคุมครองพยานมาใช เพือ่คุมครอง
เดก็ผูเสียหายดวย ในปจจบุนัมรีางพระราชบญัญตัคิุมครองพยานบคุคลในคดอีาญา พ.ศ. ... มาตรา 19
ที่บัญญัติใหสํ านักงานคุมครองพยานมีอํ านาจหนาที่ในการคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษ เชน 
จดัหาทีพ่กัอนัเหมาะสมใหชวยเหลือในการเรยีกรองสทิธิตางๆ ทีพ่ยานพงึไดรับ หรือด ําเนนิการอืน่ๆ
ใหพยานไดรับความชวยเหลือหรือไดรับความคุมครองตามทีเ่หน็สมควรมาปรบัใชกบัพยานทีเ่ปนเดก็

2) การกระทํ าผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวควรนํ าเอาการคุมประพฤติ
มาใชเพื่อบํ าบัดฟนฟูผูกระทํ าผิดมากกวาการลงโทษตามกฎหมายอาญา

                                                       
2 วิชา มหาคุณ ก เลมเดิม. หนา 286-287.
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3) กฎหมายอาญายังไมมีการคุมครองเด็กผูเสียหาย โดยเฉพาะการลงโทษ   
ตามกฎหมายอาญามุงเนนไปทีต่วัผูกระท ําผิด จ ําเปนตองมกีารคุมครองเดก็ผูเสยีหายเมือ่เกดิเหตใุนทนัที
ตองมกีารปรบัระบบของศาลเยาวชนและครอบครวัใหออกค ําสัง่คุมครองฉกุเฉนิไดเชนเดยีวกบัคดอีาญา
ในเรือ่งของหมายจบั หมายคน หรือใหมกีารสงเรือ่งตอระหวางหนวยงานคุมครองสวสัดภิาพและต ํารวจ
เชนเดียวกับประเทศแคนาดา อังกฤษ นวิซีแลนด เพื่อคุมครองสวสัดิภาพเด็กผูเสียหาย

4) ระหวางการดํ าเนินคดีอาญากับบิดาหรือมารดาที่ทํ าโทษบุตรอยางรุนแรง 
ควรมีกฎหมายกํ าหนดใหมีการดํ าเนินคดีแพงเพื่อถอนอํ านาจปกครองไปในขณะเดียวกัน และควร
นํ ามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ที่ศาลมีอํ านาจออกคํ าสั่งทางแพง    
ใหขับไลผูทํ ารายออกจากสถานที่ที่เด็กอาศัยอยู กํ าหนดที่อยูใหบุตร การจํ ากัดสิทธิในการติดตอ 
การเยีย่มเยยีนบตุร ถาผูกระท ําผิดมคีวามบกพรองทางจติใจกบ็งัคบัใหเขารับฟงค ําปรกึษาจากจติแพทยได

5.2.7 การถอนอํ านาจปกครอง
1) เหตุที่ศาลจะสั่งถอนอํ านาจปกครองผู ใชอํ านาจปกครองตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1582 มี 3 ประการเทานั้น ไมไดระบุไวชัดเจนวา การที่บิดามารดา
ท ําโทษอยางรนุแรงจะถกูถอนอ ํานาจปกครองไดโดยตรงดงัเชนประเทศสหรฐัและประเทศฟลิปปนส
ทีม่คี ําพพิากษาฎกีาไวชัดเจน จงึควรระบไุวใหชัดเจนหรอืระบไุวในกฎหมายทีมุ่งคุมครองเดก็โดยเฉพาะ

2) ควรจะเขาไปแทรกแซงอํ านาจปกครองโดยวิธีอ่ืนแทนที่จะกํ าหนดใหถอน
อํ านาจปกครอง เพราะเปนการแทรกแซงทีรุ่นแรงทีสุ่ด ควรจะแทรกแซงดวยการหามตดิตอ หามเยีย่ม
ในระยะเวลาหรือสถานที่ที่กํ าหนดเพื่อปองกันการกระทํ าซํ้ าดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ออกค ําสัง่ก ําหนดที่อยูของเด็กผูเสียหายคํ าส่ังที่ระบุตัวบุคคล ระยะเวลาที่จะติดตอกับเด็กเหมือนกับ
Section 8 order ของประเทศอังกฤษ สวนในประเทศนวิซีแลนด Children, Young Persons and 
Their Families Act 1989 ไดก ําหนดใหมีการแทรกแซงครอบครัวโดยใหเด็กหรือเยาวชน บิดา 
มารดา ผูอนุบาล หรือผูซ่ึงดูแลเด็ก สมาชิกในครอบครัว นักสังคมสงเคราะห ตํ ารวจ3 มาปรึกษา   
ตกลงรวมกนัถึงกรณเีดก็หรือเยาวชนจ ําเปนตองไดรับการดแูลหรือคุมครองปองกนั หรือใหค ําแนะน ํา
เกีย่วกบัการเลี้ยงดูและวางแผนสํ าหรับการดูแลคุมครองเด็กหรือเยาวชน4

                                                       
3 Children, Young Persons and Their Families Act 1989, Section 22.
4 Ibid. Section 28.
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3) ควรแกไข มาตรา 1582 โดยใหทีมสหวิชาชีพซ่ึงประกอบดวยแพทย         
นักสังคมสงเคราะห และนักกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กผูเสียหาย มีอํ านาจยื่นคํ ารองโดยผาน
พนักงานอัยการ เพื่อเพิกถอนอํ านาจปกครองไดทันที แตภายหลังจากที่ศาลอาญามีคํ าพิพากษา     
ใหน ําเอาการคุมประพฤติมาบํ าบัดฟนฟูผูกระทํ าผิด ศาลที่มีคํ าส่ังใหถอนอํ านาจปกครองอาจมีคํ าส่ัง
ใหคืนอํ านาจปกครองที่เคยถอนไปแลวได

4) ควรก ําหนดให นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จัดหาสถานที่เยียวยา บํ าบัด
ฟนฟ ูทัง้รางกายและจติใจแกเดก็ผูเสยีหายตัง้แตทราบเรือ่ง แลวมกีารด ําเนนิการเพือ่ถอนอ ํานาจปกครอง
โดยอาจจะสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีทีมงาน ประกอบดวย แพทย นกัสงัคมสงเคราะหไวที่
โรงพยาบาลตามแบบของประเทศแคนาดา ซ่ึงจะทํ างานอยางใกลชิดรวมกับองคกรที่ทํ าหนาที่
พิทักษสิทธิเด็ก

5.2.8 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
1) จะถกูน ํามาใชในกรณีที่มีในเหตุอันควรเชื่อวาเด็กจะตกอยูในอันตราย ซ่ึงมี

ขอจ ํากดัมากมายเพราะทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายอาญาเปนการคุมครองแกบคุคลทัว่ไป มไิดมุงคุมครอง
เดก็ทีถู่กบดิามารดาท ํารายโดยเฉพาะ จงึควรน ําหลักการในเรือ่งวธีิการเพือ่ความปลอดภยัมาใชคุมครอง
ปองกันเด็กในกฎหมายเฉพาะ เชน ในพระราชบัญญัติสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม
ความประพฤติเด็กใหชัดเจน ตลอดจนใหมีหนวยงานที่จะคอยตรวจสอบการปฏิบัติตามวิธีการ   
เพื่อความปลอดภัยวามีการฝาฝนหรือไม ซ่ึงในปจจุบันยังไมมี ดังจะเห็นไดจากมาตรา 46           
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาวที่กํ าหนดวา กรณีที่บิดามารดาเปนผูกระทํ าทารุณกรรมตอเด็ก      
ถามีการดํ าเนินคดีอาญาแกผูกระทํ าผิด และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทํ าทารุณกรรม
แกเดก็นัน้อกี กใ็หศาลมอํี านาจก ําหนดมาตรการควบคมุความประพฤตผูินัน้ หรือหามเขาเขตก ําหนด 
เพือ่มใิหกระท ําการดงักลาว และส่ังใหผูนัน้ท ําทณัฑบนไวตามมาตรา 46 แหงประมวลกฎหมายอาญา
ดวยกไ็ด สวนกรณทีีไ่มมกีารฟองคดอีาญา แตมพีฤตกิารณนาเชือ่วาจะมกีารกระท ําทารณุกรรมแกเดก็อกี
ใหพนกังานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครอง หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามรางพระราชบัญญัตินี้ หรือ
พนกังานอยัการยื่นคํ าขอตอศาล เพื่อออกคํ าส่ังมิใหกระทํ าการดังกลาวโดยกํ าหนดมาตรการควบคุม
ความประพฤติและเรียกประกันทัณฑบนดวยก็ได จากที่กลาวมาแลวทั้งสองกรณี หากศาลเห็นวา   
มเีหตจุ ําเปนเรงดวนเพือ่คุมครองเดก็มใิหถูกกระท ําทารณุกรรมอกี ศาลจะออกค ําสัง่ใหเจาหนาทีต่ ํารวจ
จบักมุผูทีเ่ช่ือวาจะกระท ําทารณุกรรมแกเดก็มาขงัไว มกี ําหนดไมเกนิ 1 เดอืนกไ็ด โดยศาลจะค ํานงึถึง
ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสํ าคัญ นอกจากนี้วิธีการเพื่อความปลอดภัยยังมีปญหาที่ตองยื่น    
พยานหลกัฐานวามเีหตอัุนควรเชือ่วาเดก็จะตกอยูในอนัตราย ซ่ึงต ํารวจตองเปนผูรวบรวม แตต ํารวจ
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จะทราบรายละเอยีดเหลานีไ้ดยากเพราะเปนเรือ่งภายในครอบครวั จงึควรใหพนกังานสงัคมสงเคราะห
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเปนผูยื่นตอศาล นอกจากนี้ควรใหพนักงานเจาหนาที่ทํ างาน
ระดบัชมุชน เชน นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา พยาบาลประจํ าสถานีอนามัย ที่จะคอยตรวจสอบ
การปฏบิตัติามวธีิการเพือ่ความปลอดภยัวามกีารฝาฝนหรอืไม แตเจาพนกังานคมุประพฤตคิอยทํ าหนาที่
ดังกลาว แตเจาพนักงานคุมประพฤติไมไดอยูในชุมชนเดียวกับผูกระทํ าผิดและเด็ก จึงควรให
พนกังานเจาหนาที่ในระดับชุมชนดังกลาวเขามาปฏิบัติหนาที่

นอกจากเด็กที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะตกอยู ในอันตรายที่นํ าวิธีการเพื่อ   
ความปลอดภยัมาใชแลว เดก็ทีไ่ดรับการเลีย้งดโูดยมชิอบ คอื บดิามารดาไมใหส่ิงจ ําเปนแกการด ํารงชวีติ
และการรกัษาพยาบาลเด็กตามมาตรฐานขั้นตํ่ า รวมทั้งไมจัดใหเด็กไดรับการพัฒนา หรือการศึกษา
อบรมตามวัยอันสมควร หรือปลอยปละละเลย จนนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของเด็ก      
เดก็ที่อยูในสภาพยากลํ าบาก ซ่ึงก็คือ เดก็ทีอ่ยูในครอบครัวยากจน หรือบิดามารดาหยาราง ทิ้งราง 
ถูกคมุขงั หรือแยกกนัอยู หรือเดก็ทีต่องรับภาระหนาทีใ่นครอบครวัเกนิกวาวยั หรือก ําลังความสามารถ
และสติปญญาหรือไมสามารถชวยเหลือตัวเองใหพนภัยได จะไดรับการชวยเหลือสงเคราะห      
โดยพนักงานเจาหนาที่ หรือผูซ่ึงตองปฏิบัติตามรางพระราชบัญญัตินี้ เชน อาจเขาไปซักถามเด็ก  
เมือ่มเีหตอัุนควรสงสยัวาเดก็นัน้จ ําตองไดรับการสงเคราะห เรียกบดิามารดามาใหถอยค ํา หรือขอเทจ็จรงิ
เกีย่วกบัความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัว หรือกรณีที่บิดามารดา
ตกอยูในสภาพไมอาจใหความอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กไดไมวาเหตุใดๆ 
พนกังานเจาหนาที่จะเขาไปชวยเหลือสงเคราะห เปนตน

2) ถาผูกระทํ าผิดติดยาเสพติด หรือมีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ     
จะใชวธีิการเพื่อความปลอดภัยไมได ควรจะนํ ามาคุมประพฤติมาใช

3) ใหมกีารประสานงานกนัระหวางส ํานกังานอยัการสงูสดุและกรมประชาสงเคราะห
เพราะพนกังานอยัการไมรูถึงสภาพของเดก็ผูเสยีหายและบดิามารดาผูกระท ําผิด สวนพนกังานเจาหนาที่
ของกรมประชาสงเคราะหไมสามารถเสนอขอเท็จจริง พยานหลักฐานตางๆ ไดอยางรัดกุมและ       
มปีระสิทธิภาพเพียงพอ

4) ใหศาลทีรั่บพจิารณคดทีีเ่ดก็ถูกบดิามารดาของตนท ําโทษอยางรนุแรงมอํี านาจ
ออกค ําส่ังฉุกเฉินได ใหศาลใชระบบเดียวกับศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแผนกคดีอาญา
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5.2.9 การคุมประพฤติ
1) ควรก ําหนดใหแพทยเขามาวนิจิฉยั ตรวจดสูภาพรางกาย และจติใจของผูกระท ําผิด

แลวรายงานไปยังศาล เพื่อศาลจะไดกํ าหนดเงื่อนไขในการคุมประพฤติ เกี่ยวกับสุขภาพผูกระทํ าผิด
ไดอยางเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวผูกระทํ าผิด เชน ถาติดยาเสพติด จะไดสงตัวไปบํ าบัดรักษา ถามี
ความบกพรองทางจิตใจจะไดนํ าตัวไปรับการบํ าบัด รักษาจากจิตแพทย

2) ในกรณีที่ผูกระทํ าผิดซึ่งถูกคุมประพฤติเปนผูมีปญหาดานสุขภาพ หรือ  
เสพยาเสพติด ควรกํ าหนดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห ที่อยูในชุมชนเดียวกันกับผูกระทํ าผิด     
ซ่ึงนาจะมีความใกลชิดและรูสภาพของผูกระทํ าผิดมากกวา เจาพนักงานคุมประพฤติเปนผูติดตาม
ผลของคํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังในเรื่องของการคุมประพฤติรวมกับเจาพนักงานคุมประพฤติDPU
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