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กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

	 ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบ
จากการกระทำผิดของกลุ่มอาชญากรรมต่าง	 ๆ	 จำนวนมาก	 และ	
ในขณะเดียวกันก็ยังพบว่า	 เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี	
ของสังคมในอนาคต	 รัฐจึงได้ตรากฎหมายต่าง	 ๆ	 ออกมาเพื่อบังคับใช้
สำหรบัเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ	 และในขณะเดยีวกนักย็งัมกีฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้วย	 ซึ่งวัยของเด็กและเยาวชนนั้น	
เปน็วยัแหง่การอยากรู	้ อยากลอง	มไีฟแหง่การใฝรู่อ้ยูม่ากและโดยสว่นใหญ่
ไม่สามารถระงับความต้องการของตนเองได้	 พฤติกรรมในลักษณะนี้	
มักทำให้ได้เข้าไปประกอบเหตุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นจำนวนมาก	
เช่น	 การทะเลาะวิวาท	 หรือการทำร้ายร่างกาย	 การลักขโมยของเพื่อ	
ใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหรอืเงนิทีจ่ะนำไปใชต้อบสนองความตอ้งการของตนเอง
การทดลองเสพยาเสพติด	 การมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่สมัครใจและไปข่มขืน	
ผู้อื่น	 หรือแม้กระทั่งการทำแท้งที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์	 สิ่งเหล่านี้	
เปน็เรือ่งทีเ่ดก็และเยาวชนตอ้งทำความเขา้ใจถงึเหตทุีก่ฎหมายกำหนดไวว้า่
เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่	 และจะมีทางออกในทางกฎหมาย
หรอืทางสงัคมอยา่งไร	 หากเปน็กรณทีีเ่ดก็และเยาวชนถกูคูอ่รติา่งโรงเรยีน
ทำร้าย	 ถ้าจะทำการป้องกันโดยการใช้ไม้หรืออาวุธอย่างอื่นเข้าทำร้าย
ฝ่ายตรงข้ามตอบโต้จะเป็นสิ่งที่กระทำโดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม	่ และ	
การกระทำในระดับใดที่กฎหมายถือว่าเป็นการป้องกันซึ่งจะเป็นเหตุให้	
ผู้ที่กระทำไม่ต้องรับผิดในทางกฎหมาย	 ดังนั้น	 หากเด็กและเยาวชนได้
ทำความเขา้ใจและมคีวามรูใ้นทางกฎหมายแลว้	 เดก็และเยาวชนกจ็ะไมต่อ้ง
ตกเป็นเหยื่อจากการที่ไม่รู้กฎหมาย	นอกจากนี้	ยังสามารถหาทางออกได้
เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วย
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	 สำหรับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก	

และเยาวชน	มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ	การจะนำกฎหมายฉบับใด

มาปรบัใชก้ข็ึน้อยูก่บัการกระทำของเดก็และเยาวชนนัน้วา่มคีวามเกีย่วขอ้ง

กับกฎหมายในเรื่องใดบ้าง	 ในที่นี้จะได้ยกเอากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง

กับชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งีประสบเป็นประจำ	 มาอธิบายสาระสำคัญ

ให้เกิดความเข้าใจ	ดังต่อไปนี้	



ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
	 1.	 ลักทรัพย์	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 334	

บัญญัติว่า	 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น	 หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย		

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 3	 ปี		

หรือปรับไม่เกิน	6,000	บาท	

	 	 ความผิดฐานลักทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อมีการเอาไปซึ่งทรัพย์ของ	

ผู้อื่น	 ไม่ว่าด้วยวิธีการใด	 ๆ	 โดยมีเจตนายึดถือเป็นของตนเองหรือเอาไป

เป็นประโยชน์ของตน	 เช่น	แดงอยากได้โทรศัพท์มือถือของดำ จึงแอบไป

หยิบโทรศัพท์มือถือของดำขณะพักเที่ยง แล้วนำไปเก็บไว้ที่กระเป๋า  

ของตนเอง ถือว่าแดงมีความผิดฐานลักทรัพย์	 โทษลักทรัพย์จะหนักขึ้น	

หากลกัทรพัยใ์นเวลากลางคนื	หรอืทำอนัตรายสิง่กดีขวาง	เชน่	ตดัเหลก็ดดั	

พังประตูหน้าต่าง	หรือลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ	เป็นต้น	

	 2.	 วิ่งราวทรัพย์	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 336	

บัญญัติว่า	 ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า	 ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน

วิง่ราวทรพัย	์ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	5	ป	ีและปรบัไมเ่กนิ	10,000	บาท

ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่น	 โดยวิธีการฉกฉวย

เอาซึ่ งหน้าหรือแย่ง เอาไป	 คว้าหรือกระชากทรัพย์ ไปจากผู้อื่น	
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อย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตา	 เช่น	 แดงวิ่งไปกระชากกระเป๋าถือของจิ๋ม   

หรือแดงกระชากสร้อยคอของดำไป ถือว่าแดงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

โทษวิ่งราวทรัพย์จะหนักขึ้น	 หากการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่น	

ได้รับอันตรายแก่กาย	 จิตใจ	 หรือบาดเจ็บสาหัส	 หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย	

	 3.	 ชงิทรพัย	์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	339	บญัญตัวิา่

ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้	

กำลังประทุษร้าย	 เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์	 หรือการ	

พาทรัพย์นั้นไป	 ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น	 ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้	 ปกปิด	

การกระทำความผิดนั้น	 หรือให้พ้นจากการจับกุม	 ผู้นั้นกระทำความผิด

ฐานชิงทรัพย์	 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	 5	ปี	 ถึง	 10	ปี	 และปรับตั้งแต่	

10,000	 บาท	 ถึง	 20,000	 บาท	 ความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นการลักทรัพย์

ของผู้อื่น	 โดยใช้วิธีการทำร้ายหรือใช้คำพูดหรือการกระทำข่มขู่เพื่อให้	

เจ้าทรัพย์มอบทรัพย์ให้แก่ตน	 เช่น	 แดงชกหน้าดำจนดำล้มลง แล้วแดง

ล้วงเงินจากกระเป๋าของดำไป หรือแดงซึ่งถือมีดอยู่พูดขอเงินจากดำ   

ดำกลัวจึงยอมมอบเงินให้แดงไป ถือว่าแดงมีความผิดฐานชิงทรัพย์		

โทษชงิทรพัยจ์ะหนกัขึน้	หากเปน็การชงิทรพัยใ์นเวลากลางคนื	หรอืมอีาวธุ

หรือการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย	 จิตใจ	 หรือ	

รับอันตรายสาหัส	หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	

	 4.	 ปล้นทรัพย์	 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 340	

บัญญัติว่า	 ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต	่ 3	 คน	

ขึน้ไป	ผูน้ัน้กระทำความผดิฐานปลน้ทรพัย	์ตอ้งระวางโทษจำคกุตัง้แต	่10	ปี

ถึง	 14	ปี	 และปรับตั้งแต่	 20,000	บาท	ถึง	 30,000	บาท	ความผิดฐาน

ปล้นทรัพย์เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่	3	คนขึ้นไป	
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เชน่ แดง เขยีว และสม้ เดนิเขา้ไปลอ้มขาว ซึง่กำลงัเดนิอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้

โดยเขียวกับส้มช่วยกันจับแขนของขาว แล้วแดงชักมีดออกมาพร้อมพูด

กับขาวว่า ขอโทรศัพท์มือถือไม่อย่างนั้นจะแทงให้ตาย จนขาวยอมมอบ

โทรศัพท์มือถือให้แก่แดง ถือว่า แดง เขียว และส้ม มีความผิดฐานร่วมกัน

ปล้นทรัพย์	 โทษปล้นทรัพย์จะหนักขึ้น	 หากผู้กระทำผิดคนใดคนหนึ่ง	

มีอาวุธติดตัวไป	 หรือใช้ปืนยิง	 หรือการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ

อันตรายสาหัสหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	



ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพ
	 1.	 พรากผู้เยาว์	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 317	

บญัญตัวิา่	 ผูใ้ดโดยปราศจากเหตอุนัสมควรพรากเดก็อายยุงัไมเ่กนิสบิหา้ปี

ไปเสียจากบิดามารดา	 ผู้ปกครอง	 หรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่		

3	ป	ีถงึ	15	ป	ีและปรบัตัง้แต	่6,000	บาท	ถงึ	30,000	บาท	ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา	318	บญัญตัวิา่	ผูใ้ดพรากผูเ้ยาวอ์ายกุวา่สบิหา้ป	ีแตย่งัไมเ่กนิ

สิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา	 ผู้ปกครอง	 หรือผู้ดูแล	 โดยผู้เยาว์นั้น	

ไมเ่ตม็ใจไปดว้ย	ตอ้งระวางโทษจำคกุตัง้แต	่2	ป	ีถงึ	10	ป	ีและปรบัตัง้แต่

4,000	 บาท	 ถึง	 20,000	 บาท	 ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์	

เป็นการพาเด็กหรือผู้ เยาว์ไป	 หรือแยกเด็กหรือผู้ เยาว์ออกไปจาก	

ความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือผู้เยาว์	

หากการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร	 เช่น	 พาไปกอดจูบ		

ลูบคลำ	 ผู้นั้นจะต้องไดร้บัโทษหนกัยิง่ขึน้	 โดยเฉพาะหากมกีารรว่มประเวณ	ี

หรอืมเีพศสมัพนัธก์นัผู้นั้น	 จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา	

อีกข้อหาหนึ่งมีโทษหนักมาก	 แม้ผู้เยาว์นั้นจะยินยอมไปด้วย	 ผู้ที่พราก	

ก็ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 319	 ซึ่งบัญญัติว่า		
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ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่าสิบห้าปี	 แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจาก

บิดามารดา	 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล	 เพื่อหากำไร	 หรือเพื่อการอนาจาร	

โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย	 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	 2	 ปี	 ถึง	 10	 ปี	

และปรับตั้งแต่	4,000	บาท	ถึง	20,000	บาท	เช่น	แดงพบเด็กหญิงเขียว

จึงชวนไปเที่ยวค้างคืนที่พัทยา โดยไม่ได้ขออนุญาตจากบิดามารดาของ

เด็กหญิงเขียว แม้แดงจะไม่ได้ล่วงเกินเด็กหญิงเขียวก็ตาม ถือว่าแดง  

มคีวามผดิฐานพรากเดก็ไปเสยีจากบดิามารดาโดยปราศจากเหตอุนัสมควร 

หากแดงล่วงเกินทางเพศเด็กหญิงเขียว แดงจะต้องได้รับโทษที่หนักขึ้น 

	 2.	 กระทำอนาจาร	 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 278	

บัญญัติว่า	 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี	 โดยขู่เข็ญ	

ด้วยประการใด	 ๆ	 โดยใช้กำลังประทุษร้าย	 โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะ	

ทีไ่มส่ามารถขดัขนืได	้ หรอืโดยทำใหบ้คุคลนัน้เขา้ใจผดิวา่ตนเปน็บคุคลอืน่

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 10	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 20,000	 บาท	 หรือ	

ทัง้จำทัง้ปรบัตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	279	บญัญตัวิา่	ผูใ้ดกระทำ

อนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี	 โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 10	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 20,000	 บาท	 หรือ	

ทั้งจำทั้งปรับ	 ความผิดฐานกระทำอนาจาร	 เป็นการกระทำที่น่าอับอาย	

น่าบัดสี	 ลามก	 เช่น	 กอดจูบ	 ลูบคลำ	 หรือจับอวัยวะเพศหญิง	 หน้าอก	

รวมถงึการจบัเนือ้ตอ้งตวัหญงิกต็าม	กถ็อืวา่เปน็ความผดิขอ้หากระทำอนาจาร

แม้ว่าเด็กที่ถูกกระทำจะยินยอมให้กระทำการดังกล่าว	 ก็ยังมีความผิด	

หากเด็กนั้นอายุไม่เกินสิบห้าปี	 เช่น	 แดงพาเด็กหญิงเขียว (อายุ 14 ปี)   

ไปดภูาพยนตร ์ โดยไดร้บัอนญุาตจากบดิามารดาของเดก็หญงิเขยีว แตแ่ดง

ได้กอดจูบเด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร์ แม้เด็กหญิงเขียวจะยินยอม  

ให้แดงกอดจูบก็ตาม ถือว่าแดงมีความผิดข้อหากระทำอนาจาร และ  
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หากเป็นกรณีที่แดงพาเด็กหญิงเขียวไปดูภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพรากเด็กไป  

เสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกข้อหา 

 3.	 ข่มขืนกระทำชำเรา	 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	

276	 บัญญัติว่า	 ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภริยาของตน		

โดยขู่เข็ญด้วยประการใด	ๆ	โดยใช้กำลังประทุษร้าย	โดยหญิงอยู่ในภาวะ

ที่ไม่สามารถขัดขืนได้	 หรือโดยทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น	

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	 4	 ปี	 ถึง	 20	 ปี	 และปรับตั้งแต่	 8,000	 บาท		

ถึง	 40,000	 บาท	 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา	 เป็นการบังคับใจ		

ฝนืใจหญงิอืน่ทีม่ใิชภ่รยิาของตน	 โดยหญงินัน้ไมย่นิยอมหรอืใชก้ำลงับงัคบั

จนหญงินัน้อยูใ่นภาวะทีไ่มส่ามารถขดัขนืได	้ จนผูก้ระทำผดิลว่งเกนิทางเพศ

หรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนั้น	 หากเป็นการข่มขืนกระทำชำเรา	 เด็กหญิง

อายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน	 โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอม	

หรอืไมก่ต็าม	ผูน้ัน้จะตอ้งไดร้บัโทษจำคกุตัง้แต	่4	ป	ีถงึ	20	ป	ีและปรบัตัง้แต่	

8,000	 บาท	 ถึง	 40,000	 บาท	 เช่น	นายหมึกได้ใช้กำลังฉุดนางสาวนุ่น 

อาย ุ22 ป ีในขณะทีน่างสาวนุน่กำลงักลบัจากทีท่ำงาน และนำนางสาวนุน่

ไปกักขังไว้พร้อมทั้งข่มขืนกระทำชำเรา เช่นนี้ นายหมึกมีความผิดฐาน

ขม่ขนืกระทำชำเราและกกัขงัหนว่งเหนีย่วรา่งกายผูอ้ืน่ ตอ้งระวางโทษจำคกุ

ตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท และ

นายสินได้หลอกล่อเด็กหญิงพะยอมอายุ 12 ปี ไปจากบ้านและลงมือ

กระทำชำเราเด็ก โดยเด็กมีความเต็มใจ เช่นนี้ นายสินก็มีความผิดฐาน

ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงไม่เกินสิบห้าป ี ซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดย  

เด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม นายสินจะต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต ่  

4 ป ีถงึ 20 ป ีและปรับตั้งแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท 
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ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
 ยาเสพติดให้โทษ	 หมายความว่า	 สารเคมี	 หรือวัตถุชนิดใด		
ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน	 ดม	 สูบ	 ฉีด	 หรือ	
ด้วยประการใด	ๆ	แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ	
เช่น	 ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ	 มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา		
มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา		
และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง	
 เสพ	 หมายความว่า	 การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย	
ไม่ว่าด้วยวิธีใด	ๆ	ยาเสพติดให้โทษ	แบ่งออกเป็น	5	ประเภท	คือ	
	 ประเภท	 1	 	ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง	เช่น	เฮโรอีน	
 ประเภท	 2	 ยาเสพตดิใหโ้ทษทัว่ไป	เชน่	มอรฟ์นี	โคคาอนี	ฝิน่ยา	
	 ประเภท	 3	 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและ	
มียาเสพติดให้โทษในประเภท	2	ผสมอยู่ด้วย	
	 ประเภท	 4	 สารเคมทีีใ่ชใ้นการผลติยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท	1
หรือประเภท	2	เช่น	อาเซติกแดนด์ไอไดร์	
	 ประเภท	 5	 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท	 1	 ถึง	
ประเภท	4	เช่น	กัญชา	พืชกระท่อม	
 ความผิดฐานยาเสพติด
	 1.	 เสพกัญชา	ตามพระราชบัญญัติยาเสพตดิใหโ้ทษ	พ.ศ.	2522	
มาตรา	 92	บญัญตัวิา่ผูใ้ดเสพยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท	 5	 ตอ้งระวางโทษ	
จำคกุไมเ่กนิ	1	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	20,000	บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ดังนั้น		
ผู้ใดเสพกัญชาไม่ว่าด้วยวิธีการใด	ๆ	เช่น	เอากัญชาผสมบุหรี่แล้วสูบ	หรือ
เสพกัญชาโดยใช้บ้องกัญชา	 ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติด	
ใหโ้ทษประเภท	5	ซึง่มโีทษจำคกุไมเ่กนิ	1	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	20,000	บาท	
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	 2.	 เสพยาบา้หรอืเฮโรอนี	 ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ
พ.ศ.	 2522	 มาตรา	 91	 บัญญัติว่า	 ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท	 1	
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	6	เดือน	ถึง	3	ปี	หรือปรับตั้งแต่	10,000	บาท	
ถึง	 60,000	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ดังนั้น	 ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภท	 1	 เช่น	 ยาบ้า	 เฮโรอีน	 ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดมจากการรมควัน	
หรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด	หรือสูดดมเข้าทางจมูก	ถือว่าผู้นั้นมีความผิด
ฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท	1	ซึ่งมีโทษจำคุกหนักกว่ากัญชา	
	 3.	 เสพสารระเหย	 สารระเหย	 หมายความว่า	 สารเคมี	
หรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย	 เช่น	 กาวต่าง	 ๆ		
ผู้ติดสารระเหย	หมายความว่า	ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบำบัดความต้องการ
ของร่างกายและจิตใจเป็นประจำ	 ความผิดฐานเสพสารระเหยนั้น		
ตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย	 พ.ศ.	 2533	 มาตรา	 17	
บัญญัติว่า	 “ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกาย
หรือจิตใจไม่ว่าโดยวิธีการสูดดม	 หรือวิธีอื่นใด	 หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก	
ไม่กิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ”	


ความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษ
	 ความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีน	 ตาม	 พ.ร.บ.		
ยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 2522	 มาตรา	 15	 บัญญัติว่า	 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต		
นำเข้า	 ส่งออก	 จำหน่าย	 หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ	
ในประเภท	1	ซึง่มาตรา	67	บญัญตัวิา่	ผูใ้ดมไีวใ้นครอบครองซึง่ยาเสพตดิ
ให้โทษในประเภท	 1	 โดยไม่ได้รับอนุญาต	 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่		
1	 ปี	 ถึง	 10	 ปี	 หรือปรับตั้งแต่	 20,000	 บาท	 ถึง	 200,000	 บาท		
หรือทั้งจำทั้งปรับ	 หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท	 1		
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ประเภทยาบา้เกนิ	15	 เมด็	กฎหมายสนันษิฐานไวก้อ่นวา่ผูน้ัน้ไดค้รอบครอง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท	1	ไว้เพื่อจำหน่าย	ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่	
4	ปี	ถึงตลอดชีวิต	


ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกและพ.ร.บ.รถยนต์
	 ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์	 จะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่นายทะเบียนเสียก่อน	 โดยกล่าวคือ	 ต้องมีใบอนุญาตขับรถหรือ
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์	 ซึ่งออกให้โดยนายทะเบียน	 มิฉะนั้น	
จะมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัริถยนต	์พ.ศ.	2522	มาตรา	42	ซึง่บญัญตัวิา่
ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถ	 และสำเนา
ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ	 และมาตรา	 34	 บัญญัติว่า		
ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน		
1	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 1,000	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 นอกจากนี้	
ขณะขับรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์	สภาพร่างกายของผู้ขับขี่จะต้องปกติ	
สมบูรณ์	 ไม่มีอาการหย่อนความสามารถในการขับขี่หรืออาการเมาสุรา	
หรือของเมาอย่างอื่น	มิฉะนั้นผู้ขับขี่จะต้องมีความผิดตาม	พ.ร.บ.	จราจร
ทางบก	พ.ศ.	2522	มาตรา	160	วรรคสาม	ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน	3	เดือน	
หรือปรับตั้งแต่	2,000	บาท	ถึง	10,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	


ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
	 อาวุธปืน	 หมายความร่วมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด	 ที่ใช้ส่งเครื่อง
กระสุนปืน	 โดยวิธีระเบิด	 หรือกำลังดันของแก๊ส	 หรืออัดลม	 หรือ
เครื่องกลไกอย่างใด	 ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่ง	
ส่วนใดของอาวุธนั้น	 ๆ	 ความผิดฐานมีอาวุธปืนในความครอบครอง		
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ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน	พ.ศ.	2490	มาตรา	7	บัญญัติว่า	“ห้ามมิให้ผู้ใดทำ	
มี	ซื้อ	ใช้	สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน	หรือเครื่องกระสุนปืน	เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่”	
	 ดังนั้น	 ผู้ใดต้องการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองต้องได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่เสียก่อน	 ผู้อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนให้มีและใช้อาวุธปืน	คือนายทะเบียนท้องที่	ได้แก่	
	 เขตกรุงเทพฯ	 ได้แก่	 ผู้บังคับการกองทะเบียน	 รองผู้บังคับการ
กองทะเบยีนฯ	กองบญัชาการตำรวจสอบสวนกลาง	หรอืผูร้กัษาราชการแทน
	 จังหวัดอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอำเภอ	 และ	
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ	
	 หากผู้ใดมีหรือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบยีนทอ้งทีจ่ะตอ้งมคีวามผดิ	 โดยมโีทษจำคกุตัง้แต	่1	ป	ีถงึ	10	ปี
และปรับตั้งแต่	 2,000	บาท	ถึง	 20,000	บาท	 เช่น	ปืนปากกา	ซึ่งถือว่า
เปน็อาวธุปนืชนดิหนึง่	 และเปน็อาวธุทีน่ายทะเบยีนไมส่ามารถออกทะเบยีน
ให้ได้	 ผู้ใดมีไว้ในความครอบครองถือว่ามีความผิดฐานพกพาอาวุธปืน	
ตาม	พ.ร.บ.	อาวุธปืนฯ	มาตรา	8	ทวิ	บัญญัติว่า	ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธ
ปืนติดตัวไปในเมือง	หมู่บ้าน	หรือทางสาธารณะ	โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มี
อาวุธปืนติดตัว	เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน
ตามสมควรแก่พฤติการณ์	 ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนนั้น	 เป็นกรณีที่	
ผู้กระทำความผิดพกพาอาวุธปืนติดตัวไป	 เช่น	 พกปืนปากกาติดตัวไปใน
ทางสาธารณะหรือเข้าห้างสรรพสินค้า	 หรือพกไปยังโรงเรียน	 หรือแม้
กระทั่งเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนและถูกกฎหมาย	 เช่น	 เป็นอาวุธปืนของ
บิดาหรือผู้ปกครอง	 หากไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มี
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ติดตัวแล้ว	 ผู้นั้นก็มีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนฯ	 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน		
5	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ความผิดข้อหา	
พกพาอาวุธปืนนั้น	 หากพกพาโดยเปิดเผย	 เช่น	 ถืออาวุธปืนหรือเหน็บ	
ที่ เอวกางเกงซึ่งผู้อื่นสามารถเห็นได้	 หรือพกพาไปในชุมนุมชนที่	
จดัใหม้ขีึน้	 เพือ่งานนมสัการ	 งานรืน่เรงิ	 หรอืงานมหรสพผูท้ีพ่กพาดงักลา่ว
จะต้องรับโทษหนักขึ้น	 คือ	 จำคุกตั้งแต่	 6	 เดือนถึง	 5	 ปี	 และปรับตั้งแต่	
1,000	 บาทถึง	 10,000	 บาท	 และแม้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ท้องที่ให้มีอาวุธปืนติดตัว	 แต่ปรากฏว่าผู้นั้นพกพาอาวุธปืน	 โดยเปิดเผย	
หรือพกพาไปในชุมชน	 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่องานนมัสการ	 งานรื่นเริง		
หรืองานมหรสพ	 ผู้นั้นก็ยังมีความผิด	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 1	 ปี	
หรือปรับไม่เกิน	2,000	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	
	 ปืนผิดมือ	 ถึงแม้จะเป็นปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้มีไว้ใน
ความครอบครอง	เมื่อผู้อื่นนำอาวุธปืนดังกล่าวไปพกพา	หรือมีไว้ในความ
ครอบครอง	 ก็มีความผิดเช่นเดียวกันตามที่กล่าวมาข้างต้น	 ซึ่งเรียกว่า	
การครอบครองปืนผิดมือ	


กฎหมายสามัญประจำบ้าน
	 ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	 ประชาชนทั่วไปจะต้องเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้น	 ประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง	
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอย่างที่ควรทราบเพื่ออำนวย	
ความสะดวกและรักษาสิทธิ	 ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประชาชน	
ควรจะได้รับขอแนะนำ	ข้อกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ	ดังนี้	
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 การทะเบียนราษฎร์
	 บุตรเกิด	 ถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง	 ถ้าเกิดนอกบ้าน		
ให้มารดาแจ้งภายใน	15	วันนับแต่วันเกิด	ชื่อบุตร	ให้เจ้าบ้าน	บิดา	หรือ
มารดาแล้วแต่กรณี	 แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด	 ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ	
ให้แจ้งภายใน	 6	 เดือน	 นับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรก	 ย้ายบ้าน	 ให้ผู้ย้ายหรือ	
ผูท้ีเ่จา้บา้นมอบอำนาจแจง้ออกจากบา้นเดมิภายใน	 15	 วนั	 และเมือ่ไปอยู่
บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน	 15	 วันเช่นกัน	 คนตาย	 ถ้าในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง	
ถา้ตายนอกบา้นใหผู้ท้ีไ่ปกบัผูต้าย	หรอืผูท้ีพ่บศพเปน็ผูแ้จง้	ภายใน	24	ชม.
นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ	
	 กรณีบุตรเกิด	ตั้งชื่อบุตร	ย้ายบ้านหรือคนตาย	ให้แจ้งดังนี้	
	 1.	 ในเขตเทศบาล	 :	 ให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่
สำนักงานเทศบาล	
	 2.	 นอกเขตเทศบาล	 :	 ใหแ้จง้ทีส่ำนกัทะเบยีนตำบล	 (บา้นกำนนั)
หรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง	(เช่น	เขตกรมทหาร)	
	 3.	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
ซึ่งตั้งอยูที่ว่าการเขต	
	 ความผิด	
	 1.	 ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา	 มีความผิดตามกฎหมาย	
มีโทษปรับไม่เกิน	200	บาท	
	 2.	 ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลา	 มีความผิดตามกฎหมาย		
มีโทษปรับไม่เกิน	200	บาท	
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 บัตรประจำตัวประชาชน
	 คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่	7	ปี	ถึง	70	ปีบริบูรณ์	ต้องไปขอทำบัตร
ที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน	 60	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่อายุครบ	 7	 ปี
บริบูรณ์	 บัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหาย	 ต้องยื่นคำร้อง	
ขอมบีตัรใหมภ่ายใน	30	วนั	นบัตัง้แตบ่ตัรเดมิชำรดุหรอืสญูหาย	 (ต้องไปแจ้ง
บัตรหายที่สถานีตำรวจ)	 อายุของบัตร	 กำหนดใช้ได้	 6	 ปี	 เมื่อถึงกำหนด
สิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน	 60	 วัน	 นับตั้งแต่	
วันสิ้นอายุ	 ณ	 อำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน	 หากผู้ถือบัตร	
ผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน		
100	 บาท	 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อ
เจา้พนกังานวา่	ตนมสีญัชาตไิทย	มโีทษปรบัไมก่นิ	2,000	บาท	หรอืจำคกุ
ไม่เกิน	 1	 ปี	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในกำหนดเวลา	
มีโทษปรับไม่เกิน	 500	 บาท	 บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด		
มีโทษปรับไม่เกิน	200	บาท	


สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษา	 เล่ม	 120	 ตอนที่	 95	 ก.	 วันที่	 2	 ตุลาคม	 2546	 มีผล
บงัคบัใชเ้มือ่วนัที	่30	มนีาคม	2547	สาระสำคญัของ	พ.ร.บ.	ฉบบันีเ้กีย่วกบั
เรื่องสิทธิ	 เสรีภาพของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ	
โดยไม่เลือกปฏิบัติ	และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ	
	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 เนื่องจาก
ประกาศคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 132	 ลงวันที่	 22	 เมษายน	 2515	 และ
ประกาศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	294	ลงวันที่	27	พฤศจิกายน	2515	กำหนด
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เรื่องเกี่ยวกับเด็กไว้แคบ	 ๆ	 เช่น	 เด็กพิการ	 เด็กถูกทอดทิ้ง	 เด็กมีปัญหา
ความประพฤติไม่สมควรแก่วัย	 เด็กเร่ร่อน	 ให้อำนาจหน้าที่พนักงาน	
เจา้หนา้ทีเ่พยีงการใหก้ารสงเคราะหด์า้นปจัจยั	4	เปน็สำคญั	ในสว่นการคุม้ครอง	
สวัสดิภาพมีเพียง	 2	 กรณี	 คือ	 ถ้าเด็กยังอยู่กับครอบครัวก็แนะนำ	
ผู้ปกครองในการเลี้ยงดู	 กรณีมีการแยกเด็ก	 ก็ส่งเด็กเข้าสถานคุ้มครอง	
สวัสดิภาพประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันสาเหตุของปัญหาเด็ก	
และเยาวชนมาจากหลายปัจจัย	 เช่น	 ความยากจน	 เกิดความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ	 โลกาภิวัตน์และค่านิยมในสังคม	 ด้านสุขภาพกายด้วยโรค
ติดต่อหลายชนิด	 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 สุขภาพจิตและการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว	 ด้านการศึกษาผู้ด้อยฐานะจะมีโอกาสของการศึกษาน้อย	
ด้านการเมืองการปกครองพัฒนาค่อนข้างช้า	มีผลต่อประชาชนระดับล่าง
เพราะเด็กถูกละเมิดทางเพศมากขึ้น	 โสเภณีเด็ก	 การค้าเด็ก	 สื่อลามก
อนาจาร	 โดยที่ประกาศคณะปฏิวัติทั้ง	 2	 ฉบับ	 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์	 คุ้มครอง	
สวสัดภิาพเดก็	 และสง่เสรมิความประพฤตเิดก็ไมเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคม	
ในปัจจุบัน	 สมควรกำหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็ก	
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู	 อบรมสั่งสอน	
และมีการพัฒนาการที่เหมาะสม	 อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคง	
ของสถาบันครอบครัว	 รวมทั้งป้องกันไม่ใด้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 หรือถูกเลือกปฏิบัติโดย	
ไม่เป็นธรรม	 จึงสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการ
คุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2540	 (มาตรา	 53	 ระบุว่า	 เด็ก	 เยาวชน	 และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ	
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ไดร้บัความคุม้ครองโดยรฐัจากการใชค้วามรนุแรงและการปฏบิตัอินัไมเ่ปน็ธรรม
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
จากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	
แหง่ชาตแิละอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็	จงึจำเปน็ตอ้งตราพระราชบญัญตันิี	้
	 พ.ร.บ.	ฉบับนี้มีทั้งหมด	9	หมวด	88	มาตราด้วยกัน	แยกเป็น	
มาตรา	1-6	อธิบายความหมายเกี่ยวข้องกับ	พ.ร.บ.	ฉบับนี้	
	 หมวด	1	ทีว่า่ดว้ยเรือ่งคณะกรรมการคุม้ครองเดก็	ประกอบดว้ย
มาตรา	7-21	
	 หมวด	 2	 ที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติต่อเด็ก	 ประกอบด้วย	
มาตรา	22-31	
	 หมวด	 3	 ที่ว่าด้วยเรื่องการสงเคราะห์เด็ก	 ประกอบด้วย	
มาตรา	32-39	
 หมวด	4	ทีว่า่ดว้ยเรือ่งการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็	ประกอบดว้ย
มาตรา	40-47	
	 หมวด	 5	 ที่ว่าด้วยเรื่องผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	 ประกอบด้วย
มาตรา	48-50	
	 หมวด	 6	 ที่ว่าด้วยเรื่องสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานพัฒนา	
และฟื้นฟู	ประกอบด้วย	มาตรา	51-62	
	 หมวด	 7	 ที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน	
และนักศึกษา	ประกอบด้วย	มาตรา	63-67	
	 หมวด	 8	 ที่ว่าด้วยเรื่องกองทุนคุ้มครองเด็ก	 ประกอบด้วย
มาตรา	68-77	
	 หมวด	 9	 ที่ว่าด้วยเรื่องออกกำหนดโทษ	 ประกอบด้วยมาตรา	
78-86	
	 บทเฉพาะกาล	ประกอบด้วย	มาตรา	87-88	
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	 โดยสรุปมีประเด็นสำคัญ	ดังนี้	
	 (1)	ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด	 โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็น	
รองประธาน	หัวหน้าส่วนราชการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง	 ๆ	 เป็นกรรมการ	 พัฒนาสังคมและสวัสดิการ	
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ	 และได้กำหนดอำนาจ	 หน้าที่ของ
คณะกรรมการไว	้8	ประการ	(ตามมาตรา	17	และ	20)	ซึง่จงัหวดัไดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการฯ	แล้ว	ตามคำสั่งที่	399/2547	ลงวันที่	31	มีนาคม	2547	
	 (2)	การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด	 ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเดก็เปน็สำคญั	และไมม่กีารเลอืกปฏบิตัติอ่เดก็	ตามความในมาตรา	22
	 (3)	กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครอง	 อันหมายถึง	 บิดา	 มารดา		
ผูอ้นบุาล	ผูร้บับตุรบญุธรรม	รวมถงึพอ่เลีย้ง	แมเ่ลีย้ง	ผูป้กครองสวสัดภิาพ
นายจ้าง	 ตลอดจนบุคคลซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู	 หรือซึ่งเด็ก
อาศัยอยู่ด้วย	 โดยได้กำหนดให้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการอุปการะ
เลี้ยงดู	 อบรม	 สั่งสอน	พัฒนา	 และคุ้มครองสวัสดิภาพ	 (ตามมาตรา	 23)	
รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันที่มีลักษณะละเลย	 ทอดทิ้ง	 ไม่เลี้ยงดู		
หรือปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ	
	 (4)	ให้การปกป้อง	 คุ้มครองเด็ก	 ในกรณีถูกทารุณ	 ถูกละเมิด	
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด	 หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	
รวมทั้งไม่ถูกละเมิดจากสื่อไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	
	 (5)	การคุม้ครองชือ่เสยีง	เกยีรตคิณุ	และความเปน็สว่นตวัของเดก็	
ห้ามโฆษณา	 เผยแพร่ทางสื่อเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก	 หรือ	
ผู้ปกครองของเด็กจนเกิดความเสียหาย	
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 (6)	กำหนดให้ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	 และตรวจสอบ
สถานรบัเลีย้งเดก็ตา่ง	ๆ	คอื	ปลดักระทรวง	ผูว้า่ราชการจงัหวดั	นายอำเภอ
ปลัดอำเภอ	 ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจำกิ่งอำเภอ	 ผู้บริหารองค์กร	 ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 มีหน้าที่ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตท้องที่ไม่ว่า
เด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม	 โดยให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่	(ตามมาตรา	24)	
	 (7)	การรายงานเหตุการณ์	 การปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ	
กฎหมายกำหนดให้ผู้ ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่า	
มีการกระทำทารณุกรรมตอ่เดก็	จะตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอืเบือ้งตน้	ใหร้บีแจง้
ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่	 พนักงานฝ่ายปกครอง	 หรือตำรวจ	 หรือผู้มีหน้าที่
คุ้มครองเด็กตามมาตรา	 24	 โดยไม่ชักช้า	 และผู้แจ้งเมื่อได้กระทำโดย
สุจริต	ย่อมได้รับการคุ้มครองทั้งทางแพ่ง	อาญา	หรือทางปกครอง	
	 (8)	ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจหนา้ทีเ่ขา้ไปในเคหสถานใด	ๆ
หรือยานพาหนะใด	 ๆ	 ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	
เพื่อตรวจค้นในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำทารุณกรรมเด็ก		
มีการกักขัง	 หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ	 โดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาล	 รวมทั้ง
มีหน้าที่ซักถามตัวเด็ก	และครอบครัวได้ตามมาตรา	30	(1)	(2)	(6)	ไม่ว่า
กรณใีด	ๆ	จะกกัขงัเดก็เกนิ	12	ชัว่โมงไมไ่ด	้จะตอ้งมอบตวัเดก็แกผู่ป้กครอง
เพื่อแนะนำ	 ตักเตือนให้ดูแล	 อุปการะเลี้ยงดูในทางที่ถูกต้อง	 หรือ	
มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง	 นายจ้าง	 ผู้ประกอบการ	 ผู้ดูแลสถานศึกษา		
ใหถ้อ้ยคำหรอืสง่เอกสารความประพฤตขิองเดก็มาให	้ตามมาตรา	30	(3)	(4)		
	 (9)	เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์	(ตามาตรา	32)	
	 	 -	 เด็กเร่ร่อน	หรือเด็กกำพร้า	
	 	 -	 เด็กที่ถูกทอดทิ้ง	หรือพลัดหลง	
	 	 -	 เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้	 เช่น	 ถูกจำคุก	
กักขัง	พิการทุพพลภาพ	เจ็บป่วย	เรื้อรัง	ฯลฯ	
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	 	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ

เด็กได้รับแจ้งพบเห็นเด็กพึงได้รับการสงเคราะห์ให้พิจารณาให้การ

สงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม	(ตามมาตรา	33)	

	 	 ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กอาจนำเด็กไปขอรับการ

สงเคราะห์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด	 โดยพนักงาน	

เจ้าหน้าที่พิจารณาให้การสงเคราะห์ที่เหมาะสม	 ตามมาตรา	 33	 ถ้า	

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาวิธีการที่เหมาะสมจะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับ

หรือสถานสงเคราะห์ก่อนก็ได้		

	 (10)	 เด็กพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	(ตามมาตรา	40)	ได้แก่	

	 	 เด็กที่ถูกทารุณกรรม	

	 	 เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด	

  เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ตามกำหนด	

	 (11)	 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต้องรีบตรวจรักษาทางร่างกาย

และจิตใจ	 โดยขอส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้	 หรือถ้าจำเป็นก็ให้ส่ง

สถานสงเคราะห	์ หรอืสถานพฒันาและฟืน้ฟรูะหวา่งการสบืเสาะหาวธิกีาร

คุม้ครองใหก้ระทำไดไ้มเ่กนิ	 7	 วนั	 กรณมีเีหตจุำเปน็เพือ่ประโยชนข์องเดก็

พนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือพนักงานอัยการจะยื่นคำร้องต่อศาล	 เพื่อขอ

ขยายเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกิน	30	วันก็ได้	(ตามมาตรา	42)	

	 (12)	 ห้ามเด็กดื่มหรือเสพสุรา	 บุหรี่	 หากฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่

สอบถามเด็ก	 หรือเชิญผู้ปกครองมาร่วมหารือ	 ว่ากล่าวตักเตือน	 หรือให้

เด็กทำงานบริการสังคม	 เพื่อเป็นการฝึกอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก	หาก

ผู้ปกครองเด็กฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	ให้เจ้าหน้าที่ยืนคำขอต่อปลัดกระทรวง	

ผู้ ว่ าราชการจังหวัด	 นายอำเภอ	 ปลัดอำเภอ	 แล้วแต่กรณีหาก	
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ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครอง	 หรือทำงานเพื่อ

สาธารณะประโยชน์	 และผู้ปกครองไม่เห็นด้วย	 มีสิทธินำคดีไปสู่ศาล

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง	(ตามมาตรา	45-46)	

	 (13)	 ผูคุ้ม้ครองสวสัดภิาพเดก็	ในการสงเคราะห	์คุม้ครองสวสัดภิาพ

และส่งเสริมความประพฤติเด็ก	 ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นควรแต่งตั้งผู้คุ้มครอง	

สวัสดิภาพเด็กเพื่อกำกับ	 ดูแลเด็กคนใด	 ก็ให้ยื่นคำขอต่อปลัดกระทรวง

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้แต่งตั้งพนักงาน	 เจ้าหน้าที่		

นักสังคมสงเคราะห์	 หรือบุคคลที่สมัครใจเป็น	 ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ก็ได้	(ตามมาตรา	48)	

	 (14)	 ห้ามผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	

เปิดเผยชื่อตัว	 ชื่อสุกล	 ภาพหรือข้อมูลใด	 ๆ	 เกี่ยวกับตัวเด็ก	 ผู้ปกครอง	

ที่เห็นว่าจะเสียหาย	(ตามมาตรา	50)	

	 (15)	 ปลดักระทรวงมอีำนาจจดัตัง้สถานรบัเลีย้งเดก็	 สถานแรกรบั

สถานสงเคราะห์	 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	 และสถานพัฒนาและฟื้นฟู	

ได้ทั่วราชอาณาจักร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจตั้งในจังหวัดนั้น	 และมี

อำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสถานที่ดังกล่าว	 (ตามมาตรา	 51	

และ	 55)	 และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองสถานที่ดังกล่าว		

(ตามมาตรา	56,	58,	59	และ	60)	

	 (16)	 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน	 และนักศึกษา	 โดย

นักเรียน	 และนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน		

หรือสถานศึกษาที่กำหนดในกฎกระทรวง	 และพนักงานเจ้าหน้าที่มี

อำนาจดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน	 และนักศึกษา	

(ตามมาตรา	64	และ	66)	
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พ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ.2497
	 เป็นหน้าที่ของเยาวชนที่เป็นชายที่มีสัญชาติไทย	 เมื่อมีอายุ	

ย่างเข้า	 18	 ปี	 (17	 ปีบริบูรณ์)	 ใน	 พ.ศ.	 ใด	 ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี

ทหารกองเกิน	 (ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน)	 ณ	 อำเภอท้องที่ที่เป็น	

ภูมิลำเนาทหารของตนภายใน	 พ.ศ.	 นั้น	 (ตั้งแต่	 1	 ม.ค.-31	 ธ.ค.)	 เช่น		

เกิด	พ.ศ.	2524	ต้องไปขึ้นทะเบียนทหารใน	พ.ศ.	2541	ผู้ใดไม่สามารถ

ไปขึน้ทะเบยีนทหารกองเกนิดว้ยตนเองได	้ ตอ้งใหบ้คุคลซึง่บรรลนุติภิาวะ

และเชือ่ถอืไดไ้ปแจง้แทน	 (ปกตคิวรใหผู้ป้กครอง)	 ถา้ไมไ่ปแจง้แทนในปนีัน้

ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน	 ทางอำเภอแจ้งความดำเนินคดีมีโทษจำคุกไม่เกิน		

3	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 300	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 (ส่งให้พนักงาน

สอบสวน	 คือ	 ตำรวจเปรียบเทียบปรับไม่ได้ต้องดำเนินคดีถึงชั้นศาล)		

เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว	 ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันที่		

1	ม.ค.	ของปีถัดไป	

 การลงบัญชีทหารให้ปฏิบัติดังนี้	

	 กรณีบิดาและมารดาสมรสกันตามกฎหมาย	 ให้ถือภูมิลำเนา

ของบิดาเป็นหลักในการลงบัญชีทหาร	 ถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้ว	 มารดา	

ยังมีชีวิตอยู่	 หรือถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้ว	 มีผู้ปกครองให้ถือ

สำเนาในการลงบัญชีทหารที่อำเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครอง	

มีภูมิลำเนาแล้วแต่กรณี	 หรือถ้าบุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรมหมดให้ลงบัญชี

ทหารที่อำเภอท้องที่ที่ผู้ขอลงบัญชีทหารมีภูมิลำเนาอยู่	 (ภูมิลำเนาคือ	

การที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน)	

	 การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน	 ผู้ขอยื่นใบแสดงตนเพื่อขึ้น

ทะเบียนทหารกองเกิน	 ต้องนำหลักฐาน	 คือ	 สูติบัตรหรือบัตรประจำตัว

ประชาชนและสำเนาทะเบยีนบา้น	(ทีม่ชีือ่บดิา	หรอืมารดา)	ตอ่นายอำเภอ
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ท้องที่	 เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐาน	 เอกสารเห็นว่าถูกต้อง

แล้วจะรับลงบัญชีทหารและออกใบสำคัญทหารกองเกิน	 (แบบ	 สด.	 9)	

ให้เป็นหลักฐานด้วย	

	 หากผู้ใดไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด	 จะถูก

ดำเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยง	 ขัดขืน	 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก	

ไม่เกิน	 1	 เดือน	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 แต่ถ้า

ทางอำเภอไดส้ง่รายชือ่ไปใหเ้จา้หนา้ทีต่ำรวจตดิตามจบักมุตวัมาดำเนนิคดี

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 3	 เดือน	 หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท	หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ


พ.ร.บ.สถานบริการพ.ศ.2509
	 พระราชบัญญัติสถานบริการ	 เป็นกฎหมายที่ควบคุมการ
ประกอบกิจการของสถานบริการ	 เหตุที่กฎหมายต้องควบคุมการ
ประกอบกิจการของสถานบริการเหล่านี้	 ก็เนื่องจากกฎหมายไม่ประสงค์
ให้มีการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย	 เช่น	การค้ายาเสพติด	หรือการเล่น
การพนัน	 การค้าประเวณี	 หรือเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน	 สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 ผู้ที่ประกอบกิจการสถานบริการ
ได้ก็ต้องขอใบอนุญาตและต้องมีการต่อใบอนุญาตทุกปี	
	 สำหรับวัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็น	 เธค	ผับ	
คอ๊กเทลเลาจน	์ กฎหมายไดก้ำหนดหา้มเจา้ของรา้นยนิยอม	หรอืปลอ่ยให้
วัยรุ่นอายุต่ำกว่า	 20	 ปี	 เข้าไปใช้บริการก็อาจจะถูกสั่งพักใบอนุญาต	
และหากกระทำความผิดบ่อย	 ๆ	 ก็อาจถูกสั่งปิดหรือไม่ต่อใบอนุญาต	
การประกอบกิจการก็ได้	
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พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541
	 สำหรับเด็กหรือเยาวชน	 กฎหมายได้กำหนดอายุของเด็กที่จะ
เข้ามาสู่ตลาดแรงงานไว้ว่า	 ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานต่ำกว่า	 15	 ปี	
เนื่องจากอายุนี้ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน	 การจ้างแรงงานเด็กจะเป็น	
การเปิดโอกาสให้มีการทำลายอนาคตทางการศึกษาของเด็กที่ควรจะเป็น
แรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต	 โดยกฎหมายได้กำหนดให้มีการคุ้มครอง
ลูกจ้างที่เป็นเด็กหรือเยาวชน	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับระยะเวลาการทำงาน	
เวลาพัก	ได้ดังนี้	
	 1.	 นายจ้างต้องให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า		
1	ชัว่โมง	ตดิตอ่กนัหลงัจากทีไ่ดท้ำงานมาแลว้ไมเ่กนิ	 4	ชัว่โมง	นอกจากน้ี
ในสี่ชั่วโมงนั้น	ต้องให้ลูกจ้างเด็กได้มีเวลาพักตามที่นายจ้างกำหนดด้วย	
	 2.	 หา้มมใิหล้กูจา้งเดก็ทำงานในระหวา่งเวลา	 22.00-06.00	น.
เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและควรเป็นเวลาที่เด็กได้พักผ่อน	
	 3.	 การทำงานลว่งเวลาหรอืทำงานในวนัหยดุ	กฎหมายไดก้ำหนด
ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า	 18	 ปี	 ทำงานล่วงเวลา
หรือทำงานในวันหยุดด้วย	 ทั้งนี้	 ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็กควรจะได้รับการ	
พักผ่อนที่เพียงพอ	 เพราะการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุด	
อาจทำให้เด็กเกิดความเครียด	และขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้	
	 นอกจากการห้ามลูกจ้างเด็กทำงานบางประเภทแล้วกฎหมาย
ยังกำหนดมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า	 18	 ปี	 ทำงาน	
ในสถานที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย	เช่น	โรงฆ่าสัตว์	สถานที่เล่นการพนัน	
สถานที่เต้นรำ	 สถานที่ที่มีอาหาร	 สุรา	 โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติ
ลูกค้า	 หรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน	 หรือมีบริการนวดให้ลูกค้า	
เป็นต้น	 ทั้ งนี้ เนื่ องจากกฎหมายเล็ง เห็นว่าสถานที่ดั งกล่าวไม่มี	
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ความเหมาะสำหรับเด็กหรือเยาวชน	 ซึ่งยังมีความคิดที่อ่อนด้อยด้วย
ประสบการณ์	 การที่จะต้องไปทำงานในสถานที่ดังกล่าว	 อาจก่อให้เกิด	
ผลกระทบต่อจิตใจ	หรืออาจได้รับอันตรายจากสถานที่ที่ทำงานได้	


กฎหมายควบคุมร้านเกม
	 เมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	 2551	 คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 มีมติ	
เหน็ชอบกฎกระทรวงประกอบ	พ.ร.บ.	ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน	์พ.ศ.	2551
จำนวน	2	ฉบับ	 ได้แก่	 กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบ
กจิการรา้นวดีทิศัน	์ซึง่เปน็กฎหมายสำหรบัออกใบอนญุาต	การตอ่ใบอนญุาต
ประกอบกิจการร้านเกม	 ร้านวีดิทัศน์	 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการ
เวลาเล่นเกม	และการใช้บริการร้านเกมของเด็ก	ดังนี้	
	 1.	 เดก็อายตุำ่กวา่	15	ป	ีเขา้ใชบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุรไ์ดต้ัง้แต่
เวลา	14.00-20.00	น.	และตัง้แตเ่วลา	10.00-20.00	น.	ในวนัหยดุราชการ
	 2.	 เด็กอายุตั้งแต่	 15	 ปีขึ้นไป	 แต่ไม่เกิน	 18	 ปี	 เข้าใช้บริการ	
วันจันทร์ถึงวันศุกร์	ได้ตั้งแต่เวลา	14.00-22.00	น.	ในวันหยุดราชการ	
	 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
รา้นเกม	 รา้นอนิเทอรเ์นต็	 จะตอ้งดแูลไมใ่หม้กีารจำหนา่ยบหุรี	่ สารเสพตดิ
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านวีดิทัศน์	 ดูแลไม่ให้สูบบุหรี่หรือเสพ	
สารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์	 ดูแลไม่ให้มีการเล่น
การพนัน	ดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม	ดูแล
ไม่ให้มีสื่อลามกอนาจารในร้านวีดิทัศน์	
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 เป็นผลมาจากการทำงานของ	
คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ	 และ	
ได้ประกาศใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช	 2533	 และประเทศไทยได้ลงนาม
เมื่อวันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	 2535	 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่		
26	เมษายน	พทุธศกัราช	2535	อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็	มทีัง้สิน้	54	ขอ้
โดย	 40	 ข้อแรกเป็นสาระสำคัญด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก	 4	 ประการ	
14	 ข้อหลัง	 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพันธกรณีที่ระบุไว้	 เด็ก	
ในความมุ่งหมายของอนุสัญญานี้	 หมายถึง	 มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า	
18	ปี	ยกเว้นผู้ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ	


สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก4ประการ
	 1.	 สิทธิในการอยู่รอด	(Right	of	Survival)	
	 	 1)	 สิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิต	
	 	 2)	 ได้รับโภชนาการที่ดี	
	 	 3)	 ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม	
	 	 4)	 ได้รับการบริการด้านสุขภาพ	
	 	 5)	 การให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง	
	 	 6)	 การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู	
	 2.	 สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง	(Right	of	Protection)	
	 	 1)	 การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ	
	 	 2)	 การล่วงละเมิด	การทำร้าย	การกลั่นแกล้ง	รังแก	
	 	 3)	 การถูกทอดทิ้ง	ละเลย	
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	 	 4)	 การลักพาตัว	
	 	 5)	 การใช้แรงงานเด็ก	
	 	 6)	 ความยุติธรรมต่อผู้เยาว์	
	 	 7)	 การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ	
	 3.	 สิทธิในการพัฒนา	(Right	of	Development)	
	 	 1)	 ได้รับการศึกษาทั้งใน/นอกระบบ	
	 	 2)	 เข้าถึงข่าวสารที่เหมาะสม	
	 	 3)	 เสรีภาพในความคิด	มโนธรรม	และศาสนา	
	 	 4)	 พัฒนาบุคลิกภาพ	ทั้งทางสังคมและจิตใจ	
	 	 5)	 พัฒนาสุขภาพร่างกาย	
	 4.	 สิทธิในการมีส่วนร่วม	(Right	of	Participation)	
	 	 1)	 แสดงทัศนะของเด็ก	
	 	 2)	 เสรีภาพในการติดต่อข่าวสารข้อมูล	
	 	 3)	 มีบทบาทในชุมชน	
	 	 4)	 แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก	
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จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 420	 บัญญัติว่า		

“ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ทำตอ่บคุคลอืน่โดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหาย

ถึงแก่ชีวิตก็ดี	 แก่ร่างกายก็ดี	 อนามัยก็ดี	 เสรีภาพก็ดี	 ทรัพย์สินหรือสิทธิ

อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี	 ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด	 จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

เพื่อการนั้น”	

	 การกระทำที่ถือเป็น	“ละเมิด”	ซึ่งมีหลักเกณฑ์	3	ประการ	

	 1.	 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ	

	 	 -	 การกระทำโดยจงใจ	 คอื	 การกระทำโดยสำนกึการกระทำ

ของตนวา่จะเกดิความเสยีหายแกบ่คุคลอืน่	 ไมว่า่ความเสยีหายนีจ้ะเกดิขึน้

มากน้อยเพียงใดก็ตาม	

	 	 -	 การกระทำโดยประมาทเลินเล่อ	 กระทำโดยประมาท	

ได้แก่	 การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา	 แต่กระทำโดยปราศจากความ

ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น	 จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์	

และผูก้ระทำอาจใชค้วามระมดัระวงัเชน่วา่นัน้ได	้แตห่าไดใ้ชใ้หเ้พยีงพอไม่

	 2.	 กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย	

	 	 การกระทำโดยผิดกฎหมาย	หมายความถึง	 การกระทำโดย

ไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิหรือทำโดย	 มิชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่งรวมถึง	

การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ	 หรือปฏิบัติ

หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	 ซึ่งการกระทำโดยผิดกฎหมาย	 อาจเป็นกรณีที่มี

กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นความผิด	

	 3.	 บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย	

	 ในการกระทำละเมิด	 ถึงแม้จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย	

หากผู้ที่ได้รับผลการกระทำไม่ได้รับความเสียหายย่อมไม่เป็นละเมิด	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

สำหรับความเสียหายที่ เกิดขึ้น	 ที่จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิด		

เป็นความเสียหายที่ เป็นผลโดยตรง	 เป็นความเสียหายที่แน่นอน		

เป็นความเสียหายที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง		

	 คำพิพากษาศาลฎีกาที่	 5129/2546	 จำเลยเป็นครูพลศึกษา	

จำเลยที่	 2	 ได้สั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนาม	 3	 รอบ	 เมื่อนักเรียนวิ่งไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย	 จำเลยสั่งให้วิ่งต่ออีก	 3	 รอบก็ยังวิ่งไม่เรียบร้อยอีก		

จึงสั่งให้วิ่งต่ออีก	3	รอบ	ในช่วงเที่ยงวันมีแสงแดดร้อนจัด	นับว่าเป็นการ

ลงโทษที่ไม่เหมาะสม	 อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนที่มีอายุ	

11-12	ปี	การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยมิชอบและประมาท

เลินเล่อ	 ทำให้เด็กชายเอก	 ซึ่งเป็นโรคหัวใจล้มลงในการวิ่งรอบที่	 11		

และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา	 เพราะระบบหัวใจล้มเหลวจึงเป็นผล

โดยตรงจากคำสัง่ของจำเลย	แมจ้ำเลยจะไมท่ราบวา่เดก็ชายเอกเปน็โรคหวัใจ

กรมสามัญศึกษา	 จำเลยที่	 1	 จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์	

จำนวน	 600,000	 บาท	 และพิพากษายกฟ้องครูพลศึกษา	 จำเลยที่	 2	

เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต้องห้าม	 มิให้ฟ้องเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 5	

แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2539	



ประมวลกฎหมายอาญา
 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

	 มาตรา	 301	 “ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม		

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท	 หรือ	

ทั้งจำทั้งปรับ”



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองทารกในครรภ์มารดาและมารดา	

ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความผิดฐานฆ่าผู้อื่น	 อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้น	

ที่เป็นบทบัญญัติคุ้มครองหญิงมารดาด้วย	 ในกรณีที่การทำแท้งนั้น	

เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสหรือถึงตาย	 กับกรณีจำเป็นต้องทำแท้ง

เพือ่สขุภาพของหญงินัน้หรอืหญงิมคีรรภ	์ เนือ่งจากการกระทำความผดิอาญา

ข่มขืนหรือกระทำชำเรา	 หรือฐานจัดหาหรือพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร	

และเป็นการกระทำของแพทย์	

 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก	 หมายความว่า	 หญิงกระทำแก่

ตนเองใหแ้ทง้ลกูไมไ่ดอ้าศยัผูอ้ืน่	หรอืรว่มกบัผูอ้ืน่ในการทำแทง้	มคีวามผดิ

ตามมาตรา	301		

	 คำพิพากษาศาลฎีกาที่	 6443/2545	 จำเลยที่	 1	 และที่	 2		

พาผู้เสียหายไปให้หญิงไม่ทราบชื่อทำแท้ง	 โดยผู้เสียหายยินยอม		

ในระหว่างนั้นจำเลยที่	 1	 นั่งขวางประตูบ้านอยู่ด้วย	 เป็นการช่วยเหลือ

หรือให้ความสะดวกก่อน	หรือขณะกระทำผิด	 จำเลยที่	 1	 และที่	 2	 จึงมี

ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน	 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 302	

วรรคแรกประกอบมาตรา	 86	 ซึ่งแม้โจทก์มิได้ขอให้ลงโทษตามมาตรานี้	

ศาลก็ลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	

192	วรรคท้าย	เพราะการกระทำให้หญิงแท้งลูก	ไม่ว่าหญิงนั้นจะยินยอม

หรือไม่	ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเป็นความผิดทั้งนั้น	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา

	 มาตรา	306	“ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน	9	ปี	ไว้	ณ	ที่ใด	เพื่อ

ให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน	 โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล	

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 3	 ปี	 หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือ	

ทั้งจำทั้งปรับ”		

	 -	 ทอดทิ้งไว้	ณ	ที่ใด	ๆ	เด็กอายุยังไม่เกิน	9	ปี	

	 -	 โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล	

	 มาตรา	 307	 “ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้อง

ดแูลผูซ้ึง่พึง่ตนเองมไิดเ้พราะอาย	ุ ความเจบ็ปว่ย	 กายพกิาร	 หรอืจติพกิาร

ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสีย	 โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด

อนัตรายแกช่วีติ	ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	3	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	6,000	บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ”	

	 -	 มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญา	

	 -	 ต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้เพราะอายุ	 ความป่วยเจ็บฯ		

ทอดทิง้ผูซ้ึง่พึง่ตนเองมไิด	้โดยประการทีน่า่จะเปน็เหตใุหเ้กดิอนัตรายแกช่วีติ	



 จงใจหรือประมาทเลินล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย

	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 420	 บัญญัติว่า		

“ผูใ้ดจงใจ	หรอืประมาทเลนิเลอ่ทำตอ่บคุคลอืน่	 โดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหาย

ถึงแก่ชีวิตก็ดี	 แก่ร่างกายก็ดี	 อนามัยก็ดี	 เสรีภาพก็ดี	 ทรัพย์สินหรือสิทธิ

อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี	 ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด	 จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

เพื่อการนั้น”	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 การกระทำที่ถือเป็น	“ละเมิด”	ซึ่งมีหลักเกณฑ์	3	ประการ	

	 1.	 การกระทำโดยจงใจ	หรือประมาทเลินเล่อ	

  - การกระทำโดยจงใจ	 คือ	 การกระทำโดยสำนึกการ

กระทำของตนว่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น	 ไม่ว่าความเสียหายนี้

จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม	

  - การกระทำโดยประมาทเลินเล่อ กระทำโดยประมาท

ได้แก่	 การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา	 แต่กระทำโดยปราศจากความ

ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น	 จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์	

และผูก้ระทำอาจใชค้วามระมดัระวงัเชน่วา่นัน้ได	้แตห่าไดใ้ชใ้หเ้พยีงพอไม่

	 2.	 กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย	

  การกระทำโดยผิดกฎหมาย	 หมายความถึง	 การกระทำ

โดยไม่มีอำนาจ	 หรือไม่มีสิทธิ์	 หรือทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่งรวมถึง

การละเลยต่อหน้าที่	 ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ

หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	 ซึ่งการกระทำโดยผิดกฎหมาย	 อาจเป็นกรณีที่มี

กฎหมายบัญญัติไว้โดยขัดแย้งว่าเป็นความผิด	

	 3.	 บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย	

	 	 ในการกระทำละเมิด	ถึงแม้จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย	

หากผู้ที่ได้รับผลการกระทำไม่ได้รับความเสียหายย่อมไม่เป็นละเมิด	

สำหรับความเสียที่เกิดขึ้นที่จะถือว่าเป็นการทำละเมิด	 เป็นความเสียหาย

ที่เป็นผลโดยตรง	 เป็นความเสียหายที่แน่นอน	 เป็นความเสียหาย	

ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง	

  คำพพิากษาศาลฎกีาที	่ 5129/2546	 จำเลยเปน็ครพูลศกึษา

จำเลยที่	 2	 ได้สั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนาม	 3	 รอบ	 เมื่อนักเรียนวิ่ง	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	 จำเลยสั่งให้วิ่งต่ออีก	 3	 รอบ	 ก็ยังวิ่ง	

ไม่เรียบร้อยอีก	จึงสั่งให้วิ่งต่ออีก	3	รอบ	ในช่วงเที่ยงวันมีแสงแดดร้อนจัด

นับว่าเป็นการลงโทษที่ ไม่ เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

ของนักเรียนที่มีอายุ	 11-12	 ปี	 การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำ

โดยมิชอบ	และประมาทเลินเล่อ	ทำให้เด็กชายเอก	ซึ่งเป็นโรคหัวใจล้มลง

ในการวิ่งรอบที่	 11	 และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา	 เพราะระบบหัวใจ

ล้มเหลว	 จึงเป็นผลโดยตรงจากคำสั่งของจำเลย	 แม้จำเลยจะไม่ทราบว่า

เด็กชายเอกเป็นโรคหัวใจ	 กรมสามัญศึกษา	 จำเลยที่	 1	 จึงต้องชดใช้	

ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทย์	จำนวน	600,000	บาท	และพิพากษายกฟ้อง

ครูพลศึกษา	จำเลยที่	 2	 เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต้องห้ามมิให้ฟ้อง

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด	

ของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2539	












