
การดาํเนินงานดานเด็กการดาํเนินงานดานเด็ก
โดย..... สาํนักสงเสริมและพิทักษเด็ก
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



นิยามนิยาม
•  เด็ก  

บุคคลอายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ

•  เยาวชน  
บุคคลอายุ  18 – 25  ป



ประชากรประชากร ( (25492549))= = 61.60 61.60 ลานลาน  
•  ชาย = 30.33 ลาน = 49.24%
• หญงิ = 31.27 ลาน = 50.76%
• 0 - 18  ป  = 16.8 ลาน = 27.3 %
• 18 - 25  ป = 6.8 ลาน = 11.1 %
• 0 - 25 ป = 23.6 ลาน = 38.4 %
• 25 ปขึ้นไป= 38.0 ลาน = 61.6%



แนวทางการบรรยายแนวทางการบรรยาย     4  4  หัวขอหัวขอ
1. ขอตกลงระหวางประเทศ
2. รฐัธรรมนูญและกฎหมาย
3. แผนระดับชาติ
4. ผลการสํารวจสถานการณเด็ก 2548-2549



ขอตกลงระหวางประเทศขอตกลงระหวางประเทศ
• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
• พิธีสารเลอืกรบัเรื่อง
1.การคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก และสื่อลามกทีเ่กี่ยวกับ

เด็ก
2.ความเกีย่วพันของเด็กในความขัดแยงกันดวยอาวุธ



อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก    พพ..ศศ.. 25322532
Convention on the Rights of the Child – CRC 1989
• 12 กุมภาพันธ  2535 – ไทยลงนาม (access) เขาเปนภาคี
• 26 เมษายน 2535 – มีผลบังคับใชในประเทศไทย
• มีการตั้งขอสงวน (Reservations) 3 ขอ คือ

– ขอ 7 เรื่องสัญชาติ
– ขอ 22 เรื่องเด็กผูลี้ภัย
– ขอ 29 เรื่องการจัดการศึกษา  (ถอน 20 พฤศจิกายน 2539)



1. แนวคิดหลัก = สิทธิมนุษยชน  (ศักดิ์ศรีแตกําเนิด + สิทธิที่เทาเทียมกัน)
• ประโยชนสูงสุดของเด็ก
• การไมเลือกปฏิบัติ  อาทิ :- เชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  ภาษา  ศาสนา     

ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น   ตนกําเนิดทางชาติหรือสังคม 
ทรัพยสิน   การเกิดหรือสถานะอื่น 

2. สาระสําคญั   มี  54 ขอ
– สวนที่ 1 ขอ 1 – 41 = เรือ่งสิทธิ
– สวนที่ 2 ขอ 42 – 45 = เรือ่งองคกรและกลไกติดตามผล
– สวนที่ 3 ขอ 46 – 54 = เรือ่งการเปนสมาชิกและขอแกไข  

อนุสัญญา



3. เนือ้หาเรือ่งสิทธิ
ความหมาย “เด็ก” อายุต่าํกวา 18 ป
ประโยชนสูงสุดของเด็ก

• หลักการทัว่ไป  (ขอ1– 5) การไมเลือกปฏิบัติ
การประกันใหมีการดูแลและ
คุมครองเด็ก
การเคารพสิทธิและหนาทีข่องพอแม 
ครอบครัว  และชุมชน รวมทั้งการ
แนะแนวที่เหมาะสมเรื่องสิทธิของเด็ก



มีชีวิต  + ทะเบียนเกดิ  + มีสัญชาติ  (ขอ 6- 7)
1) สิทธิดานการอยูรอด

การรักษาเอกลักษณ  + ความสัมพันธกับ
ครอบครัว  (ขอ 8 – 11)

แสดงความคิดเห็นโดยเสรี  (ขอ 12)
เสรีภาพในการแสดงออก  (ขอ 13)
เสรีภาพทางความคิด ศาสนาหรือความเชื่อ 
(ขอ 14)

2) สิทธิดานการมีสวนรวม เสรีภาพในการสมาคม  (ขอ 15)
การไมถูกแทรกแซงความเปนสวนตัว 
และครอบครัว  (ขอ 16)
การเขาถึงขอมูลขาวสาร (ขอ 17)



ผูปกครอง (ขอ 18)
การรับบุตรบุญธรรม + สถาน
สงเคราะห  (ขอ 20 – 21)

ประกันการเลีย้งดูเด็ก เด็กลีภ้ยั  (ขอ 22)
เด็กพกิาร  (ขอ 23)

3) สิทธิดานการพัฒนา สุขภาพอนามัย+ประกันสังคม
(ขอ 24 – 26)
มาตรฐานการดํารงชีวิต(ขอ27)

การศึกษา   (ขอ 28 – 29)
ชนกลุมนอย  + ศาสนา (ขอ 30)
ศิลปวัฒนธรรม + การเลน  + การพักผอน  (ขอ 31)



แรงงานเดก็  (ขอ 32)
ยาเสพติด  (ขอ 33)
การแสวงประโยชนทางเพศ  (ขอ 34)

4) สิทธิดานการปกปองคุมครอง การคาเด็ก  + อื่น ๆ  (ขอ 35 – 36)
การทารุณและการลงโทษที่โหดราย  (ขอ 37)
เด็กกับความขัดแยงทางอาวุธ  (ขอ 38)
การฟนฟูและการกลับคืนสูสังคม  (ขอ 39)
เด็กในกระบวนการยตุิธรรม  (ขอ 40)



4. พิธีสารเลอืกรับ  (Optional Protocol to CRC)

1) ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแยงกันดวยอาวุธ
(Involvement of Children in Armed Conflicts)
CRC ขอ 38 - เปนภาคี  27 กุมภาพนัธ 2549

2) การคาเดก็ การคาประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกบัเด็ก
(Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography)
CRC ขอ 34 – 36 - เปนภาคี 11 มกราคม 2549



5. การเสนอรายงานตอสหประชาชาติ  (ขอ 44)

• ฉบับที่  1 - เสนอรายงาน  พ.ศ. 2539
- คณะผูแทนไทยรายงานดานวาจา ณ นครเจนีวา

เมื่อ 1-2 ตุลาคม 2541

• ฉบับที่  2 - เสนอรายงาน  พ.ศ. 2547
- คณะผูแทนไทยรายงานดวยวาจา ณ นครเจนีวา

เมื่อ  24 มกราคม 2549



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทยลงนามเขาเปนภาคี
อนุสัญญา ป 2535 

ไทยเสนอรายงานฉบับแรก 
ตอ UN (ป 2539) 

UN มีประเด็น
คําถาม (ป 2541) 

Concluding Observation* 
(UN มีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอ

รายงานของไทย 

ไปรายงานดวยวาจา 
(ป 2541) 

สงรายงานฉบับที่ 2  
(Thai สง 2547) 

ไทยสง 
รายงานคําตอบ 

UN มีประเด็น
คําถาม  

(ป 2548) 

ไปรายงานดวยวาจา 
(ตนป 2549) 

Concluding * 
(ขอสังเกตของUN) 

ไทยสง 
รายงานคําตอบ 

การดําเนินงาน 

- จัดแถลงขาวผลการประชุม 
- แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามขอสังเกต 

สงรายงานฉบับที่ 3 
และ ฉบับที่ 4 
(กําหนดสงตน 

ป 2552) 

- จัดแถลงขาวผลการประชุม 
- เสนอ ครม. 
- แจง / รวบรวมขอมูล 
  หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- Workshop หนวยงานที่  
   เกี่ยวของ 

 

การดําเนินงาน 

หลักการ& สาระสําคัญของ CRC 

1.  การไมเลือกปฏิบัติและประโยชนสูงสุดของเด็ก 
2.  สิทธิของเด็ก 4 ดาน คือ ดานการอยูรอด ดานการพัฒนา 
     ดานการปกปองคุมครอง และดานการมีสวนรวม 
3.  เสนอรายงานตอ UN ทุก ๆ 5 ป หลังจากรายงานฉบับแรก 
     (2 ป หลังจากเปนภาคี) 

 

ภารกิจของไทย 

- เผยแพรหลักการและบทบัญญัติ 
- บรรจุหลักการ CRC ในรัฐธรรมนูญ 
- ปรับแก / ออกกฎหมายใหสอดคลอง 
- บรรจุแนวคิดและมาตรการตาม CRC  
   ในแผนพัฒนาเด็ก 
- หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการ / กิจกรรม 

2.  การจัดทํารายงาน 

- ตั้งคณะทํางานจัดทํารายงาน 
- รวบรวมขอมูลหนวยงาน / องคกรที่เกี่ยวของ 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- Workshop ระดมความคิดเห็น 
- ราง....รายงาน 
- ประชาพิจารณ 
- จัดทําเปน “รายงาน” เสนอ ครม. และสง UN 

1.  มาตรการดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Right of the Chรld - CRC)  พ.ศ. 2532 

ตนป 2549ไทย
เขาเปนภาคีพิธี
สารเลือกรับของ
อนุสัญญาฯ 



2.2.  กฎหมายกฎหมาย
• รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540
• พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2535
• พรบ. ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 
พ.ศ. 2539

• พรบ. มาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540



• พรบ. คุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541
• พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542
• พรบ.การศึกษาภาคบังคบั พ.ศ.2545
• พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
• พรบ.คุมครองเด็ก  พ.ศ.2546



พรบพรบ..คุมครองเด็กคุมครองเด็ก  พพ..ศศ.2546.2546
• เพื่อใหเด็กไดรบัการอุปการะเลีย้งดู อบรมสั่งสอน 
และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริม
ความมั่นคงของสถาบนัครอบครัว รวมทั้งปองกันมิ
ใหเด็กถูกทารณุกรรม ตกเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลอืกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม และสมควรสงเสริมความรวมมือ
ในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น



พรบพรบ..คุมครองเด็กคุมครองเด็ก  พพ..ศศ..25462546
• บังคับใชตั้งแต 30 มนีาคม  2547
• ประกอบดวย  9  หมวด  88 มาตรา
บทนํา - นิยามเดก็ การเลี้ยงดู สถานเลี้ยงเด็ก 

- พนง.เจาหนาที่=ผูซึ่งรมต.แตงตัง้ใหปฏิบัตกิารตามพรบ.นี้
หมวด1. คณะกรรมการคุมครองเดก็ 

- ระดับชาติ
- ระดับจังหวัด



หมวด 2.  การปฏิบัติตอเด็ก
- ม.23 พอแม/ผูปกครอง 
- ม.24 หนวยงานรัฐ
- ม.29 บุคคลผูพบเห็น 



ตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนา
เด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแหงทองถิ่น 
แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กาํหนดใน
กฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูใน
ความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนา 
จะเกิดอันตรายแกรางกาย หรือจิตใจ

มาตรามาตรา  2323 ผูปกครองผูปกครอง



มาตรามาตรา  2424 หนวยงานราชการหนวยงานราชการ--ทองถิ่นทองถิ่น
• ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอาํเภอ 

ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิง่อําเภอ หรือผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มหีนาที่คุมครองสวัสดิภาพเดก็ที่อยูใน
เขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ ไมวาเด็กจะมผีูปกครองหรือไมกต็าม 
รวมทั้งมอีํานาจและหนาที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเดก็ 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 
สถานพัฒนาและฟนฟู และสถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจแลว
รายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการคุมครองเดก็กทม.หรือ
จังหวัด เพือ่ทราบและใหมีอาํนาจหนาที่เชนเดยีวกับพนกังาน
เจาหนาที่ตามพรบ.นี้



หมวดหมวด  22  การปฏิบัตติอเด็กการปฏิบัตติอเด็ก((ตอตอ))
- ม.25 ผูปกครองตองไมกระทําการ-ทอดทิ้ง ปฏิบัติมิชอบ
- ม.26 หามมิใหผูใดกระทําการหรือละเวนการกระทํา

-ทารุณ บังคับ ขูเข็ญ ละเลย
- จําหนาย แลกเปลี่ยนหรือใหสุรา/บหุรี่แกเด็ก

โทษ จาํคุกไมเกิน 3 เดือนหรือปรับไมเกิน 3 หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
- ม.27 หามโฆษณาเผยแพรเกี่ยวกับเด็ก/ผูปกครองทําใหเสียหาย
โทษ จาํคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
- ม.28 กรณีผูปกครองไมอาจใหการเลี้ยงดู..พนักงานเจาหนาที่..ตอง 
ดําเนินการใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพรบ.นี้



มาตรามาตรา  2929  ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพ
จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามหมวด 3
และ4 จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนง.เจาหนาที่
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิ
ภาพเด็กตามมาตรา 24(หนวยงานราชการ-ทองถิ่น) โดยมิชักชา
-รวมถึงแพทย พยาบาล นกัจติวิทยา นกัสังคมสงเคราะห
 จนท.สาธารณสุข ครู อาจารย นายจาง...ตองรายงาน
-การแจง/รายงานโดยสุจริตจะไดรับการคุมครองทางแพง อาญา
 หรือทางปกครอง



มาตรามาตรา  3030  อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่พนงพนง..เจาหนาที่เจาหนาที่
1.การเขาไปตรวจคนเคหสถานหรอืยานพาหนะ
2.การซักถามเด็กเมื่อมเีหตอุนัควรสงสัย
3.มหีนังสือเรียกผูปกครองใหถอยคํา  4.ออกคําสั่งเปนหนังสือ
ขอเอกสารหรอืหลักฐาน 5.เขาไปสอบถามและรวบรวม
หลักฐาน 6.มอบเด็กแกผูปกครองพรอมแนะนาํ 7.จัดทํา
รายงานเพื่อมอบเด็กแกสถานแรกรับ...



หมวดหมวด  33  การสงเคราะหเด็กการสงเคราะหเด็ก
ม.32 -เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห..เรรอน กําพรา
ม.33 -กําหนดวิธีการใหการสงเคราะห



หมวด 4.  การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ม.40 – เด็กที่พึงไดรับการคุมครอง เชน ถูกกระทําทารุณ/

เสี่ยง/กระทําผิด 
ม.45 - หามมิใหเด็กซื้อ/เสพสุราหรอืบหุรี่

หมวด 5. ผูคุมครองสวสัดิภาพเด็ก
ม.48-50 - การแตงตั้งและหนาที่ของผูคุมครองเด็ก

หมวด 6. สถานรบัเลี้ยงเด็ก
ม.51-62 - การจัดบรกิาร



หมวด 7. การสงเสริมความประพฤตนิกัเรียน/นกัศกึษา
ม.63-67 – นักเรียนในโรงเรียน

หมวด 8. กองทุนคุมครองเดก็
ม.68-77 - เพื่อสงเคราะห+การคุมครอง+สงเสริม

หมวด 9. บทกําหนดโทษ
ม.78-86--ผูฝาฝน

บทเฉพาะกาล -- ม.87-88 การบังคับใช พรบ. นี้



แผนปฏิบัติการระดับชาติแผนปฏิบัติการระดับชาติ  
““โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็กโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก””

((25502550--25592559)*)*ครมครม..เห็นชอบเห็นชอบ  11  พคพค..5050
1.ดานคุณภาพชีวิต
2.ดานการศึกษาที่มีคณุภาพ
3.ดานการปกปองและคุมครองเด็ก
4.ดานHIV/AIDS
เด็กและเยาวชนไทยขอเพิ่ม 6 ดาน



เด็กและเยาวชนไทยขอเพิม่เด็กและเยาวชนไทยขอเพิม่  7 7 ดานดาน
5.  ดานเด็กกับครอบครวั
6.  ดานการมีสวนรวมของเด็ก
7.  ดานกีฬาและนันทนาการ
8.  ดานสื่อมวลชนกับการพัฒนาเด็ก
9. ดานการเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการ

บาดเจ็บในเด็ก
10. ดานศาสนาและวัฒนธรรม
11.  ดานกฎหมาย



ขอบคณุคะ

---- สวัสดี ----


