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เนื่องมาจากปัญหาเด็กทารกเสียชีวิตจากการถูกน้ามาทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยของประเทศ
ไทย เช่น ในห้องน ้าสาธารณะ ริมถนน หรือถังขยะ เป็นต้น ยังคงเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขให้ลด
จ้านวนลงได้ บทความวิจัยเรื่องนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีไทยสมควรจะ
น้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย  จากการศึกษาเอกสาร
ต่างประเทศพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมาย Safe Haven Laws จัดตั งสถานบริการตู้รับ
เด็กขึ นในแต่ละมลรัฐเพื่อใช้แก้ปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ 
เป็นผลท้าให้สถิติเด็กเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ งลดลง โดยกฎหมายอนุญาตให้มารดาท่ีไม่พร้อมจะเลี ยง
ดูบุตรของตน สามารถน้าเด็กทารกมาวางไว้ในสถานบริการตู้รับเด็กได้ อีกทั งยังให้การคุ้มครองแก่มารดา
ท่ีจะไม่ต้องเปิดเผยช่ือของตน และไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆทางกฎหมาย 

อีกทั งภายหลังจากการท่ีมารดาน้าเด็กไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ  อ้านาจปกครอง
ของมารดายังไม่สิ นสุดลงแต่อย่างใด เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการติดตามหาตัวมารดา ประกาศติดตามบน
เว็บไซต์ จนถึงท่ีสุดแล้วหากไม่สามารถติดตามตัวมารดาได้ จึงจะท้าเรื่องยุติการติดตามมารดา และยื่น
ค้าร้องต่อศาลเพื่อขอถอนอ้านาจปกครองของมารดา  จากนั นจึงจะสามารถส่งเด็กทารกเข้าสู่
กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมต่อไปได้ ซึ่งไม่มีระยะเวลาท่ีแน่นอนท่ีจะใช้ในการติดตามหาตัวมารดา 
จึงท้าให้เด็กทารกหลายรายเสียโอกาสในการท่ีจะได้เริ่มต้นชีวิตกับครอบครัวใหม่โดยเร็ว ในขณะท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารก ตามกฎหมาย Safe Have Laws ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับใช้อยู่นั น มีการ
กล่าวถึงอ้านาจปกครองของมารดาไว้เช่นเดียวกัน  โดยจะมีการก้าหนดกระบวนการสิ นสุดอ้านาจ
ปกครองของมารดาไว้อย่างชัดเจน เช่น ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) อ้านาจปกครองของ
มารดาสิ นสุดลงทันที นับตั งแต่มารดาน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี ได้ท้าการศึกษาสถานบริการตู้รับเด็กทารกใน 4 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California)  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas)  และมลรัฐ
มินนิโซตา (Minnesota) 
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ดังนั นจึงเห็นควรให้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกขึ น เพื่อใช้แก้ปัญหา
เด็กทารกเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกมารดาน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย  และเพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ สามารถน้าเด็กทารกไปวางในสถานท่ีท่ีรัฐจัดตั ง
ไว้ให้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย ไม่มีโทษใดๆ อีกทั งยังช่วยให้เด็กทารกได้เข้าสู่
กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ น 
 



 ค 

ABSTRACT 
ABSTRACT 

  
Title of Thesis Baby drop-off box and Legal results of Parental Rights: 

Comparative Case Studies of The United State of 
America. 

Author Sutasinee Seeprapitkoon 
Degree Master of Laws 
Year 2018 

  
 

This article aims to study the legal measures that Thailand should take to solve 

the problem of abandoned children in unsafe places. According to the study, the 

United States has developed Safe Haven Laws to establish a child shelter in each state 

to solve the problem of child death from being abandoned in unsafe places. As a 

result, children's deaths from abandonment have declined. The law allows mothers 

who are not ready to raise their children to have a save place to put them. Babies can 

be placed in save haven baby boxes. It also provides protection for mothers who may 

not reveal their names in order to avoid any litigations. 

When a mother abandoned a child in an unsafe place. The parental rights over 

the child still exist. The Save Haven staff have to try to find the mother by announcing 

it on their website. If the mother is not found,  the staff would file a petition in the 

court in order to withdraw the parental rights. The child will then be eligible for 

adoption. It may take a long time to find the mother. This may affect the baby from 

being adopted. This normally prevents a lot of babies from starting a new life with a 

 



 ง 

new family. 

In the United States of America,  the Safe Haven Laws allow the government to 

stop the parental rights if the mother willingly surrendered her baby. For example,  in 

Washington D C (Washington, D. C.). 

For the purpose of this thesis, a study of infants was carried out in four states in 

the United States of America,  namely; California,  Washington D C ( Washington,  D. 

C.),  Texas (Texas)  and Minnesota. 

As aforementioned reason, thus, it was necessary to enact a law or regulation for 

save haven baby boxes. In order to solve the problem of infant death or disability as a 

result of being abandoned by the mother in an unsafe place. This will give the mothers 

an alternative option instead of abandoning children in unsafe places that are illegal. It 

will also help the infant to get into the process of finding adoptive families. 
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1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั งในบริบทของสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และ เทคโนโลยี ยิ่งมีการพัฒนามากขึ นเท่าใดก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ นตามมามาก
ขึ นเท่านั น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมและความเหล่ือมล ้าทางสังคม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของครอบครัวซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของประเทศ ปัญหาอีกประการหนึ่งท่ี
ส้าคัญ คือ การตั งครรภ์ในวัยรุ่นมีเพิ่มมากขึ น อัตราการตั งครรภ์ในวัยรุ่นโดยองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization, WHO) รายงานว่า ราวร้อยละ 90 ของการตั งครรภ์ในวัยรุ่นท่ัวโลก 
มักเกิดขึ นในประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและรายได้ต้่า1 ส้าหรับประเทศไทยข้อมูลข่าวสารท่ีน้าเสนอ
โดยส่ือมวลชนมาอย่างต่อเนื่องชี ให้เห็นว่ามีวัยรุ่นตั งครรภ์ในอัตราท่ีสูงมากจนติดอันดับโลก โดยเป็น
รองเพียงบางประเทศในทวีปแอฟริกาเท่านั น2 สถานการณ์ของไทยในขณะนี  คือ อัตราการคลอดลูก
ของวัยรุ่นไทยสูงกว่าหลายประเทศในอาเซียนและในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว สถิติแม่วัยรุ่นไทย
เทียบกับกลุ่มประเทศเดียวกัน โดยใช้เกณฑ์กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางจัดล้าดับโดยธนาคารโลก 
ช่วงอายุวัยรุ่นท่ีคลอดบุตรคือ อายุระหว่าง 15-19 ปี ประเทศไทยมีวัยรุ่นคลอดบุตร 47 คน ในขณะท่ี

                                            
1 ทรงยศ พิลาสันต์, “การทบทวนสถานการณ์การตั งครรภ์ในวัยรุ่นไทย 2556”, โครงการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เล่มท่ี 2 ฉบับท่ี 19 (ธันวาคม 2557): 1–3. 
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า1. 
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มาเลเซียมีวัยรุ่นคลอดบุตร 9 คน และ จีนมีวัยรุ่นคลอดบุตร 6 คน ต่อจ้านวนวัยรุ่น 1000 คน จาก
ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีอัตราการคลอดบุตรในกลุ่มแม่ท่ีมีอายุต้่ากว่า 20 ปีค่อนข้าง
สูงซึ่งมีมากขึ นกว่าช่วงอายุอื่น แต่อัตราการเกิดโดยรวมลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ท่ีเรียกว่า 
“เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ”3  

ณิชชา บูรณสิงห์ ได้สรุปว่าการตั งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นสาเหตุหลักท่ีส่งผลให้มีการทอดทิ งเด็กมาก
ขึ นด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังต่อไปนี 4 

1. การท่ีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นและอยู่ในวัยเรียน อีกทั งยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีเวลาในการเลี ยงดูบุตรรวมถึงขาดความพร้อมในการมีบุตรรวมถึงเป็นบิดา
หรือมารดาของเด็กอีกทั งเมื่อมีตั งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็ไม่กล้าท่ีจะบอก หรือปรึกษากับผู้ปกครอง
เพราะกลัวจะโดนต้าหนิ  

2. ปัญหาครอบครัว อันเกิดจากการใช้ความรุนแรง หย่าร้าง ครอบครัวแตกแยกเพราะวุฒิภาวะ
ยังมีน้อย ท้าให้มารดาต้องเลี ยงดูบุตรเพียงคนเดียวจึงเกิดความเครียดและไม่ต้องการเลี ยงดูบุตรของ
ตนอีกต่อไปหรือกระท้าเพื่อประชดจึงน้าเด็กทารกไปทิ ง 

3. ปัญหาความยากจน ความกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจ อันเกิดจากตัวของบิดาหรือมารดาท่ีอยู่
ในวัยเรียนยังไม่มีรายได้ และ ไม่มีงานท่ีมั่นคง ท้าให้มีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะเลี ยงดูและส่งเสียบุตรหรือ 
ความยากจนของครอบครัวบิดาหรือมารดาท้าให้ไม่สามารถท่ีจะช่วยดูแลเด็กท่ีเกิดขึ นมาได้  

ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รวบรวมไว้ว่า 4 ปี ท่ีผ่านมา เด็กถูกน้าไปวางทิ งไว้ในท่ี
สาธารณะมากท่ีสุด รองลงมาคือโรงพยาบาล โดยมีจ้านวนเด็กท่ีถูกทอดทิ งดังต่อไปนี  ในปี 2556 
จ้านวน 154 คน ในปี 2557 จ้านวน 146 คน ในปี 2558 จ้านวน 197คน และในปี 2559 จ้านวน 

                                            
3 เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ หมายถึง ในขณะท่ีแนวโน้มการเกิดของคนไทยมีน้อยลงเรื่อยๆ 

แต่การตั งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มประชากรท่ีควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในวัยเรียนอย่างเต็มท่ี
กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มคุณภาพของประชากรไทยในอนาคต 

ดู กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, การเข้าถึงสิทธิขั นพื นฐาน-รากฐานเพื่อป้องกันการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น, ในรายงานศึกษาเร่ืองแม่วัยใส ความท้าทายการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น, 2556, หน้า2-
3. 

4 ณิชชา บูรณสิงห์, เด็กถูกทอดทิ้ง : ปัญหาที่สังคมต้องเยียวยา, ( พฤษภาคม 2558 ), หน้า 
2–3. 
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127 คน5 จ้านวนเหล่านี เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเด็กท่ีถูกน้ามาทิ งถูกรวบรวมโดยสถานสงเคราะห์ 8 
แห่งเท่านั นเพราะบางองค์กรไม่ได้รวบรวมสถิติจ้านวนเด็กถูกทอดทิ งเอาไว้ ข้อมูลในส่วนนี จึงต้่ากว่า
ความเป็นจริง นักจิตวิทยาช้านาญการจากสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท ระบุว่าปัจจุบันมี เด็กท่ีถูก
ทอดทิ งประมาณ 15-17 คนต่อเดือน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตั งครรภ์ในวัยรุ่นท่ีไม่มีความพร้อมจะ
เลี ยงดูเด็กได้จึงทิ งลูกไว้หลังคลอดท่ีโรงพยาบาลหรือน้าไปวางทิ งท่ีสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า ถัง
ขยะ ห้องน ้าของรถทัวร์ รถไฟ และท้ายรถกระบะ ส่วนใหญ่มักจะทิ งเด็กในสถานท่ีสาธารณะและคน
ไม่พลุกพล่านมากนัก6 หรือเกิดจากวัยรุ่นท่ีตั งครรภ์ขณะอายุยังน้อย ท่ีต้องการปกปิดการตั งครรภ์ไว้
เป็นความลับไม่ให้ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลทราบ และหาทางออกโดยการน้าเด็กไปวางทิ งไว้ในท่ีใดท่ี
หนึ่งเป็นวิถีทางท่ีง่ายกว่าการน้าเด็กไปให้สถานสงเคราะห์ เพราะแม่ของเด็กส่วนใหญ่ไม่ต้องการท่ีจะ
เปิดเผยช่ือหรือแสดงตนกับสถานสงเคราะห์ 

 แม้มารดาจะรู้ว่าการกระท้าดังกล่าวผิดกฎหมาย และมีบทลงโทษก็ตาม แต่ก็มีโอกาสท่ีจะรอด
พ้นจากการถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย หากเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตามหาตัวได้ แต่ส้าหรับเด็กทารกท่ี
ถูกน้ามาทิ งไม่อาจจะทนสภาพแวดล้อมได้  ท้าให้เสียชีวิตหรือพิการในเวลาต่อมาจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพ่อแม่ เห็นได้ว่าถึงแม้จะมีกฎหมายก้าหนดบทลงโทษส้าหรับพ่อหรือแม่ท่ีทอดทิ ง
บุตรก็ตาม แต่จ้านวนเด็กท่ีถูกทอดทิ งก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง อีกทั งยังเห็นได้ว่ากฎหมายในปัจจุบัน
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ น  

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทอดทิ งเด็กทารกไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ผู้เขียนได้
รวบรวมปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดขึ นได้ 2 ประการ ดังต่อไปนี  

ประการแรก ประเทศไทยไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการคุ้มครองรักษาชีวิตเด็กที่ถูกทิ้ งใน
สถานที่ไม่ปลอดภัยให้มีชีวิตรอดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งไม่มีความสอดคล้องกับหลักการ
สากลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child) 

                                            
5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมกิจการเด็กและครอบครัว, สถิติ

การทอดทิ้งเ ด็กในไทย ข้อมูลปี 2556-2559, ค้นวัน ท่ี 18 กันยายน 2560 จาก 
http://dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th _20171807182147_1.pdf. 

6 อภิเชษฐ ปานจรัตน์, “เด็กถูกทิ ง ปัญหาล้นเมืองท่ีต้องเยียวยาด้วยความรัก ,” ผู้จัดการ
ออนไลน์ (9 มกราคม 2557) ค้นวันท่ี 18 กันยายน 2560 จาก http://www.manager 
.co.th/daily /viewnews.aspx?NewsID=9570000003203. 
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ปัจจุบันมีกฎหมายท่ีบังคับใช้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กมิให้ถูกทอดทิ ง โดยในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.25467 มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค้านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส้าคัญ และยังได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติต่อเด็ก เช่น มาตรา 25 
ผู้ปกครองต้องไม่ทอดทิ งหรือละทิ งเด็กไว้ในท่ีสาธารณะอันจะท้าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ของเด็ก อีกทั งยังก้าหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองเด็กดังเช่น มาตรา 26 ห้ามบุคคลใดกระท้าการ
อันเป็นทารุณกรรมต่อเด็ก มิฉะนั นจะต้องรับโทษตามท่ีก้าหนดไว้ จึงเห็นได้ว่ากฎหมายท่ีมีบังคับใช้อยู่
ล้วนเป็นเรื่องท่ีบัญญัติห้ามมิให้มีการทอดทิ งเด็ก แต่ไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงมาตรการท่ีจะปกป้อง
คุ้มครองเด็กให้มีชีวิตรอด ไม่ถูกน้าไปทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย อันจะท้าให้เด็กทารกเสียชีวิตหรือ
พิการ  

กฎหมายดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะจากสถิติยังพบว่ามีอัตราการตั ง
ตั งครรภ์ไม่พร้อม และน้าเด็กทารกมาทิ งไว้ในท่ีสาธารณะท่ีไม่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ นเรื่อยๆ การ

                                            
7 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546), ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 

ตุลาคม 2546), หน้า 1. 
มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส้าคัญและ

ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
การกระท้าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ

เด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 25 “ผู้ปกครองต้องไม่กระท้าการ ดังต่อไปนี  
(1) ทอดทิ งเด็กไว้ในสถานรับเลี ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลท่ีรับจ้างเลี ยงเด็ก

หรือท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีใด โดยเจตนาท่ีจะไม่รับเด็กกลับคืน 
(2) ละทิ งเด็กไว้ ณ สถานท่ีใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี ยงดูท่ี

เหมาะสม 
(3) จงใจหรือละเลยไม่ให้ส่ิงท่ีจ้าเป็นแก่การดารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิด

อันตรายแก่ร่างกายหรือ จิตใจของเด็ก …” 
มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใด

กระท้าการ ดังต่อไปนี  
(1) กระท้าหรือละเว้นการกระท้าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้ส่ิงจ้าเป็นแก่การด้ารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กท่ีอยู่ใน

ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก …  
ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นท่ีหนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั น 
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ท่ีมารดาน้าเด็กไปวางทิ งในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยนั น ย่อมมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีเด็กจะ
พิการหรือเสียชีวิต   

“ทารก” มาจากค้าภาษาบาลีและสันสกฤตว่า ทารก (อ่าน ทา -ระ -กะ) แปลว่า ผู้ท่ีผลิแตก
ออกมา หรือ ผู้ท่ีก้าเนิดจากภรรยา หมายถึง เด็กวัยแบเบาะ เด็กเล็ก ภาษาไทยปัจจุบัน ค้าว่า ทารก 
ใช้เรียกเด็กแรกเกิดจนถึงอายุได้ 1 ขวบ8 เมื่อยังมีวุฒิภาวะน้อย ไม่สามารถท่ีจะใช้สิทธิของตนได้อย่าง
เต็มท่ี จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กนับตั งแต่เด็กเกิดให้เด็กมีชีวิตรอด 
หากไม่มีมาตรการที่ช่วย คุ้มครองให้เด็กมีชีวิตรอดจากการที่ถูกน้าไปทิ ง ย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาเด็ก
ทารกท่ีเสียชีวิตหรือ พิการจากการถูกน้ามาวางทิ งได้ จึงไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 มาตรา  22 ท่ีกล่าวไว้ว่า การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นส้าคัญ ดังนั นรัฐ จะกระท้าการใดต้องค้านึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นส่ิงส้าคัญในการพิจารณา
หลักประโยชน์สูงสุดให้ พิจารณาประโยชน์สูงสุดเป็นอันดับแรก การมีชีวิตรอดย่อมถือว่าเป็น
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก  หากรัฐมิได้จัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองชีวิตเด็กถูกทอดทิ งให้มีชีวิตรอด 
ย่อมเท่ากับว่ารัฐมิได้ ด้าเนินการไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กตามมาตรา22  

นอกจากนั น ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the  
Right of the Child) โดยได้ลงนามในภาคยานุวัติสารรับอนุสัญญานี และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันท่ี 26 
เมษายน 2535 มีจ้านวนทั งสิ น 54 ข้อ9 โดยในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 3 ได้กล่าวไว้ว่า ในการ
กระท้าใดๆท่ีเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะกระท้าโดยภาครัฐหรือเอกชน ส่ิงท่ีต้องค้านึงถึงเป็นล้าดับแรกคือ
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ส่วนในข้อ 6 บัญญัติให้รัฐยอมรับว่าเด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวท่ีจะมีชีวิตและ
จะต้องกระท้าอย่างเต็มท่ีเท่าท่ีจะท้าได้เพื่อให้เด็กอยู่รอด อีกทั งในข้อ 19 ก้าหนดไว้ว่า รัฐจะด้าเนิน
มาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทั งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการทอดทิ ง
เด็ก เห็นได้ว่าสาระส้าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กล้วนแล้วค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส้าคัญ ซึ่งตระหนักว่าเด็กมีสิทธิพิเศษท่ีจะได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง การท่ีประเทศไทยได้

                                            
8
 รายการรู้รักภาษาไทย, ทารก (บทวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย), 24 มกราคม 2554. 
9 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สามารถจัดแบ่งสาระส้าคัญของสิทธิเด็กออกเป็นหมวดหมู่ได้ 4 

ประการ ดังต่อไปนี   
1. สิทธิที่จะอยู่รอด ( Survival Right ) 
2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง ( Protection Right ) 
3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ( Development Right ) 
4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม ( Participation Right ) 
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เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐจึงต้องออกมาตรการหรือกฎหมายใดๆเพื่อปกป้อง
คุ้มครองเด็กทุกคนให้มีชีวิตรอดและได้รับการพัฒนาโดยจะต้องค้านึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก 
แต่เมื่อยังมีเด็กจ้านวนหนึ่งท่ีเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้ามาทอดทิ ง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการท่ี
ภาครัฐมิได้หามาตรการรองรับปัญหาเหล่านี ไว้ นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่าข้อก้าหนดต่างๆ 
ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั นถือว่าเป็นมาตรฐานขั นต้่าในการดูแลคุ้มครองเด็ก ดังนั นเด็กท่ีถูก
ทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยเสมือนว่าถูกละเมิดสิทธิท่ีจะอยู่รอด และสิทธิท่ีจะได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองนับตั งแต่ถือก้าเนิด จึงเห็นได้ว่ากฎหมายไทยยังไม่มีความสอดคล้องกับหลักส้าคัญของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ประการที่สอง การสิ้นสุดอ านาจปกครองของมารดากรณีทอดทิ้งเด็กตามสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย 
และการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมของผู้ปกครองสวัสดิภาพในสถาน
สงเคราะห์ 

อ้านาจปกครองของมารดานั นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก้าหนดให้อ้านาจ
ปกครอง (Parental Power) เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะโอนให้กันได้เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัว บุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะย่อมอยู่ภายใต้อ้านาจปกครองของบิดามารดา 10 แต่บิดามารดาอาจถูกถอนอ้านาจ
ปกครองได้ หากผู้ใช้อ้านาจปกครองใช้อ้านาจโดยมิชอบ หรือประพฤติช่ัวร้ายตามมาตรา 158211  ถือ
เป็นเหตุให้ศาลมีอ้านาจถอนอ้านาจปกครองของผู้ปกครองได้ การท่ีรัฐเข้าแทรกแซงอ้านาจปกครอง
โดยใช้อ้านาจผ่านศาลได้นั น เพราะรัฐถือว่าตนท่ีมีหน้าท่ีต้องปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กทุกคนตาม
แนวคิดปรัชญาท่ีว่ารัฐมีอ้านาจพิเศษในฐานะท่ีเป็นบิดามารดาของเด็กทุกคน (Parents Patriae)12  
และเมื่อเด็กมีสภาพบุคคลยังอยู่ในภาวะท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รัฐจะต้องมีการสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ให้โดยเฉพาะ เมื่อขาดผู้ปกครองดูแลเด็ก ศาลจึงสามารถแต่งตั งบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง
แทนได้ตามมาตรา 158513  ผู้ปกครองท่ีถูกแต่งตั งย่อมมีสิทธิหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ใช้อ้านาจปกครอง
และถือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามมาตรา 1598/214  และมาตรา1598/315    

                                            
10 มาตรา 1566 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
11 มาตรา 1582 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
12 ประสพสุข บุญเดช, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 ว่าด้วย

ครอบครัว, พิมพ์ครั งท่ี 18, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , 
2553), หน้า 689. 

13 มาตรา 1585 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
14 มาตรา 1598/2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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การท่ีมารดาทอดทิ งเด็กนั นตามกฎหมายถือว่าเป็นการประพฤติช่ัวร้าย และเป็นการกระท้าอันมิ
ชอบ16 ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็ก เพราะมารดามีหน้าท่ีต้องปกป้องดูแลบุตรของตนไม่ให้
ได้รับอันตรายหรือเส่ียงท่ีจะได้รับอันตราย การท่ีน้าเด็กมาวางทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย จึงถือว่าเป็น
การละทิ งหน้าท่ีความเป็นมารดา และเป็นการกระท้าท่ีเส่ียงต่อสวัสดิภาพของเด็ก จึงเป็นเหตุให้ศาล
สามารถถอนอ้านาจปกครองของมารดาได้ หากมีการร้องขอจากญาติ อัยการหรือศาลมีค้าส่ังเอง  

เด็กท่ีถูกทอดทิ งจัดอยู่ในประเภทของเด็กท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546  มาตรา 32(2)17 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้รับแจ้ง
ตามมาตรา 29 หรือพบเห็นเด็กท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 จะต้องให้การสงเคราะห์เด็ก
ตามวิธีการท่ีเหมาะสมตามมาตรา 3318 เมื่อเด็กท่ีถูกทอดทิ งถูกส่งตัวเข้าอุปการะในสถานแรกรับแล้ว 

                                                                                                                            
15 มาตรา 1598/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
16 ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 681. 
17 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 

ตุลาคม 2546), หน้า 1.  
“เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ .. (2) เด็กท่ีถูกทอดทิ งหรือพลัดหลง ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง …” 
18 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 , ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 

ตุลาคม 2546), หน้า 1.  
“ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ได้รับแจ้ง

จากบุคคลตามมาตรา 29 หรือพบเห็นเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 ให้พิจารณาให้การ
สงเคราะห์ตามวิธีการท่ีเหมาะสม ดังต่อไปนี   

(1) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลท่ีอุปการะเลี ยงดูเด็ก  
เพื่อให้สามารถอุปการะเลี ยงดูเด็กได้ตามมาตรา 23 

(2) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลท่ีเหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี ยงดู
ตามระยะเวลา ท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีท่ีไม่อาจด้าเนินการตาม (1) ได้  

(3) ด้าเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม 

(4) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี ยงเด็กท่ีเหมาะสมและ
ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ  

(5) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
(6) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
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เด็กทารกจะมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครองของเด็ก ตามระเบียบการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการด้าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2547 ข้อ 719 จากนั นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะมีหน้าท่ีด้าเนินการตาม
กระบวนการในการติดตามหาตัวมารดา โดยสืบจากพยานเอกสาร พยานบุคคลท่ีพบเห็นเหตุการณ์ 
และต้องประกาศสืบหามารดาของเด็กท่ีถูกทอดทิ งบนเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(Department of Children and Youth) อย่างน้อยเป็นเวลา 2 เดือน หากไม่พบตัวมารดา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องท้าเรื่องยุติการติดตามตัวมารดา เด็กทารกจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการหา
ครอบครัวบุญธรรมและพนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงจะสามารถร้องขอต่อศาลให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจ
ปกครองมารดาได้ โดยมีศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption Center) เป็น
หน่วยงานผู้ท่ีมีหน้าท่ีด้าเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรมทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้แก่เด็ก

                                                                                                                            
(7) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือ

ฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบท่ีปลัดกระทรวงก้าหนดและไม่

ว่ากรณีใด ๆ การด้าเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง ความยินยอมดังกล่าวต้องท้าเป็นหนังสือตามแบบท่ีปลัดกระทรวงก้าหนด หรือยินยอมด้วย
วาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควร 
หรือไม่อาจ ให้ความยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ้านาจส่งเด็ก
เข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้ ทั งนี  ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟัง
รายงาน และความเห็นของผู้เช่ียวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน…” 

19 ข้อ 7 แห่งระเบียบการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการด้าเนินงาน
ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2547 , 
ราชกิจจานุเบกษา 144ง (31 ธันวาคม 2547), หน้า 10.  

“ผู้ปกครองสวัสดิภาพ ต้องมีคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั งตามกฎกระทรวง ท่ีออกโดย
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งนอกจากจะมีอ้านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนดแล้วให้มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
   (1) เป็นผู้ปกครองดูแลเด็ก และบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของสถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
   (2) ดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่ 
   (3) อบรมส่ังสอนเด็กเกี่ยวกับความประพฤติและศีลธรรมอันดี” 
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ทารก ก่อนท่ีจะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใด ศาลต้องมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองมารดา
เสียก่อน และผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะเป็นผู้มีอ้านาจปกครองเด็กทารกแทน   

จึงเห็นได้ว่าในระหว่างท่ีเด็กทารกอยู่ในสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห์ ศาลยังมิได้ส่ังถอน
อ้านาจปกครองของมารดา เด็กทารกท่ีถูกทอดทิ งยังมีมารดาเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครอง ในขณะเดียวกัน
ก็มีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครองด้วย ท้าให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพอาจใช้อ้านาจในการดูแลเด็ก
ทารกได้อย่างไม่เต็มท่ี อีกทั งการท่ีมารดาน้าเด็กมาทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ไม่ทราบว่ามารดาคือ
บุคคลใด ท้าให้เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เวลาในการด้าเนินการติดตามตัวมารดาซึ่งเด็กทารกแต่ละรายอย่าง
น้อย 1 ปีหรือนานกว่านั น โดยส่วนใหญ่มักจะหาตัวมารดาไม่พบเพราะมารดาไม่ต้องการเปิดเผยตัว
และไม่ทิ งหลักฐานใดท่ีจะใช้ตามตัวได้ เมื่อรวบรวมข้อมูลและแน่ใจว่าไม่สามารถติดตามตัวมารดาได้ 
เจ้าพนักงานจึงยุติการติดตาม เด็กจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้ หากยังไม่
มีการยุติการติดตามตัวมารดา เด็กก็ยังไม่สามารถจะเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้ และ
ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ถอนอ้านาจปกครองของมารดามิได้เช่นกัน เพราะเมื่อศาลได้รับค้าร้องแล้ว ศาล
จะต้องมีการสืบเสาะอีกครั งว่าไม่ปรากฏตัวมารดาของเด็กจริงตามค้าร้องของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือไม่ หากพบว่าไม่สามารถติดตามหาตัวมารดาได้จริง จึงจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดา 
หรือถ้าหากเจ้าหน้าท่ีสามารถด้าเนินการติดตามตัวมารดาได้แล้ว มารดาขอฝากเด็กไว้ท่ีสถาน
สงเคราะห์ช่ัวคราว แต่หลังจากนั นก็มิได้ติดต่อกลับมาอีกเลย ไม่สามารถติดตามตัวได้ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีก็ต้องด้าเนินกระบวนการติดตามตัวมารดาอีกรอบ เป็นเหตุให้เด็กท่ีถูกทอดทิ งเหล่านี 
เสียเวลาและเสียโอกาสท่ีจะได้เข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมโดยเร็วและต้องอยู่ในสถาน
สงเคราะห์เป็นเวลานานซึ่งอาจจะได้รับการดูแลอย่างไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร อันจะส่งผลกระทบถึง
พัฒนาการของเด็กในระยะยาว  

กรณีท่ีมารดาทอดทิ งเด็กนั น ย่อมถือได้ว่าเป็นการประพฤติช่ัวร้ายตามกฎหมายเป็นเหตุอัน
สมควรท่ีศาลถอนอ้านาจปกครองได้ แต่บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสิ นสุดอ้านาจปกครองของ
มารดาท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อ้านาจปกครองย่อมสิ นสุดลงด้วยค้าส่ังศาลเท่านั น โดยมิได้ก้าหนดว่า
ศาลจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองมารดาในกรณีท่ีมารดาทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยภายใน
ระยะเวลาใด เมื่อมิได้ก้าหนดไว้ว่าศาลจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองมารดาในกรณีท่ีมารดาทอดทิ ง
เด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยภายในระยะเวลาใด อาจท้าให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้เวลาในการด้าเนินการ
ติดตามตัวมารดานานเกินไป เมื่อยังไม่สามารถยุติการติดตามตัวมารดาได้ จึงเป็นเหตุให้เด็กไม่
สามารถเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมต่อไปได้  

เด็กทุกคนเมื่อคลอดออกมาแล้วควรมีโอกาสท่ีจะเติบโต ไม่ควรมีเด็กคนใดเกิดมาแล้วตาย
หรือพิการจากเหตุท่ีสามารถป้องกันได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการน้ามาตรการทางกฎหมายมา
ใช้แก้ปัญหาเด็กเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย คือ การออกกฎหมายว่า
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ด้วยสถานบริการตู้รับเด็กทารก Safe Haven Laws ท่ีอนุญาตให้มารดา บิดาผู้ไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตร
ของตน สามารถน้าเด็กไปวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ท่ีมีความปลอดภัยตามสถานท่ีท่ีแต่ละ
มลรัฐได้ก้าหนดไว้ให้ อาทิ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีต้ารวจ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าผิดกฎหมาย 
ในแต่ละมลรัฐนั นจะมีการก้าหนดอายุของเด็กท่ีสามารถน้าไปวางได้ ขอบเขตอ้านาจความรับผิดชอบ
ของสถานบริการตู้รับเด็กทารก การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารก และมารดา แตกต่างกันไป อีกทั งในแต่ละมลรัฐยังได้มีการบัญญัติถึงการสิ นสุดอ้านาจปกครอง
มารดาไว้อย่างชัดเจน เช่น ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ได้มีบทบัญญัติกฎหมายท่ีบัญญัติอยู่ใน “Newborn 
Safe Haven Temporary Act of 2009” ก้าหนดไว้ว่าภายในระยะเวลา 20 วันนับแต่มารดาน้าเด็ก
มาวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารก จะต้องมีการติดประกาศแจ้งว่ามีการน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารก ถ้าหากไม่ได้รับการติดต่อจากบิดาหรือมารดาผู้ท่ีมิใช่บุคคลท่ีน้าเด็กมาวางท่ี
สถานบริการตู้รับเด็กทารก (Nonsurrendering Parent) ภายในระยะเวลา 20 วัน บิดาหรือมารดา
คนดังกล่าวย่อมหมดสิทธิใดๆ ในตัวเด็กทารก อ้านาจปกครองย่อมสิ นสุดลงและเด็กทารกจะเข้าสู่
กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมต่อไป 

ดังนั น ผู้เขียนจึงเลือกศึกษากฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะ
มีบทบัญญัติท่ีชัดเจนถึงขอบเขตอ้านาจความรับผิดชอบของสถานบริการตู้รับเด็กทารก การให้ความ
คุ้มครองทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกและมารดา อ้านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
สถานบริการตู้รับเด็กทารก บุคคลท่ีมีอ้านาจในการน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก อายุของ
เด็กทารกท่ีสามารถน้าไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ตามท่ีกฎหมายก้าหนด รวมไปถึงอ้านาจ
ปกครองของมารดาท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยได้เลือกศึกษาใน 4 มลรัฐ ได้แก่ 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) อันเป็นเมืองหลวงของ
สหรัฐอเมริกาและเป็นท่ีตั งของรัฐบาลกลางสหรัฐ มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา 
(Minnesota) เนื่องมาจากแต่ละมลรัฐนั นมีความต่างกันในเรื่องความหลากหลายเชื อชาติประชากร 
วัฒนธรรม และสวัสดิการต่างๆ ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาถึงความเหมือนหรือแตกต่างกันของกฎหมาย 
Safe Haven Laws ท่ีถูกบัญญัติขึ นในแต่ละมลรัฐ ทั งนี ท่ีมิได้เลือกศึกษาของประเทศอื่นๆ 
เนื่องมาจากในประเทศอื่นๆนั น มิ ไ ด้มีบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีความชัดเจนดังเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอุปสรรคทางภาษาในการแปลบทบัญญัติในประเทศอื่นๆ  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นท่ีมาส้าคัญท่ีท้าให้มีการศึกษางานวิจัยฉบับนี ซึ่งเป็นการศึกษาถึง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุของเด็กท่ีรัฐจะน้ามาใช้ในการคุ้มครองและรักษาชีวิตของเด็ก
ทารกไม่ให้เสียชีวิตหรือพิการจากการถูกมารดาน้าไปทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีของประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีได้ระบุถึงสิทธิขั นพื นฐานท่ีเด็กทุก
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คนควรจะได้รับคือ สิทธิในการมีชีวิตรอดดังท่ีกล่าวไว้ในข้อ 6 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก20 และ
ศึกษาถึงมาตรการของรัฐตามกฎหมายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กทารกเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย
อย่างไร การให้ความคุ้มครองมารดา และความเป็นไปได้ของประเทศไทยท่ีจะน้ามาตรการ สถาน
บริการตู้รับเด็กทารกมาใช้ อีกทั งต้องการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมารดา และ
กรณีท่ีมารดาน้าเด็กทารกไปทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยนั นควรบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสิ นสุด
อ้านาจปกครองของมารดาไว้ให้ชัดเจนหรือไม่ เพื่อให้มารดาทราบว่าอ้านาจปกครองของตนสิ นสุดลง
เมื่อใดและเพื่อเป็นกรอบระยะเวลาท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะใช้ในการติดตามหาตัวมารดา หากพ้น
ระยะเวลาแล้วพนักงานเจ้าหน้าจะได้ด้าเนินการยุติการติดตาม ท้าให้กระบวนการในการติดตามหาตัว
มารดาของพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ใช้ระยะเวลานานเกินไป อยู่ในระยะเวลาท่ีพอเหมาะ และสามารถ
ด้าเนินการร้องขอต่อศาลให้ถอนอ้านาจปกครองและส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการจัดหาครอบครัวบุญ
ธรรมโดยเร็วท่ีสุดเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาวิจัยนี มิได้ส่งเสริมให้มีการทอดทิ งเด็กทารก หรือผลักภาระให้แก่รัฐบาล แต่เป็น

การศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของเด็กทารกท่ีจะถูก
มารดาน้าไปทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย หรือถูกมารดาท้าแท้งตั งแต่อยู่ในครรภ์ และความเป็นไปได้
ในการน้าสถานบริการตู้รับเด็กทารกมาใช้    

1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทยท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันในการช่วยคุ้มครองและ
รักษาชีวิตของเด็กทารกให้มีชีวิตรอดจากการถูกมารดาน้ามาทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย 
และสมควรท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิเด็กตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on 
the Right of the Child) 

                                            
20 ข้อ 6 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ( Convention on the Right of the Child ) 
“เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มท่ีเท่าท่ีจะหาได้ให้มีการอยู่รอด

รวมถึงสิทธิในด้านพัฒนาการ” 
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3. เพื่อศึกษามาตรการ และกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีบังคับใช้
เพื่อช่วยรักษาคุ้มครองชีวิตของเด็กให้มีชีวิตรอด ลดอัตราการเสียชีวิ ตท่ีเกิดจากท่ีมารดา
น้าไปเด็กไปวางทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย 

4. เพื่อศึกษาแนวทางในท่ีจะใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทยให้มีประสิทธิภาพในการช่วย
คุ้มครองรักษาชีวิตของเด็กให้มีชีวิตรอดและได้รับการอุปถัมภ์จากครอบครัวทดแทนอย่างเร็ว
ท่ีสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

5. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอ้านาจปกครองของมารดาและผู้ปกครองสวัสดิภาพ และการ
สิ นสุดลงของอ้านาจปกครองของมารดาท่ีทอดทิ งเด็กไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย  

 

1.3  โจทย์วิจัย  
ค้าถามหลักของวิทยานิพนธ์ฉบับนี คือ มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเด็กทารกเสียชีวิต

จากการถูกทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยท่ีมีวัตถุประสงค์คุ้มครองชีวิตเด็กให้มีชีวิตรอด ควรมีเนื อหา
สาระอย่างไร? และอ้านาจปกครองของมารดาท่ีน้าเด็กมาทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ควรมี
บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการสิ นสุดอ้านาจปกครองไว้ให้ชัดเจนหรือไม่ ? 

ค้าถามรอง  
1. ในปัจจุบันมีกฎหมายท่ีบังคับใช้เกี่ยวข้องกับการทอดทิ งเด็กอย่างไรบ้าง ? 
2. กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ท่ีจะคุ้มครองชีวิตของเด็ก ? 

2.1 กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกามีเนื อหาสาระอย่างไร ? 
2.2 ประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายแบบเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ? 

 2.2.1 หากมีกฎหมายฉบับนี แล้ว วัตถุประสงค์คืออะไร ? 
 2.2.2 เนื อหาสาระของกฎหมายฉบับนี  ควรเป็นอย่างไร ? 

3. อะไรคือปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับอ้านาจ
ปกครองของมารดาท่ีทอดทิ งเด็ก  

4. กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครองของมารดาท่ีทอดทิ ง
เด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย มีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ? 

 

1.4  สมมุติฐานของการวิจัย 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายออกมารองรับในการคุ้มครองชีวิตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ.2546 หรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Right of the Child)  ล้วนแล้วแต่เกิดขึ นมาเพื่อช่วยพิทักษ์รักษาคุ้มครองเด็ก
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ให้มีชีวิตรอด มีความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยท่ีดี ถือเป็นสิทธิขั นพื นฐานท่ีเด็กทุกคนควรจะได้รับ แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วมีเด็กจ้านวนไม่น้อยท่ียังเข้าไม่ถึงสิทธิขั นพื นฐานเหล่านี  และยังพบเด็กเป็นจ้านวน
มากถูกน้ามาทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอันเส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือพิการ จึงเห็นได้ว่ากฎหมาย
ท่ีบังคับใช้อยู่ในขณะนี ไม่สามารถช่วยรักษาชีวิตเด็กทารกท่ีถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยได้  

ดังนั นมาตรการทางกฎหมายท่ีควรจะเป็น คือ มีการตราพระราชบัญญัติจัดให้มีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกท่ีมารดาไม่สามารถเลี ยงดูได้  
 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กท่ีถูกทอดทิ งตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง  

เด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 22 มาตรา25 และมาตรา 26 กระบวนการด้าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวกับเด็กถูกทอดทิ งในสถานสงเคราะห์ของรัฐและการใช้อ้านาจปกครองของผู้ปกครองสวัสดิภาพ
ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการด้าเนินงานของสถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2547 รวมถึง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the  Right of the Child) ในข้อ3 ข้อ6 และข้อ19 ท่ี
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี และบทบัญญัติการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครองของมารดาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 1546 มาตรา1566 มาตรา1582 และมาตรา 1598/22 
โดยศึกษาเฉพาะในกรณีท่ีมารดาท่ีน้าเด็กมาทิ งไว้ในสถานท่ีไม่ปลอดภัย และมารดานั นมิได้สมรสกับ
ชาย บุตรจึงเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียว อีกทั งศึกษาเฉพาะกระบวนการ
ด้าเนินงานให้การสงเคราะห์เด็กท่ีถูกทอดทิ งในสถานสงเคราะห์ของรัฐเท่านั น 

ศึกษากฎหมาย Safe haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาใน 4 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California)  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐ
มินนิโซตา (Minnesota)  ท่ีอนุญาตให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองท่ีไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตร สามารถน้า
เด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาชีวิตของ
เด็กทารกให้มีชีวิตรอด ลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้าไปวางทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่
ปลอดภัย และศึกษาถึงการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครองในกรณีท่ีมารดาน้าเด็กมาวางไว้ท่ี สถาน
บริการตู้รับเด็กทารก และการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ี
ได้รับตัวเด็กจากสถานบริการตู้รับเด็กทารก  
 



14 
 

1.6  ระเบียบวิธีวิจัย  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร ( Documentary Research ) โดย ศึกษา

จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือภาษาไทย หนังสือต่างประเทศ วารสาร บทความทั งภาษาไทยและ
ต่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการท่ีต่างประเทศได้น้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเด็กถูก
ทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย และเสนอวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์  ทั งนี  โดยอาศัย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก(Convention on the Right of the Child) พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการด้าเนินงาน
ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2547 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
หลักในการศึกษา  
 

1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติท่ีจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพในการ  

คุ้มครองรักษาชีวิตของเด็กทารกท่ีถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยให้มีชีวิตรอด  
2. ได้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ เด็กตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right 
of the Child) 

3. ได้ทราบถึงมาตรการและกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาใน 4 มลรัฐ 
ท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีวิธีการแก้ปัญหาเด็กทารกเสียชีวิตจากการถูกมารดาน้าไปทิ งไว้ตาม
สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอย่างไร 

4. ได้ทราบถึงมาตรการและกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องการ
สิ นสุดลงของอ้านาจปกครองของมารดากรณีท่ีน้าเด็กมาวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารกและการใช้
อ้านาจปกครองของสถานสงเคราะห์ภายหลังจากท่ีมารดาของเด็กน้ามาวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารก  

 
1.8  แนวทางในการศึกษาวิจัยและโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ 
โครงสร้างของวิทยานิพนธ์ฉบับนี แบ่งเนื อหาออกเป็น 5 บท ดังนี  
บทท่ี 1 บทน้า  
ศึกษาถึงปัญหาและความส้าคัญของปัญหาการทอดทิ งเด็กไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยท่ีเป็น 

สาเหตุให้เด็กเสียชีวิตหรือพิการก่อนท่ีจะมีพลเมืองดีมาพบเห็นและให้ความช่วยเหลือซึ่งประเทศไทย
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ยังไม่มีมาตรการในการช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กท่ีถูกทอดทิ งเหล่านี  โดยมีขอบเขตศึกษาจาก 
กฎหมาย Safe haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อน้ามาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงมาตรการที่ใช้ในการป้องกันมิให้เด็กทารกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บพิการ จากการถูกน้าไปทิ งไว้
ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย  

บทท่ี 2 แนวคิดและท่ีมาเกี่ยวกับตู้รับเด็ก ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และอ้านาจ
ปกครองของมารดา 

ศึกษาแนวคิดและท่ีมาเกี่ยวกับสถานบริการตู้รับเด็กทารก สิทธิเด็กท่ีต้องได้รับการคุ้มครอง และ
อ้านาจปกครองของมารดา โดยเน้นศึกษาเพื่อให้ทราบความเป็นมาของสถานบริการตู้รับเด็กทารก
และอ้านาจปกครอง เพื่อให้ทราบถึงความส้าคัญของสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีจะช่วยเหลือให้เด็กมี
ชีวิตรอดจากการถูกน้ามาทิ ง อีกทั งเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเรื่องอ้านาจปกครองท่ีน้ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ในกรณีท่ีเด็กถูกทอดทิ งโดยไม่ปรากฏตัวมารดา 

บทท่ี 3 กฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารกและอ้านาจปกครองของมารดาหลังจากน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก  

ศึกษากฎหมายทั งในระดับกฎหมาย อนุสัญญา พระราชบัญญัติ และ กฎกระทรวงของประเทศ
ไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการทอดทิ งเด็ก และกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาใน 4 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
(Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)  ว่ามีมาตรการอย่างไร 
ในแต่ละมลรัฐมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการปรับใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ 2546 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Right of the Child) 

บทท่ี 4 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กท่ีถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย
และการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครอง 

วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการของรัฐในเรื่องความรับผิดชอบและขอบเขตอ้านาจของสถานบริการตู้ 
รับเด็กว่าผู้ให้บริการมีขอบเขตในการท้างานอย่างไร หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ให้บริการต่อเด็กท่ี
ถูกน้ามาวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก บุคคลท่ีสามารถน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารก สถานท่ี หรือบุคคลท่ีมีอ้านาจในการรับตัวเด็กไว้ดูแล และการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่
เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก รวมถึงวิเคราะห์ถึงนิยามค้าว่าสถานบริการตู้รับเด็กทารกว่า
เหมือนหรือต่างกับสถานสงเคราะห์อย่างไร  

วิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในเรื่องอายุของเด็กท่ีรัฐให้การคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้เสียชีวิต 
หรือ พิการจากการถูกน้าไปทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย  
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วิเคราะห์ถึงมาตรการเกี่ยวกับอ้านาจปกครองของมารดากรณีท่ีเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้
รับเด็กทารก การให้ความคุ้มกันทางกฎหมายแก่มารดา และการสิ นสุดอ้านาจปกครองของมารดา 
และวิเคราะห์เนื อหาบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องอ้านาจ
ปกครองของมารดาจะสิ นสุดลงเมื่อใด ในกรณีท่ีมารดาน้าเด็กมาทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยควร
บัญญัติให้ชัดเจนหรือไม่ว่าอ้านาจปกครองของมารดาจะสิ นสุดลงเมื่อใด เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ นและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

บทท่ี 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการศึกษา และผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดให้มีสถานบริการตู้รับเด็กทารก

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจนพิการจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ให้
การปกป้องคุ้มครองเด็กทารก และการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครองของมารดาท่ีทอดทิ งเด็กใน
สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย จากการศึกษาค้นคว้าแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเสนอเป็น
มาตรการที่จะใช้แก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมายเรื่องการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครองของมารดาท่ีน้าเด็กมาทิ งให้ชัดเจนมากยิ่งขึ น 
 

1.9  ความแตกต่างจากวิทยานิพนธ์ฉบับอ่ืน  
ในกรณีเรื่องสถานบริการตู้รับเด็กทารกกรณีศึกษาเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกานั น ยังไม่มี

วิทยานิพนธ์ฉบับใดได้ท้าการศึกษาไว้ 
ส่วนในกรณีเรื่องอ้านาจปกครองของมารดาและผู้ปกครองสวัสดิภาพนั น มีวิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิตฉบับก่อนหน้า ศึกษาเกี่ยวกับการอ้านาจปกครอง โดยอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี  
1. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต หัวข้อ เหตุถอนอ้านาจปกครองของบิดามารดา : ศึกษา

กรณีผู้ใช้อ้านาจปกครองเป็นผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งมีเนื อหาไม่ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี  และ
แตกต่างจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ตรงท่ีวิทยานิพนธ์ฉบับนี ศึกษาถึงการถอนอ้านาจปกครอง และ
ระยะเวลาการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครองของมารดาในกรณีท่ีมารดาทอดทิ งเด็กแต่มารดามิใช่ผู้ไร้
ความสามารถ 

2. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต หัวข้อ การถอนอ้านาจปกครอง ซึ่งมีเนื อหาอธิบายถึง
วิวัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องอ้านาจปกครองและการถอนอ้านาจปกครอง รวมถึงการถอน
อ้านาจปกครองตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ตรงท่ี วิทยานิพนธ์ฉบับนี 
มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะการก้าหนดระยะการสิ นสุดลงของอ้านาจปกครองมารดาในกรณีท่ีมารดาทอดทิ ง
เด็ก และการใช้อ้านาจปกครองของผู้ปกครองสวัสดิภาพ 
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1.10  นิยามศัพท์เฉพาะ 
“เด็ก” ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 

หมายความว่า มนุษย์ทุกคนท่ีอายุต้่ากว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั นตามกฎหมาย
ท่ีใช้บังคับแก่เด็กนั น21 

“เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต้่ากว่าสิบแปด
ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส22 

 “สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานท่ีรับเด็กไว้อุปการะเป็นการช่ัวคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจ
เด็กและครอบครัว เพื่อก้าหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสมแก่เด็กแต่
ละราย 

“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานท่ีให้การอุปการะเลี ยงดูและพัฒนาเด็กท่ีจะต้องได้รับ
การสงเคราะห์ ซึ่งมีจานวนตั งแต่หกคนขึ นไป 

“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า ครอบครัวท่ีประสงค์จะให้การช่วยเหลืออุปการะเด็กเป็นการ
ช่ัวคราว 

“ครอบครัวบุญธรรม” หมายความว่า ครอบครัวท่ีประสงค์จะให้การช่วยเหลืออุปการะเด็กเป็น
การถาวร 

“ผู้ปกครองสวัสดิภาพ”  หมายความว่า ผู้ปกครองสวัสดิภาพสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู มีอ้านาจหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองดูแลเด็ก 23 

 “ทอดทิ ง”  หมายความว่า ละเลย, ทิ งขว้าง, ไม่เอาเป็นธุระ, ไม่เอาใจใส่, ไม่น้าพา24 
  “เด็ก”  ตามความหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  คือ เด็กทารกท่ีมีอายุแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี25 

ซึ่งถูกมารดาทอดทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย 

                                            
21 ข้อ1 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ( Convention on the Right of the Child ) 
22 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 , ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 

ตุลาคม 2546), หน้า 1. 
23 ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการ

ด้าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษา. 144ง (31 ธันวาคม 2547), หน้า 10. 

24 ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 
(กรุงเทพมหานคร:ส้านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิช่ัน), หน้า 513. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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 “มารดา” ตามความหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  คือ มารดาท่ีไม่ได้สมรสกับชาย ซึ่งถือเป็น
มารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายเด็กและเป็นผู้มีอ้านาจปกครอง  

 “ทอดทิ ง” ( Neglect ) ตามความหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  คือ การที่มารดาน้าเด็กไปวางทิ ง
ไว้ ณ สถานท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีไม่มีความปลอดภัย ไม่จัดให้เด็กได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีปกติตามมาตรฐานของ
คนท่ัวไปและขาดส่ิงท่ีเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต26 อันไม่มีความปลอดภัยส้าหรับเด็กเส่ียงต่อ
การเสียชีวิต  

“สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย” ตามความหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  คือ สถานท่ีท่ีเด็กถูกน้ามาทิ งอัน
เส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือพิการ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมหรือยากต่อการพบเห็น อาทิ ห้องน ้า 
ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ  ในกระเป๋าเดินทาง ถังขยะ สถานท่ีเปล่ียว เป็นต้น   

“การตั งครรภ์ในวัยรุน่” 27 หมายความว่า การตั งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี โดยถือ
อายุ ณ เวลาท่ีคลอดบุตร ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น Younger adolescents คือช่วงอายุ 10-14 ปี และ 
Adolescents คือช่วงอายุ 15-19 ปี

                                                                                                                            
25 ในทางการแพทย์ คุณภาพของปฏิสัมพันธ์ในวัยทารกในอายุขวบปีแรกมีผลต่อพฤติกรรม 

การเรียนรู้ และสุขภาพตลอดชีวิตเป็นช่วงเวลาท่ีควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
ตามทฤษฎีทางการแพทย์ มีการแบ่งช่วงอายุของเด็กทารก ดังนี  เด็กทารกแรกเกิด 

(newborn) คือ อายุแรกเกิดจนถึง 1 เดือน ส่วนทารก (infant) คือ อายุ 1 เดือนจนถึง 1 ปี 
 นิตยา คชภักดี, ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี ยงดูให้ดี, ใน เอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการDSPM 
DAIM ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5ปี, 8 พฤษภาคม 2558. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) หน้า 
11. 

26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ และคนอื่นๆ, การคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดทิ้ง 
เด็กถูกกระท าทารุณ เด็กถูกละเมิดสิทธิในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2539) หน้า 35. 

27 มนฤดี เตชะอินทร์ และพรรณีศิริ  วรรธนาภา, การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent 
Pregnancy), 27 มิถุนายน  2556 . ค้นวัน ท่ี  25 กันยายน 2560 จาก 
http://www.med.cmu.ac.th-/dept/obgyn/2011. 



  
 
 

 บทที ่2
 
 

แนวคิดและทีม่าเกีย่วกับสถานบริการตู้รับเด็กทารก ทฤษฏแีละหลักการ
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก และอ านาจปกครองของมารดา 

 
 

2.1 แนวคิดและท่ีมาเกี่ยวกับสถานบริการตู้รับเด็กทารก  
มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมสิทธิ แต่สิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ และเป็นสิทธิท่ีส้าคัญมาก คือ 

สิทธิในชีวิตและร่างกาย หมายความว่า มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่ในโลก มี
สิทธิในร่างกายและด้ารงร่างกายของตนตามธรรมชาติ สิทธิที่จะมีชีวิตและสิทธิในร่างกายเป็นพื นฐาน
ของสิทธิมนุษยชนประการอื่นๆ ผู้ใดจะกระท้าการใดๆท้าให้ชีวิตของคนใดคนหนึ่งสิ นไป ย่อมเป็นการ
ละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของคนอื่น รัฐและสังคมจะต้องเคารพและค ้าประกันสิทธิประการนี  

ในบทนี จะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฏีและความเป็นมาของสถานบริการตู้รับเด็กทารก รวมถึงอ้านาจ
ปกครองของมารดาภายหลังจากท่ีมารดาน้าเด็กมาทอดทิ งแล้ว เพราะเมื่อเด็กเกิดมาย่อมต้องได้รับ
การปกป้องคุ้มครองจากมารดาให้มีชีวิตรอด และอยู่ใต้อ้านาจปกครองของบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้
อ้านาจปกครอง เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ บิดามารดาจึงต้องกระท้าการทุกประการ
เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลบุตรให้ดีท่ีสุด รวมถึงต้องใช้อ้านาจปกครองโดยชอบตามกฎหมายได้บัญญัติ
ไว้ 

2.1.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสถานบริการตู้รับเด็กทารก  
2.1.1.1 วิวัฒนาการของสถานบริการตู้รับเด็กทารก 
วิวัฒนาการก่อนจะมีสถานบริการตู้รับเด็กทารกในปัจจุบันนั น  ในยุคโบราณก่อนคริสต

วรรษที่ 4 อ้านาจปกครองอยู่ท่ีบิดา บิดามีอ้านาจเข้มแข็งและเป็นใหญ่ท่ีสุด มีอ้านาจตัดสินใจในทุกๆ
เรื่อง ยุคสมัยนั นมีการสังหารชีวิตของทารกเป็นเรื่องปกติในหลายๆวัฒนธรรม ต่อมาอาณาจักรโรม
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ในช่วงระหว่างก่อน คริสตกาลถึงคริสตวรรษที่ 4 มีการเปล่ียนแปลงอ้านาจของบิดาท่ีมีต่อภรรยาและ
บุตร จึงส่งผลให้การสังหารทารกในยุคนั น ถือเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมายและเป็นอาชญากรรม28 

ต่อมาในยุคกลางช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 4 ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 อ้านาจ
เปล่ียนแปลงมาอยู่ท่ีศาสนาและรัฐ ลัทธิศักดินาครอบง้าอังกฤษ มีศาสนาโรมันแคธอลิคเข้ามาช่วย
บรรเทาทุกข์ของประชาชน โบสถ์เป็นสถานท่ีไว้ให้ประชาชนมาสารภาพบาป (Confession) มีอิทธิพล
ความเช่ือในเรื่องของบาปบุญมากยิ่งขึ น จึงมีการต้าหนิติเตียนมารดาท่ีฆ่าหรือทอดทิ งบุตรเพราะไม่
ต้องการเลี ยงดูบุตรของตน29 บาทหลวงจึงได้จัดให้มีสถานท่ีรับเลี ยงเด็กก้าพร้า เป็นทางออกให้แก่
มารดาท่ีจะฆ่าบุตรของตนหรือต้องการจะทอดทิ งบุตร เพื่อช่วยรักษาชีวิ ตของเด็ก อีกทั งมีประมวล
กฎหมายจัสติเนียน (Corpus Juris Civilis) ท่ีเกิดขึ นในยุคของกษัตริย์จัสติเนียน (Justinian) ได้ริเริ่ม
ให้มีการก่อตั งสถานเลี ยงเด็กก้าพร้าขึ นหลายแห่ง30 

จุดเริ่มต้นของสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ถือก้าเกิดขึ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 โดยสมัย
นั นเรียกว่า “Foundling Wheels”31 โดยถูกติดตั งไว้ท่ีโบสถ์ (Churches) หรือส้านักของนักบวช
หญิง (Convents) เป็นจ้านวนมาก สถานบริการตู้รับเด็กทารกรุ่นแรก (Ruota Dei Trovatelli) 
เกิดขึ นในประเทศอิตาลี โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ( Innocent III) ทรงเห็นว่าสมควรจะติดตั งไว้
เพื่อให้มารดาสามารถน้าเด็กมาวางไว้ในท่ีตู้นี  แทนการหาทางออกโดยฆ่าบุตรหรือทอดทิ งบุตรของตน 
เพราะในสมัยนั นพบเด็กจ้านวนมากจมน ้าตายเพราะถูกน้ามาทิ งท่ีแม่น ้าไทเบอร์ (Tiber) สถานบริการ
ตู้รับเด็กทารกดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงกลมท่ีท้าด้วยไม้ติดตั งเอาไว้กับผนังภายนอกของโบสถ์ มีช่องท่ี
พอเหมาะเพื่อให้มารดาสามารถยื่นมือเข้าไปภายในตัวอาคารเพื่อวางเด็กลงบนท่ีนอนท่ีจัดเตรียม

                                            
28 กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์,  ปัญหาการทารุณกรรมและการปล่อยปละละเลยเด็ก : 

แนวคิดและความตระหนักต่อปัญหาของนักวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า 34. 

29 บาปต่อผู้ใกล้ชิด ได้แก่ การฆ่าลูกในท้องตนเอง หรือการชักจูงให้ผู้อื่นฆ่าลูกในท้อง 
  โอเล็กซ์ เชเรพานิน, ศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชาว
คริสต์ศาสนิกชนดั งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย, 2554), หน้า 5. 

30 กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
31 “Foundling Wheel” -- A revolving wooden barrel lodged in a wall, often in 

a  convent, that allowed women to deposit their offspring without being seen. 
  Elisabetta Povoledo, “Updating an Old Way to Leave the Baby on the 
Doorstep”, Rome Journal (February 2007): 1–2. Retrieved December 18, 2017 From 
http://www.nytimes.com/2007/02/28/world/europe/28rome.html. 
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เอาไว้ได้ จากนั นมารดาต้องส่ันกระดิงเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ดูแลทราบว่าได้น้าเด็กมาวางไว้ ในปัจจุบัน
สถานบริการตู้รับเด็กทารกนี ยังคงพบเห็นอยู่ท่ีโรงพยาบาล Santo Spirito ท่ีเมืองวาติกัน ซึ่งถูกติดตั ง
ในยุคกลางและใช้จนกระท่ังถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 1932 จึงถือได้ว่าเป็นสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีมี
อายุเก่าแก่  

จนในปีคริสต์ศักราชท่ี 1950 ประเทศเยอรมันริเริ่มให้มีสถานบริการตู้รับเด็กทารก
รูปแบบใหม่ แทนรูปแบบเดิมท่ีใช้กันในอดีต ตู้รับเด็กทารกของประเทศเยอรมันนี ถือเป็นต้นแบบของ
ตู้รับเด็กทารกในสมัยปัจจุบัน ภายหลังจากนั นได้มีประเทศอื่นๆอีกมากมายได้น้าแนวคิดตู้รับเด็กของ
ประเทศเยอรมันไปปรับใช้ให้ทันสมัยมากขึ นตามยุคสมัย33 เพื่อเป็นทางออกให้มารดาท่ีไม่สามารถ
เลี ยงดูบุตรของตนได้ น้าเด็กไปวางไว้ในตู้รับเด็กท่ีมีความปลอดภัยแทนน้าไปทิ งตามท่ีสาธารณะ โดย
ไม่จ้าเป็นต้องเปิดเผยช่ือและไม่ผิดกฎหมาย 

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแวนคูเวอร์ (Vancouver) ประเทศแคนาดา ได้น้ามาแนวคิด
ของสถานบริการตู้รับเด็กทารกมาใช้ โดยใช้ช่ือว่า “Angel’s Cradle” ซึ่งติดตั งไว้บริเวณผนัง
ภายนอกของแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล โดยมีการติดป้ายไว้อย่างชัดเจน อีกทั งบริเวณดังกล่าวไม่ได้
ติดตั งกล้องวงจรปิดเพราะตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของมารดาท่ีไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน34 

ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา มีมลรัฐทั งสิ นจ้านวน 50 มลรัฐได้มีการติดตั งตู้รับเด็ก
ทารกหรือท่ีใช้ช่ือว่า Safe Haven Baby Boxes ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย Safe Haven 
Laws ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีอนุญาตให้มารดาผู้ไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ สามารถน้าเด็กไปวางไว้ 
ณ สถานบริการตู้รับเด็กทารกตามท่ีสถานท่ีท่ีกฎหมายของแต่ละมลรัฐได้ก้าหนดไว้ อาทิ สถานี
ดับเพลิง โรงพยาบาล โบสถ์ สถานีต้ารวจ เป็นต้น หากการน้าเด็กไปวางไว้ตามสถานท่ีดังกล่าวกระท้า

                                            
32 Judith Land, “What’s A Foundling Wheel?”, Adoption Detective: Memoir 

of an Adopted Child, Retrieved November 22, 2017 from https://judithland.word 
press.com/2015/03/04/whats-a-foundling-wheel/. 

33 Susan Ayres, “Kairos and Safe Havens: The Timing and Calamity of 
Unwanted Birth”, William And Mary Journal Of Women And The Law. 15 (2009): 
239. 

34 Providence health care, Angel’s Cradle, Retrieved November 30, 2017 from 
http://www.providencehealthcare.org/health-services/additional-services/angels-
cradle.  
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ไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย Safe-Haven Laws ถือว่ามารดาไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญา 
อีกทั งไม่สามารถฟ้องร้องมารดาได้35 ซึ่งในประเด็นนี จะได้อธิบายต่อไปในบทท่ี 3 และ 4 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าตู้รับเด็กนั นมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานถูกพัฒนาปรับปรุงมาจนถึง
รูปแบบท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าชีวิตของเด็กเป็นส่ิงท่ีมีความส้าคัญในทุกยุคทุกสมัย ท่ี
จ้าเป็นท่ีจะต้องให้ความคุ้มครอง โดยจะอธิบายถึงลักษณะและกลไกการท้างานของสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกในหัวข้อถัดไป   

2.1.1.2 ลักษณะและกลไกการท้างานของสถานบริการตู้รับเด็กทารก 
สถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่ละประเทศนั นมีการเรียกช่ือท่ีแตกต่างกันไป แต่ล้วน

แล้วมีลักษณะกลไกการท้างานของตู้และวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ค้านึงถึงสวัสดิ
ภาพของเด็กเป็นอันดับแรก อาทิ ในประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า Baby posts หรือ Baby Boxes  สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศมาเลเซีย เรียกว่า Baby hatch ในประเทศแคนาดา เรียกว่า The 
Angel’s Cradle ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า Safe Haven Baby Boxes  เป็นต้น 

ลักษณะของตู้รับเด็กทารกแต่ละประเทศในปัจจุบันนั นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมี
ลักษณะเป็นตู้ท่ีมีบานประตูสองชั น เมื่อเปิดบานแรกออกก็จะเจอบานเล่ือนด้านใน หรือมีลักษณะเป็น
ประตูบานพับ ด้านหลังของประตูบานเล่ือนหรือบานพับ มีเตียงท่ีมีเบาะรองอย่างดีและติดตั ง
เครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส้าหรับทารก ในบางประเทศจะมีกระดาษพร้อมซอง
จดหมายวางไว้ให้แม่ท่ีน้าลูกไปทิ ง สามารถเขียนข้อมูลของตัวเองรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ เผ่ือ
อนาคตอาจกลับมารับลูกหรือสามารถติดต่อกับลูกได้ แต่ถ้าไม่สมัครใจไม่จ้าเป็นต้องไม่เขียนก็ได้ หาก
ปิดประตูตู้แล้ว จะไม่สามารถเปิดประตูออกได้อีกครั งจนกว่าจะมีการรับตัวเด็กไป เมื่อมารดาวางเด็ก
ลงบนเบาะท่ีเตรียมไว้แล้ว เซ็นเซอร์ (Sensor) จะส่งสัญญาณไปยังห้องพยาบาลเพื่อแจ้งให้พยาบาล
หรือผู้ดูแลทราบว่ามีเด็กถูกน้ามาวางไว้ นางพยาบาลจะออกไปรับเด็กมาดูแลต่อ โดยทางโรงพยาบาล
จะดูแลเด็กจนกว่าหาครอบครัวใหม่มารับไปอุปการะหรือหาท่ีพักพิงท่ีจะเลี ยงดูเด็กต่อไปได้ 

                                            
35 Joan Cochrane and Goh Lee. Ming, Abandoned babies: the Malaysian “baby 

hatch”, Infant 9(2013): 142–43. 
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ภาพที่ 2.1 สถานบริการตู้รับเด็กทารกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี……………………………………………….. 
แหล่งที่มา: https://www.welt.de/regionales/muenchen/article124097825/Babyklappen    
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 สถานบริการตู้รับเด็กทารกประเทศญี่ปุ่น 
 แหล่งที่มา: http://www.thedropboxfilm.com 
 
 
 
 

https://www.welt.de/regionales/muenchen/article124097825/Babyklappen
http://www.thedropboxfilm.com/
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ภาพที่ 2.3 สถานบริการตู้รับเด็กทารกประเทศสหรัฐอเมริกา 
แหล่งที่มา: http://www.tampabay.com/news/nation/Newborn-left-in-Safe-Haven 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 สถานบริการตู้รับเด็กทารกประเทศมาเลเซีย 
แหล่งที่มา: http://orphancare.org.my/ 
 

2.1.1.3 เหตุผลและความจ้าเป็นในการมีสถานบริการตู้รับเด็กทารก  
สิทธิในชีวิตร่างกายเป็นสิทธิท่ีติดตัวปัจเจกบุคคลมาตั งแต่ก้าเนิด เป็นสิทธิของปัจเจก

บุคคลท่ีมีอยู่ในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและร่างกายจึงไม่อาจถูกพรากไปจากบุคคลได้ และเป็น
สิทธิขั นพื นฐานของมนุษย์ท่ีจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการด้ารงอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นรากฐานอันส้า คัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวกันว่าศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์นั นเป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั น
การกระท้าของรัฐทั งหลายจึงต้องด้าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

http://www.tampabay.com/news/nation/Newborn-left-in-Safe-Haven
http://orphancare.org.my/
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มนุษย์เป็นเป้าหมายการด้าเนินการของรัฐ มนุษย์มิใช่เพียงเครื่องมือในการด้าเนินการของรัฐ และการ
ด้ารงอยู่ของรัฐนั นก็ด้ารงอยู่เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์ด้ารงอยู่เพื่อรัฐ36 

ดังนั นเมื่อเด็กถือก้าเนิดออกมาแล้ว เด็กย่อมมีสิทธิในชีวิตร่างกายของตนและย่อมมี
ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ท่ีรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
เนื่องจากเด็กทารกยังไม่สามารถท่ีจะใช้สิทธิท่ีตนมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ี การท่ีมารดาน้าเด็กไปวางทิ งไว้
ตามสถานท่ีไม่ปลอดภัยอันเส่ียงต่อการท่ีเด็กจะเสียชีวิตหรือพิการนั น ยังเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไข
ได้ เราจะพบเห็นข่าวเด็กถูกทิ งตามสถานท่ีต่างๆเป็นประจ้า รัฐจึงจ้าเป็นต้องหาวิธีการท่ีจะคุ้มครอง
ปกป้องชีวิตเด็กท่ีถูกทอดทิ งเหล่านี มีโอกาสรอดชีวิตจากการถูกทอดทิ งมากท่ีสุด การจัดตั งให้มีตู้รับ
เด็กจึงเป็นทางออกส้าหรับมารดาท่ีไม่พร้อมจะดูแลเด็ก ท่ีจะสามารถช่วยรักษาชีวิตของเด็กท่ีมารดา
ต้องการจะทอดทิ งให้เด็กได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ นกว่าเดิม ลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการก่อนท่ี
จะมีผู้มาพบเห็น และเด็กได้รับการดูแลท่ีถูกวิธีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวทดแทนในอนาคต 
เสมือนเปิดการให้โอกาสให้มารดามีทางเลือกท่ีจะท้าในส่ิงท่ีถูกต้องแทนการทอดทิ งเด็กหรือท้าแท้ง 
และให้โอกาสแก่เด็กท่ีจะได้รับการเลี ยงดู เอาใจใส่ ได้เติบโตอย่างมีความสุขในครอบครัวใหม่ เพื่อให้
เติบโตมาเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของรัฐและไม่สร้างภาระให้แก่สังคม 

 

2.2  ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกับสิทธิเด็ก 
2.2.1 ความหมายของเด็ก 
“เด็ก” หมายถึงอะไร ? นิยามค้าว่า เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ บุคคลท่ีมีอายุต้่า

กว่า 18 ปี เว้นแต่กฎหมายของประเทศจะก้าหนดการบรรลุความเป็นผู้ใหญ่ (นิติภาวะ) ไว้เป็นอย่าง
อื่น  

ค้าว่า “ทารก” ตามความหมายของส้านักงานราชบัณฑิตยสภาของไทย หมายถึง เด็กอายุ
ตั งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี แต่ตามความหมายในทางการแพทย์ “เด็ก” คือ ผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 14 ปี
บริบูรณ์ และได้มีการแบ่งแยกช่วงอายุของเด็กไว้ และมีช่ือเรียกแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน โดยทารก
แรกเกิด หรือเด็กแดง (New born หรือ Neonate) หมายถึง เด็กตั งแต่เกิดจนอายุ 28 วันหรือ 1 
เดือน ส่วนเด็กอ่อน (Infant) หมายถึง เด็กอายุตั งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี37 ในขณะท่ีประเทศ

                                            
36 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 91. 
37 พวงทอง ไกรพิบูลย์, เด็ก หรือ นิยามค าว่าเด็ก (Child), ค้นวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 

จาก http://haamor.com/th/. 
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สหรัฐอเมริกาได้นิยามค้าว่า Infant คือ เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 1 ปี38 คล้ายคลึงกับของประเทศไทย 
จึงเห็นได้ว่าเมื่อมีการน้าทั ง 2 ค้ามารวมกันกลายเป็นค้าว่า “เด็กทารก” ท่ีหลายคนนิยมใช้กัน จึงย่อม
หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 1 ปี  

จากการศึกษาข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กทารก พบว่า เด็กทารกอายุ 3 
เดือนจะเริ่มมีความคล่องแคล่วและส่ือสารเก่งมากขึ น ตอบสนองต่อกิจวัตรมากขึ น เข้ากับคนง่ายขึ น 
ยิ มบ่อยขึ น การได้ยินและการมองเห็นแม่นย้าขึ น ทารกจะจ้าหน้าตาและเสียงได้ดีขึ น จะสามารถ
แยกแยะคนท่ีอยู่ไกลออกไป เมื่ออายุในวัยนี จะสนใจการปฏิสัมพันธ์มากท่ีสุด ตอบสนองส่ิงท่ีได้รับจาก
ผู้ใหญ่ ถือเป็นวัยท่ีเริ่มมีความจดจ้า และเริ่มคุ้นเคยกับบุคคลท่ีใกล้ชิด เมือ่เริ่มเข้าสู่ช่วงอายุระหว่าง 9-
10 เดือน เด็กทารกจะเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องห่างกับบิดาหรือมารดา หรือท่ีเรียกว่า 
“ความกลัวการพลัดพราก”39 

ส้าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี  “เด็กทารก” หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี มีหลายคน
กล่าวไว้ว่า “เด็ก” เปรียบเสมือนผ้าขาว เติบโตขึ นมาจากการแต่งแต้มสีของผู้ใหญ่ เด็กจะเติบโตขึ นมา
เป็นผู้ใหญ่อย่างไรนั น ขึ นอยู่ที่สภาพแวดล้อม การเลี ยงดูเป็นหลัก ดังนั นเด็กไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดก็ตาม 
ย่อมถือว่ามีสิทธิความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ท่ีจะต้องได้รับการส่งเสริม ความคุ้มครองสิทธิใน
ฐานะบุคคลท่ีมีศักด์ิศรี สิทธิเด็กถือว่าเป็นสิทธิประเภทหนึ่งในสิทธิมนุษยชนท่ีได้การรับรองคุ้มครอง
โดยกฎหมายทั งในระดับสากล และภายในประเทศ ส้าหรับประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับ
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  
2560 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศท่ีออกมาเพื่อบังคับใช้ในการคุ้มครองสิทธิเด็ก ส่วนใน
ระดับสากลนั น มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ท่ีเน้นถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และการไม่เลือกปฏิบัติ40 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ระบุถึงสิทธิขั น
พื นฐานของเด็กไว้ 4 ประการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะอยู่รอด (Survival Right) สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง (Protection Right) สิทธิในการพัฒนา (Right of Development) และสิทธิในการมีส่วน
ร่วม (Right of Participation)  

                                            
38 Centers for Disease Control and Prevention, Child Development, Retrieved 

December 16,2018 from https://www.cdc.gov/about/default.htm. 
39 วอเตอร์สตัน, คัมภีร์การดูแลทารกและเด็กเล็ก, แปลโดย อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ ,

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์เอ็มไอเอส, 2556), 109. 
40 จรัล ดิษฐาอภิชัย, คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย

ศึกษา, 2547), หน้า 33. 

https://www.cdc.gov/
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จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นถึงสถานบริการตู้รับเด็กทารก ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเด็ก
ท่ีมารดาต้องการจะน้ามาทอดทิ งหรือไม่สามารถเลี ยงดูได้ ให้มีชีวิตรอดและไม่เส่ียงท่ีจะได้รับอันตราย
จากการถูกน้าไปวางในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย โดยริเริ่มขึ นจากแนวคิดท่ีว่าเด็กท่ีเกิดทุกคนมีสิทธิท่ีจะมี
ชีวิต และมีสิทธิในร่างกาย อันถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนสหประชาชาติ ข้อ 341 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 642 สิทธิมนุษยชนจึงถือว่าเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ เป็นสิทธิติดตัวท่ีมี
มาแต่ก้าเนิดและไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งรัฐและสังคมจะต้องยอมรับ จึงถือเป็น
สิทธิขั นพื นฐานประการหนึ่งของมนุษย์ เนื่องจากสิทธิมนุษยชนมีเนื อหานับร้อยประการ แต่เนื อหาท่ี
เป็นเหตุผลส้าคัญในการจัดตั งให้มีตู้รับเด็ก คือ การเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 43 ในการท่ีรัฐ
จะต้องให้ความคุ้มครอง เคารพ และค้านึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจึงได้น้าความคิดสิทธิมนุษยชนนี มาบัญญัติไว้ในมาตรา 444 เพื่อคุ้มครองศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์  และมาตรา 2745 เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ด้าเนินการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าท่ีโดยค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน  

สิทธิเด็กและเยาวชน มีแนวคิดริเริ่มมาจากส้านักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School)  ท่ี
เห็นว่าสิทธิเด็กและเยาวชนนั นเป็นสิทธิสากล (Universal Right) และเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute 
Right) ท่ีจะต้องได้รับการรับรอง และความคุ้มครองโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ46  ดังนั นเมื่อเด็กถือก้าเนิด 

                                            
41 Article 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
42 ข้อ 6  แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
“ 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมาแต่ก้าเนิด สิทธินี ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย 

บุคคลจะต้องไม่ถูกท้าให้เสียชีวิตโดยอ้าเภอใจ…”  
43

 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) คือ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ท่ีมีอยู่ในตัวของ
บุคคลทุกคน รัฐธรรมนูญใหม่ได้ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งหมายความว่า รัฐต้อง 
ปฏิบัติต่อประชาชนโดยถือว่าประชาชนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง รัฐจะปฏิบัติต่อประชาชนเสมือนประชาชน 
ไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้ จะปฏิบัติต่อคนเสมือนคนเป็นสัตว์หรือส่ิงของไม่ได้ 

 มานิตย์ จุมปา, ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 , พิมพ์ครั งท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์นิติธรรม, 2547), หน้า 57. 

44 มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560)  
45 มาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) 
46 วิชา มหาคุณ, ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล , พิมพ์ครั งท่ี 5, 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539) หน้า 6. 



28 
 
แล้วเด็กย่อมมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด( Survival Right ) และสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครอง (Right of 
Protection) รัฐจึงต้องกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปกป้องเด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กท่ีถูกมารดา
ทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ถึงแม้เด็กจะยังไม่สามารถใช้สิทธิของตนได้ แต่ก็มีศักยภาพท่ีจะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีด้ารงชีวิตตามเป้าหมายท่ีตนเองก้าหนด ดังนั นย่อมมีสิทธิในชีวิตท่ีผู้ใดแม้แต่มารดา
ก็จะละเมิดมิได้ ตู้รับเด็กดังกล่าวจึงเกิดขึ นมาเพื่อรับรองสิทธิเด็ก รัฐจึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการจัดท้าตู้
รับเด็กเพื่อช่วยชีวิตเด็กเหล่านี ให้มีชีวิตรอดเพื่อให้สอดคล้องตามสิทธิขั นพื นฐานดังต่อไปนี  

 
2.2.2 สิทธิที่จะอยู่รอด ( Survival Right ) 
ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั น เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิในการมีชีวิต เมื่อคลอดมาแล้วย่อมมี

โอกาสท่ีจะได้เจริญเติบโตเพราะสิทธิของเด็กเกิดขึ นนับตั งแต่คลอดออกมา เด็กต้องได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัย โภชนาการ ความรัก ความเอาใจใส่ในการเลี ยงดูอย่างดีท่ีสุดจากครอบครัว และสังคม 
การได้รับศึกษา การมีทักษะชีวิตท่ีถูกต้อง ซึ่งปรากฏตามข้อต่างๆในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดังเช่น 
ในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 947

  

                                            
47 ข้อ 6 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
   1.) รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต 
   2.) รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มท่ีเท่าท่ีจะท้าได้ ให้มีการอยู่รอด และการพัฒนาของเด็ก 
   ข้อ 7 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก   
   1.) เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิท่ีจะมีช่ือนับแต่เกิด และ

สิทธิที่จะได้สัญชาติ และเท่าท่ีจะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี ยงดูจากบิดามารดาของ
ตน 

   2.) รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี ตามกฎหมายภายในและพันธกรณีของ
รัฐภาคีท่ีมีอยู่ 
      ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเด็กจะตกอยู่ใน
สถานะไร้สัญชาติ 

   ข้อ 9 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
   1.) รัฐภาคีจะประกันว่า เด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความประสงค์ของบิดา

มารดา เว้นแต่ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีมีอ้านาจ ซึ่งอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะก้าหนดตามกฎหมาย
และวิธีพิจารณาท่ีใช้บังคับอยู่ว่า การแยกเช่นว่านี จาเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การก้าหนด
เช่นว่านี อาจจาเป็นในกรณีเฉพาะ เช่น ในกรณีท่ีเด็กถูกกระท้าโดยมิชอบ หรือถูกทอดทิ งละเลยโดย
บิดามารดา หรือในกรณีท่ีบิดามารดาอยู่แยกกันและต้องมีการตัดสินว่าเด็กจะพ้านักท่ีใด 
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เด็กต้องได้รับการดูแลตั งแต่อยู่ในครรภ์ไม่ถูกท้าให้แท้ง และเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องได้รับ
การเลี ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในกรณีท่ีมารดาไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ย่อมต้องได้รับ
การช่วยเหลือจากรัฐ ด้วยเหตุท่ีเด็กยังไม่เติบโตเต็มท่ีทั งทางร่างกายและจิตใจ จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ี
จะต้องพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ้มครองตามกฎหมายท่ีเหมาะสมทั งก่อนและ
หลังการเกิด รัฐจึงมีหน้าท่ีในการให้บริการช่วยเหลือเด็ก และเป็นองค์กรท่ีท้างานด้านกฎหมายและ
นโยบายเกี่ยวกับเด็กอีกด้วย   

เด็กทุกคนเมื่อเกิดมามีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด จะต้องไม่ถูกทอดทิ งให้เสียชีวิตหรือพิการ ไม่ว่าจะ
เกิดมาพร้อมกับร่างกายท่ีผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์ก็ตาม รวมไปถึงสิทธิท่ีจะได้ถูกการเลี ยงดูทั งทาง
ร่างกาย สภาพจิตใจ ความปลอดภัยทาง โภชนาการและการบริการทางการแพทย์ เช่น การได้รับสิทธิ
วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ จึงถือว่าเด็กย่อมมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามสิทธิมนุษยชนท่ีจะต้องได้รับ
การคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่นับตั งแต่ลืมตา   

ดังนั นการจัดให้มีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องกระท้าเพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิทธิท่ีจะอยู่รอดของเด็กท่ีถูกน้ามาทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย เพื่อให้เด็กไม่เสียชีวิตหรือ
พิการก่อนจะมีพลเมืองดีมาพบเห็น อันจะช่วยให้อัตราการรอดชีวิตของเด็กเพิ่มมากขึ น รวมถึงเป็น
การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น
ภาคี 

 

                                                                                                                            
2.) ในการด้าเนินการใดๆ ตามวรรค 1 ของข้อนี  จะให้โอกาสทุกฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด้าเนินการดังกล่าว และแสดงความคิดเห็นของตนให้ประจักษ์ 
3.) รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กท่ีถูกแยกจากบิดาหรือมารดา หรือจากทั งคู่ในอันท่ีจะ

รักษาความสัมพันธ์ส่วนตัว และการติดต่อโดยตรงทั งกับบิดาและมารดาอย่างสม่้าเสมอ เว้นแต่เป็น
การขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

4.) ในกรณีท่ีการแยกเช่นว่านี  เป็นผลมาจากการกระท้าใดๆ โดยรัฐภาคีต่อบิดาหรือมารดา 
หรือทั งบิดาและมารดา หรือต่อเด็ก เช่น การกักขัง การจาคุก การเนรเทศ การส่งตัวออกนอกประเทศ 
หรือการเสียชีวิต (รวมทั งการเสียชีวิตอันเกิดจากสาเหตุใด ๆ ท่ีเกิดขึ นขณะท่ีผู้นั นอยู่ในการควบคุม
ของรัฐ) หากมีการร้องขอ รัฐภาคีนั นจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารท่ีจ้าเป็นเกี่ยวกับท่ีอยู่ของสมาชิก
ครอบครัวท่ีหายไปแก่บิดามารดา เด็ก หรือในกรณีท่ีเหมาะสมแก่สมาชิกคนอื่นของครอบครัว เว้นแต่
เนื อหาของข้อมูลข่าวสารนั นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความอยู่ดีของเด็ก อนึ่ง รัฐภาคีจะให้การ
ประกันต่อไปว่า การยื่นค้าร้องขอเช่นว่านั นจะไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2.3 สิทธิได้รับการคุ้มครอง ( Right of Protection) 
สิทธิได้รับการคุ้มครอง ( Right of Protection) เป็นสิทธิท่ีเด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

ให้รอดพ้นจากการทารุณทุกรูปแบบ เช่น การทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ และการใช้
แรงงาน ท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากการท้างานของแรงงานเด็ก ท้าให้เด็กอาจขาดการเรียนรู้และการ
พัฒนา ไม่ว่าจะโดยจากบิดา มารดา หรือผู้ใดก็ตาม แนวคิดนี จึงเป็นแนวคิดส้าคัญอีกประการหนึ่งใน
การจัดตั งให้มีตู้รับเด็ก เพื่อช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาชีวิตและสวัสดิภาพของเด็กท่ีจะถูกมารดา
ทอดทิ ง โดยเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

เด็กทุกคนต้องได้รับการคุมครองจากรูปแบบทั งปวงของความรุนแรง ทั งทางรางกายและ
จิตใจ จากการท้ารายหรือการกระท้าอันมิชอบ การทอดทิ งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติท่ี
ผิดหรือการแสวงประโยชน รวมถึงการกระท้าอันมิชอบทางเพศ ขณะอยูในความดูแลของบิดามารดา 
ผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั นอยู่ ในความดูแล เด็กมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่
อยู่ในฐานะท่ีอ่อนแอกว่า เด็กจึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่าปกติ เพราะเด็กยังไม่สามารถใช้
สิทธิของตนได้อย่างเต็มท่ีจึงเป็นหน้าท่ีของรัฐในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองและ
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี และผู้ปกครองก็ต้องค้านึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก
เป็นพื นฐานเช่นเดียวกัน 

เด็กไม่ใช่ทรัพย์สินของบิดามารดา เด็กได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์และมีสิทธิเป็นของ
ตัวเอง เด็กจึงควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักสิทธิมนุษยชน เด็กทุกคนมีความส้าคัญเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ
ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีจะได้รับความเคารพ มีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวเองได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติจากการถูกล่วงละเมิดสิทธิ หรือถูก
ทอดทิ ง คุ้มครองเด็กท่ีไม่มีครอบครัว เด็กลี ภัย เด็กพิการ แรงงานเด็ก 48 ปรากฏตามข้อต่างๆใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เช่น ข้อ 2 และข้อ 349  

                                            
48 กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, ค าอธิบายพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดเทพเพ็ญวานิสย์, 2547) หน้า 9. 

49 ข้อ 2 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
1.) รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามท่ีก้าหนดไว้ในอนุสัญญานี  แก่เด็กแต่ละคนท่ีอยู่ใน

เขตอ้านาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใดๆ โดยไม่ค้านึงถึง เชื อชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก้าเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม 
ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย 
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หากบิดามารดาไม่สามารถเลี ยงดูเด็กให้มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กได้ รัฐจึงมีหน้าท่ีต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก ดังนั นวิธีการท่ีรัฐจะให้การ
คุ้มครองเด็กท่ีถูกมารดาทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้เด็กถูกน้าไปทิ งตาม
สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย คือ การน้ามาตรการตู้รับเด็กมาบังคับใช้เพื่อเป็นทางออกให้มารดาท่ีต้องการจะ
ทอดเด็กได้น้าเด็กมาทิ งในท่ีท่ีปลอดภัย ตู้รับเด็กจึงถือเสมือนเป็นเครื่องมือของรัฐท่ีจะใช้ในการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการถูกน้าไปทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ซึ่งได้รับแนวคิดมา
จากสิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง เพราะการท่ีน้าเด็กไปวางไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย
นั น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็ก 

 
2.2.4 หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก50 
การด้าเนินการใดๆของรัฐอันเกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องยึดเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักการ

ส้าคัญ คือ การค้านึงถึง “หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” เป็นท่ีตั ง ด้วยเหตุนี จึงอาจกล่าวได้ว่าหลัก

                                                                                                                            
2.) รัฐภาคีจะด้าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั งปวง เพื่อท่ีจะประกันว่าเด็กได้รับการคุ้มครอง

จากการเลือกปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นท่ี
แสดงออกหรือความเช่ือของบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก 

ข้อ 3 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
1.) ในการกระท้าทั งปวงท่ีเกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระท้าโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐ

หรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส่ิงท่ีต้องค้านึงถึงเป็นล้าดับแรก 

2.) รัฐภาคีรับท่ีจะประกันให้มีการคุ้มครองและการดูแลแก่เด็กเท่าท่ีจ้าเป็นส้าหรับความอยู่ดี
ของเด็กโดยค้านึงถึงสิทธิและหน้าท่ีของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นท่ี
รับผิดชอบเด็กนั นตามกฎหมายด้วย และเพื่อการนี จะด้าเนินมาตรการทางนิติบัญญัติและบริหารท่ี
เหมาะสมทั งปวง 

3.) รัฐภาคีจะประกันว่า สถาบัน การบริการ และการอ้านวยความสะดวกท่ีมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อการดูแลหรือการคุ้มครองเด็กนั น จะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก้าหนดไว้โดยหน่วยงานท่ีมีอ้านาจ 
โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยสุขภาพ และในเรื่องจ้านวนและความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี 
ตลอดจนการก้ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

50 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, กฎหมายเบื้องต้นเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาของ
เด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: โครงการต้าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 111. 
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ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ถือเป็นหลักกฎหมายใหม่ท่ีใช้ในการตีความกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้
ความคุ้มครองสิทธิของเด็ก ซึ่งหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนี ถือว่ามีความส้าคัญต่อการจัดตั งตู้รับ
เด็กเพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิเด็กเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี   

1) ความหมายของผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

ความหมายของผลประโยชน์สูงสุดของเด็กปรากฏในตราสารระหว่างประเทศครั งแรก ตาม

หลักการข้อ 251 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ค .ศ. 1959 และปรากฏในตราสารระหว่าง

ประเทศอีกหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ค.ศ. 1979 ( The 1979 

Convention on the Elimination of All Forms of The Discrimination against Woman ) ก็

ปรากฏหลักผลประโยชน์สูงสุดในมาตรา 16 (1)(d)52 และกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพ

ของเด็ก ( African Charter on the Right and Welfare of the Child ) มาตรา 453 เป็นต้น 

                                            
51 The 1959 Declaration of the Rights of the Child. Principle 2 

       The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and 
facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, 
morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of 
freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of 
the child shall be the paramount consideration. 

52 The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of The Discrimination 
against Woman Article 16 (1)(d)  

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate  
discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations 
and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: 

(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital 
status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children 
shall be paramount; 

53 African Charter on the Right and Welfare of the Child Article 4 : Best Interests of 
the Child 

1. In all actions concerning the child undertaken by any person or authority the 
best interests of the child shall be the primary consideration. 
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อย่างไรก็ตาม แม้มีการบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในกฎหมายหลายฉบับ หากแต่ยังไม่มีการก้าหนด

นิยามหรือความหมายของ หลักประโยชน์สูงสุดไว้ในท่ีใดเลย 

 อนึ่ง เนื่องจากค้าว่า “ผลประโยชน์สูงสุด” ของเด็กมีความหมายท่ีกว้างและมีความไม่ชัดเจน 
จึงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้การตีความและความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กอยู่
บ่อยครั ง แม้ว่าต่อมาในปี ค.ศ. 1765 ในคดี Blissets Case54 จะได้วางหลักประโยชน์สูงสุดไว้เป็นครั ง
แรกในคดีการใช้อ้านาจปกครองบุตรก็ตามหาก แต่เมื่อพิจารณาค้าวินิจฉัยของศาลแล้ว ก็ยังไม่อาจ
เห็นชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด55 
 วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ได้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” 
หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเด็กทั งปวงท่ีพึงมีพึงได้ ในฐานะท่ีเกิดมาและมีชีวิตอยู่รอด และอยู่ภายใต้
กรอบท่ีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้การรับรอง หรือโดยสามัญส้านึกของวิญญูชนท่ัวไป ย่อมเห็นได้ว่า
เป็นสิทธิประโยชน์ของเด็ก56  

จึงกล่าวได้ว่า “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” หมายถึง สิทธิต่างๆของเด็กท่ีจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์แก่เด็กทั งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสถานะทางสังคม อันจะก่อให้เกิดความผาสุกแก่ 
เด็กในการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข รวมถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กพัฒนาการ และ

                                                                                                                            
2. In all judicial or administrative proceedings affecting a child who is capable of 

communicating his/her own views, an opportunity shall be provided for the views of 
the child to be heard either directly or through an impartial representative as a party 
to the proceedings, and those views shall be taken into consideration by the 
relevant authority in accordance with the provisions of appropriate law 

54 Klaff, Ramsay Laing, “The Tender Years Doctrine: A Defense”, California Law 
Review 70 (March, 1982): 358. 

ในคดี  Blissets Case  ศาลประเทศอังกฤษ ได้วางหลักประโยชน์สูงสุดไว้เป็นครั งแรกในคดีการ
ใช้อ้านาจปกครองบุตร โดยค้าพิพากษาของศาลตอนหนึ่งได้ตัดสินว่า ถ้าคู่กรณีทั งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย 
ศาลจะกระท้าส่ิงท่ีปรากฏว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส้าหรับเด็ก ( If the parties are disagreed, the court 
will do what shall appear best foe the child) 

55 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, เรื่องเดิม, หน้า 113. 
56 วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญสกุล, “มาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท้าความผิดตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,” ดุลพาห, ปีท่ี 41 เล่มท่ี 5 (กันยายน-ตุลาคม 2537): หน้า 19. 
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การเจริญเติบโตตามท่ีควรเป็นด้วย นอกจากนี เมื่อพิจารณาควบคู่กับผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มอื่น 
ผลประโยชน์ของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกเสมอ  

2) แนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก   

ในการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีปรากฏในตราสารระหว่างประเทศนั น สามารถ  
แบ่งหลักการพิจารณาออกเป็น 2 หลักการ ได้แก่ หลักการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็น 
ส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุด (Paramount Consideration) และหลักการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่า
เป็นส่ิงท่ีต้องการพิจารณาในเบื องแรก (Primary Consideration) โดยมีรายละเอียดดังนี  

     2.1) หลักการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็น ส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุด (Paramount  
Consideration) กล่าวคือ การพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส้าคัญสูงสุดนั น
ปรากฏขึ นครั งแรกในตราสารระหว่างประเทศตามมาตรา 2 แห่งปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ 1959 
ทั งนี  ในการพิจารณาว่าผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีมีความส้าคัญสูงสุดนั น มีนักนิติศาสตร์
หลายท่านได้วางแนวทางในหลักการดังกล่าวไว้ อาทิเช่น McDermott หรือ Savitri Goonesekere57

เป็นต้น  
     2.2) หลักการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นส่ิงท่ีต้องการพิจารณาใน

เบื องแรก (Primary Consideration) ในการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล้าดับแรกนี  
ปรากฏครั งแรกตามมาตรา 3(1) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ 1989 และต่อมาก็ได้มีการบัญญัติ
ไว้ใน มาตรา 4 แห่งกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก (African Charter on the 
Right and Welfare of the Child) ทั งนี ในการพิจารณาแนวทางในการให้ความคุ้มครองเด็กตาม
หลักการนี มีข้อถูกเถียงท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น กรณีท่ีเกิดความขัดแย้งของสิทธิของบิดามารดากับสิทธิ
เด็ก หรือการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของเด็ก ควรจะต้องพิจารณาส่ิงใด
เป็นอันดับแรก (Primary Consideration) ซึ่งในท่ีสุดจึงได้ข้อยุติตรงกันว่า ให้มีการบัญญัติถึงการ
พิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนั นเป็นอันดับแรก58 ซึ่งจะสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็ก
ได้ในทุกกรณ ี

3) การบังคับใช้หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

                                            
57 Goonesekere Savitri, Children, law, and justice : a South Asian perspective,  

(New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd 1998), p. 115. 
58 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, เรื่องเดิม, หน้า 115. 
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หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามมาตรา 3(1)59 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นหลักการ  
ให้ความคุ้มครอง (Umbrella Principle) ท่ัวไปท่ีสามารถน้ามาปรับใช้กับทุกๆกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
ให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็ก โดยสามารถสรุปสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก ได้ดังนี   

     3.1) กรณีท่ีต้องแยกจากบิดามารดา ในกรณีดังกล่าวปรากฏตามมาตรา 9(1)60 ซึ่งวาง 
หลักไว้ให้รัฐภาคีจะต้องให้หลักประกันว่าเด็กจะต้องไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดความประสงค์
ของบิดามารดาหรือบิดามารดาและเด็ก เว้นแต่การกระท้าโดยหน่วยงานท่ีมีอ้านาจ ซึ่งอาจได้รับการ
ทบทวนโดยทางศาลและก้าหนดตามกฎหมาย การแย่งนั นต้องมีความจ้าเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก จะเห็นได้ว่าอนุสัญญายอมรับให้การแยกเด็กออกจากบิดามารดานั นสามารถท้าได้ แต่ทั งนี ก็
แต่โดยความช่วยเหลือขององค์กรท่ีมีอ้านาจในการตัดสินใจ อีกทั งการกระท้าดังกล่าวจะต้องเคารพ
ต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กด้วย และเคารพต่อสิทธิของเด็กในการท่ีจะรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับบิดามารดา และการได้ติดต่อโดยตรงกับบิดามารดาอย่างสม่้าเสมอ เว้นแต่เป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก  

     3.2) การแยกเด็กออกจากครอบครัว ตามมาตรา 20(1)61 วางหลักไว้ว่าไม่ว่าจะโดย
ช่ัวคราว หรือถาวร รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งตามมาตราดังกล่าวนี 
หากค้านึงถึงผลประโยชน์ของเด็กแล้ว โดยหลักการเด็กไม่สามารถท่ีจะถูกแยกออกจากสภาพแวดล้อม 
ของครอบครัวได้ เว้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเท่านั น โดยรัฐจะต้องเข้ามาด้าเนินการให้  
ความดูแลและช่วยเหลือแก่เด็กในท่ีอยู่ในสภาวะดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

                                            
59 ข้อ 3 (1) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในการกระท้าทั งปวงท่ีเกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระท้าโดย

สถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชนศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ 
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีต้องค้านึงถึงเป็นล้าดับแรก 

60 ข้อท่ี 9(1)  แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐภาคีจะประกันว่า เด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดา
มารดาโดยขัดกับความประสงค์ของบิดามารดา เว้นแต่ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีมีอ้านาจ ซึ่งอาจถูก
ทบทวนโดยทางศาลจะก้าหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาท่ีใช้บังคับอยู่ว่า การแยกเช่นท่ีว่านี 
จ้าเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การก้าหนดเช่นท่ีว่านี อาจจ้าเป็นในกรณีเฉพาะ เช่น ในกรณีท่ี
เด็กถูกกระท้าโดยมิชอบ หรือถูกทอดทิ งละเลยโดยบิดามารดา หรือในกรณีท่ีบิดามารดาอยู่แยกกัน
และต้องมีการตัดสินว่าเด็กจะพ้านักท่ีใด 

61 20(1) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ เด็กท่ีถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไม่ว่าจะโดยถาวร
หรือช่ัวคราว หรือท่ีไม่อาจปล่อยให้อยู่ในสภาพท่ีว่านั น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง จะได้รับการ
คุ้มครองและความช่วยเหลือพิเศษท่ีจัดให้โดยรัฐ 
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    3.3) การรับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 2162 วางหลักไว้ว่าการรับบุตรบุญธรรมนั น รัฐภาคี 
จะต้องค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุด ซึ่งในการบัญญัติมาตรานี เนื่องมาจาก 
คณะกรรมการยกร่างฯ เล็งเห็นได้ว่าเด็กท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องแยกจากครอบครัวควร จะต้องได้รับ  
การคุ้มครองเป็นพิเศษจากรัฐนั่นเอง 

    3.4) การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 2263 ซึ่งมีหลักในการพิจารณาว่าการกระท้าใดเป็น

การกระท้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาจากกฎกระทรวงก้าหนดแนวทางการ

พิจารณาว่าการกระท้าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ต่อเด็กพ.ศ. 2549 ในข้อ 164 ว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีบัญญัติไว้หรือไม่ 

                                            
62 ข้อ 21 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมให้มีระบบการรับเด็ก

เป็นบุตรบุญธรรมจะประกันว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาท่ีส้าคัญท่ีสุด 
63 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
“การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส้าคัญและไม่ให้มีการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
การกระท้าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก

หรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง” 
64 ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก้าหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระท้าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กพ.ศ. 2549, ราชกิจจานุเบกษา. 84ก
(22 สิงหาคม 2549), หน้า10.  

 “การกระท้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ให้พิจารณาตามแนวทาง ดังต่อไปนี  
(1)  ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน 
(2)  ความเหมาะสม ความต้องการ และความจ้าเป็นของเด็ก 
(3)  ประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับในด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต การออกก้าลังกาย 

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสม การพักผ่อน
และนันทนาการ… 

(10)  การประสานงานกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว 
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จากท่ีแนวคิดและทฤษฏีท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงจะเห็นได้ว่าไม่ว่ารัฐจะกระท้าการใดๆ ส่ิงส้าคัญ 
ท่ีรัฐจะต้องค้านึงถึงคือ “หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ดังนั นหากการท่ีรัฐจะจัดให้มีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกนี จะเป็นการก่อประโยชน์ให้แก่เด็กทั งทางร่างการและจิตใจสอดคล้องกับความหมายของ
หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพราะตู้รับเด็กนั นมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองชีวิตของเด็กท่ีจะถูกมารดา
ทอดทิ งให้มีชีวิตรอดจากการถูกน้าไปวางทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย เป็นมาตรการท่ีช่วยให้เด็กไม่
เสียชีวิตหรือพิการ อีกทั งได้รับการดูแล ให้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีดี และได้รับความอบอุ่น
จากครอบครัวบุญธรรม  

ดังนั นการรักษาชีวิตของเด็กท่ีถูกทอดทิ งและให้ได้เติบโตขึ นในครอบครัวท่ีอบอุ่นจึงถือเป็น
วัตถุประสงค์ท่ีส้าคัญท่ีสุดตู้รับเด็ก ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีรัฐจะต้องค้านึงถึงก่อนส่ิง
ใด อีกทั งการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นอนุภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วนั น รัฐจึงมีหน้าท่ีท่ี
จะต้องปฏิบัติการอย่างใดๆให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีได้ร่วมลงนามเอาไว้ เพื่อประโยชน์ของ
เด็กเป็นหลัก รวมถึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ 2546 เพื่อ
ช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กอีกด้วย 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับอ านาจปกครองของมารดา  
ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย Safe Haven Laws เมื่อมารดาน้าเด็กไปวางไว้ท่ีตู้รับเด็ก 

กฎหมายจะก้าหนดไว้ว่ามารดามีระยะเวลานานเท่าใดในการท่ีจะกลับมารับตัวเด็กกลับคืน เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อ้านาจปกครองของมารดาท่ีมีต่อบุตรจะสิ นสุดลง ผู้ดูแลจะมีหน้าท่ีรับตัวเด็ก
ไปดูแลต่อ ร้องขอต่อศาลให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดา และเด็กทารกจะอยู่ภายใต้
อ้านาจปกครองของหน่วยงานสวัสดิภาพเด็กในแต่ละมลรัฐ ก่อนท่ีจะส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหา
ครอบครัวบุญธรรมต่อไป จึงเห็นได้ว่าตามกฎหมาย Safe Havens Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกา
นั นได้มีการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการสิ นสุดอ้านาจปกครองของมารดา และส่งผลให้รัฐ
เป็นผู้ใช้อ้านาจปกครอง สามารถด้าเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้เด็กได้นับแต่อ้านาจปกครอง
ของมารดาได้สิ นสุดลงตามระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้  

                                                                                                                            
(11)  การคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการใช้ความรุนแรง การถูกท้าร้าย การล่วงเกินทางเพศการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการถูกทอดทิ ง 
(12)  การสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ ง เด็ก

พิการ หรือเด็กท่ีอยู่ในสภาวะท่ีจะต้องได้รับการสงเคราะห์…” 
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ในขณะท่ีประเทศไทย มิได้มีบทบัญญัติใดระบุถึงการสิ นสุดของอ้านาจปกครองของมารดาท่ีน้า
เด็กมาทอดทิ งดังเช่นในต่างประเทศ จึงท้าให้เมื่อมารดาทอดทิ งเด็กแล้วอ้านาจปกครองยังอยู่ท่ีมารดา
จนกว่าศาลจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครอง ซึ่งท้าให้ในระหว่างนั นสถานสงเคราะห์จะต้องด้าเนินการ
ติดตามหาตัวมารดาก่อน โดยไม่มีระยะเวลาท่ีแน่ชัด เมื่อไม่สามารถติดตามตัวมารดาได้ จะต้องมีการ
ยุติการติดตามตัวมารดาเสียก่อนเด็กจึงจะเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้ ดังนั นจึงท้าให้มี
ประเด็นท่ีน่าพิจารณาในกรณีท่ีมารดาน้าเด็กมาทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยควรจะก้าหนด
ระยะเวลาท่ีมารดาสามารถมารับตัวเด็กกลับคืนได้ หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าอ้านาจปกครอง
ของมารดาได้สิ นสุดลงไว้ให้ชัดเจนหรือไม่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท้าการยุติการติดตามและส่งเด็ก
เข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรม เราจึงต้องศึกษาแนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับอ้านาจปกครอง
ตามรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี  

 
2.3.1 แนวคิดหลักกฎหมายอ านาจปกครองตามกฎหมายไทย 

2.3.1.1 วิวัฒนาการและความเป็นมาของอ้านาจปกครอง65 
อ้านาจปกครอง หมายถึง อ้านาจในการดูแลผู้เยาว์ทั งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน 

โดยปกติเมื่อบุตรยังเป็นผู้เยาว์ย่อมไม่สามารถท่ีจะด้าเนินชีวิตหรือใช้สิทธิบางอย่างได้ด้วยตนเอง จึง
จ้าเป็นต้องตกอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาท่ีเป็นผู้ใกล้ชิดและปรารถนาดีต่อบุตรมากท่ีสุด 
เพื่อให้บุตรได้ด้าเนินชีวิตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่กระท้าการใดๆกระทบกระเทือนสิทธิของผู้อื่น66 

อ้านาจปกครองของบิดามารดาท่ีมีต่อบุตร ( Patrai Potesta ) เป็นอ้านาจตามธรรมชาติ
ของบิดามารดานับแต่บุตรได้ถือก้าเนิดมา เป็นอ้านาจท่ีใ ช้เพื่อประโยชน์ในการเลี ยงดูรักษาบุตรให้
เจริญเติบโตต่อไปในภายภาคหน้า โดยปกติแล้วบุคคลอื่นใดหรือแม้แต่ศาลยุติธรรมก็ไม่อาจเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวการใช้อ้านาจนี เพราะถือว่าบิดามารดาย่อมมีความรับผิดชอบท่ีใช้อ้านาจนี เพื่อประโยชน์ท่ัวไป
ของบุตรทั งหลายในครอบครัว บิดามารดาย่อมต้องมีความรักใคร่ เอ็นดู ห่วงใย ใช้ความระมัดระวัง
อย่างดีในการปกป้องดูแลเพื่อประโยชน์ของบุตร อ้านาจปกครองนั นมีมาตั งแต่อดีต เพราะเมื่อมีการ
อยู่รวมกันของมนุษย์แล้วจ้าเป็นจะต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ครอบครัวถือเป็นสังคมแรกของ
มนุษย์ทุกคน ดังนั นสังคมครอบครัวนี ย่อมต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอ้านาจและบังคับใช้

                                            
65 ประสพสุข บุญเดช, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย

ครอบครัว, พิมพ์ครั งท่ี 20, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา , 
2556), หน้า 1-9. 

66 วารี นาสกุล และ เบญจวรรณ ธรรมรัตน์, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว , 
(กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ พลสยาม พริ นดิ ง, 2554), หน้า 280. 
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กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันของบิดา มารดา และบุตร ซึ่งหากจะย้อนดูถึงความเป็นมาของอ้านาจ
ปกครองตามกฎหมายไทยแล้วพบว่าอ้านาจปกครองนั นได้มีพัฒนาการเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี    

 1) อ้านาจปกครองอยู่ท่ีบิดาแต่เพียงผู้เดียว 
เมื่อย้อนหลังไปในสมัยกรุงสุโขทัย การปกครองในสมัยนั นเป็นการปกครองแบบ

พ่อปกครองลูก กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติพระองค์เสมือนทรงเป็นบิดาของประชาชนทุกคน 
ดูแลอย่างใกล้ชิดและทรงมีอ้านาจสิทธิเด็ดขาดต่อชีวิตของประชาชนทุกคน โดยได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของอินเดีย ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค้าแหงแสดงให้
เห็นว่าแบบแผนความสัมพันธ์ในครอบครัวได้รับอิทธิพลมาจากระบอบการปกครอง จึงเน้นหนัก
อ้านาจปกครองไปทางบิดาท่ีมีสิทธิเด็ดขาดเหนือชีวิตของบุตรเช่นเดียวกัน สตรี หรือมารดาไม่มี
บทบาทในครอบครัวหรือในสังคม บิดาเป็นใหญ่ในครอบครัว  

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการเปล่ียนระบอบการปกครองจากพ่อปกครองลูกมาเป็น 
แบบระบอบเทวราชา อันถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพเจ้าลงมาจุติ แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ยังคงถือว่าบิดามีสิทธิเหนือชีวิตของบุตร อ้านาจปกครองยังอยู่ท่ีบิดา ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ น 
มีความจ้าเป็นต้องตรากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวออกมาใช้บังคับ จึงได้มีการน้ากฎหมายคัมภีร์พระ
ธรรมศาสตร์ของอินเดียมาใช้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาท่ีเรียกกันว่า “กฎหมายลักษณะผัวเมีย” 

ครั งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประเทศไทยเราก็ยังคงใช้กฎหมายเก่าของกรุงศรีอยุธยา
อยู่ตลอดมาจนกระท่ังในปีพ.ศ. 2347 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็นว่าเกิดความบกพร่อง
คลาดเคล่ือนในตัวบทกฎหมายจึงโปรดเกล้าให้ตรวจช้าระบทกฎหมายต่างๆให้ถูกต้องตามความ
ยุติธรรมซึ่งเรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” ส้าหรับกฎหมายครอบครัวเป็นลักษณะหนึ่ง เรียกว่า 
“กฎหมายลักษณะผัวเมีย” ในสมัยนี ยังถือว่าอ้านาจชายเป็นใหญ่ อ้านาจอยู่ท่ีบิดา หรือบิดามีสิทธิ
เหนือชีวิตของบุตร บุตรมีสภาพเป็นทรัพย์สมบัติของบิดาเช่นเดิม 

จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าให้ประกาศใช้กฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว มีผลเป็นการยกเลิก
กฎหมายลักษณะผัวเมียทั งหมดโดยใช้กฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัวแทน ซึ่ง
มีผลท้าให้ไม่กระทบกระเทือนถึงการสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย อีกทั งการใช้อ้านาจปกครอง 
การเป็นผู้ปกครองเด็ก และการเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งมีอยู่แล้วก่อนประกาศใช้กฎหมายประมวลแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ก็ยังคงบังคับใช้ตามเดิมเช่นเดียวกัน ดังนั นจึงท้าให้อ้านาจปกครอง
บุตรยังอยู่ท่ีบิดาแต่เพียงผู้เดียว 
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2) อ้านาจปกครองอยู่ท่ีบิดาและมารดา 
ต่อมาในปี พ .ศ. 2516 ได้มีการเรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิและ

เสรีภาพกันอย่างขนานใหญ่ การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพนี ท้าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517 จ้าต้องมีบทบัญญัติในมาตรา 24 ให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน จึงท้าให้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีได้ตรวจช้าระใหม่ พ.ศ. 2519 จึงได้ยกเลิกบทบัญญัติต่างๆ โดย
บทบัญญัติเดิมท่ีว่าบิดาเป็นหัวหน้าของครอบครัว เป็นผู้มีอ้านาจเลือกท่ีอยู่ได้ถูกตัดออกไป จึงเท่ากับ
ว่าไม่มีผู้ใดเป็นหัวหน้าในครอบครัว สามีและภรรยาต้องปรึกษาหารือกันในเรื่องท่ีอยู่ว่าจะอยู่กัน ณ ท่ี
ใด อ้านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ท่ีเคยเป็นของบิดาฝ่ายเดียวก็ถูกแบ่งอ้านาจมาให้มารดาด้วย จึงท้าให้
บิดาและมารดาต่างมีอ้านาจปกครองบุตรโดยเท่าเทียมกัน โดยมาจากแนวคิดท่ีว่าชายและหญิงย่อมมี
สิทธิเท่าเทียมกัน 

อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัวแก้ไข
เพิ่มเติมปี พ.ศ. 2519 ได้ท้าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไปด้วยความเร่งรีบจึงมีบทบัญญัติในกฎหมาย
หลายมาตราท่ีมีความบกพร่องไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความขัดข้อง และไม่สะดวกในการด้ารงสถานะใน
ครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การหมั น การสมรส การเป็นบิดามารดา การเป็นผู้ปกครอง และ
บุตรบุญธรรม กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอให้ช้าระสะสางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ครอบครัวขึ นในปี พ.ศ. 2520 จนในท่ีสุดได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2533 ได้วางหลักถึงเรื่องอ้านาจปกครองไว้ว่าบิดาและมารดาเป็นผู้มี
อ้านาจปกครองบุตรร่วมกัน และได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน 

2.3.1.2 ประเภทของอ้านาจปกครอง 
อ้านาจปกครองนั นเป็นอ้านาจท่ีกฎหมายสร้างขึ นเพื่อใช้เรียกสิทธิท่ีใช้ในการดูแลบุตร

ผู้เยาว์ในขณะท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
ว่าด้วยครอบครัว ดังนั นการท่ีมารดาน้าเด็กไปทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยย่อมท้าให้ใน
ขณะนั น เด็กไม่มีผู้ดูแล จึงมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่าตามบทบัญญัติในกฎหมายได้ก้าหนดให้ผู้ใด
สามารถเป็นผู้มีอ้านาจปกครองเด็กได้บ้างและมีขอบเขตการใช้อ้านาจปกครอ งอย่างไร โดย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี มุ่งศึกษาถึงประเภทอ้านาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
5 ว่าด้วยครอบครัว พ.ศ. 2533 จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งผู้ใช้อ้านาจปกครองได้เป็น 2 
ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
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1) อ้านาจปกครองของบิดามารดา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ได้วางหลักไว้ว่าอ้านาจ

ปกครองบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะย่อมอยู่ท่ีบิดาและมารดาตามมาตรา 156667 ตามธรรมเนียม
ประเพณีของไทยในสมัยก่อนนั นถือว่าสามีเป็นหัวหน้าในคู่ครอง เป็นผู้เลือกท่ีอยู่และเป็นผู้ช่วยเหลือ
อุปการะเลี ยงดู กฎหมายท่ีใช้บังคับก่อนปี พ.ศ. 2519 จึงได้ก้าหนดให้บิดาเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครอง
บุตร จนกระท่ังเมื่อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ในปี พ.ศ. 2519 กฎหมาย
ได้เปล่ียนแปลงไป โดยถือหลักท่ีว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นผลให้มีการบัญญัติมาตรา 
1566 ท่ีก้าหนดให้บิดาและมารดาทั งสองคนเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครองบุตรร่วมกัน แต่บุตรท่ีจะอยู่
ภายใต้อ้านาจปกครองของบิดาและมารดานั นมีแต่เพียงเฉพาะบุตรที่เป็นผู้เยาว์เท่านั น บุตรท่ีบรรลุนิติ
ภาวะไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบรรลุนิติภาวะเพราะการสมรสเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติ
ภาวะเพราะมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ก็ตาม ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ้านาจปกครองของบิดาและมารดาอีก
ต่อไป 

การใช้อ้านาจปกครองของบิดามารดานี  มีหลักส้าคัญอยู่ท่ีบิดามารดาย่อมใช้สิทธิดังกล่าว
เพื่อประโยชน์และความผาสุกของบุตรเป็นส้าคัญ กฎหมายได้ก้าหนดให้บิดาและมารดาเป็ นผู้ใช้
อ้านาจปกครองบุตรทั งสองคนนี  ทั งบิดาก็ดีหรือมารดาก็ดี ต่างคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันท่ีจะใช้
อ้านาจปกครอง และสามารถใช้ปกครองนี ได้โดยล้าพังโดยไม่ต้องใช้ร่วมกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะหาก
ต้องใช้ร่วมกันทั งสองคนแล้วคงเกิดข้อขัดข้องและยุ่งยากขึ นได้ แต่ในการ ท่ีบิดาหรือมารดาคนใดคน
หนึ่งจะสามารถใช้อ้านาจปกครองนี จะต้องไม่มีข้อคัดค้านอย่างชัดเจนจากมารดาหรือบิดาอีกฝ่ายหนึ่ง 
ถ้าหากมีการคัดค้านนั นชัดแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว บิดาหรือมารดาฝ่ายนั นจะกระท้าไม่ได้ ฉะนั น 
มารดาเพียงคนเดียวจึงมีสิทธิ์ใช้อ้านาจปกครองบุตรผู้เยาว์โดยฟ้องคดีแทนบุตรได้68 อ้านาจปกครอง
บุตรของบิดาและมารดานี  มารดาหรือบิดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสละให้แก่กันโดยเด็ดขาดไม่ได้ หรือบิดา
และมารดาจะตกลงกันมอบอ้านาจปกครองบุตรให้แก่บุคคลภายนอกก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะ
อ้านาจปกครองบุตรของบิดามารดาเป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้ของบิดาหรือมารดา จึงไม่อาจมอบให้
ผู้อื่นเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครองบุตรแทนตนได้โดยการเปล่ียนตัวผู้ใช้อ้านาจปกครองและโอนอ้านาจของ
บุตรท่ีตนมีไปทั งหมด เว้นแต่จะเป็นการมอบหมายให้กระท้ากิจการเฉพาะเรื่อง เช่น ในการฟ้องคดี
แทนบุตรบิดามารดาอาจมอบให้บุคคลอื่นกระท้าแทนตนได้ เป็นต้น  

                                            
67 มาตรา 1566 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
68 ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 605-606. 
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ส้าหรับอ้านาจปกครองของบิดามารดานั น กฎหมายได้ก้าหนดสิทธิของผู้ใช้อ้านาจ
ปกครองไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 156769  บิดามารดาผู้ใช้อ้านาจปกครอง
บุตรผู้เยาว์ มีสิทธิในฐานะท่ีเป็นผู้ปกครองโดยธรรมชาติ (Natural Guardian) ของบุตร ในอันท่ีจะ
ควบคุมดูแลปกป้องเพื่อประโยชน์ของบุตรที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การท่ีบิดามารดาผู้ใช้
อ้านาจปกครองมีหน้าท่ีต้องให้ความอุปการะเลี ยงดูในการศึกษาแก่บุตร จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องให้บุตรอยู่
ในความควบคุมดูแลของบิดามารดา กฎหมายจึงให้สิทธิบิดามารดาท่ีจะก้าหนดท่ีอยู่ของบุตรว่าจะให้
อยู่ท่ีใดตามท่ีเห็นสมควร 

ในการควบคุมดูแลให้การศึกษาอบรมบุตรนั น บิดามารดาอาจจ้าเป็นต้องท้าโทษบุตรบ้าง
กฎหมาย จึงให้สิทธิในการท้าโทษไว้ แต่การท้าโทษจะต้องลงโทษตามสมควรเพื่อประโยชน์ในการว่า
กล่าวส่ังสอนบุตรเท่านั น หากเป็นการลงโทษรุนแรงเกินไปหรือเพราะโกรธแค้น บิดามารดาอาจมี
ความผิดฐานท้าร้ายร่างกายหรืออาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท้าละเมิดในทางแพ่งได้ ส่วน
การให้บุตรท้าการงานนี เป็นวิธีการหนึ่งในการอบรมส่ังสอนบุตร กฎหมายจึงให้สิทธิบิดามารดาท่ีจะใช้
บุตรท้าการงานได้ แต่การให้บุตรท้างานนี ต้องเป็นไปตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูปของ
บุตร 

ดังนั น หากบิดามารดาผู้ใช้อ้านาจปกครองบุตร ใช้อ้านาจปกครองบุตรโดยมิชอบ (Abuse 
the parental power)70 เช่น การกระท้าทารุณให้บุตรท้างานหนักเกินแก่ความสามารถและ
ฐานานุรูป ทอดทิ งหรือปล่อยปละละเลยบุตรจนน่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1582 ให้อ้านาจศาลในการมีค้าส่ังเพิกถอนอ้านาจปกครอง
ของบิดามารดาได้ ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

                                            
69 มาตรา 1567 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
70 การใช้อ้านาจปกครองบุตรโดยมิชอบ (Abuse the parental power) หมายถึง การ กระท้าท่ี

ต้่ากว่ามาตรฐานในการดูแลบุตรท่ีสังคมจะยอมรับได้ (below minimum standards of care 
which the community will tolerate) วินิจฉัยตามความรู้สึกของวิญญูชนท่ัวไป ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เด็ก โดยตรง เช่น การทารุณกรรมลงโทษบุตรโดยใช้วิธีโหดร้าย การให้บุตรท้างานโดยเส่ียง
อันตรายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การยุยงให้บุตรประกอบอาชีพอาชญากรรม การทอดทิ งปล่อยปละ
ละเลยไม่เลี ยง ดูบุตร ทั งมีพฤติการณ์ส่อไปทางท่ีเป็นภัยแก่ทรัพย์สินของบุตร 
 โครงการสนับสนุนขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ) , กฎหมายและ 
แนวทางปฏิบัติในประเทศไทยเฉพาะกรณีที่ไม่สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันกฎหมายอาญา, 2543), หน้า 15. 
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2) อ้านาจปกครองของผู้ปกครอง 
ตามธรรมเนียมแต่โบราณเด็กก้าพร้าไม่ปรากฏตัวบิดามารดา หรือบิดามารดาไม่สามารถ

เลี ยงดูได้ ในสมัยก่อนมักจะถูกน้าไปฝากกับเจ้าอาวาสท่ีวัดให้ท่านเป็นผู้ปกครองดูแลแทนบิดา มารดา
ต่อไป เพื่อให้เป็นคนดีอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ ทั งนี เพราะสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธและศรัทธาในวัด 
คนไทยจึงมีความเช่ือว่าวัดเป็นสถานท่ีกล่อมเกลาจิตใจ ลักษณะนิสัยของลูกหลานให้อยู่ในกฎเกณฑ์
และศีลธรรมอันดีของสังคม ความเช่ือเช่นนี ท้าให้วัดกลายเป็นสถานท่ีปกครองของเด็ก เป็นท่ีสองรอง
จากบิดามารดา โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองและเด็กเป็นผู้อยู่ในปกครอง การท่ีน้าเด็กมาฝากไว้กับ
เจ้าอาวาสนั น เด็กย่อมได้รับการดูแลแตกต่างกันไป ดังนั นเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อ
ประโยชน์ของเด็ก จึงจ้าเป็นต้องบัญญัติหลักเกณฑ์และขอบเขตเรื่องความปกครองไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว บรรพ 5 ซึ่งได้แนวคิดมาจากธรรมเนียมประเพณีไทย
ตั งแต่สมัยโบราณท่ีสืบทอดกันมาระหว่างเจ้าอาวาสกับเด็กเพียงแต่มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลง71  

กฎหมายครอบครัวจึงได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี ในช่ือว่าความปกครอง 
ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกศาลถอนอ้านาจ
ปกครอง จะตั งให้มีผู้ปกครองขึ นในระหว่างเป็นผู้เยาว์ก็ได้ตามมาตรา 158572 

ดังนั น “เด็ก” ตามความหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ย่อมถือว่าเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1973 ผู้เยาว์ถือว่าเป็นบุคคลท่ีอ่อนอายุ อ่อนประสบการณ์ และขาดการ
ควบคุมสภาพจิตใจ จึงถือว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถ เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่อาจจัดการ
กิจการและทรัพย์สินของตน ดังนั น กฎหมายจึงก้าหนดให้บิดามารดาเป็นผู้ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
จนกว่าบุตรนั นมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ บิดามารดาจึงถือว่าเป็นผู้ปกครองโดยธรรมชาติ ( Natural 
Guardian) หากบิดามารดาผู้ใช้อ้านาจปกครองไม่สามารถใช้อ้านาจปกครองได้หรือถูกศาลถอน
อ้านาจปกครองแล้วนั น จึงจ้าเป็นจะต้องจัดให้มีบุคคลอื่นมาท้าหน้าท่ีดูแลบุตรแทนบิดามารดา โดยมี
อ้านาจในการดูแลปกป้องคุ้มครองบุตรเฉกเช่นเดียวกับบิดามารดาซึ่งเรียกว่า “ผู้ปกครอง” 
(Guardian) หรือท่ีตามกฎหมายโรมันเรียกว่า “ติวเตอร์” (Tutor)74 แนวคิดในการตั งผู้ปกครองก็เพื่อ
ประโยชน์แก่เด็กท่ีก้าพร้าหรือขาดบิดามารดาผู้ให้ก้าเนิด 

                                            
71 สมพร พรหมหิตาธร, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว , 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า 129-130. 
72 มาตรา 1585 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
73 มาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
74 ประสพสุข บุญเดช, เริ่องเดิม, หน้า 717. 
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อย่างไรก็ตามผู้ปกครอง (Guardian) ย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเสมือนบิดา
มารดาผู้ใช้อ้านาจปกครองและมีอ้านาจปกครองเช่นเดียวกับบิดามารดา ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1598/275 และ มาตรา1598/376  ผู้ปกครองจะต้องให้การอุปการะเลี ยงดูจนกว่า
ผู้ท่ีอยู่ ในปกครองจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ เมื่อผู้อยู่ในปกครองบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้ปกครองก็ไม่มี
หน้าท่ีท่ีจะต้องอุปการะเลี ยงดูอีกต่อไป อ้านาจปกครองของผู้ปกครองย่อมสิ นสุดลง 77 แม้จะผู้อยู่ใน
ปกครอง กลายเป็นคนทุพพลภาพก็ตาม 

ผู้ปกครองถือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้อยู่ในปกครองตามบทบัญญัติมาตรา 1598/3 
ใน  ฐานะยังกล่าว จึงท้าให้ผู้ปกครองมีหน้าท่ีต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมในการท่ีผู้อยู่ในปกครองจะท้า
นิติ กรรมใดๆ ตามมาตรา 21 มิฉะนั นนิติกรรมท่ีผู้อยู่ในปกครองท้าขึ นจะตกเป็นโมฆียะ  

ดังนั นจึงเห็นได้ว่ามีบุคคล 2 ประเภทท่ีสามารถมีอ้านาจปกครองเด็กได้ คือ บิดามารดา 
หรือ ผู้ปกครอง เด็กเมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะจ้าเป็นท่ีจะต้องมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้การปกป้องดูแล
จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะโดยต้องกระท้าการใดๆโดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก ในกรณี
ท่ี มารดาน้าเด็กมาทอดทิ ง จึงถือว่ามารดาละทิ งหน้าท่ีในการดูแลคุ้มครองบุตรของตน ท้าให้เด็กคน 
ดังกล่าวจึงขาดผู้ดูแล จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องให้การปกป้องคุ้มครองแก่เด็กโดยเร็วท่ีสุด 

2.3.1.3 การสิ นสุดของอ้านาจปกครอง 
การสิ นสุดของอ้านาจปกครองนั น ศาสตราจารย์ ม .ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้กล่าวไว้ว่า

อ้านาจสิ นสุดได้ด้วยเหตุสองประการ คือ เมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะ และศาลถอนอ้านาจปกครองของ
บิดามารดา ในขณะท่ีศาสตราจารย์สอาด นาวีเจริญ ได้กล่าวว่าการสิ นสุดของอ้านาจปกครองนั น
พิจารณาได้ 2 ประการ คือ ผู้ใช้อ้านาจปกครองกับผู้ใต้อ้านาจปกครอง กล่าวคือ กรณีอ้านาจปกครอง
สิ นไปเพราะผู้ใช้อ้านาจปกครองตาย หรือถูกถอนอ้านาจ หรือเมื่ออ้านาจปกครองตกแก่มารดา อีก
ประการหนึ่ง คือ ผู้อยู่ใต้อ้านาจปกครองบรรลุนิติภาวะ หรือตาย78 

อ้านาจปกครองถือเป็นอ้านาจโดยชอบธรรมของบิดามารดา รัฐ บุคคลภายนอกหรือศาลก็
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการอ้านาจปกครองของบิดามารดาได้ เว้นแต่การใช้อ้านาจปกครองของ
บิดา มารดาต่อบุตรนั นขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็นการกระท้าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าเกิด

                                            
75

 มาตรา 1598/2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
76 มาตรา 1598/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
77 มาตรา 1598/6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
78 สหทัย จันทร์เจริญ, เหตุถอนอ านาจปกครองบิดามารดา :ศึกษากรณีผู้ใช้อ านาจ

ปกครอ ง เป็นผู้ ไ ร้ ความสามารถ  (วิ ทย านิ พนธ์ป ริ ญญามหาบัณฑิ ต  คณะนิ ติ ศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 19. 
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ประโยชน์ต่อตัวเด็ก รัฐจึงสามารถเข้าไปแทรกแซงการใช้อ้านาจปกครองบุตรได้ หากมีบิดามารดามี
พฤติการณ์ท่ี ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครองบุตรอีกต่อไป กฎหมายจึงจ้าเป็นท่ีจะต้องเข้าไป
ให้ความคุ้มครอง โดยได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง79 โดย
ได้วางหลักให้ศาลสามารถถอนอ้านาจปกครองของบิดามารดาทั งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

จึงมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาว่าในกรณีท่ีมารดาน้าเด็กมาทอดทิ งนั น จะถือว่ามารดามี
พฤติการณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุให้รัฐสามารถใช้อ้านาจของตนในการถอนอ้านาจปกครอง
มารดาได้ทันทีนับตั งแต่น้าเด็กมาทอดทิ ง หรือให้อ้านาจปกครองสิ นสุดภายในก้าหนดระยะเวลาท่ี
ก้าหนดไว้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ฉบับนี มุ่งศึกษาเฉพาะการสิ นสุดอ้านาจปกครองโดยศาล
มีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองเท่านั น ซึ่งเหตุท่ีศาลใช้ในการถอนอ้านาจการปกครองของมารดา มี
รายละเอียดดังต่อไปนี   

 1) ผู้ใช้อ้านาจปกครอง ใช้อ้านาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ  
การใช้อ้านาจปกครองเกี่ยวกับตัวผู้เยาว์นั น หมายความรวมถึงทั งการกระท้าและละเว้น

การกระท้าโดยมิชอบ อันท้าให้เกิดความเสียหายทางกาย จิตใจ หรือสวัสดิภาพของบุตร อาทิ การ
ลงโทษบุตรเกินสมควร ท่ีมิใช่เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะอบรม ส่ังสอนบุตร การใช้ให้บุตรท้างานผิด
กฎหมาย ส่ังสอนให้บุตรประพฤติช่ัว ไม่ให้การอุปการะเลี ยงดูและการศึกษาแก่บุตร80  รวมถึงการ
กระท้าอันมิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 26 ด้วย ดังนั นเมื่อการใช้
อ้านาจปกครองท้าให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุตรไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ จึงมีเหตุอันสมควรท่ี
ศาลจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองได้  

2) ผู้ใช้อ้านาจปกครองประพฤติช่ัวร้าย 
การประพฤติช่ัวร้าย (Gross Misconduct) หมายความว่า ความประพฤติท่ีไม่สมควร ไม่

มีศีลธรรมช่ัวช้าเลวทรามสังคมไม่อาจยอมทนได้81 ทั งนี ต้องพิจารณาจากเจตนารวมถึงความรู้สึกของ
สังคม บุคคลท่ัวไปหรือวิญญูชน ซึ่งเปล่ียนไปตามยุคสมัย ตัวอย่างจากแนวค้าพิพากษาในเรื่องการ
ประพฤติช่ัว ยกตัวอย่างเช่น บิดาของผู้เยาว์ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ้าเกี่ยวกับการจ้าหน่ายยาเสพติดและ
ไม่ได้อุปการะเลี ยงดูผู้เยาว์82 หรือ การทอดทิ งบุตร (Abandon the child) การกระท้าผิดทางเพศต่อ

                                            
79 มาตรา 1582 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
80 รัศฎา เอกบุตร , ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย

ครอบครัว บิดามารดา และบุตร, พิมพ์ครั งท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 175. 
81 ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 681. 
82 ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2563/2544 (เนติ) 
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บุตร เป็นต้น หรือ อาจจะเป็นการกระท้าของตัวบิดาหรือมารดาเอง เช่น บิดาหรือมารดาประกอบ
อาชีพผิดกฎหมาย ติดยาเสพติด  เป็นต้น อันจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก  

การถอนอ้านาจปกครองตามเหตุ 2 ประการข้างต้นนี  จะกระท้าได้โดยอัยการ หรือญาติ
ของผู้เยาว์เป็นผู้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีค้าส่ังให้ถอนอ้านาจปกครอง เองก็ได้ เมื่อเห็นว่าการใช้
อ้านาจปกครองของผู้ปกครองนั นท้าให้เด็กได้รับความเสียหาย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง ได้ให้อ้านาจศาลถอนอ้านาจปกครองได้โดยล้าพังไม่ต้องให้ผู้ใดร้อง
ขอก็ได้ หากมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่ากฎหมายได้ให้อ้านาจแก่ศาลเป็น
พิเศษ ในอันท่ีจะป้องกันสวัสดิภาพและรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ 83  

ดังนั นเห็นว่าการท่ีมารดาน้าเด็กมาทอดทิ งนั น ย่อมถือว่าการกระท้าดังกล่าวของมารดา
ย่อมถือว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ ตามปกติแล้วมารดาผู้ให้ก้าเนิดย่อมมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเลี ยงดูบุตร
ของตนให้เติบโต เมื่อมารดาไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนจึงถือว่ามารดาใช้อ้านาจปกครองของตนเกี่ยว
แก่ตัวบุตรโดยมิชอบ อีกทั งการทอดทิ งเด็กนั นเมื่อพิจารณาตามหลักวิญญูชนแล้วย่อมถือได้ว่าเป็นการ
ประพฤติช่ัวร้าย ด้วยเหตุผลสองประการท่ีกล่าวมาข้างต้น ศาลจึงสามารถถอนอ้านาจปกครองจาก
มารดาได้ แต่การการถอนอ้านาจปกครองโดยค้าส่ังศาลนั นต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ เมื่อ
การทอดทิ งเด็กเป็นเหตุอันสมควรท่ีจะถอนอ้านาจปกครองได้ จึงควรท่ีจะก้าหนดให้อ้านาจปกครอง
ของมารดาท่ีทอดทิ งเด็กสิ นสุดลงนับแต่น้าเด็กมาทิ งหรือภายในก้าหนดระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 

2.3.2 ทฤษฏีเก่ียวกับอ านาจปกครอง 
 ในการศึกษาเรื่องอ้านาจปกครองของมารดาท่ีทอดทิ งเด็กนั น จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับอ้านาจปกครองว่ามีทฤษฏีใดบ้างท่ีอธิบายถึงผู้มีอ้านาจในการใช้อ้านาจปกครอง 
เพื่อน้ามาวิเคราะห์ถึงกรณีเด็กท่ีถูกทอดทิ งว่าอ้านาจปกครองอยู่ท่ีผู้ใด จากการศึกษาพบว่ามีทฤษฏีท่ี
เกี่ยวข้องกับอ้านาจปกครอง ดังต่อไปนี   

2.3.2.1 ทฤษฏีบิดาเป็นใหญ่ (Patriarchal Theory)84 
บัคโอเฟน (JJ Bachofen : 1815-1866 ) ได้กล่าวว่าเมื่อสังคมเริ่มเจริญขึ น จากแต่เดิมท่ี

ชายต้องออกไปล่าสัตว์ หาอาหารที่ต้องเดินทางห่างจากบ้าน เริ่มเปล่ียนแปลงไปท้าการเพาะปลูกแทน
จึง ท้าให้มีการตั งถิ่นฐานถาวร ผู้ชายไม่ต้องเร่ร่อนออกไปหาอาหาร ท้าให้ชายอยู่ติดบ้านมากขึ นและ
ทราบว่าใครเป็นบุตรของตน จึงสามารถอ้างสิทธิความเป็นบิดาได้ ผู้ชายมีหน้าท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว  

                                            
83 ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1395/2511 (เนติ) 
84 ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ , ครอบครัวและเครือญาติ, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2543), หน้า 6-7. 
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ปกป้องภริยาและบุตร อ้านาจปกครองจึงเปล่ียนจากผู้หญิงมาท่ีผู้ชาย ตามแนวคิดของทฤษฏีนี จึงถือ 
ว่าบิดาเป็นใหญ่ (Patriarchal) มีอ้านาจเหนือมารดา อ้านาจปกครองอยู่ท่ีบิดา 

เฮนรี่ ซัมเนอร์ เมน (Henry Sunmer Maine : 1822-1888 ) นักกฎหมายชาวอังกฤษได้
ตีพิมพ์หนังสือช่ือว่า กฎหมายโบราณ (Ancient Law) ซึ่งได้เสนอทฤษฎีท่ีว่าด้วยอ้านาจของบิดา
ภายในครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวเริ่มแรกของมนุษย์เป็นการสืบเชื อสายทางบิดา  (Patriarchal) 
การก้าหนดท่ีอยู่อาศัยก็เป็นการตัดสินใจของบิดา สังคมในอดีตโบราณจะเป็นการรวมตัวกันเป็น 
ครัวเรือนท่ีมีผู้ชายเป็นอาวุโสสูงสุดเป็นหัวหน้าท่ีมีอ้านาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ภายในครอบครัว และมีอ้านาจปกครอง สามารถก้าหนดการอยู่หรือตายของภรรยาและบุตรได้ 

2.3.2.2 ทฤษฏีมารดาเป็นใหญ่ (Matriarchal Theory)85 
บัคโอเฟน (JJ Bachofen : 1815-1866 ) นักนิติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ ได้ตีพิมพ์

หนังสือช่ือว่าสิทธิทางมารดา (Mother Right) โดยมีข้อสรุปว่า ในยุคท่ีสังคมยังไม่เจริญ เมื่อเด็กเกิด 
มา บุคคลแรกที่เด็กได้พบและสัมผัสคือมารดา เพราะบิดามีหน้าท่ีต้องออกล่าสัตว์ หาอาหารมาเลี ยงดู
ครอบครัว เด็กจึงมีความสนิทสนม คุ้นเคยรู้จักแต่มารดาท่ีเป็นผู้ให้ก้าเนิดและเลี ยงดู แต่ไม่ทราบว่า
ใครคือบิดาของตน การสืบเชื อสายจึงสืบได้เฉพาะทางมารดาจึงน้าไปสู่สิทธิทางมารดา ท่ีถือว่าผู้หญิง
เป็นใหญ่ ควรได้รับการยกย่อง และเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครองบุตร 

2.3.2.3 ทฤษฏีเด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่ 
สังคมแรกของเด็กทุกคนนับตั งแต่ลืมตา คือ ครอบครัว และผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กมากท่ีสุด

คือ บิดาและมารดา เพราะเป็นผู้ให้ก้าเนิดและมีหน้าท่ีต้องเลี ยงดู เป็นผู้ใช้อ้านาจปกครอง ดังนั น
แนวความคิดนี จึงถือว่าเป็นแนวคิดกระแสหลัก พบได้ในหลายสังคม เป็นแก่นความคิดท่ีว่าบุตรถือเป็น
ทรัพย์สินของบิดามารดาจะกระท้าการอย่างไรกับบุตรก็ได้ ไม่ว่าจะการใช้อ้านาจปกครองนั นจะ
เป็นไปในทางปกป้องคุ้มครองหรือละเมิดสวัสดิภาพของบุตร เช่น การใช้แรงงาน การลงโทษ หรือ
แม้แต่การขายบุตรให้บุคคลอื่น รัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงการใช้อ้านาจปกครองนี   

แนวคิดนี เกิดขึ นตั งแต่สมัยสุเมเรียนและบาบิโลนตลอดจนมาถึงสมัยกรีกและอียิปต์
โบราณ และทฤษฏีนี มีความส้าคัญมากต่อการปฏิบัติต่อเด็กในสมัยโรมัน เพราะในสมัยโรมันนั นถือว่า
อ้านาจของบิดาเป็นใหญ่เหนือภรรยาและบุตร กฎหมายโรมันได้ให้อ้านาจบิดาเป็นผู้ตัดสินการมีชีวิต

                                            
85 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
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อยู่ของภรรยาและบุตรเสมือนทาส86  เด็กท่ีถือก้าเนิดขึ นมาในสมัยนั น ไม่มีแม้แต่สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด 
การจะมีชีวิตรอดหรือไม่นั นขึ นอยู่ที่บิดาเป็นผู้ตัดสิน 

2.3.2.4 ทฤษฏีรัฐเป็นบิดามารดาของเด็กทุกคน (Parent Patriae)87 
โดยปกติแล้วอ้านาจปกครองย่อมอยู่ท่ีบิดามารดา แต่เมื่อระบบครอบครัวของโรมันก้าลัง

เริ่มเส่ือมสลาย ประกอบกับแนวคิดของชาวคริสเตียนท่ีเช่ือว่าสังคมนั นส้าคัญกว่าครอบครัว ท้าให้เกิด
ทฤษฏีใหม่ คือการท่ีรัฐเข้ามาแทรกแซงระบบครอบครัว รัฐเช่ือว่าตนมีอ้านาจเหนือเด็กทุกคนในรัฐ 
และเด็กทุกคนถือเป็นทรัพยากรของรัฐ ในสมัยนั นจะมีการฝึกเด็กทุกคนให้เป็นนักรบ หากเด็กคนใดท่ี
อ่อนแอกว่าจะต้องถูกก้าจัด เพื่อให้เหลือเพียงเด็กท่ีแข็งแรงและเป็นก้าลังท่ีส้าคัญของรัฐต่อไป รัฐ
จะต้องให้ความปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคน โดยรัฐถือว่าตนมีอ้านาจปกครองในตัวเด็กทุกคนด้วย
เช่นกัน แนวคิดการปฏิบัติต่อเด็กท่ีว่าเป็นสมบัติของสังคมหรือรัฐนั น ได้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยมี
แนวคิดสมัยใหม่มารองรับซึ่งแนวคิดรัฐสมัยใหม่มีการพัฒนาตั งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เพื่อ
ต่อต้านกับอ้านาจศาสนาท่ีครอบง้าความคิดของยุโรปในช่วงตลอดสมัยยุคกลาง แนวความคิดเด็กเป็น
สมบัติของรัฐหรือสังคมของรัฐสมัยใหม่ท่ีปรากฏชัดเจน ได้แก่ แนวคิดของประเทศสังคมนิยมท่ีรัฐ
มักจะเข้าไปอบรมเลี ยงดูเด็กเพื่อสืบทอดแนวคิดของรัฐสังคมนิยมเอาไว้88 

ค้าว่า “Parens Patraie” ค้านี เป็นภาษาละติน ถูกน้ามาใช้เป็นครั งแรกในประเทศ
อังกฤษเป็นการน้ามาใช้ในศาลท่ีมีช่ือว่า เดอะชานเชอรีคอร์ท (The Chancery Court) เพื่อพิทักษ์
ปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินและสวัสดิภาพโดยท่ัวไปของเด็กและเยาวชน ซึ่งในขณะนั นปรัชญา
พื นฐาน ดังกล่าวนี  มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์มีอ้านาจในการปกครองในฐานะบิดาของ
ประเทศ” (Power of the father) เนื่องจากบทบาทของพระมหากษัตริย์ในประเทศอังกฤษตาม
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ขณะนั นพระมหากษัตริย์จะมีอ้านาจในการปกครองและมีฐานะ
เปรียบเสมือนเป็นบิดาของประเทศ (The role of the king to be as the father of his country) 

                                            
86 สุภกา ศิริทรัพย์, การคุ้มครองสิทธิเด็ก : ศึกษากรณีการล่วงเกินทางเพศต่อเด็กโดย

บุคคลในครอบครัว (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง , 
2542), หน้า 54. 

87 สุดจิต เจนนพกาญจน์, กระบวนการทัศน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนไทย (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2546), หน้า 26-27. 

88 อุรวดี ประดิษฐผลพานิช, การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว: กรณีศึกษาข้อพิพาทการใช้
อ านาจปกครองบุตรในศาลเยาวชนและครอบครัว (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 14. 
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โดยมีผู้แปลความหมายของปรัชญาพื นฐานนี ไว้ว่า “รฐัหรือประเทศท่ีมีอ้านาจอธิปไตยมีอ้านาจหน้าท่ี
อันชอบธรรมในการดูแลเด็กและเยาวชนทั่วราชอาณาจักร ท่ีถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่  หรือถูกละเมิดสิทธิ โดยบิดามารดา ซึ่ งศาลจะเป็น ผู้ใช้อ้านาจหน้า ท่ีดังกล่าวนี แทน
พระมหากษัตริย์ (Power of the king) เพื่อสวัสดิภาพของเด็ก (Child Welfare) 

สุดจิต เจนนพกาญจน์  ได้ให้ความหมายของปรัชญาพื นฐาน (Parens Patraie) หมายถึง 
รัฐ มีอ้านาจในการปกครองดูแลเด็กและเยาวชนท่ีบิดามารดาไม่สามารถปกครองดูแลได้ในฐานะ
ตัวแทนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เพื่อสวัสดิภาพของเด็ก ด้วยเหตุนี ปรัชญาพื นฐานดังกล่าว จึงเป็น
รากฐานของ กระบวนทัศน์แบบสวัสดิการเด็ก ซึ่งถือเป็นกระบวนทัศน์หลัก การประยุกต์ใช้ปรัชญานี 
ภายใต้กระบวนทัศน์แบบสวัสดิการเด็กจะน้ามาใช้กับเด็กและเยาวชนที่มีความจ้าเป็นจะต้องได้รับการ
สอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือ เพราะว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนไม่สามารถปกครอง
ดูแลได้ ไม่ใช่เพราะว่าเด็กและเยาวชนเหล่านั นกระท้าผิด 

2.3.2.5 ทฤษฏีเด็กมีสิทธิอ้านาจในฐานะปัจเจกบุคคล89 
ทฤษฏีนี เป็นการมองว่าเด็ก มีสิทธิและคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับบุคคลท่ัวๆไป  

ดังนั นแม้เด็กอยู่ในครอบครัวอยู่ในความดูแลของบิดามารดา แต่เด็กก็ถือว่ามีสิทธิและเสรีภาพส่วน
บุคคลอยู่ในตัวเองด้วย สังคมหรือรัฐจึงต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว ทฤษฏีนี เห็นว่ารัฐมีส่วน 
ร่วมในการเป็นเจ้าของเด็กเช่นเดียวกับบิดามารดา ทั งเด็กและบิดารมารดาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
มารดาย่อมมีสิทธิเป็นเจ้าของเด็กในฐานะผู้ให้ก้าเนิด ตราบเท่าท่ีเด็กได้รับการเลี ยงดูอย่างถูกวิธี ไม่ 
กระท้าการใดๆอันเป็นการเส่ือมเสียต่อสวัสดิภาพทั งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงไม่กระท้าการใดๆ
อันเป็นการขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก แต่เมื่อใดก็ตามท่ีบิดามารดาใช้อ้านาจปกครองบกพร่อง 
หรือมีเหตุอันท่ีกระท้าหน้าท่ีในฐานะผู้ใช้อ้านาจปกครองไม่ได้ รัฐหรือองค์กรเอกชนมีหน้าท่ีต้องเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือโดยวิธีการที่เหมาะสมแก่เด็ก โดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กไว้เป็นอันดับแรก 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าทฤษฏีท่ีว่าอ้านาจปกครองอยู่ท่ีบิดาหรือมารดานั น ย่อมเกิดจากสภาพ
สังคม ความคิด และวัฒนธรรม ในแต่ละยุคสมัยท่ีมีความแตกต่างกันและการพัฒนาขึ นเรื่อยๆ
ตามล้าดับ เมื่อศึกษาแล้วจึงพบว่าไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา มักจะคิดว่าตนเป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตร 
โดยบิดาเช่ือว่าอ้านาจปกครองเป็นของตนเนื่องจากตนเป็นผู้ชายและเป็นหัวหน้าครอบครัว ส่วน
มารดาเช่ือว่าอ้านาจปกครองย่อมต้องเป็นของตน เพราะตนมีความใกล้ชิดกับบุตร ตนเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ี
ในการอบรม ส่ังสอน และดูแลบุตรมากกว่าบิดา ส่วนในมุมมองของทฤษฏีท่ีว่าบุตรเป็นสมบัติของบิดา
มารดานั น เกิดจากแนวคิดท่ีว่าบิดามารดาจะท้าอย่างไรกับบุตรก็ได้ เพราะบุตรเป็นเสมือนทรัพย์ของ

                                            
89 กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
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บิดามารดา ทฤษฏีนี บิดาและมารดาจึงเช่ือว่าทั งบิดาและมารดาย่อมมีอ้านาจปกครองบุตรอย่างเท่า
เทียมกัน    

ในขณะท่ีรัฐเองถือว่าตนมีอ้านาจปกครองเด็กทุกคนเช่นเดียวกัน ตามทฤษฏีรัฐเป็นบิดา
ของเด็กทุกคน (Parens Patraie) ท่ีรัฐสามารถแทรกแซงอ้านาจของบิดามารดาได้ หากบิดามารดานั น
ใช้อ้านาจปกครองท่ีมีไปในทางท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็ก หรือหากมองในมุมมอง
ของทฤษฏีเด็กมีสิทธิอ้านาจในฐานะปัจเจกบุคคลนี  ย่อมแสดงว่าให้เห็นว่าถึงแม้บิดามารดาจะเป็นผู้
อบรม ส่ังสอน เลี ยงดูบุตร แต่บิดามารดาก็มิใช่ผู้ท่ีสามารถกระท้าการใดๆ อันขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนได้ บิดามารดายังต้องให้การเคารพสิทธิของบุตรด้วย รวมถึงหากจะกระท้าการใดๆ จะต้อง
ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก มิฉะนั นรัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงการใช้อ้านาจปกครองของ
บิดามารดาเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ใช้แนวทางตามหลักทฤษฏีรัฐเป็น
บิดาของเด็กทุกคน (Parens Patraie) และทฤษฏีเด็กมีสิทธิอ้านาจในฐานะปัจเจกบุคคล อันเห็นได้
จากการท่ีมีนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีหน้าท่ีในการ
ด้าเนินการต่างๆเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก ในกรณีท่ีมารดาไม่สามารถจะเลี ยงดูบุตรได้แล้วเลือกท่ีจะน้า
เด็กไปทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยนั น ย่อมถือว่ามารดากระท้าการใดๆอันกระทบต่อสวัสดิ
ภาพของเด็กตามทฤษฏีเด็กมีสิทธิอ้านาจในฐานะปัจเจกบุคคล อันเป็นเหตุให้รัฐสามารถเข้ามา
แทรกแซงการใช้อ้านาจปกครองของมารดาได้ และสมควรให้อ้านาจปกครองของมารดาสิ นสุดลง
นับตั งแต่มารดาทอดทิ งเด็ก โดยถือว่ารัฐเป็นมีอ้านาจปกครองเด็กแทนมารดาตามทฤษฏีรัฐเป็นบิดา
ของเด็กทุกคน (Parens Patraie) ด้วย 

ดังนั นหากมีการจัดตั งให้มีตู้รับเด็กโดยมีข้อก้าหนดถึงระยะเวลาในการสิ นสุดของอ้านาจ
ปกครองของมารดานับแต่น้าเด็กมาวางไว้ท่ีตู้รับเด็กนั น ถึงแม้จะเป็นการเข้าแทรกแซงการใช้อ้านาจ
ปกครองของมารดาโดยการถอนอ้านาจปกครองและส่งตัวเด็กให้แก่สถานสงเคราะห์เป็นผู้ดูแลเด็ก
แทนนั น รัฐถือว่าตนสามารถกระท้าได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพราะตนมีหน้าท่ีในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กทุกคนตามทฤษฏีรัฐเป็นบิดาของเด็กทุกคน (Parens Patraie) ดังเช่นในต่างประเทศ การ
ท่ีมารดาน้าเด็กมาวางไว้ที่ตู้รับเด็ก ถือว่ามารดาได้กระท้าการโดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้ว 
เด็กย่อมได้รับความปลอดภัยมากกว่าถูกน้าไปวางไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย เมื่อเด็กถูกน้าไปวางท่ีตู้
รับเด็กแล้ว จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐในการท่ีจะต้องให้ความคุ้มครองดูแลเด็ก และอ้านาจปกครองของ
มารดาจะสิ นสุดลงภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก้าหนดไว้ โดยให้รัฐเป็นผู้มีอ้านาจปกครองเด็กแทน
มารดา เพื่อท่ีรัฐจะได้ส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมต่อไป ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อตัวเด็กมากท่ีสุด  
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2.4  สรุปท้ายบท  
ในสมัยก่อนนั นการท่ีมารดาฆ่าเด็กหรือทอดทิ งเด็กมักจะถูกต้าหนิใน เรื่องของบาปบุญ เพราะ

สมัยนั นได้รับอิทธิพลจากศาสนา แต่ต่อมาการทอดทิ งเด็กได้ถูกพูดถึงในประเด็นของการละเมิดสิทธิ
เด็กและสมควรท่ีเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพแทน จากการศึกษาพบว่าตู้รับเด็กนั นมี
ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ ริเ ริ่มใช้งานมาตั งแต่คริสต์
ทศวรรษที่ 12 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยตู้รับเด็กในแต่ละประเทศจะ
มีลักษณะและการท้างานท่ีคล้ายคลึงกัน ตู้รับเด็กนี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางออกให้แก่มารดาผู้ไม่
พร้อมท่ีจะเลี ยงดูบุตรของตนสามารถน้าเด็กมาวางไว้ท่ีตู้รับเด็กนี ได้ และเป็นการช่วยลดอัตราการ
เสียชีวิตหรือพิการของเด็กท่ีจะถูกมารดาน้าไปทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ซึ่งตู้รับเด็กทารกนี  มี
ความสอดคล้องกับทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการมีชีวิต
รอด สิทธิในการได้รับการคุ้มครองหรือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีรัฐจะต้องค้านึงถึงเป็นล้าดับแรก 
เมื่อเด็กแรกเกิดยังไม่สามารถท่ีจะใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ี จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องปกป้อง
คุ้มครองเด็กทุกคน  

 ในส่วนของอ้านาจปกครองของมารดานั น ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมี
กฎหมาย Safe Haven Laws ได้ก้าหนดไว้ว่าหากมารดาน้าเด็กมาวางไว้ท่ีตู้รับเด็กแล้ว มารดาจะมี
ระยะเวลาท่ีจะสามารถกลับมารับตัวเด็กกลับคืนได้ภายในเวลาเท่าใด หากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว
แล้วอ้านาจปกครองของมารดาย่อมสิ นสุดลง และเด็กจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญ
ธรรมต่อไป แต่ในขณะท่ีประเทศไทยยังไม่มีมาตรการเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา การสิ นสุด
อ้านาจปกครองมีได้เพียงสองเหตุคือ การที่ศาลถอนอ้านาจปกครอง หรือ ผู้ใช้อ้านาจปกครองตาย แต่
วิทยานิพนธ์ฉบับนี มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีท่ีศาลถอนอ้านาจปกครอง จากการศึกษาพบว่าการท่ีมารดาน้า
เด็กไปทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยนั น ย่อมถือเป็นเหตุอันสมควรท่ีศาลมีอ้านาจในการถอน
อ้านาจปกครองมารดาได้ เพราะรัฐย่อมสามารถแทรกแซงการใช้อ้านาจปกครองของมารดาได้  หาก
มารดาใช้อ้านาจปกครองโดยมิชอบ ตามหลักทฤษฏีรัฐเป็นบิดามารดาของเด็กทุกคน และทฤษฏีเด็กมี
สิทธิอ้านาจในฐานะปัจเจกบุคคล 

ดังนั นหากประเทศไทยน้ามาตรการตู้รับเด็กทารกมาใช้โดยให้อ้านาจปกครองของมารดาสิ นสุด
ลงนับแต่ล่วงพ้นระยะเวลาท่ีสามารถมารับตัวเด็กกลับคืนได้ ย่อมท้าให้รัฐสามารถท่ีจะส่งเด็กเข้าสู่
กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้เร็วขึ นกว่าเดิมโดยไม่จ้าเป็นจะต้องรอค้าส่ังจากศาลหรือ
ด้าเนินการติดตามตัวมารดาอย่างท่ีปฏิบัติกับในปัจจุบัน ถือเป็นการช่วยให้เด็กได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับ
ครอบครัวใหม่ได้เร็วขึ น เพราะช่วงวัยแรกเกิดจนถึงหนึ่งปีถือเป็นช่วงเวลาท่ีส้าคัญท่ีสุดในการปู
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พื นฐานด้านพัฒนาการร่างกายรวมถึงจิตใจ ซึ่งจะได้ศึกษาถึงประเด็นสถานบริการตู้รับเด็กทารกตาม
กฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในบทท่ี 3 ต่อไป   
 
 



 

 บทที ่3
 
 

กฎหมายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาเกีย่วกับสถานบริการตู้รบัเด็กทารก 
 
 

เนื่องด้วยวิทยานิพนธ์ฉบับนี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายท่ีจะช่วยคุ้มครอง
และรักษาชีวิตของเด็กไม่ให้เสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้ามาทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่อ รวมถึง
การสิ นสุดอ้านาจปกครองของมารดาท่ีทอดทิ งเด็กไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย อันเนื่องมาจากในแต่ละ
ปีนั น มีเด็กไทยเป็นจ้านวนมากท่ีถูกน้ามาทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย สถิติดังกล่าวมิได้ลดลงแต่
อย่างใด และในจ้านวนเด็กเหล่านั น มีบางส่วนเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บก่อนจะมีพลเมืองดีมาพบ
เห็น ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาว่าในต่างประเทศนั น 
รัฐมีการน้ามาตรการใดมาใช้แก้ปัญหาเด็กถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยและช่วยคุ้มครองเด็กท่ี
ถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย  

จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมาย Safe Haven Laws มา
บังคับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิต หรือพิการจากการถูกมารดาน้าเด็กทารกมาตามสถานท่ีท่ีไม่
ปลอดภัย อันถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยรักษาชีวิตของเด็ก
ทารกมิให้เสียชีวิต หรือพิการจากการถูกน้าไปทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ อาทิ ห้องน ้าสาธารณะ 
ห้างสรรพสินค้า ใต้สะพาน ริมถนน หรือในสถานท่ีท่ีไม่มีผู้คนสัญจรไปมา เป็นต้น รวมถึงได้มีบัญญัติ
ถึงอ้านาจปกครองของมารดาไว้โดยชัดเจน ซึ่งจะท้าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถด้าเนินการส่งเด็กทารกเข้าสู่
กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ น ช่วยลดจ้านวนเด็กล้นสถานสงเคราะห์ และให้
เด็กได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในครอบครัวท่ีพร้อมจะดูแล และส่งเสริมสร้างพัฒนาการท่ีดีของเด็กต่อไป โดย
ในบทนี ผู้เขียนได้เลือกศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาใน  4 มลรัฐ อันได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา 
(Minnesota) กับกฎหมายของประเทศไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
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จุดเริ่มต้นของกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารกประเทศสหรัฐอเมริกา (Safe Haven 

Laws)90 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกานั นมีสถิติเด็กทารกถูกน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย

และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ น เช่น ทิ งในห้องน ้าสาธารณะ ถังเก็บขยะ เป็นต้น สภานิติบัญญัติของทุกมลรัฐ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกอันจากการถูกน้าไปทอดทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยเส่ียงต่อการ

เสียชีวิตของเด็กทารก มีการริเริ่มขึ นในมลรัฐเทกซัสเป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้กฎหมายท่ี

เรียกว่า "Baby Moes laws" กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กทารกหรือกฎหมายสถานบริการ

ตู้รับเด็กทารก ได้ประกาศใช้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มารดาหรือบิดาท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต91 ไม่สามารถเลี ยง

ดูบุตรของตนได้ สามารถท่ีจะน้าบุตรของตนไปวางไว้ ณ สถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีมลรัฐได้จัดตั งไว้

บริการโดยจะไม่ถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย แทนการน้าเด็กไปทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอัน

จะท้าให้เด็กทารกเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี  

1. ศึกษากฎหมายของแต่ละมลรัฐจากเว็บไซต์ของสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยเลือกมล

รัฐท่ีตนอาศัยอยู่ เว็บไซต์จะแสดงสถานท่ีจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารก อายุของเด็ก

ทารกท่ีสามารถน้าไปวางได้ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมารดา เจ้าหน้าท่ีสถาน

บริการตู้รับเด็กทารก และอ้านาจปกครองของแต่ละมลรัฐ92 

                                            
90 Child  Welfare Information Gateway, Infant Safe Haven Laws, Retrieved 

April 10,2018 from https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-
policies/statutes/safehaven/. 

91 ภาวะวิฤต หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เผชิญเหตุการณ์รุนแรง จนไม่สามารถ
หาทางออกได้ และส่งผลท้าให้เกิดอาการเครียด สับสน จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของ
ตนเองได้ 
 ศิริพร หนูนวล, บริการที่พึงประสงค์ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ไม่พึงปรารถนาในทัศนะของนัก
สั งคมสงเคราะห์  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  คณะ สังคมสง เคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 19. 

92 National Safe Haven Alliance, Baby Safe Haven,  Retrieved  June 15,2018 
from http://safehaven.tv/. 
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ภาพที่ 3.1 เว็บไซต์ของสถานบริการตู้รับเด็กทารก 
แหล่งที่มา: http://safehaven.tv/states/ 

 

2. จากนั นให้น้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกตามสถานท่ีท่ีมลรัฐจัดตั งไว้ 

เมื่อวางเด็กลงแล้วปิดประตูตู้ หลังจากนั นจะมีการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าท่ี

ทราบว่ามีเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก93 จากนั นเจ้าหน้าท่ีสถานบริการ

ตู้รับเด็กทารกจะออกมารับตัวเด็ก ตรวจสุขภาพเบื องต้นในทันที แจ้งและส่งตัวเด็กทารก

ไปยังหน่วยงานท่ีท้าหน้าท่ีดูแลสวัสดิภาพของเด็กประจ้ามลรัฐ และเด็กจะอยู่ในการดูแล

ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสวัสดิภาพเด็กของแต่ละมลรัฐจนกว่าจะได้รับการอุปการะจาก

ครอบครัวบุญธรรม โดยท่ัวไปกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่ละมลรัฐจะมี

ข้อก้าหนดแตกต่างกันเล็กน้อย แต่มีการก้าหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น ในมลรัฐเทกซัส 

(Texas ) หรือกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) ก้าหนดว่ามารดาท่ีน้าเด็กมาวางท่ี

สถานบริการตู้รับเด็กทารกไม่จ้าต้องระบุ ตัวตน หรือตอบค้าถามใดๆ แต่มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) ก้าหนดให้มารดาต้องเปิดเผยช่ือและข้อมูลทางการแพทย์ 

ในขณะท่ีมลรัฐมินิโซตา (Minnesota) ก้าหนดให้การเปิดเผยตัวตน หรือข้อมูลทาง

การแพทย์ขึ นอยู่กับความสมัครใจของมารดา อีกทั งมารดาหรือผู้ปกครองท่ีน้าเด็กไปวาง

ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกยังได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกฟ้องร้องในความผิดทางอาญา

                                            
93 Safe Haven Baby Boxes, Installing baby boxes, Retrieved  June 15,2018 

from http://www.safehavenbabyboxes.com/about-us.html. 

http://safehaven.tv/states/
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อันเกิดจากการทอดทิ งเด็ก เพราะถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายน้าเด็กทารกไปวางไว้ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัย แทนการน้าเด็กทารกไปทอดทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอันถือว่า

เป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมายและเด็กทารกเส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ  

 
 

ภาพที่ 3.2 สถานบริการตู้รับเด็กทารก 
แหล่งที่มา: http://www.safehavenbabyboxes.com/about-us.html 

 

ในปัจจุบันทั ง 50 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, 

D.C.) ได้มีการตรากฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก(Safe Haven Laws) เพื่อคุ้มครองเด็กทารก 

ลดอัตราการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย และซึ่งถือว่าเป็น

ทางเลือกให้แก่ผู้ปกครองท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ สามารถน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการ

ตู้รับเด็กทารกได้ ซึ่งกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก (Safe Haven Laws) ถือว่าการกระท้า

ดังกล่าวไม่เป็นการกระท้าความผิดทางอาญาอันจะต้องรับโทษตามกฎหมาย  หากมารดาหรือ

ผู้ปกครองได้ปฏิบัติถูกต้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ใน 11 มลรัฐ ได้ก้าหนดอายุของเด็กทารกท่ี

สามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ คือ จะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ช่ัวโมง หรืออายุไม่เกิน 

3 วันเท่านั น ในขณะท่ีอีก 19 รัฐ อนุญาตท่ีจะให้น้าเด็กทารกอายุถึงไม่เกิน 1 เดือน มาวางท่ีสถาน

บริการตู้รับเด็กทารกได้ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าแต่ละมลรัฐนั นมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องอายุของเด็ก

ทารกท่ีสามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก บุคคลท่ีมีอ้านาจน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถาน

บริการตู้รับเด็กทารก บทบาทหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก การให้ความคุ้มครองทาง

กฎหมายแก่มารดา รวมไปถึงสถานท่ีอันเป็นท่ีตั งของสถานบริการตู้รับเด็กทารก และการสิ นสุด

อ้านาจปกครองของมารดาเมื่อได้มีการน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก แตกต่างกันออกไป 

http://www.safehavenbabyboxes.com/about-us.html
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แต่หากมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก เช่น น้าเด็กไปทอดทิ งไว้ ณ 

สถานท่ีอื่นท่ีมิใช่สถานบริการตู้รับเด็กทารก การกระท้าดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการกระท้าความผิดทาง

อาญา มีโทษตามกฎหมาย 

แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละมลรัฐในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีสถานสงเคราะห์ (Foster Care) ท่ีคอย

ให้ความช่วยเหลือ และเป็นสถานท่ีพักพิงช่ัวคราวแก่เด็กท่ีถูกทารุณกรรม ละเมิด หรือถูกทอดทิ ง มี

เจ้าหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองและปกป้องสวัสดิภาพให้แก่เด็กทุกคน หากเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเด็กตก

อยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นอันตราย เจ้าหน้าท่ีจะต้องร้องขออ้านาจจากศาลในการแยกตัวเด็ก และส่งเด็ก

เข้าสถานสงเคราะห์เป็นการช่ัวคราว เป็นการให้ความคุ้มครองเบื องต้นแก่เด็ก หลังจากนั นจะมี

กระบวนการไกล่เกล่ียหาวิธีให้การสงเคราะห์เด็กอันจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กมากท่ีสุด ซึ่งจะเป็น

ข้อพิจารณาท่ีส้าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจถึงวิธีการท่ีจะให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เบื องต้นจะต้องมีการ

พุดคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าสามารถเลี ยงดูบุตรได้หรือไม่ หากผู้ปกครองไม่สามารถเลี ยงดูได้ ยังมีญาติ

สนิทท่ีสามารถให้การดูแลเด็กได้หรือไม่ หากเด็กมีญาติสนิท เจ้าหน้าท่ีก็จะส่งตัวเด็กให้ทดลองเลี ยง 

ติดตามและประเมินผลเรื่อยๆ แต่หากไม่มีญาติสนิทท่ีสามารถให้การเลี ยงดูเด็กได้เลย เจ้าหน้าท่ีก็

จะต้องให้การสงเคราะห์ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละรายโดยส่งเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ แบ่ง

สถานสงเคราะห์เด็กเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี  

1. สถานสงเคราะห์ช่ัวคราว (Emergency Foster Homes) หรือท่ีพักพิงฉุกเฉินซึ่งเด็ก

สามารถอยู่ในความดูแลได้ไม่เกิน 30 วัน  

2. สถานสงเคราะห์ (Foster Homes) เด็กจะอยู่ในความดูแลจนกว่าจะสามารถหา

ครอบครัวบุญธรรมได้  

3. สถานบ้าบัดหรือฟื้นฟูทางจิตใจ หากเด็กได้รับการทารุณกรรมทางจิตใจหรือร่างกาย

อย่างร้ายแรง และเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเด็กควรได้รับการบ้าบัด94 

จะเห็นได้ว่าถึงแม้ในแต่ละมลรัฐจะมีสถานสงเคราะห์ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและ

มารดาอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่มารดาอีกด้วย อัน

เนื่องมาจากหากมารดายังเป็นวัยรุ่นท่ีตั งครรภ์ก่อนวันอันควร อาจจะไม่ต้องการท่ีจะให้ผู้ใดทราบว่า

                                            
94 Child Protective Services, A Parent’s Guide To Foster Care, Retrieved  

June 15,2018 from https://www.dfps.state.tx.us/Child_Protection/. 
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ตนตั งครรภ์ กังวลท่ีจะขอความช่วยเหลือ เพราะหากจะน้าเด็กไปให้สถานสงเคราะห์ จะต้องเดินทาง

ไปยังสถานสงเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีสถานสงเคราะห์ย่อมมีการพูดคุยเสนอแนวทางให้มารดาเลี ยงบุตร

ด้วยตนเอง ติดต่อญาติ ขอข้อมูลเบื องต้น และบันทึกประวัติต่างๆไว้  มารดาจึงมักไม่ค่อยน้าเด็กไป

ฝากท่ีสถานสงเคราะห์เพราะไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน รวมถึงไม่อยากตอบค้าถามใดๆ ดังนั นในแต่

ละมลรัฐจึงมีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ให้บริการแก่มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตน

ได้และตัดสินใจท่ีจะยกบุตรของตนให้เข้าสถานสงเคราะห์ เพื่อท่ีเด็กจะได้เข้าสู่กระบวนการหา

ครอบครัวบุญธรรม โดยท่ีมารดาสามารถน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแทนการ

น้าไปทอดทิ งในสถานท่ีสาธารณะท่ีไม่มีความปลอดภัยต่อเด็ก ในบางมลรัฐ เช่น มลรัฐเทกซัส (Texas) 

หรือกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) ก้าหนดให้มารดาไม่ต้องตอบค้าถาม หรือให้ข้อมูลใดๆแก่ 

เจ้าหน้าท่ี เว้นแต่มารดาจะสมัครใจจะเปิดเผยช่ือ หรือให้ข้อมูลทางการแพทย์ เช่นเดียวกับมลรัฐมินิโซ

ตา (Minnesota) มลรัฐได้ก้าหนดไว้ว่าการเปิดเผยช่ือหรือให้ข้อมูลใดๆนั น ขึ นอยู่ท่ีความสมัครใจของ

มารดา ตรงกันข้ามกับในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) มีข้อบังคับว่ามารดาจะต้องเปิดเผยช่ือและ

ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อท่ีจะใช้เป็นข้อมูลพื นฐานของเด็ก หากมารดาไม่ต้องการเปิดเผยช่ือของตน 

มารดาสามารถเลือกท่ีจะใส่เลขประจ้าตัวของเด็กท่ีอยู่บนสายรัดข้อเท้าแทนได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกมล

รัฐให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดาท่ีจะไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆ สถานบริการตู้รับเด็กทารกจึงเป็น

วิธีการท่ีจะท้าให้เด็กทารกได้รับความปลอดภัยมากท่ีสุด ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของ

เด็กทารก ภายใต้สโลแกนของสถานบริการตู้รับเด็กทารก “It's Safe It's Anonymous It's An 

Option You And Your Baby Can Live”   

3.1 มาตรการของรัฐในการคุ้มครองเด็กทารก  
3.1.1 ข้อก าหนดเก่ียวกับบุคคลที่ทอดทิ้งเด็ก 

3.1.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในการแก้ปัญหา และคุ้มครองเด็กทารก มิให้เสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้าไปทิ งใน

สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกขึ น ส่วนใหญ่
ในมลรัฐท่ีมีกฎหมายว่าด้วยสถานบริการตู้รับเด็กทารก (Safe Haven Laws) ท่ีจัดตั งสถานบริการตู้
รับเด็กทารกไว้ให้บริการ แต่ละมลรัฐจะมีการก้าหนดไว้โดยชัดเจนว่าบุคคลใดบ้างท่ีกฎหมายอนุญาต
ให้เป็นผู้ท่ีมีอ้านาจในการน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกโดยไม่ผิดกฎหมาย ใน 4 มล
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รัฐ95 ของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายได้ระบุไว้โดยชัดเจนว่าอนุญาตให้มารดาของเด็กทารก
เท่านั นท่ีสามารถเป็นผู้น้าเด็กทารกไปวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ ส่วนในมลรัฐไอดาโฮ  

(Idaho) ระบุว่ามีอนุญาตให้ผู้ปกครอง (Custodial Parent)96
  สามารถน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้

รับเด็กทารกได้ เช่นเดียวกันกับกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) ท่ีอนุญาตให้ผู้ปกครอง
สามารถน้าเด็กทารกไปวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารกได้เช่นกัน แต่ผู้ปกครองคนดังกล่าวจะต้อง
อาศัยอยู่ในเขตปกครองของมลรัฐนั นๆด้วย ในขณะท่ีอีก 11 มลรัฐ97 อนุญาตให้ตัวแทนของผู้ปกครอง 

( Agent Of The Parent) สามารถน้าเด็กทารกไปวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ ส้าหรับในมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) มลรัฐแคนซัส (Kansas) และมลรัฐนิวยอร์ก (New York) ถ้าบุคคลท่ีจะ
น้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นหากมิใช่ผู้ปกครอง บุคคลนั นจะต้องได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้ดูแลเด็กตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะสามารถน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ แต่
อีก 8 มลรัฐ98 มิได้มีการระบุไว้ว่าบุคคลใดบ้างท่ีเป็นผู้มีอ้านาจน้าเด็กทารกไปวางท่ีตู้รับเด็ก  โดย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้ท้าการศึกษาใน 4 มลรัฐ ดังต่อไปนี       

1) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)99 
กฎหมายอนุญาตให้บิดาหรือมารดาหรือบุคคลท่ีมีสิทธิเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย 

ของเด็กทารก เป็นผู้ท่ีสามารถน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ 
2) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C)100 

                                            
95 มลรัฐจอร์เจีย, มลรัฐแมริแลนด์, มลรัฐมินนิโซตา, มลรัฐเทนเนสซี 
96

 Custodial Parent หมายถึง  บิดาหรือมารดาท่ีเป็นผู้ปกครอง ให้การเลี ยงดูเด็ก หรือบิดา
หรือมารดาท่ีเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

97 มลรัฐแอริโซนา,มลรัฐอาร์คันซอ, มลรัฐคอนเนตทิคัต, มลรัฐอินดีแอนา,มลรัฐไอโอวา , มล
รัฐเคนทักกี, มลรัฐนิวเจอร์ซีย์, มลรัฐนอร์ทดาโคตา, มลรัฐโรดไอแลนด์, มลรัฐยูทาห,์ มลรัฐไวโอมิง 

98 มลรัฐเดลาแวร์, มลรัฐฮาวาย, มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐเมน, มลรัฐเนแบรสกา, มลรัฐ
นิวเม็กซิโก, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเวอร์มอนต์ 

99 Penal Code § 271.5  
The child may be relinquished by his or her parent or other person having 

lawful custody. 
100 Ann. Code §§ 4-1451.01; 4-1451.02 
Except when there is actual or suspected child abuse or neglect, a custodial 

parent who is a resident of the District of Columbia may surrender a newborn in 
accordance with this chapter. 
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กฎหมายอนุญาตให้ผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีมีภูมิล้าเนาอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี เป็นผู้มีอ้านาจน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ปกครองคนดังกล่าว
เป็นผู้ท่ีกระท้าการทารุณกรรม หรือทอดทิ ง ละเลยต่อเด็กทารกอันถือว่าเป็นการกระท้าท่ีมิชอบด้วย
กฎหมาย กฎหมายจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก    

3) มลรัฐเทกซัส (Texas)101  
กฎหมายอนุญาตให้บิดาหรือมารดาของเด็กทารกเป็นผู้ท่ีมีอ้านาจในการน้าเด็ก

ทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกตามท่ีมลรัฐได้จัดตั งไว้   
4) มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)102  
กฎหมายให้อ้านาจมารดาหรือบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากมารดา เป็นผู้สามารถน้าเด็ก

ทารกไปวางท่ี สถานบริการตู้รับเด็กทารกได้  หรือมารดา บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากมารดา อาจ
โทรศัพท์ติดต่อไปท่ีเบอร์ 911 เพื่อขอให้รถพยาบาลมารับตัวเด็กทารกไปยังสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารก โดยเมื่อวางเด็กไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก หรือเมื่อรถพยาบาลมารับตัวเด็กทารกไปแล้ว 
เด็กทารกจะอยู่ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก และแพทย์  

3.1.1.2 ประเทศไทย 
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันนี  มิได้มีการน้าสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกมาใช้ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 25103 ได้

                                                                                                                            
The term 'surrender' means to bring a newborn to an authorized receiving 

facility during its hours of operation and to leave the newborn with personnel of the 
facility. 

101 Fam. Code § 262.302 

The child may be relinquished by his or her parent. 
102 Ann. Stat. § 260C.139, Subd. 3 
A mother or any person with the mother's permission may bring a newborn 

infant to a safe place during its hours of operation and leave the infant in the care of 
an employee of the safe place. The mother or a person with the mother's permission 
may call 911 to request to have an ambulance dispatched to an agreed-upon 
location to relinquish a newborn infant into the custody of ambulance personnel. 

103 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 
2546), หน้า 1. 



61 
 
มีการก้าหนดห้ามมิให้ผู้ปกครอง104ทอดทิ งเด็กไว้ตามสถานรับเลี ยงเด็ก สถานพยาบาล ท่ีสาธารณะ
หรือสถานท่ีใดๆ โดยมีเจตนาท่ีจะไม่รับเด็กทารกกลับคืน หรือการน้าเด็กไปทิ งไว้ตามสถานท่ีใดๆ โดย
ไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพของเด็กทารก105 ดังนั น การท่ีผู้ปกครองน้าเด็กไปทอดทิ ง ณ 
สถานท่ีใด ไม่ว่าจะเป็นท่ีสาธารณะหรือโรงพยาบาล ล้วนแล้วแต่มีความผิดตามมาตรา 78 106 ท่ี
กฎหมายก้าหนดบทลงโทษต้องจ้าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
นอกจากนั นแล้วการท่ีทอดทิ งเด็กไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยยังมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาในฐานทอดทิ งเด็ก107 หรือหากเด็กได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือถึงขั นเสียชีวิต บุคคลนั นย่อมต้อง
รับโทษหนักขึ น108 อีกด้วย 

จากการศึกษาทั ง 4 มลรัฐ จะเห็นได้ว่าทั ง 4 มลรัฐ รฐัได้มีการออกมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อให้การคุ้มครองเด็กทารกมิให้ถูกน้าไปวางในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย โดยได้บัญญัติให้มารดาเป็น
บุคคลท่ีสามารถน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ แต่ในบางมลรัฐ คือ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  (Washington, D.C) ได้ให้อ้านาจแก่ผู้ปกครองของ
เด็กทารกด้วย ส่วนมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) นั น กฎหมายให้อ้านาจแก่บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก
มารดา ก็สามารถน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับได้เช่นเดียวกัน ในขณะท่ีประเทศไทยนั น กฎหมาย
ท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รัฐมิได้มีบทบญัญัติใดอนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลใดสามารถน้าเด็กทารก
ไปทอดทิ งไว้ ณ สถานท่ีใดๆ หากมารดาไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ จะต้องไปติดต่อไปท่ี
หน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์ ศูนย์ประชาบดี เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  
  

                                            
104 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
ผู้ปกครอง หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี ยงแม่เลี ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ใน ความอุปการะเลี ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

105 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 
2546), หน้า 1. 

106 มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 
2546), หน้า 1. 

107 มาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
108 มาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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3.1.2 สถานที่หรือบุคคลที่มีอ านาจในการรับตัวเด็กทารก 
3.1.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

วัตถุประสงค์ของกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก (Safe Haven Laws)นั น บัญญัติขึ นมา
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกท่ีมารดาไม่พร้อมจะเลี ยงดูและลดจ้านวนเด็กทารกท่ีถูกน้าไป
ทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ  เมื่อมีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว เมื่อมารดาน้า
เด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับ เด็กทารกจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ีและแพทย์ในทันที 
สามารถให้ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย รวมถึงความเป็นอยู่ท่ีดีในอนาคตแก่เด็กทารก และไม่
ถือว่าการกระท้าของมารดาเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมายด้วย 

ด้วยเหตุนี ใน 16 มลรัฐ109 จึงอนุญาตให้มารดาหรือบิดาท่ีไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตรของตน 
สามารถน้าเด็กทารกไปวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารกตามสถานท่ีท่ีได้ก้าหนดไว้ เช่น โรงพยาบาล 
หรือคลินิกฉุกเฉิน ส่วนในอีก 27 มลรัฐ110 กฎหมายอนุญาตให้น้าเด็กไปวางไว้ท่ีสถานีดับเพลิงท่ีได้มี
การจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกเอาไว้ นอกจากนี  5 มลรัฐ111 ได้มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารกไว้ที่โบสถ์ด้วย แต่มีข้อยกเว้นว่า ในขณะท่ีน้าเด็กมาวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกในโบสถ์
นั น จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าโบสถ์อยู่ด้วยในขณะท่ีน้าเด็กมาวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารก 

อีกทั งยังได้มีการก้าหนดอ้านาจหน้าท่ีของผู้ท่ีสามารถรับตัวเด็กท่ีถูกน้ามาวางไว้ท่ีสถาน
บริการตู้รับ เด็กไว้ในการดูแล โดยใน 25 มลรัฐ112 ได้มีการก้าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้ารวจหรือผู้ท่ีมี

                                            
109 มลรัฐแอละแบมา, มลรัฐคอนเนตทิคัต, มลรัฐเดลาแวร์, มลรัฐจอร์เจีย, มลรัฐไอดาโฮ, มลรัฐ

อินดีแอนา, มลรัฐไอโอวา, มลรัฐมินนิโซตา, มลรัฐมิสซิสซิปปี, มลรัฐเนแบรสกา, มลรัฐนิวเม็กซิโก, มล
รัฐนอร์ทดาโคต, มลรัฐเพนซิลเวเนีย, มลรัฐยูทาห,์ มลรัฐเวอร์จิเนีย, มลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย 

110 มลรัฐอะแลสกา, มลรัฐแอริโซนา , มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มลรัฐโคโลราโด, มลรัฐฟลอริดา, มลรัฐ
ฮาวาย, มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐแคนซัส, มลรัฐเคนทักกี, มลรัฐลุยเซียนา, มลรัฐแมสซาชูเซตส์, มลรัฐ
มิชิแกน, มลรัฐมิสซูรี, มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐเนวาดา, มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์, มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา, 
มลรัฐโอคลาโฮมา, มลรัฐออริกอน, มลรัฐโรดไอแลนด์, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเซาท์ดาโคตา, มล
รัฐเทนเนสซี, มลรัฐเวอร์มอนต์, มลรัฐวอชิงตัน, มลรัฐวิสคอนซิน, มลรัฐไวโอมิง 

111 มลรัฐแอริโซนา, มลรัฐเคนทักกี, มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเวอร์มอนต์ 
112 มลรัฐอะแลสกา, มลรัฐอาร์คันซอ, มลรัฐฮาวาย,มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐเคนทักกี, มลรัฐ

ลุยเซียนา, มลรัฐเมน, มลรัฐแมสซาชูเซตส์, มลรัฐมิชิแกน, มลรัฐมิสซูรี, มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐ
เนวาดา, มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์, มลรัฐนิวเจอร์ซีย์, มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา, มลรัฐโอไฮโอ, มลรัฐโอคลาโฮ
มา, มลรัฐออริกอน, มลรัฐโรดไอแลนด์, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเซาท์ดาโคตา, มลรัฐเทนเนสซี, 
มลรัฐเวอร์มอนต์, มลรัฐวิสคอนซิน, มลรัฐไวโอมิง 
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อ้านาจบังคับใช้กฎหมาย มีอ้านาจในการรับตัวเด็กท่ีถูกน้ามาวางไว้ท่ี สถานบริการตู้รับเด็กทารก 
ในขณะท่ีอีก 5 มลรัฐ113 ได้ก้าหนดให้เป็น อ้านาจของเจ้าหน้าท่ีท่ีประจ้ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลท่ี
ได้รับการติดต่อเข้ามาจากการโทรเข้า 911 มีอ้านาจในการรับตัวเด็กทารก โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้
ท้าการศึกษาใน 4 มลรัฐ ดังต่อไปนี       

1) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)114    
สถานบริการรับเด็กของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) นั น จะถูกจัดตั งอยู่ท่ีโรงพยาบาล 

และสถานท่ีท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาของมลรัฐให้จัดตั ง โดยสถานบริการตู้
รับเด็กทารกแต่ละแห่งนั นจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าอยู่ท่ีสถานบริการนั นๆด้วย  สถานบริการตู้รับเด็ก
ทารกท่ีมารดาสามารถน้าเด็กทารกไปวางได้นั น จะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนด ดังต่อไปนี   

1. สถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีสามารถน้าเด็กทารกไปวางได้นั น จะต้องเป็นสถานท่ี
ท่ีคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาของมลรัฐหรือหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั งขึ น โดยได้รับการ

                                            
113 มลรัฐไอดาโฮ, มลรัฐมินนิโซตา, มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์, มลรัฐเวอร์มอนต์, มลรัฐเวอร์จิเนีย 
114 Penal Code § 271.5; Health & Safety Code § 1255.7 

A child may be left at a safe-surrender site that includes : 
• A location designated by the board of supervisors of a county or by a local 

fire agency, upon the approval of the appropriate local governing body of the 
agency, to be responsible for accepting physical custody of a child 

• A location within a public or private hospital that is designated by that 
hospital to be a safe-surrender site 

Before designating a location as a safe-surrender site, the designating entity 
shall consult with the governing body of a city, if the site is within the city limits, and 
with representatives of a fire department and a child welfare agency that may 
provide services to a child who is surrendered at the site, if that location is selected. 

A hospital and a safe-surrender site designated by the county board of 
supervisors or by a local fire agency, upon the approval of the appropriate local 
governing body of the agency, shall post a sign displaying a statewide logo that has 
been adopted by the State. 

Department of Social Services that notifies the public of the location where a 
child may be safely surrendered. 
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อนุมัติจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบรับตัวเด็ก
ทารกไว้ดูแล  

2. ก่อนท่ีจะมีการก้าหนดให้จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ที่โรงพยาบาลรัฐหรือ

โรงพยาบาลเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งนั น ผู้จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปรึกษากับ

หน่วยงานปกครองท้องถิ่นว่าในบริเวณเขตโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว มีเจ้าหน้าท่ี

ดับเพลิงหรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็ก  (Child Welfare Agency) ท่ีจะสามารถ

ให้บริการแก่เด็กทารกได้หรือไม่ หากมีบุคลากรครบถ้วน จึงจะสามารถเลือกจัดตั งเป็นสถานบริการตู้

รับเด็กทารกไว้ ณ โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนนั นๆได้ 

เมื่อมีการอนุมัติให้จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ ท่ีโรงพยาบาลรัฐหรือ
โรงพยาบาลเอกชน หรือตามสถานท่ีอื่นๆ สถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นต้องมีการจัดท้ารูปแบบตามท่ี
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานดับเพลิงในท้องถิ่นก้าหนด โดยจะต้องมีลักษณะเหมือนกัน 
คือมีการติดเครื่องหมายของหน่วยงานท้องถิ่นท่ีก้ากับดูแลและผ่านการรับรองจากมลรัฐด้วย อีกทั ง
จะต้องท้าป้ายติดตั งโฆษณาตามท่ีสาธารณะเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่ามีสถานบริการตู้รับเด็กทารก
ในมลรัฐจัดตั งไว้ให้บริการท่ีใดบ้าง 

2) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C)115  
สถานบริการตู้รับเด็กทารกในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จะจัดตั งอยู่ท่ี โรงพยาบาล รถ

ฉุกเฉินของโรงพยาบาล สถานีดับเพลิง สถานีต้ารวจ และจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีได้รับอนุญาตจาก
นายกเทศมนตรี โดยในสถานท่ีดังกล่าวจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าอยู่ด้วย เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกนั นจะเป็นผู้มีอ้านาจรับตัวเด็กทารกไว้ดูแลต่อไป 

3) มลรัฐเทกซัส (Texas)116 

                                            
115 Ann. Code § 4-1451.01 

An authorized receiving facility, including a hospital or other place authorized 
by the mayor, may accept a newborn for surrender pursuant to this chapter. 

116 Fam. Code §§ 262.301; 262.302 
A designated emergency infant care provider shall, without a court order, take 

possession of a child who appears to be 60 days old or younger if the child is 
voluntarily delivered to the provider by the child's parent, and the parent did not 
express an intent to return for the child. A designated emergency infant care provider 
includes: 
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การท่ีบิดาหรือมารดาน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นจะต้องเกิดจาก
ความสมัครใจ โดยเด็กทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน อีกทั งมารดาหรือบิดามิได้มีความประสงค์จะ
รับตัวเด็กทารกกลับคืน ซึ่งสถานบริการตู้รับเด็กทารกของมลรัฐเทกซัสนั น จัดตั งอยู่ ณ สถานท่ี 
ดังต่อไปนี   

• รถฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
• โรงพยาบาล 
• หน่วยงานสังคมสงเคราะห์เด็ก 
• หน่วยงานท่ีได้รับใบอนุญาตให้จัดตั งเป็นสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดย 
1. ตกลงท่ีจะท้าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการสถานบริการตู้รับเด็กทารกตามข้อบังคับท่ี

กฎหมายได้ก้าหนดไว้ 

2. มีเจ้าหน้าท่ีหรือพยาบาลท่ีได้รับใบอนุญาตและได้ลงทะเบียนไว้ จะต้องปฏิบัติ

หน้าท่ีในการตรวจสุขภาพเบื องต้นให้แก่เด็กทารกท่ีถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ให้การ

ดูแลรักษาพยาบาล และรับเด็กไว้ในการดูแลเพื่อด้าเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป   

4) มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)117 

                                                                                                                            
• An emergency medical services provider 
• A hospital 
• A licensed freestanding emergency medical care facility 
• A licensed child-placing agency that: 

- Agrees to act as a designated emergency infant care provider 
-  Has on staff a person who is licensed as a registered nurse or who 

provides emergency services and who will examine and provide 
emergency medical services to a child taken into possession. 

117 Ann. Stat. § 145.902 
The infant may be left at a safe place. The term 'safe place' includes a 

licensed hospital, a health-care provider who provides urgent care medical services, 
or a licensed ambulance service dispatched in response to a 911 call from a mother 
or a person with the mother's permission to relinquish a newborn infant. 

A safe place shall receive a newborn left with an employee on the premises 
of the safe place during its hours of operation provided that: 
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สถานบริการตู้รับเด็กทารกในมลรัฐมินนิโซตา จะจัดตั งอยู่ท่ีโรงพยาบาล รถฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลหรือเอกชน และคลินิกฉุกเฉิน118 โดยจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าอยู่ด้วย กฎหมาย
อนุญาตให้บิดาหรือมารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ สามารถน้าเด็กทารกมาวางท่ี สถาน
บริการตู้รับเด็กทารก โดยค้าว่า สถานบริการตู้รับเด็กทารก หมายความรวมถึง โรงพยาบาลซึ่งให้เป็น
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพท่ีได้รับอนุญาตให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่เด็กทารกท่ีถูกทอดทิ ง รถฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลท่ีได้รับการโทรแจ้งจากมารดา หรือบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากมารดา เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
เข้ามารับตัวเด็กทารก ให้การดูแลทางการแพทย์เบื องต้น เจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานบริการตู้รับเด็กทารก
จะสามารถรับตัวเด็กทารกท่ีถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ดูแลได้ เด็กทารกคนดังกล่าว
จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี  

1. เด็กทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน และจะต้องถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกหรือสถานท่ีอื่นท่ีถือได้ว่าถูกจัดตั งเป็นสถานบริการตู้รับเด็กทารกเท่านั น 

2. ขณะท่ีน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก เด็กทารกจะต้องมิได้รับ

บาดเจ็บหรือได้รับอันตรายใดๆมาก่อน  

3.1.2.2 ประเทศไทย  
ส้าหรับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการให้

ความช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทอดทิ งนั น ได้บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดย
บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจ้าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
หมวด 3 และหมวด 4 จะต้องให้การช่วยเหลือเบื องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ี
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 โดยมิชักช้า119 กล่าวคือ หากบุคคลใดพบเห็นเด็กอยู่ในสภาพท่ี

                                                                                                                            
• The newborn was born within 7 days of being left at the safe place, as 

determined within a reasonable degree of medical certainty. 
• The newborn is left in an unharmed condition. 
118 คลินิกฉุกเฉิน (Urgent Care) คือ สถานบริการทางการแพทย์ท่ีมีขนาดเล็กกว่า

โรงพยาบาล จัดตั งแยกต่างหากจากโรงพยาบาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาผู้ป่วย และให้การรักษาดูแล
ผู้ป่วยท่ีไม่ได้มีอาการฉุกเฉินถึงขั นอันตรายต่อชีวิต 
 The Mount Sinai Health System, Urgent Care, Retrieved June 15,2018 from   
https://www.mountsinai.org/locations/urgent-care/what-is-urgent-care. 

119 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 
2546), หน้า 1. 
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พึงต้องได้รับการสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือ บุคคลดังกล่าวจะต้องรีบแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง หากการแจ้ง
นั นบุคคลดังกล่าวได้กระท้าด้วยความสุจริต กฎหมายย่อมให้ความคุ้มครองท่ีจะไม่ต้องรับผิดทั งในทาง
แพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง โดยเด็กท่ีถูกทอดทิ งถือเป็นเด็กท่ีจะต้องได้รับการสงเคราะห์ตาม
ความหมายของเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นี 120  

ดังนั นจึงถือได้ว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพได้รับแจ้งว่าพบ
เห็นเด็กถูกทอดทิ งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพจะเป็นผู้ท่ีมีอ้านาจใน
ด้าเนินการเพื่อรับตัวเด็กทารกไว้ดูแล พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องน้าเด็กไปแจ้งความลงบันทึกประจ้าวันไว้
ต่อเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ และท้าค้าร้องถึงปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั นๆ ในท้องท่ีท่ีพบเด็กถูก
ทอดทิ ง เพื่อขอให้มีค้าส่ังส่งเด็กเข้าอุปการะในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนั นๆ ตามกฎหมาย
เด็กทารกสามารถอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ไม่เกิน 90 วัน ในระหว่างนั นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
จะท้าการติดตามหามารดา ครอบครัวหรือญาติ หากไม่สามารถตามตัวได้และพ้นระยะเวลา 90 แล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีก็จะต้องด้าเนินการส่งเด็กทารกเข้าสู่สถานสงเคราะห์ตามช่วงอายุ และให้
ผู้ปกครองของสถานสงเคราะห์ให้การสงเคราะห์ตามวิธีการท่ีเหมาะสมกับเด็กทารกแต่ละรายต่อไป  

พนักงานเจ้าหน้าท่ีและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนี  ตามความหมายของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี 121  โดยมี
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
สงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายเพิ่มเติม กล่าวคือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ได้แก่ 

 (1) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งด้ารงต้าแหน่งตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก้าหนด โดยผ่านการประเมินจากอนุกรรมการประเมินท่ีคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติแต่งตั ง 

 (2) บุคคลอื่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั ง
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี  

                                            
120 มาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 , ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 

ตุลาคม 2546), หน้า 1. 
121 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
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   (ก) มีสัญชาติไทย 
   (ข) มีอายุไม่ต้่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
   (ค) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษา ไม่ต้่ากว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์จิตวิทยา 
กฎหมาย แพทย์ หรือการศึกษา และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่น และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี โดยมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (ง) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (จ) ไม่เคยกระท้าผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระท้าผิดต่อเด็กหรือบุคคลในครอบครัวของ
ตน 
   (ฉ) ไม่เคยต้องโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ้าคุก ในคดีท่ีจะน้ามาซึ่งความ
เสียหายต่อการปฏิบัติตามหน้าท่ี เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดท่ีไ ด้กระท้าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็ก 
   (ช) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
   (ซ) ได้รับการรับรองการตรวจสุขภาพจากจิตแพทย์  
   (ฌ) ผ่านการอบรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ 
คุ้มครองเด็กแห่งชาติก้าหนด โดยผ่านการประเมินจากอนุกรรมการประเมินท่ีคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็ก แห่งชาติแต่งตั งส้าหรับผู้มีประสบการณ์ท้างานเป็นท่ีประจักษ์ ไม่ต้องผ่านการอบรม แต่ต้องได้รับ
การประเมิน  ตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติก้าหนด122 
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้
ให้บริการดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศไทยยังมีมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือ
มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ โดยมารดาสามารถน้าบุตรมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของรัฐ ได้ 2 วิธี ต่อไปนี  

1. มารดาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ท่ีส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ใน 76 จังหวัดด้วยตนเอง 

ในกรณีท่ีมารดาประสงค์จะฝากเด็กทารกแบบช่ัวคราว หรือแบบถาวร   

1.1 เจ้าหน้าประจ้าส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้ค้าแนะน้า 

                                            
122 มาตรา 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั ง

พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษา 
144ง (31 ธันวาคม 2547)  
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แก่มารดาเรื่องเอกสาร 

1.2 จากนั นเจ้าหน้าท่ีจะท้าการประสานไปยังชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว (ศูนย์ 

ประชาบดี 1300) ให้มารับตัวเด็กเพื่อน้าไปท้าประวัติท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั นๆ 

1.3 เมื่อชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว มารับเอกสารและตัวเด็กทารกแล้ว ให้ชุด 

ปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วท่ีมาท้าบันทึกหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก 

(พม.1) ให้มารดาท่ีแจ้งความจ้านงในการฝากเด็กทารกไว้ช่ัวคราว หรือถาวรลงนาม และลงนามใน

หนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) ในกรณีท่ีต้องการฝากไว้ถาวร 

จากนั นเจ้าหน้าท่ีจะน้าตัวเด็กทารกส่งต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆโดยจะอยู่ใน

ความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวไม่เกิน 90 วัน 

1.4 เมือ่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดได้รับตัวเด็กทารกไว้แล้ว ให้ลงบันทึก 

ประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และลงทะเบียนการรับฝากเด็ก จากนั นหากครบระยะเวลา 90 วันแล้ว

เจ้าหน้าท่ีจะต้องประสานเพื่อส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อน 8 แห่ง ท่ัวประเทศ หลักจากนั น

เด็กทารกจะอยู่ภายใต้การดูแลของสถานแรกรับเด็กอ่อน  

2. มารดาสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยังสายด่วนศูนย์ประชาบดี โทร 1300 

ในกรณีมารดาประสงค์จะฝากเด็กทารกแบบช่ัวคราว หรือถาวร   

2.1 เจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ค้าแนะน้าเรื่องเอกสารที่จะต้องเตรียมให้กับเจ้าหน้าท่ี และ 

เจ้าหน้าท่ีจะนัดสถานท่ีรับฝากเด็ก  

2.2 ศูนย์ประชาบดีประสานชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วไปรับตัวเด็กทารก ท้าบันทึก 

หนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก (พม.1) ให้มารดาท่ีแจ้งความจ้านงใน

การฝากเด็กทารกไว้ช่ัวคราว หรือถาวรลงนาม และลงนามในหนัง สือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับ

บุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) ในกรณีท่ีต้องการฝากไว้ถาวร จากนั นน้าตัวเด็กทารกส่งเข้า

อุปการะช่ัวคราวไม่เกิน 90 วันท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั นๆ 

2.3 บ้านพักเด็กและครอบครัว ลงบันทึกประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และลงทะเบียน  

การรับฝากเด็กและระบุรหัสประจ้าตัวเด็ก ตามประเภทการรับฝากเด็ก ไม่ว่าจะเป็นฝากไว้ช่ัวคราว  

หรือถาวร และประสานส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อน  

2.4 บ้านพักเด็กและครอบครัวจะประสานส่งตัวเด็กไปท่ีสถานแรกรับเด็กอ่อน 8  

แห่งพร้อมหนังสือส่งตัวเด็กส่งต่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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2.5 เมื่อถึงหน่วยงานแรกรับเด็กอ่อนแห่งใดแห่งหนึ่ง ใน 8 แห่งแล้ว สถานแรกรับ 

เด็กอ่อนจะด้าเนินการตามกระบวนการการดูแลของสถานแรกรับเด็กนั นๆ ตามกฎหมาย เด็กทารกจะ

อยู่ภายใต้การดูแลของสถานแรกรับเด็กอ่อน  

 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของรัฐในการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารก
ทั ง 4 มลรัฐ  เห็นได้ว่า ทั ง 4 มลรัฐได้มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ ณ โรงพยาบาล 
เหมือนกันและจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ้าสถานบริการตู้รับเด็กทารกด้วย แตกต่างกันตรงท่ีกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี.  (Washington,  D.C) ได้มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ท่ีรถฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง และสถานีต้ารวจ มลรัฐเทกซัส (Texas) สถานบริการตู้รับเด็กทารกได้มี
จัดตั งอยู่ ท่ีรถฉุกเฉินของ โรงพยาบาลและ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ด้วย ส่วนมลรัฐมินิโซตา 
(Minnesota) จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ท่ีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลและคลินิกฉุกเฉิน เห็น
ได้ว่าในแต่ละมลรัฐจัดตั งสถานบริการตู้ รับเด็กไว้ให้บริการในสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน ล้วนแล้วแต่มี
มาตรฐานและความปลอดภัยส้าหรับเด็ก ทารก แต่เมื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
แล้ว พบว่าไม่มีการจัดตั งสถานท่ีใดท่ีอนุญาตให้มารดาสามารถน้าบุตรของตนมาทิ งเนื่องจากไม่พร้อม
ท่ีจะเลี ยงดูบุตรได้ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐยังได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้า แก่มารดา
ท่ีไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตรของตน โดยให้มารดาติดต่อไปยังส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประจ้าจังหวัดท่ีตนอาศัยอยู่ หรือโทรติดต่อท่ีศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อขอน้าเด็กทารกของตน
ไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์ มี 2 กรณีคือ ฝากไว้ชั่วคราวท่ีเมื่อครบก้าหนดระยะเวลาตามท่ีตกลงแล้ว
มารดาจะต้องมารับตัวเด็กคืน และฝากแบบถาวร คือมารดายกเด็กให้อยู่ในการดูแลของสถาน
สงเคราะห์อย่างถาวร  แต่ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะนั น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการพูดคุยกับมารดาถึงปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขวิธีอื่น เพื่อโน้มน้าวให้มารดาเกิด
ความเปล่ียนใจ น้าเด็กกลับไปเลี ยงดูเอง ไม่ฝากเด็กไว้ที่สถานสงเคราะห์  โดยกระบวนการดังกล่าวอยู่
ภายใต้อ้านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีเป็นผู้มี
ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้การสงเคราะห์แก่เด็กทารกตามวิธีการท่ีเหมาะสม มีผู้ปกครองสวัสดิภาพของ
สถานสงเคราะห์เป็นผู้ปกครองให้การดูแลเด็กทารกในขณะท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ 
สถานสงเคราะห์เป็นเสมือนบ้านช่ัวคราวให้แก่เด็กทารกท่ีถูกทอดทิ ง ระหว่างรอการติดตามหาตัว
มารดา หรือหาครอบครัวบุญธรรม 
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3.1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
3.1.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว เจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารกนั น จะมีหน้าท่ีในการรับตัวเด็กทารก ให้การดูแลทางการแพทย์เบื องต้นทันที รวมถึงจะต้องมี
การตรวจสุขภาพเบื องต้นให้แก่เด็กทารกเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทารกไม่ได้รับอันตรายใดๆมาก่อน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทารกได้รับความปลอดภัยมากท่ีสุด   

ใน14 มลรัฐ123 และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)  เมื่อเด็กทารกถูกน้าไปวางไว้ท่ี
สถานบริการตู้รับเด็กทารกใดๆ ท่ีมิได้จัดตั งไว้ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารกนั นๆ จะต้องรีบส่งตัวเด็กคนดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วท่ีสุด เพื่อให้แพทย์ท้าการ
ตรวจสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ีจะต้องแจ้งไปยังกรมสวัสดิการเด็กในท้องท่ีนั นๆว่ามีเด็กทารกถูกน้ามา
วางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก   

ใน 24 มลรัฐ124 และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)  เจ้าหน้าท่ีท่ีประจ้าสถาน
บริการตู้รับเด็กทารกจ้าเป็นจะต้องถามผู้ปกครองเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และประวัติครอบครัว 
เพื่อเป็นข้อมูลประจ้าตัวของเด็กและเพื่อการให้การรักษาทางการแพทย์  

 ขณะท่ีอีก 17 มลรัฐ125 และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)  เจ้าหน้าท่ีประจ้า
สถานบริการตู้รับเด็กทารก มีหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค้าปรึกษาหรือค้าแนะน้าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางกฎหมายในการทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย และวิธีแก้ปัญหาหากไม่สามารถจะเลี ยงดูบุตร
ของตนได้ โดยวิธีดังกล่าว คือการน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแทนการน้าเด็กทารกไป

                                            
123 มลรัฐแอริโซนา, มลรัฐอาร์คันซอ, มลรัฐฟลอริดา, มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐเคนทักกี, มลรัฐ

ลุยเซียนา,มลรัฐแมริแลนด์ , มลรัฐมินนิโซตา,มลรัฐมิสซูรี , มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐเนวาดา, มลรัฐ
นิวเจอร์ซีย์, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐไวโอมิง 

124 มลรัฐอะแลสกา, มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มลรัฐคอนเนตทิคัต, มลรัฐเดลาแวร์,มลรัฐฮาวาย, มลรัฐ
ไอโอวา, มลรัฐเคนทักกี, มลรัฐลุยเซียนา, มลรัฐเมน, มลรัฐแมสซาชูเซตส์, มลรัฐมิชิแกน, มลรัฐ
มอนแทนา, มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา, มลรัฐนอร์ทดาโคตา, รัฐโอไฮโอ, มลรัฐโอคลาโฮมา, มลรัฐเพนซิล
เวเนีย, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเซาท์ดาโคตา, มลรัฐเทนเนสซี, มลรัฐเทกซัส, มลรัฐยูทาห์, มลรัฐ
วอชิงตัน, มลรัฐไวโอมิง 

125 มลรัฐคอนเนตทิคัต , มลรัฐเดลาแวร์ ,มลรัฐฮาวาย , มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐเคนทักกี, มลรัฐ
ลุยเซียนา, มลรัฐมิชิแกน, มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐนิวเม็กซิโก,มลรัฐนอร์ทดาโคตา, มลรัฐโอไฮโอ, มล
รัฐโอคลาโฮมา, มลรัฐโรดไอแลนด์, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเทนเนสซี, มลรัฐวอชิงตัน, มลรัฐ
วิสคอนซิน 
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ทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย แต่ใน 4 มลรัฐ126 ก้าหนดว่าเจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารกจะต้องคัดส้าเนาเลขประจ้าตัวท่ีอยู่บนก้าไลข้อมือของเด็กทารกไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและ
หลักฐานเกี่ยวกับมารดาท่ีแท้จริงของเด็กทารก หากในอนาคตมารดาท่ีแท้จริงต้องการจะติดตามรับตัว
เด็กทารกกลับไปดูแล โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้ท้าการศึกษาใน 4 มลรัฐ ดังต่อไปนี       

1) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)127 
เจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะสามารถรับตัวเด็กทารกไว้ได้ จะต้อง

มีการปฏิบัติตามขั นตอน ดังต่อไปนี  

                                            
126 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มลรัฐคอนเนตทิคัต, มลรัฐเดลาแวร์, มลรัฐนอร์ทดาโคตา 
127 Health & Safety Code § 1255.7 

Personnel at a safe-surrender site shall accept physical custody of the child 
and ensure that a qualified person does all of the following: 

• Places a coded, confidential ankle bracelet on the child 
• Offers the parent a copy of the ankle bracelet identification in order to 

facilitate reclaiming the child 
• Offers the parent a medical information questionnaire, which may be 

declined or may be voluntarily filled out and returned at the time the child is 
surrendered or later filled out and mailed Personnel of a safe-surrender site that has 
physical custody of a minor child shall ensure that a medical screening examination 
and any necessary medical care are provided to the minor child. Notwithstanding any 
other provision of law, the consent of the parent or other relative shall not be 
required to provide medical care to the minor child. 

As soon as possible, but not later than 48 hours after the physical custody of 
a child has been accepted, personnel of the safe-surrender site that has physical 
custody of the child shall notify child protective services or a county agency 
providing child welfare services that the safe-surrender site has physical custody of 
the child. In addition, any medical information pertinent to the child's health, 
including but not limited to information obtained pursuant to the medical 
information questionnaire that has been received by or is in the possession of the 
safe-surrender site, shall be provided to that child protective services or county 
agency. 
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(1) มารดา หรือผู้ปกครองท่ีจะน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั น จะต้อง
สวมสายรัดข้อเท้าท่ีโรงพยาบาลได้สวมไว้หลังคลอดท่ีข้อเท้าเด็ก เพราะในสายรัดข้อเท้าดังกล่าวจะมี
การระบุเลขประจ้าตัวเด็กแต่ละคนไว้  

(2) แนะน้าให้มารดา หรือผู้ปกครอง จดจ้าเลขประจ้าตัวท่ีอยู่บนสายรัดข้อเท้าของ
เด็กไว้ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในกรณีท่ีต้องการกลับมารับตัวเด็กทารกกลับคืน  

(3) ในกรณีท่ีมารดาเป็นผู้น้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก สถานบริการตู้
รับเด็กทารกจะมีแบบสอบถามช่ือ ประวัติทางการแพทย์ และข้อมูลท่ัวไปของมารดาวางไว้ให้ท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารกนั นๆ โดยมารดาจะต้องตอบแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถท้าแบบสอบถาม
และส่งแบบสอบถามทันทีพร้อมกับน้าเด็กวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารก หรือหากไม่ต้องการตอบ
แบบสอบถามทันที ก็สามารถท่ีจะน้าแบบสอบถามกลับไปท้าท่ีบ้านแล้วน้ากลับมาส่งท่ีสถานบริการตู้
รับเด็กทารกในภายหลังก็ได้ หรือหากมารดา ไม่ต้องการเปิดเผยช่ือของตน สามารถใส่เลขประจ้าตัว
ของเด็กท่ีอยู่บนสายรัดข้อเท้า แทนช่ือของตนได้ เจ้าหน้าท่ีก็จะทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของมารดา
เด็กทารกคนใด ข้อมูลทุกอย่างท่ีมารดาแจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ แต่ในกรณีท่ีผู้น้าเด็กมาวางท่ี
สถานบริการตู้รับเด็กทารกมิใช่มารดา บุคคลนั นจะตอบแบบสอบถามหรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องให้เบอร์
ติดต่อ หรือท่ีอยู่ เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ  

เมื่อได้รับตัวเด็กแล้วเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจ
สุขภาพเบื องต้นให้แก่เด็ก และให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ท่ีจ้าเป็นต่อไป  โดยไม่จ้าต้องรอการ
ร้องขอจากมารดาหรือญาติของเด็กทารก   

ภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่ท่ีเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้รับตัวเด็กไว้แล้ว 
จะต้องรีบแจ้งไปยังหน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็กประจ้ามลรัฐ (County Agency Providing Child 
Welfare Services) หรือกรมกิจการคุ้มครองเด็ก (Child Protective Services) โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้รับเด็กคนดังกล่าวไว้และ
ได้มีการตรวจสุขภาพเบื องต้นแก่เด็กทารกแล้ว นอกจากนั นประวัติทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ
ของเด็ก รวมไปถึงข้อมูลท่ีได้รับตามแบบสอบถามประวัติทางการแพทย์ท่ีได้รับจากบิดามารดาจะต้อง
ส่งไปยังกรมกิจการคุ้มครองเด็ก (Child Protective Services) ด้วยเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูล
ประจ้าตัวเด็กทารก  

2) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C)128 

                                            
128 Ann. Code §§ 4-1451.02; 4-1451.04 
The authorized receiving facility personnel receiving the surrendered newborn 

shall make a reasonable effort to obtain family and medical history from the 
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เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องแจ้งเหตุผลในการสอบถามประวัติ
ครอบครัวและประวัติทางการแพทย์ของเด็กทารกแก่ผู้ปกครองท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารก เพราะข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมไว้เป็นประวัติส่วนตัวของเด็กทารกแต่ละคน อีกทั งต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้ปกครองท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้า
และกระบวนการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กทารก 

ก่อนท่ีหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child  and Family Services 
Agency)129 จะเป็นผู้ท่ีมีอ้านาจปกครองดูแลเด็กทารก เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีเป็น

                                                                                                                            
surrendering parent, including personal information about both of the parents' 
identities, and shall provide to the surrendering parent information on adoption and 
counseling services. 

Facility personnel receiving the surrender of a newborn shall file a written 
statement with the Child and Family Services Agency (CFSA) on or before the time 
CFSA assumes physical custody of the newborn, which shall include the following 
information: 

• Date and time of the surrender 
• Circumstances of the surrender 
• Personal information obtained, if any 
After the surrender of a newborn, an authorized receiving facility that is not a 

hospital shall transport the newborn to the nearest hospital as soon as 
transportation can be arranged. 

The act of surrender shall constitute implied consent for the hospital to 
which the newborn is surrendered or transported and the hospital's medical 
personnel to treat and provide care for the newborn and arrange for further 
placement with CFSA and, through CFSA, with a preadoptive home, whenever 
possible. 

Hospital personnel shall immediately contact CFSA to report the surrender of 
the newborn and arrange for transport of the newborn to CFSA. CFSA shall assume 
physical custody of the newborn within 23 hours of the surrender. 

129 Child and Family Services Agency ใช้ช่ือย่อว่า CFSA 



75 
 
ผู้รับตัวเด็กทารกไว้ มีหน้าท่ีต้องส่งข้อมูลดังต่อไปนี ไปให้หน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child  
and Family Services Agency )  ซึ่งประกอบไปด้วย  

(1) วันท่ีและเวลาท่ีเด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก 

(2) เหตุการณ์ขณะท่ีเด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก  

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)  

หากสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นอยู่ในสถานท่ีอื่นท่ีมิใช่สถานบริการตู้รับเด็กทารก
ท่ีถูกจัดตั ง ไว้ในโรงพยาบาล เมื่อเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้รับตัวเด็กทารกแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องรีบส่งเด็กทารกคนดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด
โดยเร็วท่ีสุด เมื่อเด็กทารกถูกส่ง ตัวไปยังโรงพยาบาลแล้ว แพทย์จะมีหน้าท่ีในการด้าเนินการตรวจ
สุขภาพเบื องต้นให้แก่เด็ก  ประสานงานไปยังหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child  and 
Family Services Agency) ภายใน 23 ช่ัวโมง นับตั งแต่เด็กถูกน้ามาวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็ก
ทารก เพื่อรายงานให้ทราบว่ามีเด็ก ทารกถูกน้ามาวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารก และด้าเนินการ
ส่งตัวเด็กทารกไปยังหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child  and Family Services Agency ) 
โดยให้ถือว่าหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child  and Family Services Agency)  เป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองเด็กทารกคนดังกล่าว  

การท่ีมารดา หรือผู้ปกครอง น้าเด็กทารกมาวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารก หรือ
แจ้งให้รถโรงพยาบาลมารับตัวเด็กไป กฎหมายถือว่าเป็นการท่ีมารดาให้ความยินยอมโดยปริยายท่ีจะ
ส่งมอบเด็กทารกให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลตรวจสุขภาพ ให้การรักษาพยาบาลเบื องต้นแก่เด็กทารก 
จากนั นโรงพยาบาลมีหน้าท่ีต้องประสานงานกับหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child  and 
Family Services Agency) เพื่อจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กทารกโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้  

3) มลรัฐเทกซัส (Texas)130 

                                            
130 Fam. Code §§ 262.302; 262.303 
A designated emergency infant care provider who takes possession of a child 

has no legal duty to detain or pursue the parent and may not do so unless the child 
appears to have been abused or neglected. The designated emergency infant care 
provider has no legal duty to ascertain the parent's identity, and the parent may 
remain anonymous. However, the parent may be given a form for voluntary 
disclosure of the child's medical facts and history. 
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กฎหมายมิได้ให้อ้านาจแก่เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกในการจับกุม กักขัง
หรือติดตามผู้ปกครองของเด็กทารก เว้นแต่พบว่าผู้ปกครองของเด็กทารกได้กระท้าการทารุณกรรมต่อ
เด็กทารก หรือน้าเด็กทารกไปทอดทิ งในสถานท่ีอื่นท่ีมิใช่สถานบริการตู้รับเด็กทารก อีกทั งเจ้าหน้าท่ี
สถานบริการตู้รับเด็กทารกไม่มีอ้านาจในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครอง เพราะกฎหมาย
มิได้บังคับให้ผู้ปกครองท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องเปิดเผยช่ือ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ปกครองจะได้รับแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ โดยผู้ปกครองจะต้องตอบ
แบบสอบถามประวัติทางการแพทย์ด้วยความสมัครใจ หากมิประสงค์จะให้ข้อมูลประวัติทาง
การแพทย์ใดๆแก่เจ้าหน้าท่ี ก็ไม่ถือว่าการกระท้าดังกล่าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด  

เมื่อเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้รับตัวเด็กทารกไว้แล้ว มีหน้าท่ีตรวจ
สุขภาพร่างกายเบื องต้นของเด็กทารกเท่าท่ีจ้าเป็น เพื่อให้ทราบว่าเด็กทารกถูกกระท้าทารุณมาก่อนท่ี
จะน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกหรือไม่ เพราะต้องการให้แน่ใจว่าเด็กทารกจะได้รับความ
ปลอดภัยมากท่ีสุด จากนั นเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกต้องแจ้งไปยังกรมคุ้มครองครอบครัว
ประจ้ามลรัฐเทกซัส (Texas Department of Family and Protective Services) ภายในเวลา
ราชการทันที เมื่อกรม คุ้มครองครอบครัวประจ้ามลรัฐเทกซัส (Texas Department of Family and 
Protective Services) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว จึงจะด้าเนินการเข้า
รับตัวเด็กทารก และเป็นผู้ปกครองเด็กทารกทันที 

4) มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)131  

                                                                                                                            
A designated emergency infant care provider who takes possession of a child 

under this section shall perform any act necessary to protect the physical health or 
safety of the child. 

The provider shall notify the Department of Family and Protective Services 
that the provider has taken possession of the child no later than the close of the first 
business day after the date on which a designated emergency infant care provider 
takes possession of a child. The department shall assume the care, control, and 
custody of the child immediately on receipt of notice. 

131 Ann. Stat. § 145.902 

A safe place that is a health-care provider who provides urgent care medical 
services shall dial 911, advise the dispatcher that the call is being made from a safe 
place for newborns, and ask the dispatcher to send an ambulance or take other 



77 
 

สถานบริการตู้รับเด็กทารกถือเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์แก่เด็กทารกท่ีถูก
ทอดทิ ง แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเด็กทารกต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าท่ี สถาน
บริการตู้รับเด็กทารกติดต่อไปท่ีหมายเลข 911 เพื่อขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับตัวเด็ก
ทารกไปยังโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้ท้าการตรวจร่างกายและให้การดูแล
รักษาโดยละเอียด โดยภายใน 24 ช่ัวโมงนับตั งแต่ท่ีโรงพยาบาลได้รับตัวเด็กทารกไว้ โรงพยาบาล
จะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (Social Service Agency) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า
สถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ส่งตัวเด็กทารกมาท่ีโรงพยาบาล และโรงพยาบาลได้ท้าการตรวจร่างกาย
เบื องต้นให้แก่เด็กทารกแล้ว กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ว่าเด็กทารกคนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ หน่วยงานบริการสังคมสงเคราะห์ (Social Service Agency) แต่ในกรณีท่ีมารดาหรือ
มารดาท่ีคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลมิต้องปฏิบัติตามขั นตอนข้างต้น โดยมารดาไม่ต้องเปิดเผยช่ือแต่
อย่างใด ส่วนข้อมูลทางการแพทย์นั นจะมีแบบฟอร์มเตรียมไว้ให้มารดากรอก ขึ นอยู่ท่ีความสมัครใจ
ของมารดา  

3.1.3.2 ประเทศไทย 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพพบเห็นหรือได้รับแจ้งจากพลเมือง

ดีว่าพบเห็นเด็กถูกทอดทิ งตามท่ีสาธารณะอันไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตของเด็กทารก พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะรีบเดินทางไปรับตัวเด็กทารก ค้นหาข้อเท็จจริงและเอกสารจากตัวเด็กทารก ตรวจสภาพ
ร่างกายเด็กเบื องต้น น้าตัวเด็กทารกไปลงบันทึกประจ้าวันท่ีสถานีต้ารวจ และต้องให้แพทย์ตรวจ
ร่างกายโดยละเอียดอีกครั ง จากนั นกรอกบันทึกในแบบขอใช้บริการ-ส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ของศูนย์ประชาบดี และน้าตัวเด็กทารกส่งเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆ โดยจะ
พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการท่ีเหมาะสม ซึ่งวิธีการดังกล่าวจ้าต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง ในกรณีท่ีเด็กทารกถูกทอดทิ ง เมื่อไม่สามารถติดตามตัวมารดาหรือผู้ปกครองท่ีจะมาให้
ความยินยอมได้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องท้าหนังสือถึงปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้
ท่ีมีอ้านาจในการออกค้าส่ังส่งตัวเด็กเข้ารับอุปการะในสถานแรกรับ โดยต้องพิจารณาประกอบกับ

                                                                                                                            
appropriate action to transport the newborn to a hospital. An ambulance with whom 
a newborn is left shall transport the newborn to a hospital for care. 

Within 24 hours of receiving a newborn under this section, the hospital must 
inform the responsible social service agency that a newborn has been left at the 
hospital, but must not do so in the presence of the mother or the person leaving the 
newborn. The hospital must provide necessary care to the newborn pending 
assumption of legal responsibility by the responsible social services agency. 
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รายงานและความเห็นของผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ด้วย132 หากเด็ก
ทารกท่ีถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยนั น มีอาการบาดเจ็บหรือจ้าเป็นต้องได้รับการรักษา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายและจิตใจจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญทันที133    

เมื่อเด็กทารกได้เข้ารับอุปการะในบ้านพักเด็กและครอบครัวแล้ว เด็กทารกจะมีผู้ปกครอง
สวัสดิภาพท้าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครอง โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวนั นจะรับตัวเด็กทารกไว้ในความ
ปกครองดูแลได้เพียงช่ัวคราวไม่เกิน 90 วันเท่านั น ในระหว่างนั นจะด้าเนินการสืบเสาะติดตามหา
มารดาหรือครอบครัวของเด็กทารก ประกาศติดตามบนเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและครอบครัว
อย่างน้อยเป็นเวลา 2 เดือน ตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และด้าเนินการรักษาเยียวยาและฟื้นฟู
ให้แก่เด็กทารก รวบรวมข้อเท็จจริงโดยต้องวินิจฉัยตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา 
และกฎหมาย เพื่อก้าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการให้การสงเคราะห์แก่เด็กทารก หากครบก้าหนด
ระยะเวลา 90 วันท่ีอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวแล้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจะต้องส่งเด็ก
ทารกเข้าสู่สถานสงเคราะห์ตามความเหมาะสมกับวัยของเด็กทารกแต่ละคน134 โดยเด็กแรกเกิด จนถึง 
5 ปี จะถูกส่งไปตัวไปยังสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ถ้าอายุระหว่าง 6 ปี ถึง 18 ปี จะถูกส่งตัวไปยัง
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย หรือเด็กหญิง แยกตามเพศของเด็กคนดังกล่าว 

เมื่อเด็กทารกได้ถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์แล้ว เด็กทารกจะมีผู้ปกครองสวัสดิภาพท้า
หน้าท่ีเป็นผู้ปกครองดูแลเด็กตามกฎหมาย135 ดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่ อบรมส่ังสอน จัดท้าประวัติ
ส่วนตัวเด็กทารก และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเด็กทารกเก็บไว้เป็นหลักฐาน ด้าเนินการสืบเสาะและ
พินิจติดตามหาตัวมารดา รวบรวมข้อมูลเพื่อท้ารายงานน้ามาวินิจฉัยก้าหนดวิธีการท่ีจะให้การ

                                            
132 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
133 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
134 ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการ

ด้าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษา 144ง (31 ธันวาคม 2547), หน้า 10. 

135 ข้อ 7(1) แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการ
ด้าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษา 144ง (31 ธันวาคม 2547), หน้า 10. 
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สงเคราะห์แก่เด็กแต่ละคน136 ไม่ว่าจะเป็นการมอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลท่ีเหมาะสม
และยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี ยงดู หรือด้าเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งก่อนท่ีจะด้าเนินการส่งเด็กสู่กระบวนการหา
ครอบครัวบุญธรรมได้นั น จะต้องมีการท้าเรื่องยุติการติดตามมารดาของเด็กทารกก่อน แล้วจึงมีค้า
ร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองมารดา ก่อนท่ีศาลจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครอง
มารดานั น ศาลจะต้องสืบเสาะข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าว่าไม่สามารถติดตามตัวมารดาของเด็กทารกได้
จริงตามค้าร้อง 

ในทางตรงกันข้าม หากมารดาเลือกขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีจะมีหน้าท่ีตามกฎหมายดังต่อไปนี   

กรณีท่ีมารดาเข้ามาติดต่อท่ีส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 76 จังหวัด 

1.1 เจ้าหน้าท่ีจะต้องพูดคุย สอบถามข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ 

ต้องการของมารดา เสนอวิธีแก้ปัญหา ให้การช่วยเหลืออย่างอื่นแทนการน้าเด็กมาฝากท่ีสถาน

สงเคราะห์ 

1.2 เจ้าหน้าท่ีจะให้ค้าปรึกษาและแนะน้าบริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพ 

ปัญหาและความต้องการ 

1.3 กรณีมารดาตัดสินใจไม่รับฝากเด็ก เจ้าหน้าท่ีจะให้ค้าแนะน้าการดูแลเด็กตาม 

ความเหมาะสม 

1.4 กรณีท่ีมารดาตัดสินใจเลือกรับฝากเด็กทารก ทั งช่ัวคราว หรือแบบถาวร เจ้า 

หน้าจะต้องให้ค้าแนะน้าเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องท่ีจะต้องเตรียมให้แกเ่จ้าหน้าท่ีศูนย์ประชาบดีท่ีมารับ

ตัวเด็ก ได้แก่ 

- ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองเด็ก) 

- ใบสูติบัตรเด็กทารกหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 

จากนั นเจ้าหน้าท่ีจะท้าการประสานไปยังชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว (ศูนย์ประชาบดี 1300)  

                                            
136 มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
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ให้มารับตัวเด็กเพื่อน้าไปท้าประวัติท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั นๆ ในระหว่างนั นหากเด็ก

ทารกได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย จะต้องประสานส่งตัวเด็กทารกเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันที 

1.5 เมื่อชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว มารับเอกสารและตัวเด็กทารกแล้ว ให้ชุด 

ปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วน้าหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก (พม.1) ให้

มารดาท่ีแจ้งความจ้านงในการฝากช่ัวคราวหรือถาวร ลงลายมือช่ือ แต่หากเป็นการฝากไว้โดยถาวร

มารดาจะต้องลงลายมือช่ือในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก)เพิ่มอีก 

1 ฉบับ จากนั นเจ้าหน้าท่ีจะเก็บเอกสารข้อมูลเบื องต้นของมารดาเด็กข้างต้น และลงบันทึกในแบบขอ

ใช้บริการ-ส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ประชาบดี และน้าตัวเด็กทารกส่งต่อบ้านพักเด็ก

และครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆเป็นการช่ัวคราว 

1.6 เมื่อบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ได้รับตัวเด็กทารกแล้ว ให้ลงบันทึก 
ประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และลงทะเบียนการรับฝากเด็กและระบุรหัสประจาตัวเด็ก ตามประเภท
การรับฝากเด็กช่ัวคราว  หรือถาวร และให้ลงบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.wandc.dsdw.go.th ด้วย และจะประสานส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อน 

1.7 หากครบระยะเวลา 90 วันบ้านพักเด็กและครอบครัวประสานส่งตัวเด็กไปท่ี 
สถานแรกรับเด็กอ่อน 8 แห่ง พร้อมหนังสือส่งตัวเด็กตามคู่มือการประสานส่งต่อของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ  

1.9 เมื่อถึงหน่วยงานแรกรับเด็กอ่อนแล้ว สถานแรกรับเด็กอ่อนด้าเนินการตาม  
กระบวนการดูแลของสถานแรกรับเด็กนั นๆ ถ้าเป็นกรณีฝากไว้ช่ัวคราว เมื่อถึงก้าหนดระยะเวลาตาม
แบบ พม.1 ให้ประสานแจ้งไปยังครอบครัวเด็กทารกมารับเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว กรณีฝากถาวร เมื่อ
ระงับประวัติเด็กเรียบร้อยแล้ว สถานสงเคราะห์เด็กจะน้าประวัติเด็กส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ครอบครัวบุตรบุตรธรรม  โดยติดต่อกับศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรด้าเนินการต่อไป 

2. กรณีมารดาติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังสายด่วนศูนย์ประชาบดีโทร 1300 
2.1 เจ้าหน้าท่ีจะสอบถามข้อมูลเบื องต้น เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

ของมารดา  
2.2 เจ้าหน้าท่ีจะให้ค้าปรึกษาและแนะน้าบริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพ 

ปัญหา และความต้องการ  
2.3 กรณีมารดาตัดสินใจไม่รับฝากเด็กทารก เจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ค้าแนะน้าการดูแล 

เด็กตาม ความเหมาะสม 
2.4 กรณีมารดาตัดสินใจเลือกรับฝากเด็กทารก ไม่ว่าจะช่ัวคราว หรือถาวร ให้ 
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ค้าแนะน้าเรื่องเอกสารต่างๆท่ีจะต้องเตรียมให้กับเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีนัดสถานท่ีรับฝากเด็ก โดย
มีเอกสารดังต่อไปนี    

กรณีท่ีเป็นมารดาของเด็กทารก น้าเอกสาร  
- ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนมารดาของเด็ก  
- ใบสูติบัตรเด็กทารกหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีทางราชการออกให้ (ถ้ามี)  
กรณีท่ีเป็นผู้พบเด็กทารกโดยบังเอิญเด็กทารกถูกทอดทิ ง/ผู้ท่ีไม่ใช่ญาติ ให้น้าใบ 

บันทึกแจ้งความ 
2.5 ศูนย์ประชาบดีประสานชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วไปรับตัวเด็กทารกเมื่อชุด

ปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วมาถึง 
(1) กรณีท่ีพบมารดา 
- รับเอกสารและตัวเด็กทารก 
- สอบถามความต้องการในการรับฝากเด็กทารก ในการฝากช่ัวคราว หรือ 

ฝากถาวร และน้าแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก ( พ.ม.1) 
ให้มารดาเด็กทารกลงนาม แต่หากเป็นการฝากไว้โดยถาวรมารดาจะต้องลงลายมือช่ือในหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) เพิ่มอีก 1 ฉบับ 

- จากนั นให้บันทึกในแบบขอใช้บริการ-ส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ  
ศูนย์ประชาบดี และน้าตัวเด็กทารกส่งเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆ 

(2) กรณีท่ีไม่พบตัวมารดาเด็ก หรือผู้แจ้ง กรณีท่ีเด็กทารกถูกทอดทิ งในท่ี 
สาธารณะ 

- เจ้าหน้าท่ีค้นหาข้อเท็จจริงและเอกสารจากตัวเด็กทารก สภาพร่างกาย  
เด็กส่งเข้าสู่กระบวนการของบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสถานสงเคราะห์เด็กตามปกติ  

- น้าตัวเด็กทารกไปลงบันทึกประจ้าวันท่ีสถานีต้ารวจ  
- บันทึกในแบบขอใช้บริการ-ส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์  

ประชาบดี   
- จากนั นศูนย์ประชาบดีน้าตัวเด็กทารกส่งเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 

เพื่อให้การอุปการะเป็นการช่ัวคราว  
2.6 บ้านพักเด็กและครอบครัว ลงบันทึกประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และลงทะเบียน 

การรับฝากเด็กและระบุรหัสประจ้าตัวเด็ก ตามประเภทการรับฝากเด็ก ไม่ว่าจะเป็นฝากไว้ช่ัวคราว  
หรือถาวร และลงบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์ www.wandc.dsdw.go.th ด้วย และ 
ประสานส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อน 

2.7 บ้านพักเด็กและครอบครัวประสานส่งตัวเด็กไปท่ีสถานแรกรับเด็กอ่อน 8 แห่ง 
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พร้อมหนังสือส่งตัวเด็กตามคู่มือการประสานส่งต่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2.8 เมื่อถึงหน่วยงานแรกรับเด็กอ่อนแล้ว สถานแรกรับเด็กอ่อนด้าเนินการตาม 
ระบบการดูแลของสถานแรกรับเด็กนั นๆ โดยถ้าเป็นเด็กทารกกรณีฝากช่ัวคราว เมื่อถึงก้าหนด
ระยะเวลาตามแบบ พม.1 ให้ประสานแจ้งให้ครอบครัวเด็กทารกมารับเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว กรณี
ฝากถาวร เมื่อระงับประวัติเด็กเรียบร้อยแล้วสถานสงเคราะห์เด็กน้าประวัติเด็กส่งเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกครอบครัวบุตรบุตรธรรม โดยติดต่อกับศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรด้าเนินการต่อไป 

 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของทั ง 4 มลรัฐ เห็นได้ว่าเมื่อเจ้าหน้าท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารกได้รับตัวเด็กท่ีถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว มีการก้าหนด
ขั นตอนด้าเนินงานไว้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องตรวจร่างกายเบื องต้น
ให้แก่เด็กทารก และรีบแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กประจ้าแต่ละมล
รัฐว่าได้มีเด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ซึ่งใน 3 มลรัฐได้แก่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
(Washington, D.C) และมลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) กฎหมายมิได้
บังคับให้มารดา ต้องเปิดเผยช่ือแต่อย่างใด มีการกล่าวถึงการขอข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของ
มารดา แต่การให้ประวัติทางการแพทย์ หรือเปิดเผยช่ือ นั นขึ นอยู่ท่ีความสมัครใจของมารดาหรือ
ผู้ปกครอง ในขณะท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) กฎหมายบัญญัติให้มารดาต้องเปิดเผยช่ือ และ
ข้อมูลทางการแพทย์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ส่วนบุคคลอื่นท่ีได้รับอนุญาตให้น้า
เด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกไม่จ้าเป็นต้องเปิดเผยช่ือ เพียงแต่ต้องให้ข้อมูล เช่น เบอร์
ติดต่อ หรือท่ีอยู่ เผ่ือในกรณีฉุกเฉิน  ส่วนมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยนั น และรับตัวเด็กท่ี
ถูกทอดทิ งมาแล้ว ใหเ้ป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท้าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองของเด็กทารก ให้การดูแล และ
ให้การสงเคราะห์เด็กทารกตามวิธีการท่ีเหมาะสมแก่เด็กทารกแต่ละราย เช่น ตรวจร่างกายเบื องต้น 
ให้การดูแลพื นฐานแก่เด็กทารก ติดตามหาตัวมารดา ระงับการติดตาม ส่งช่ือไปยังศูนย์อ้านายการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นต้น แต่หากเป็นกรณีท่ีมารดาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องด้าเนินการเรื่องเอกสาร ข้อมูลส่วนตัวต่างๆของมารดา ให้
มารดาลงนามในหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก 
(พม.1)  หรือลงนามในหนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) หาก
เป็นกรณีท่ีมารดาประสงค์จะน้าเด็กมาฝากสถานสงเคราะห์อย่างถาวร  
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3.2  มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กท่ีได้รับการคุ้มครอง 
3.2.1 อายุของเด็กทารกทีก่ฎหมายให้ความคุ้มครอง 

3.2.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในแต่ละมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติอายุของเด็กท่ีกฎหมายให้ 

การคุ้มครองให้สามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าบาง
มลรัฐอายุของเด็กทารกท่ีน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ จะต้องอายุไม่เกิน 3 วัน ในขณะท่ี
บางมลรัฐ อายุของเด็กทารกท่ีน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ จะต้องไม่เกิน 1 ปี ถือว่าเป็น
อายุ ท่ีมากท่ีสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให้สามารถน้ามาวางท่ี สถานบริการตู้รับเด็กทารกได้  โดย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้ท้าการศึกษาใน 4 มลรัฐ ดังต่อไปนี       

1) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)137 
 กฎหมายได้ก้าหนดว่า เด็กทารกท่ีถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้นั น 

จะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ช่ัวโมง หรืออายุไม่เกิน 3  วัน    
2) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C)138   
ตามกฎหมายของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) ค้าว่า "เด็กทารก" 

หมายถึง เด็กทารกท่ีบิดามารดา ปฏิเสธท่ีจะเลี ยงดูหรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อเด็กในเรื่องการดูแล 
หรือเลี ยงดูเด็กทารกได้ โดยได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า เด็กทารกท่ีจะถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกได้นั น ต้องมีอายุไม่เกิน 14 วัน 

3) มลรัฐเทกซัส (Texas)139 

                                            
137 Penal Code § 271.5 

A child who is 72 hours old or younger may be relinquished. 
     138 Ann. Code § 4-1451.01 

A newborn may be surrendered. The term 'newborn' means an infant whose 
parent refuses or is unable to assume the responsibility for the infant's care, control, 
and subsistence ; who is surrendered by that parent; and who a licensed physician or 
other person authorized to accept the surrender reasonably believes is 14 days old 
or younger. 
       139 Fam. Code § 262.302 

A child who is 60 days old or younger may be relinquished. 
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   มารดาจะน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้นั น เด็กทารกจะต้อง
มีอายุไม่เกิน 60 วัน หรืออายุไม่เกิน 2 เดือน  

4) มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)140 
    เด็กทารกท่ีสามารถถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ ต้องมีเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี  
1. เด็กทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน มารดาคลอดเด็กทารกคนดังกล่าวท่ี

โรงพยาบาลโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ 

2. เด็กทารกจะต้องไม่ถูกน้าไปวางไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอื่นๆ มิฉะนั นจะถือว่า

เป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย 

3.2.1.2 ประเทศไทย  
เนื่องด้วยประเทศไทยมิได้มีมาตรการในการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกมาแก้ปัญหาเด็ก

ถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กทารกและลดอัตราการ
เสียชีวิตของทารกท่ีถูกทอดทิ งอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้อ้านาจ
มารดา น้าเด็กไปทอดทิ งในสถานท่ีใดๆ และย่อมมิได้มีการบัญญัติถึงอายุของเด็กทารกท่ีมารดา 
สามารถน้าไปทอดทิ งได้ด้วยเช่นกัน แต่ประเทศไทยมีเพียงมาตรการทางกฎหมายท่ีให้การคุ้มครอง
เด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประมวลกฎหมายอาญาท่ีห้ามมิให้ผู้ใดทอดทิ ง
เด็ก ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยได้มีการก้าหนดอายุของเด็กท่ีห้ามมิให้ทอดทิ งไว้แตกต่างกัน รวมไปถึงมีการ
จัดตั งสถานสงเคราะห์ของรัฐ และเอกชนท่ีไว้คอยให้ค้าแนะน้า และให้ความช่วยเหลือแก่มารดาผู้ไม่
พร้อมท่ีจะเลี ยงดูบุตร เช่น การฝากบุตรไว้ช่ัวคราว เมื่อพร้อมจึงคอยกลับมารับบุตรของตนกลับไป
เลี ยงดู แต่มิได้อนุญาตให้มารดาสามารถน้าบุตรมาทิ งท่ีสถานสงเคราะห์ได้  

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นั น ได้ให้ความหมายของค้าว่า “เด็ก” ตาม
พระราชบัญญัตินี   หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วย

                                            
140 Ann. Stat. §§ 145.902; 609.3785 
A newborn may be relinquished provided that: 
• The newborn was born within 7 days of being left at the hospital, as 

determined within a reasonable degree of medical certainty. 
• The newborn is left in an unharmed condition. 



85 
 
การสมรส141 กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ได้ห้ามมิให้ผู้ปกครองทอดทิ งเด็กอายุ
ไม่เกิน 18 ปีไว้ ณ สถานรับเลี ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือบุคคลอื่นใด โดยมีเจตนาท่ีจะไม่กลับมา
รับตัวเด็กกลับคืน อีกทั งห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามกระท้าการทารุณกรรมต่อเด็กร่างกายหรือจิตใจของ
เด็กหมายความรวมถึงการทอดทิ งเด็กด้วย142 จึงเห็นได้ว่าหากบิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญ
ธรรม และผู้ปกครอง รวมถึงพ่อเลี ยงแม่เลี ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพนายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับ

                                            
141 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
142

 การทารุณกรรมเด็ก สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี   
1) ความรุนแรงทางร่างกาย หมายถึง การท้าให้เกิดอันตราย หรือท้าให้เส่ียงท่ีจะเกิด 

อันตรายต่อร่างกายของเด็กจากการกระท้าหรือละเลย โดยเกิดขึ นในขณะอยู่ภายใต้การดูแลของบิดา
มารดา หรือผู้ดูแลท่ีอยู่ในฐานะรับผิดชอบเด็ก หรือผู้มีอ้านาจเหนือเด็ก หรือเป็นผู้ท่ีเด็กไว้ใจ อาจ
เกิดขึ นครั งเดียวหรือเกิดขึ นซ ้าๆ เช่น เตะ ต่อย ท้าร้ายร่างกาย เป็นต้น  

2) ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ หมายถึง การตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กอย่าง 
ไม่เหมาะสม ปฎิเสธ เฉยเมยต่อเด็ก ซึ่งจะมีผลท้าให้เกิดผลเสียร้ายแรงและต่อเนื่องต่อพัฒนาการทาง
อารมณ์ของเด็ก และสะสมจนเติบโต เช่น ดูถูก เหยียดหยาม เป็นต้น 

3) ความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระท้าทางเพศกับเด็กซึ่งเด็กไม่สามารถเข้าใจได้ 
อย่างเต็มท่ี หรือไม่สามารถให้ความยินยอม หรือเด็กอยู่ในฐานะท่ียังไม่พร้อม เช่น ข่มขืน อนาจาร 
เป็นต้น 

4) การละเลยทอดทิ ง  หมายถึง ความบกพร่องในการจัดหาส่ิงท่ีจ้าเป็นส้าหรับ 

พัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้านตั งแต่สุขภาพ การศึกษา พัฒนาการทางอารมณ์ โภชนาการ ท่ีอยู่
อาศัย สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ในบริบทท่ีครอบครัว หรือผู้ดูแลมีความสามารถ ท่ีจะจัดหาได้ตาม
สมควร และท้าให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก เช่น การทอดทิ งเด็ก โดยถือได้ว่าเป็น
รูปแบบของการละเลยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกรณี ท่ีเด็กหรือทารกนั นถูกทิ งในสภาพท่ีอาจเป็น
อันตรายแก่ชีวิต   

 สายทิพย์ เจ็งที, “บทความวิชาการการช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทารุณกรรมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546”, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีท่ี 29, ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2556): 150. 
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เด็กไว้ในความอุปการะเลี ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย ทอดทิ งเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี บุคคลดังกล่าว
ย่อมมีความผิดต้องรับโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ143  

ส่วนในความผิดฐานทอดทิ งเด็กตามประมวลกฎหมายอาญานั น พบว่าประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 306 ได้มีการก้าหนดอายุของเด็กไว้ต้่ากว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
กล่าวคือในประมวลกฎหมายอาญานั น ห้ามมิให้บุคคลใดทอดทิ งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ไว้ ณ สถานท่ีใด
ท่ีหนึ่ง เห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญานั นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามท่ีทอดทิ งเด็กอายุไม่เกิน 9 
ปี ล้วนแล้วแต่มีความผิดทั งสิ น ต่างจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีก้าหนดความผิดไว้
เฉพาะผู้ปกครองตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประมวลกฎหมายอาญา 
จะมีการก้าหนดอายุของเด็กและบุคคลท่ีจะถือว่ามีความผิดฐานทอดทิ งเด็กไว้แตกต่างกัน แต่ ทั ง
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประมวลกฎหมายอาญา ล้วนแต่มีจุดประสงค์ท่ีมุ่งจะ
คุ้มครองเด็กมิให้ถูกทอดทิ ง เพราะเด็กควรได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง 

จากการศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กทั ง 4 มลรัฐ เพื่อป้องกันมิให้เด็กเสียชีวิตหรือพิการจาก
การถูกน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่าในแต่ละมลรัฐได้มีการก้าหนดอายุของเด็ก
ทารกท่ีสามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้แตกต่างกันออกไป ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California) เด็กทารกต้องมีอายุไม่เกิน 3 วัน ขณะท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) ก้าหนด
ไว้ว่าเด็กทารกต้องมีอายุไม่เกิน 14 วัน มลรัฐ เทกซัส (Texas) เด็กท่ีถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) เด็กทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 
วัน ตรงกันข้ามกับประเทศไทยท่ีมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กทารก โดยมีบทบัญญัติ
ห้ามมิให้ทอดทิ งเด็กไม่ว่าในสถานท่ีใดๆ ซึ่งมีการก้าหนดอายุของเด็กไว้แตกต่างกัน ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ห้ามมิให้ทอดทิ งเด็กท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนในประมวลกฎหมายอาญา
บัญญัติห้ามมิให้ทอดทิ งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ไว้ ไม่ว่าในสถานท่ีใดๆ มิได้มีการอนุญาตให้มารดาน าเด็ก
ไปทอดท้ิงได้  
 
 
 

                                            
143 มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 95ก (2 ตุลาคม 

2546), หน้า 1. 
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3.3  มาตรการทางกฎหมายของมารดา 
3.3.1 การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดา 

3.3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ใน 16 มลรัฐ144 และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)  มีการระบุไว้ชัดแจ้งใน

กฎหมายท่ีอนุญาตให้ผู้ปกครองหรือตัวแทนของผู้ปกครองท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก
มิต้องเปิดเผยตัวตน   

 ใน27 มลรัฐ145 กฎหมายห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีบังคับให้มารดาหรือตัวแทนของผู้ปกครอง
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี  15 มลรัฐ146 ได้ให้ความเช่ือมั่นว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
มารดาท่ีได้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้เป็นความลับ แต่สิทธิการเก็บข้อมูลเป็น
ความลับย่อมเสียไป หากตรวจสอบแล้วพบว่ามารดาได้กระท้าความผิดล่วงละเมิดสิทธิเด็กทารก 
กระท้าการทารุณกรรมเด็กทารก หรือน้าเด็กทารกไปทอดทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย 

นอกเหนือจากมีการรับประกันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของมารดาไว้เป็นความลับแล้ว 
มลรัฐส่วนใหญ่ยังให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ท่ีน้าเด็กมาวางไว้ท่ีสถานตู้รับเด็กท่ีจะไม่ถูก
ฟ้องร้องเป็นคดีอาญาอีกด้วย โดยใน 34 มลรัฐ147  และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) 

                                            
144 มลรัฐแอริโซนา, มลรัฐเดลาแวร์, มลรัฐฟลอริดา, มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐแคนซัส, มลรัฐ

เคนทักกี, มลรัฐมิสซิสซิปปี, มลรัฐมิสซูรี, รัฐโอไฮโอ, มลรัฐโอคลาโฮมา, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา ,มลรัฐ
เทกซัส, มลรัฐยูทาห,์ มลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย, มลรัฐวิสคอนซิน, มลรัฐไวโอมิง 

145 มลรัฐอะแลสกา, มลรัฐแอริโซนา, มลรัฐเดลาแวร์,มลรัฐไอดาโฮ , มลรัฐอินดีแอนา,มลรัฐ
ไอโอวา ,มลรัฐแมสซาชูเซตส์, มลรัฐมินนิโซตา, มลรัฐมิสซิสซิปปี, มลรัฐมิสซูรี, มลรัฐเนวาดา, มลรัฐ
นิวแฮมป์เชียร์,มลรัฐนิวเจอร์ซีย์, มลรัฐนิวเม็กซิโก, มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา, มลรัฐนอร์ทดาโคตา, มลรัฐ
ออริกอน, มลรัฐโรดไอแลน, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเซาท์ดาโคตา, มลรัฐเทนเนสซี, มลรัฐเทกซัส, 
มลรัฐเวอร์มอนต์, มลรัฐวอชิงตัน, มลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย, มลรัฐวิสคอนซิน, มลรัฐไวโอมิง 

146 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มลรัฐคอนเนตทิคัต, มลรัฐเดลาแวร์ , มลรัฐไอดาโฮ, มลรัฐไอโอวา, มลรัฐ
เมน, มลรัฐมิชิแกน, มลรัฐมิสซิสซิปปี, มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐโรดไอแลนด์, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, 
มลรัฐเทนเนสซี, มลรัฐเทกซัส, มลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย, มลรัฐวิสคอนซิน 

147 มลรัฐอะแลสกา, มลรัฐแอริโซนา, มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มลรัฐคอนเนตทิคัต, มลรัฐฟลอริดา, มล
รัฐจอร์เจีย, มลรัฐฮาวาย, มลรัฐไอดาโฮ, มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐไอโอวา, มลรัฐแคนซัส, มลรัฐ
เคนทักกี, มลรัฐลุยเซียนา, มลรัฐแมริแลนด์ , มลรัฐแมสซาชูเซตส์, มลรัฐมินนิโซตา, มลรัฐมิสซูรี, มล
รัฐมอนแทนา, มลรัฐเนแบรสกา, มลรัฐเนวาดา, มลรัฐนิวเม็กซิโก , มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา, มลรัฐ
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กฎหมายให้ความคุ้มครองท่ีจะไม่ถูกฟ้องร้องด้าเนินคดีกับมารดาของเด็กท่ีน้าเด็กมาวางไว้ท่ี สถาน
บริการตู้รับเด็กทารก  

แต่ในอีก 16 มลรัฐ148 หากมารดาหรือผู้ปกครองท่ีได้การใดๆอันกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็ก
ทารก เช่น การทอดทิ งเด็กตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย การละเลย หรือการกระท้าใดๆท่ีจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อเด็กทารก กฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่ามารดาจะต้องถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย เว้นแต่
มารดาจะได้น้าเด็กไปวางไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารกอันเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย ย่อมได้รับ
การยกเว้นท่ีจะถูกปรับหรือด้าเนินคดีตามกฎหมาย โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้ท้าการศึกษาใน 4 มลรัฐ 
ดังต่อไปนี       

1) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)149 
หากมารดาไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ และเลือกท่ีจะน้าเด็กทารกมาวางไว้ท่ี

สถานบริการตู้รับเด็กทารก หรือยินยอมให้บุคคลอื่นน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก แทน
การน้าไปวางทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย กฎหมายย่อมให้ความคุ้มครองแก่มารดาหรือบุคคลอื่นใด
ท่ีได้รับความยินยอมจากมารดาท่ีจะไม่ถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย 

เมื่อมีการน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว กฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ก้าหนดให้มารดา จะต้องตอบแบบสอบถาม เปิดเผยช่ือ และให้ข้อมูลทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าท่ี แต่
ถ้ามารดาไม่ต้องการเปิดเผยช่ือของตน สามารถใส่รหัสประจ้าตัวเด็กท่ีอยู่บนสายรัดข้อเท้าของเด็ก
ทารกแทนช่ือของตนได้ ส่วนบุคคลท่ีได้รับความยินยอมจากมารดาให้น้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับ

                                                                                                                            
นอร์ทดาโคตา, รัฐโอไฮโอ, มลรัฐโอคลาโฮมา, มลรัฐเพนซิลเวเนีย, มลรัฐโรดไอแลนด์, มลรัฐเซาท์แค
โรไลนา, มลรัฐเซาท์ดาโคตา, มลรัฐเทนเนสซี, มลรัฐเทกซัส, มลรัฐเวอร์มอนต์, มลรัฐวอชิงตัน, มลรัฐ
วิสคอนซิน 

148 มลรัฐแอละแบมา, มลรัฐอาร์คันซอ, มลรัฐโคโลราโด, มลรัฐเดลาแวร์, มลรัฐอินดีแอนา, มลรัฐ
เมน, มลรัฐมิชิแกน, มลรัฐมิสซิสซิปปี, มลรัฐมิสซูรี, มลรัฐนิวเจอร์ซีย์, มลรัฐนิวยอร์ก, มลรัฐออริกอน, 
มลรัฐยูทาห,์ มลรัฐเวอร์จิเนีย, มลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย, มลรัฐไวโอมิง 

149 Penal Code § 271.5; Health & Safety Code § 1255.7 
No person leaving an infant with a safe haven provider may be prosecuted for 

abandonment, failure to provide, or desertion. 
Any personal identifying information that pertains to a parent or individual 

who surrenders a child that is obtained pursuant to the medical information 
questionnaire is confidential and shall be exempt from disclosure by the child 
protective services or county agency. 
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เด็กทารก จะกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบสอบถามข้อมูลประวัติทางการแพทย์หรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องให้
เบอร์ติดต่อ หรือท่ีอยู่ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลดังกล่าวท่ีได้รับจากมารดา หรือบุคคลท่ีได้รับ
อนุญาตจากมารดาน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก จะถูกเก็บเป็นความลับโดยหน่วยงาน
ดูแลสวัสดิภาพเด็กประจ้ามลรัฐ (County Agency Providing Child Welfare Services) หรือกรม
กิจการคุ้มครองเด็ก (Child Protective Services)  

2) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C)150  
มารดาท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ย่อมได้รับสิทธิท่ีจะไม่เปิดเผย

ตัวตน และจะน้าเด็ก มาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกในเวลาใดก็ได้ รวมถึงได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมายท่ีจะไม่ถูกติดตามตัว หรือ ถูกฟ้องร้องด้าเนินคดีภายหลังจากท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้
รับเด็กทารก  

การน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีจะได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี และกฎท่ี ประกาศใช้นี จะต้องด้าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และจะต้องมิใช่
การละเลยหรือการทอดทิ งเด็ก ทารกไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอื่นๆ  

3) มลรัฐเทกซัส (Texas)151  

                                            
150 Ann. Code § 4-1451.02 
The relinquishing parent shall have the right to remain anonymous and to 

leave the place of surrender at any time. The parent shall not be pursued by any 
person at the time of surrender or prosecuted for the surrender of the newborn. 

The surrender of a newborn in accordance with this chapter, and rules 
promulgated pursuant to this chapter, shall not, by itself, constitute a basis for a 
finding of abuse, neglect, or abandonment. 

151 Penal Code § 22.041(h); Fam. Code § 262.308 
The parent may remain anonymous. All identifying information, 

documentation, or other records regarding a person who voluntarily delivers a child 
to a designated emergency infant care provider under this subchapter is confidential 
and not subject to release to any individual or entity. 

It is an exception to the application of the law prohibiting abandonment or 
endangerment of a child that the actor voluntarily delivered the child to a 
designated emergency infant care provider. 
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มารดาหรือบุคคลท่ีน้าตัวเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก มีสิทธิท่ีจะไม่
เปิดเผยช่ือ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ระบุลงในเอกสารหรือบันทึกอื่นๆ  หากมารดาได้มีการให้ข้อมูล
ใดๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ซึ่ง เป็นข้อยกเว้นทาง
กฎหมายให้แก่มารดา เป็นการให้ความคุ้มครองแก่มารดา ท่ีน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก
เพราะไม่ต้องการให้มีการทอดทิ งเด็กตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย หรือกระท้าการใดๆท่ีเส่ียงต่อชีวิตของ
เด็กทารก  

4) มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)152 
เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆของมารดาหรือ

บุคคลท่ีเป็นผู้น้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกและจะไม่มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ  
แต่อย่างไรก็ตาม สถานบริการตู้รับเด็กทารกอาจจะขอข้อมูลของมารดาหรือบุคคลท่ี

น้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของมารดาหรือของตัวเด็ก
ทารกเท่านั น โดยมารดาหรือบุคคลท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกไม่จ้าเป็นต้องให้ข้อมูล
อื่นๆท่ีนอกเหนือจากนี  อีกทั งเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องให้ข้อมูลแก่มารดาหรือ
บุคคลท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกเกี่ยวกับวิธีการติดต่อกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ 
(Social Service Agencies)  

                                            
152 Ann. Stat. §§ 145.902; 609.3785 
The safe place must not inquire as to the identity of the mother or the 

person leaving the newborn or call the police provided the newborn is unharmed 
when presented to the hospital. The safe place may ask the mother or the person 
leaving the newborn about the medical history of the mother or newborn but the 
mother or the person leaving the newborn is not required to provide any 
information. The safe place may provide the mother or the person leaving the 
newborn with information about how to contact relevant social service agencies. 

A person may leave a newborn with an employee at a safe place without 
being subjected to prosecution for that act, provided that: 

• The newborn was born within 7 days of being left at the safe place, as 
determined within a reasonable degree of medical certainty. 

• The newborn is left in an unharmed condition. 
• In cases where the person leaving the newborn is not the newborn's 

mother, the person has the mother's approval to do so. 
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บุคคลท่ีน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกเพื่อให้อยู่ภายใต้การดูแล
ของเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั น กฎหมายให้ความคุ้มครองท่ีจะไม่ถูกฟ้องร้องต่อการ
กระท้าดังกล่าว โดยจะต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี  

1. เด็กทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน และจะต้องถูกน้ามาวางไว้ในสถานบริการตู้ 

รับเด็กทารกตามท่ีรัฐได้ ก้าหนดไว้ตามความเหมาะสม  

2. เด็กทารกแรกเกิดท่ีถูกน้ามาวางไว้ จะต้องไม่อยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายต่อชีวิต   

3. ในกรณีท่ีคนท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกมิใช่มารดาของเด็กทารก  

บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุญาตจากมารดาเสียก่อน  

3.3.1.2 ประเทศไทย  
เนื่องด้วยประเทศไทยมิได้มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ให้บริการแก่มารดาผู้

ไม่พร้อมเลี ยงดูบุตรดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคุณศริยา สุวรรณะ153 ได้กล่าวว่าปัญหาแม่
ตั งครรภ์ในวัยเรียนเป็นเหตุผลหลักท่ีท้าให้มารดาต้องน้าเด็กมาทอดทิ ง เนื่องจากไม่มีความสามารถท่ี
จะให้การเลี ยงดูบุตรของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีจะใช้ในการเลี ยงดู รวมถึงไม่มีวุฒิภาวะ
ท่ีเพียงพอ โดยในปัจจุบันพบการทอดทิ งเด็กใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี   

(1) กรณีมารดาน้าเด็กไปทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีสาธารณะใดๆท่ีไม่มีความปลอดภัย  

กล่าวคือ น้าเด็กทารกไปทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีสาธารณะท่ีไม่มีความปลอดภัย เช่น ห้างสรรพสินค้า 

ห้องน ้า สวนสาธารณะ เป็นต้น อันจะท้าให้เด็กทารกเส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ สาเหตุ

ส่วนใหญ่มักเกิดจากการมารดาตั งครรภ์ขณะท่ียังไม่พร้อม เห็นได้จากสถิติการคลอดบุตรของมารดา

วัยรุ่นท่ีเพิ่มขึ นเรื่อยๆในแต่ละปี ปัญหาครอบครัว การหย่าร้าง ความยากจน การเข้าถึงข้อมูลศูนย์ท่ีให้

ความช่วยเหลือ ไม่ทราบว่าจะต้องขอค้าปรึกษาหรือติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ท่ีใด รวมถึงมารดาไม่

ต้องการท่ีจะเปิดเผยตัวให้ผู้ใดทราบว่าตนตั งครรภ์หรือเป็นมารดาของเด็กทารก  จึงเลือกท่ีจะน้าเด็ก

ทารกมาทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยและมักปลอดจากผู้คน เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีง่า ยและ

เจ้าหน้าท่ีต้ารวจติดตามตัวได้ยาก  

แต่อย่างไรก็ตาม การทอดทิ งเด็กทารกตามสถานท่ีสาธารณะท่ีไม่ปลอดภัยนี  กฎหมายถือ
ว่าเป็นการกระท้าอันมิชอบด้วยกฎหมาย มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทอดทิ งเด็ก มีอัตรา

                                            
153 ศริยา สุวรรณะ, นักสังคมสงเคราะห์ประจ้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์, 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์, 5 มิถุนายน 2561, การสัมภาษณ์. 
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โทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ หากการทอดทิ งดังกล่าวเป็น
เหตุให้เด็กทารกได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต มารดาจะต้องรับโทษหนักขึ น และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีมีอัตราโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั งจ้า
ทั งปรับ จึงเห็นได้ว่ากฎหมายมิได้ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดาแต่อย่างใด 

(2) กรณีท่ียกเด็กทารกให้สถานสงเคราะห์อย่างถาวร เนื่องจากประเทศไทยมีทั ง 

หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีด้าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือมารดาท่ีไม่พร้อมจะเลี ยงดู
บุตร ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงขอกล่าวถึงเฉพาะหน่วยงานของรัฐ คือ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ประชาบดี ท่ีจัดตั งอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางท่ีตั ง
ในภูมิภาคมีอ้านาจหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตลอด 24 ช่ัวโมง โดยการให้
ค้าปรึกษา ประเมินสภาพปัญหาและให้การช่วยเหลืออื่นๆเบื องต้นตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
โดยด้าเนินการในการส่งตัวเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์เพื่อเป็นท่ีพักพิงช่ัวคราวก่อนจะติดต่อส่งกลับคืน
สู่ครอบครัว หรือประสานส่งต่อให้ผู้ประสบปัญหาเข้าเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาในกรณีท่ีไม่สามารถส่งกลับคืนสู่ครอบครัวได้154  

ดังนั นหากมารดาไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ท่ีส้านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ประชาบดี ณ จังหวัดท่ีตนอาศัยอยู่เพื่อแจ้งความ
ประสงค์ว่า ตนไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ และต้องการจะยกบุตรของตนให้แก่รัฐ ซึ่งเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับการติดต่อจากมารดาแล้ว จะท้าการประเมินศักยภาพและกายภาพของ
มารดาว่ามีความสามารถในการเลี ยงดูบุตรหรือไม่ มีการพูดคุย สอบถามปัญหา ออกตรวจเยี่ยมบ้าน 
สภาพครอบครัว เพื่อรวบรวมข้อมูลและก้าหนดวิธีการให้ความช่วยเหลือ หากประเมินแล้วพบว่า
มารดายังสามารถเลี ยงบุตรของตนหรือมีญาติท่ีสามารถให้การเลี ยงดูทารกได้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีก็ไม่
สามารถรับตัวเด็กทารกไว้ให้การสงเคราะห์ได้ แต่หากประเมินแล้วพบว่ามารดาไม่สามารถเลี ยงดูบุตร
ของตนได้และบุตรอาจได้รับอันตรายจากการเลี ยงดู พนักงานเจ้าหน้าท่ีก็จะรับตัวเด็กทารกไว้ให้การ
สงเคราะห์และให้มารดาลงนามในบันทึกหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก 
(พม.1) และหากเป็นการฝากเด็กไว้โดยถาวร มารดาจะต้องลงลายมือช่ือในหนังสือหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก)ด้วย และส่งเข้าอุปการะในบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนั นๆเป็นการช่ัวคราว โดยในกรณีนี จะต้องมีการพิจารณาโดยละเอียด จะต้องค้านึงถึง

                                            
154 วิทัศน์ เตชะบุญ, เอกสารในการบรรยายเร่ือง บทบาทภารกิจ ดย. ตามโครงสร้างใหม่, 

สืบค้นวัน ท่ี 16 มิถุนายน 2561 จาก https://www.m-society.go.th/article_attach 
/18362/20270.pdf. 
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ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก มีผู้ปกครองสวัสดิภาพของบ้านพักเด็กและครอบครัวท้าหน้าท่ีให้การ
ดูแลเบื องต้นแก่เด็กทารกรับตั งแต่ได้รับตัวเด็กไว้ จะสามารถรับตัวเด็กไว้ในการดูแลได้ช่ัวคราวไม่เกิน 
90 วันเท่านั น หลังจากนั นจะต้องส่งเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ตามช่วงอายุ และสถานสงเคราะห์มี
หน้าท่ีจะต้องด้าเนินกระบวนการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมตามกฎหมายต่อไป
โดยจะต้องท้าเรื่องยุติการติดตามมารดาเสียก่อน จึงเห็นได้ว่าการกระท้าดังกล่าว กฎหมายให้ความ
คุ้มครองแก่มารดา เนื่องมาจากมารดามิได้กระท้าการใดๆอันจะส่งผลต่อสวัสดิภาพของเด็กทารก 
ดังนั นกฎหมายจึงให้ความคุ้มครองและมิได้มีบทลงโทษใดๆกับมารดา  

ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในปัจจุบันพบการทอดทิ งเด็กอยู่ 2 ลักษณะ คือ กรณีมารดา
น้าเด็กไปทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย กับการท่ีมารดาน้าเด็กทารกไปยกให้สถานสงเคราะห์
โดยถาวร แต่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ผู้เขียนจะมุ่งศึกษาเพียงกรณีท่ีมารดาทอดทิ งเด็กไว้ตามสถานท่ีท่ี
ไม่ปลอดภัยเท่านั น 

จากการที่ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมารดาใน 4 มลรัฐข้างต้น จะเห็นได้
ว่า กฎหมายในแต่ละมลรัฐได้ให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดาท่ีน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกท่ีจะไม่ต้องเปิดเผยช่ือ หรือหากกฎหมายก้าหนดให้ต้องมารดาต้องเปิดเผยช่ือ ข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และการท่ีมารดาท่ีน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั น ไม่
ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย จะไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆ ในขณะท่ีประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายใดท่ีให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดา เนื่องมาจากการท่ีมารดาน้าเด็กไปทอดทิ งไว้
ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยนั น ไม่ว่าในสถานท่ีใด ก็ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย และต้องรับโทษ
ตามกฎหมายทั งสิ น 
 

3.3.2 ผลของอ านาจปกครองของมารดา 
3.3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผลในทางกฎหมายของการน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่ละมลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั น เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งไปยังหน่วยงานสวัสดิการเด็กในท้องถิ่นนั นๆท่ีเด็กถูก
น้ามาวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว หน่วยสวัสดิการเด็กดังกล่าวถือว่ามีหน้าท่ีในการ
ปกครองดูแลเด็ก มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับตัวเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ และยื่นค้าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาล
มีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดาเด็ก แต่ก่อนท่ีจะส่งตัวเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์นั น ใน14 มล
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รัฐ155 และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)  มีข้อก้าหนดให้หน่วยงานสวัสดิการเด็ก ต้องขอให้
หน่วยงานท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายด้าเนินการตรวจสอบก่อนว่า เด็กทารกท่ีถูกน้ามาวางท่ี สถาน
บริการตู้รับเด็กทารกนั นเป็นเด็กทารกคนเดียวกันกับท่ีถูกแจ้งหายไว้หรือไม่ หรือมีผู้ใดแจ้งความ
ติดตามหาเด็กทารกคนดังกล่าวหรือไม่  

นอกจากนี ใน 5 มลรัฐ156 ต้องการให้หน่วยงานสวัสดิการเด็กท้าการตรวจสอบหาบิดาของเด็ก
ทารกก่อนท่ีจะยื่นค้าร้องเพื่อขอเพิกถอนอ้านาจปกครองของมารดา 

ใน 20 มลรัฐ157 และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)   มีการก้าหนดขั นตอนไว้
ส้าหรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ท่ีประสงค์จะรับตัวเด็กกลับไปดูแล โดยจะต้องยื่นค้าร้องภายใน
ก้าหนดระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ซึ่ง แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ และจะต้องการยื่นค้าร้องก่อนท่ีศาลจะ
มีการถอนอ้านาจปกครอง  แต่ใน 5 มลรัฐ158  มีบทบัญญัติท่ีเปิดโอกาสให้บิดาท่ีมิได้เป็นผู้น้าเด็กไป
วางไว้ที่ตู้รับเด็ก สามารถยื่นค้าร้องเพื่อขอเลี ยงดูเด็กทารกคนดังกล่าวได้  

ใน 18 มลรัฐ159 การท่ีมารดาน้าเด็กไปวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั น กฎหมาย
สันนิษฐานว่าอ้านาจปกครองของมารดาสิ นสุดลงนับแต่ได้วางเด็กไว้ที่สถานบริการตู้รับเด็กทารก และ
ในการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะรับเด็กคนดังกล่าวเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีนี ไม่จ้าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากมารดาอีกด้วย โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้ท้าการศึกษาใน 4 มลรัฐ ดังต่อไปนี       

1) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)160 

                                            
155 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย,มลรัฐเดลาแวร์ , มลรัฐฮาวาย,มลรัฐไอดาโฮ , มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐ

เคนทักกี, มลรัฐลุยเซียนา, มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์, มลรัฐโอคลาโฮมา, มลรัฐเซาท์แค
โรไลนา, มลรัฐเทกซัส, มลรัฐยูทาห,์ มลรัฐไวโอมิง 

156 มลรัฐอิลลินอยส์ , มลรัฐไอโอวา, มลรัฐมิสซูรี, มลรัฐยูทาห,์ มลรัฐไวโอมิง 
157 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, มลรัฐคอนเนตทิคัต , มลรัฐเดลาแวร์, มลรัฐฟลอริดา, มลรัฐฮาวาย, 

มลรัฐไอดาโฮ, มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐไอโอวา, มลรัฐเคนทักกี, มลรัฐลุยเซียนา, มลรัฐมิชิแกน, มลรัฐ
มอนแทนา, มลรัฐเนวาดา, มลรัฐนิวเม็กซิโก, มลรัฐนอร์ทดาโคตา, รัฐโอไฮโอ, มลรัฐโอคลาโฮมา, มล
รัฐเทนเนสซี, มลรัฐวิสคอนซิน, มลรัฐไวโอมิง 

158 มลรัฐไอโอวา, มลรัฐมิสซูรี, มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐเซาท์ดาโคตา, มลรัฐเทนเนสซี 
159 มลรัฐอะแลสกา, มลรัฐเดลาแวร์, มลรัฐฟลอริดา, มลรัฐไอดาโฮ, มลรัฐอิลลินอยส์, มลรัฐ

เคนทักกี, มลรัฐมิชิแกน, มลรัฐมิสซิสซิปปี, มลรัฐมิสซูรี, มลรัฐมอนแทนา, มลรัฐเนวาดา, มลรัฐ
โรดไอแลนด์, มลรัฐเซาท์แคโรไลนา, มลรัฐเซาท์ดาโคตา, มลรัฐเทนเนสซี, มลรัฐยูทาห์, มลรัฐเวสต์
เวอร์จิเนีย, มลรัฐวิสคอนซิน 

160 Health & Safety Code § 1255.7 
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กรมกิจการคุ้มครองเด็ก (Child protective services) หน่วยงานของมลรัฐ ซึ่งมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในให้การคุ้มครองเด็ก จะต้องเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครองเด็กเป็นการช่ัวคราว
ในทันทีท่ีเด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก กรมกิจการคุ้มครองเด็ก (Child 
protective services) จะต้องตรวจสอบพฤติการณ์แวดล้อม ยื่นค้าร้องส่งเด็กทารกเข้าสู่สถาน
สงเคราะห์และยื่นค้าขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดาโดยเร็วท่ีสุด อีกทั ง
ภายใน 24 ช่ัวโมงกรมกิจการคุ้มครองเด็ก (Child protective services) จะต้องรายงานข้อมูล
ทั งหมดเกี่ยวกับเด็กทารก ยกเว้นข้อมูลส่วนตัวของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารกไปยังศูนย์ข้อมูลเด็กหายของรัฐแคลิฟอร์เนีย  (California Missing Children 
Clearinghouse) และศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมแห่งชาติ  (National Crime Information Center) 

                                                                                                                            
Child protective services shall assume temporary custody of the child 

immediately upon receipt of notice of the child's relinquishment. Child protective 
services shall immediately investigate the circumstances of the case and file a 
dependency petition for the child. As soon as possible, but no later than 24 hours 
after temporary custody is assumed, child protective services shall report all known 
identifying information concerning the child, except personal identifying information 
pertaining to the parent or individual who surrendered the child, to the California 
Missing Children Clearinghouse and to the National Crime Information Center. 

If, prior to the filing of a dependency petition, a parent or individual who has 
voluntarily surrendered a child requests that the safe-surrender site that has physical 
custody of the child return the child and the safe-surrender site still has custody of 
the child, personnel of the safe-surrender site shall either return the child to the 
parent or individual or contact a child protective agency if any personnel at the safe-
surrender site knows or reasonably suspects that the child has been the victim of 
child abuse or neglect. 

Subsequent to the filing of a dependency petition, if, within 14 days of the 
voluntary surrender, the parent or individual who surrendered custody returns to 
claim physical custody of the child, the child welfare agency shall verify the identity 
of the parent or individual, conduct an assessment of his or her circumstances and 
ability to parent, and request that the juvenile court dismiss the petition for 
dependency and order the release of the child. 
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ก่อนท่ีจะมีการยื่นค้าร้องขอถอนอ้านาจปกครอง หากมารดาติดต่อกลับมาเพื่อรับตัว
เด็ก สถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องส่งมอบเด็กทารกคืนให้แก่มารดา 

หลังการยื่นค้าร้องขอถอนอ้านาจปกครอง หากภายใน 14 วัน มารดาติดต่อกลับมา
เพื่อจะรับตัวเด็กกลับคืน หน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็ก (Child Welfare Agency) จะต้องตรวจสอบ
ตัวตนของมารดา และต้องประเมินสถานการณ์และความสามารถของมารดาเสียก่อนแล้วจึงขอให้ศาล
ยกเลิกการถอนอ้านาจปกครองของมารดาได้  

2) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C)161 

                                            
161 Ann. Code § 4-1451.05 
A relinquishment of parental rights shall take place upon surrender. Upon 

CFSA's receipt of the statement required by § 4-1451.02(d) and assuming physical 
custody, CFSA shall assume immediate care, custody, and control of the surrendered 
newborn. 

A relinquishment of parental rights under this chapter may be revoked and 
parental rights restored in accordance with § 4-1406(c)-(d) provided that: 

• The parent agrees to genetic testing to establish maternity or paternity. 
• The genetic test establishes that the surrendering parent is the biological 

parent of the newborn. 
• A risk assessment is conducted to determine if further investigation is 

necessary or that the family needs to be referred for support services and is so 
referred. 

No later than 90 days after surrender, CFSA shall attempt to identify, locate, 
and notify the nonsurrendering parent by performing a missing-child search and 
publishing notice of the surrender of the newborn. The notice shall include the 
statement that the nonsurrendering parent's failure to notify CFSA, or other contact 
as set forth in the notice, of the intent to exercise his or her parental rights and 
responsibilities within 20 days of publication of the notice shall be deemed to be the 
nonsurrendering parent's irrevocable consent to the termination of all parental rights 
and his or her irrevocable waiver of any right to notice of, or opportunity to 
participate in, any termination of parental rights proceeding involving the surrendered 
newborn. The court may grant a petition for adoption without consent following 
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อ้านาจปกครองของมารดาย่อมสิ นสุดลงเมื่อมีการน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารก และหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child  and Family Services Agency : CFSA) 
ได้รับค้าบอกกล่าวตาม§ 4-1451.02(d) และมีการรับตัวเด็กทารกไว้จริง หน่วยงานกิจการเด็กและ
ครอบครัว (Child  and Family Services Agency : CFSA) จึงต้องให้การปกครองดูแลเด็กทารก 
รวมไปถึงมีอ้านาจปกครองเด็กทารกด้วย 

การถอนอ้านาจผู้ปกครองภายใต้บทบัญญัตินี  มารดาอาจถูกเพิกถอนอ้านาจ
ปกครองและมีสิทธิเรียกคืนอ้านาจปกครองได้ ตาม§ 4-1406(c)-(d) โดยมีเงื่อนไขว่า 

1. มารดาจะต้องให้ความยินยอมท่ีจะทดสอบทางพันธุกรรมเพื่อตรวจสอบพิสูจน์

ความเป็นมารดา 

2. การทดสอบทางพันธุกรรมเป็นการพิสูจน์ว่ามารดา หรือผู้ปกครองท่ีน้าเด็กมาวาง

ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นเป็นมารดาท่ีแท้จริงของเด็กทารก  

3. ประเมินความเส่ียงเพื่อพิจารณาว่าจ้าเป็นต้องมีการตรวจสอบครอบครัวต่อหรือ

ต้องให้การสนับสนุนครอบครัวหรือไม่ 

ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก หน่วยงาน
กิจการเด็กและครอบครัว (Child  and Family Services Agency : CFSA) จะต้องพยายามค้นหา
และติดตามว่า มีผู้ปกครองคนใดแจ้งความว่าเด็กทารกของตนหายไป หรือมีการประกาศตามหาเด็ก
ทารกหายหรือไม่    

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มีการระบุเพิ่มเติมว่า มารดาผู้ท่ีน้าเด็กไป 
วางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก กฎหมายถือว่าจะมีสถานะเป็น Surrendering Parent กล่าวถือ
อ้านาจปกครองของมารดาได้สิ นสุดลงนับตั งแต่น้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ส่วนบิดา
หากมิได้เกี่ยวข้องในการน้าตัวเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับ กฎหมายถือว่าอยู่ในสถานะท่ีเรียกว่า 
Nonsurrendering Parent เมื่อมีการน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว หน่วยงาน
กิจการเด็กและครอบครัว (CFSA) จะต้องมีการติดประกาศหรือตีพิมพ์ประกาศจ้านวนทั งสิ น 3 ครั งใน
ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อแจ้งให้บิดาทราบว่ามีเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก หาก
ต้องการจะน้าเด็กกลับไปเลี ยงดูจะต้องรีบติดต่อไปยังหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (CFSA)  ใน
ระหว่างนั นเด็กทารกจะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (CFSA) แล้ว ถ้า
หากไม่ ไ ด้รั บการติดต่อจากบิดา ท่ีมิ ไ ด้ เป็น ผู้น้ า เ ด็กมาวาง ท่ี สถานบริการ ตู้รั บเ ด็กทารก 

                                                                                                                            
relinquishment of parental rights and the termination of parental rights pursuant to 
this section and § 16-304(g). 
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(Nonsurrendering Parent) ภายใน 20 วันนับแต่การประกาศในครั งสุดท้าย บิดาย่อมหมดสิทธิใดๆ 
ในตัวเด็กทารก อ้านาจปกครองย่อมสิ นสุดลงด้วยเช่นเดียวกันกับมารดา หากมีบุคคลอื่นใดต้องการจะ
อุปถัมภ์ เ ด็กทารก ย่อมสามารถกระท้าไ ด้โดยมิ ต้องขออนุญาตจาก บิดาผู้ ท่ีอยู่ ในสถานะ 
Nonsurrendering Parent และศาลสามารถให้ความยินยอมในการส่งตัวเด็กทารกเข้าสู่กระบวนการ
หาครอบครัวบุญธรรมโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากทั งมารดาหรือบิดา เนื่องจากอ้านาจปกครอง
สิ นสุดลงแล้ว ตามมาตรานี และ§ 16-304 (g) 

หากบิดาผู้ท่ีไม่ได้น้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก (Nonsurrendering 
Parent) ได้ติดต่อไปยังหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว  (CFSA) ภายใน 20 วัน เพราะมีความ
ประสงค์จะรับตัวเด็กกลับไปดูแล จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว  
(CFSA) เสียก่อนว่าสามารถเลี ยงดูเด็กได้หรือไม่ หรือหากมิสามารถน้าเด็กกลับไปเลี ยงดูได้ อาจจะมา
แสดงตัวเพื่อให้ความยินยอมท่ีจะให้เด็กทารกอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกิจการเด็กและ
ครอบครัว  (CFSA) ก็ได้เช่นเดียวกัน 

3) มลรัฐเทกซัส (Texas)162  

                                            
162 Fam. Code §§ 262.304; 262.305; 262.309; 262.105 
A child for whom the department assumes care, control, and custody shall 

be treated as a child taken into possession without a court order. When a child is 
taken into possession without a court order, the person taking the child into 
possession, without unnecessary delay, shall: 

• File a suit affecting the parent-child relationship 
• Request the court to appoint an attorney ad litem for the child 
• Request an initial hearing to be held by no later than the first working day 

after the date the child is taken into possession 
If the department files a suit affecting the parent-child relationship seeking 

termination of the parent-child relationship, the department shall file the suit no 
later than the 45th day after the date the department assumes the care, control, 
and custody of the child. 

Immediately after assuming care, control, and custody of a child, the 
department shall report the child to the appropriate State and local law 
enforcement agencies as a potential missing child. A law enforcement agency that 
receives a report shall investigate whether the child is reported as missing. 
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เด็กทารกถูกส่งมาอยู่ในการดูแลและภายใต้การปกครองของกรมคุ้มครองครอบครัว 
(Department of Family and Protective Services) แล้ว กฎหมายมิได้ถือว่าการท่ีเด็กทารกอยู่ใน
ภายใต้การปกครองดังกล่าวเกิดจากค้าส่ังศาล ดังนั นเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้อง
ด้าเนินการยื่นค้าร้อง ดังต่อไปนี  

1. ยื่นฟ้องต่อศาลให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครอง  

2. ขอให้ศาลแต่งตั งทนายความให้แก่เด็กทารก 

กรมคุ้มครองครอบครัว (Department of Family and Protective Services) 
จะต้องยื่นค้าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลถอนอ้านาจปกครองมารดาและยุติความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับ
เด็ก ภายในวันท่ี 45 นับตั งแต่วันท่ีกรมคุ้มครองครอบครัว (Department of Family and 
Protective Services) ได้รับตัวเด็กมาไว้ดูแลและอยู่ภายใต้การปกครองของกรมคุ้มครองครอบครัว 
(Department of Family and Protective Services) 

ภายหลังจากท่ีกรมคุ้มครองครอบครัว (Department of Family and Protective 
Services) ได้รับตัวเด็กจากสถานบริการตู้รับเด็กทารกและเด็กอยู่ภายใต้การปกครองแล้ว กรม
คุ้มครองครอบครัว (Department of Family and Protective Services)  จะต้องรายงานและส่ง
ข้อมูลของเด็กทารกไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าท่ีในการรับแจ้งเด็กหาย ของมลรัฐเทกซัสในท้องท่ี
นั นๆ หน่วยงานดังกล่าวเมื่อได้รับการแจ้งจากสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว ต้องด้าเนินการ
ตรวจสอบว่าในละแวกท้องท่ีดังกล่าว มีบุคคลใดมาแจ้งว่ามีเด็กทารกหายไปหรือไม่  

4) มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)163 

                                                                                                                            
The department is not required to conduct a search for the relatives of a 

child for whom the department assumes care, control, and custody under this 
subchapter. 

163 Ann. Stat. § 260C.139 

A responsible social service agency with responsibility for the child is not 
required to attempt to reunify the child with the child's parents. Additionally, the 
agency is not required to search for relatives of the child as a placement or 
permanency option or to implement other placement requirements that give a 
preference to relatives if the agency does not have information as to the identity of 
the child, the child's mother, or the child's father. 
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ภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานบริการสังคมสงเคราะห์ ( Social 
Service Agencies) นั น หน่วยงานบริการสังคมสงเคราะห์ (Social Service Agencies) ไม่จ้าต้องส่ง
ตัวเด็กทารกกลับไปหามารดา หรือครอบครัวเดิม อีกทั งหากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ ( Social 
Service Agencies) ไม่มีข้อมูลของบิดาหรือมารดาท่ีจะใช้ในการระบุอัตลักษณ์ของบิดามารดาท่ี
แท้จริงของเด็กทารกได้ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (Social Service Agencies) ก็ไม่จ้าต้องติดตาม
หาญาติของเด็กทารก ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการรับบุตรบุญธรรม กฎหมายให้ถือว่าเด็ก
ทารกท่ีถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นเป็นเด็กท่ีถูกทอดทิ ง 

เมื่อหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (Social Service Agencies) ได้รับแจ้งจากสถาน
บริการตู้รับเด็กทารกแล้ว กฎหมายมลรัฐถือว่าหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (Social Service 
Agencies) มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรับตัวเด็กไว้ดูแลและมีอ้านาจปกครองดูแลเด็กทารก  และใน
ระหว่างนั นหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (Social Service Agencies) ก็จะต้องยื่นค้าร้องถอนอ้านาจ
ปกครองของมารดาตามมาตรา 260C.141 และด้าเนินการหาครอบครัวอุปถัมภ์ช่ัวคราว (Foster 
Care)164 ให้แก่เด็กทารกภายใน 72 ช่ัวโมง จากนั นหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (Social Service 
Agencies) มีหน้าท่ีเริ่มกระบวนการในการหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กทารกในทันที 

3.3.2.2 ประเทศไทย   
บทบัญญัติท่ีมีการกล่าวถึงอ้านาจปกครองของมารดา ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เห็นได้ว่าเด็กท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะนั นมีบิดามารดาเป็นผู้ใช้อ้านาจ
ปกครอง165 ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย มิใช่เกิดจากการมอบอ้านาจ กล่าวคือ เมื่อบิดามารดามิได้จะ

                                                                                                                            
For purposes of proceedings under this chapter and adoption proceedings, a 

newborn left at a safe place is considered an abandoned child. 
The agency contacted by a safe place shall have the legal responsibility to 

place the newborn infant in foster care for 72 hours, during which time the agency 
shall file a petition under § 260C.141 and ask the court to order continued 
placement of the child in foster care. The agency shall immediately begin planning 
for adoptive placement of the newborn. 

164 ครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Care) หมายถึง บุคคลท่ีรับเด็กไว้อุปการะเลี ยงดูอย่างบุตร 
หรือกรณีท่ีหน่วยงานซึ่งมีอ้านาจหน้าท่ี จัดให้เด็กได้รับการเลี ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวซึ่ง
ไม่ใช่ครอบครัวของเด็กเอง โดยครอบครัวท่ีรับเลี ยงต้องผ่านการพิจารณาว่าสามารถเลี ยงดูเด็กได้อย่าง
เหมาะสมรวมถึงมีการก้ากับควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

165 มาตรา 1566 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ทะเบียนสมรสกัน และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุตรย่อมอยู่ภายใต้อ้านาจปกครองของมารดา 
กฎหมายให้ถือว่ามีเพียงมารดาเท่านั นท่ีมีอ้านาจปกครองบุตร เพราะมารดาย่อมถือว่าเป็นมารดาท่ี
ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอ166 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงกรณีการทอดทิ งเด็กท่ีพบอยู่ใน
ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี   

1. กรณีน้าเด็กมาทอดทิ งไว้ตามสถานท่ีสาธารณะท่ีไม่ปลอดภัย 

เมื่อได้รับการแจ้งจากพลเมืองว่าพบเด็กถูกทอดทิ งตามสาธารณะ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะ
ด้าเนินการรับตัวเด็กทารกดูแลในเบื องต้น แจ้งความลงบันทึกประจ้าวันต่อเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ และท้า
หนังสือถึงปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชจังหวัด เพื่อให้มีค้าส่ังรับเด็กทารกเข้าอุปการะในบ้านพักเด็ก
และครอบครัวเป็นการช่ัวคราว จากนั นพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องท้าการสืบเสาะติดตามหาตัวมารดาของ
เด็กจากหลักฐานท่ีมี เช่น สายรัดข้อมือ พยานบุคคล พยานหลักฐาน เป็นต้น และจะต้องมีการ
ประกาศสืบหามารดาท่ีแท้จริงของเด็กถูกทอดทิ งบนเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(Department of Children and Youth) อย่างน้อยเป็นเวลา 2 เดือน ในระหว่างนั นเด็กทารกจะมี
ผู้ปกครองสวัสดิภาพของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นผู้ปกครองของเด็ก167  หลังจากนั นหากไม่
สามารถสืบหาตัวมารดาของเด็กทารกหรือญาติของเด็กได้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องท้าเรื่องยุติการ
ติดตาม แล้วจึงสามารถร้องขอต่อศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดา โดยศาลจะต้องสืบพินิจ
เสียก่อนว่าไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นมารดาของเด็กทารกจริงตามค้าร้อง ศาลจึงจะมีค้าส่ังให้ถอน
อ้านาจปกครองมารดา จึงเห็นได้ว่าอ้านาจปกครองของมารดาย่อมสิ นสุดลงด้วยค้าส่ังของศาล168 ใน
ระหว่างท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ปกครองสวัสดิภาพจะมีอ้านาจเป็นผู้ปกครองของเด็กทารก   

                                            
166 มาตรา 1546 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
167 ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย วิธีการ

ด้าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษา 144ง (31 ธันวาคม 2547) 

 ผู้ปกครองสวัสดิภาพ ต้องมีคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั งตามกฎกระทรวง ท่ีออกโดย
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งนอกจากจะมีอ้านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนดแล้วให้มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี  

“ (1) เป็นผู้ปกครองดูแลเด็ก และบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู…” 
          168 มาตรา 1583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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เด็กท่ีจะจัดหาครอบครัวบุญธรรมได้นั นจะต้องเป็นเด็กทารกในการอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเด็กทารกคนดังกล่าวจะต้องเปนเด็กทารกท่ีระงับการ
ติดตามมารดาแล้ว ดังนั นพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ท้าเรื่องยุติการติดตามตัวมารดาแล้ว จึงจะสามารถส่ง
รายช่ือเด็กไปให้ศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption Center) เพื่อด้าเนินการ
หาครอบครัวบุญธรรมให้เด็กทารกได้ หากมีบุคคลใดต้องการรับเด็กทารกท่ีถูกทอดทิ งอยู่ในความดูแล
ของสถานสงเคราะห์เด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กไม่มีมารดาท่ีจะให้ความยินยอม จึงต้องให้สถาน
สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความยินยอมแทนมารดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1598/22 
เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว ย่อมเป็นผู้มีอ้านาจปกครองเด็กตามกฎหมาย  

2. กรณีท่ีมารดาประสงค์จะยกเด็กให้สถานสงเคราะห์อย่างถาวร  

การท่ีมารดาติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐโดยมาแสดงตนต้องการจะยก
บุตรของตนให้แก่สถานสงเคราะห์นั น ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีมารดาเข้ามาติดต่อท่ีส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ใน 76 จังหวัดด้วยตนเอง หรือมารดาติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังสายด่วนศูนย์
ประชาบดี 1300 พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องได้มีการพูดคุย ให้ค้าปรึกษา สอบถามปัญหาเบื องต้นจาก
มารดาก่อน เสนอแนวทางช่วยเหลือในวิธีการอื่นๆ รวมถึงเย่ียมบ้านเพื่อสืบหาว่ามีญาติหรือบุคคลใดท่ี
เกี่ยวข้องกับเด็กทารกสามารถให้การดูแลเลี ยงดูเด็กได้บ้าง หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีความเห็นว่า
มารดาไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนหรือไม่มีญาติท่ีสามารถเลี ยงดูทารกได้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
อ้านาจในการรับตัวเด็กไว้ดูแล  โดยมารดาจะต้องลงนามยินยอมในหนังสือให้ความยินยอมและมอบ
อ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก (พ.ม.1) และลงนามในหนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญ
ธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) เพื่อมอบเด็กทารกให้อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ตามกฎหมาย 
จากนั นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะท้าเรื่องระงับการติดตามตัวมารดา ในขณะท่ีเด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
จะมีผู้ปกครองสวัสดิภาพท้าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครอง ให้การอบรมส่ังสอน จัดท้าประวัติของเด็กทารกเพื่อ
บันทึกไว้เป็นข้อมูล หากบุคคลใดประสงค์จะขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องติดต่อไปยังศูนย์
อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption Center) ให้ยื่นค้าขอพร้อมทั งหนังสือแสดง
ความยินยอมของบุคคลผู้มีอ้านาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 169 

                                            
169 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522, ราชกิจจา

นุเบกษา (22 เมษายน 2522), หน้า 21.  ประกอบกับ 
   ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2543), ราชกิจจานุเบกษา 95ก (22 เมษายน 
2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 
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กรณีท่ีไม่มีมารดาผู้มีอ้านาจให้ความยินยอม เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ งและติดตามหาตัวมารดาไม่เจอ 
ให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ท่ีจะขอรับบุตรบุญธรรม หรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีค้าส่ังอนุญาตให้มีการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแทนการให้ความยินยอมก็ได้ เมื่อมีค้าส่ังศาลแล้ว อ้านาจปกครองของมารดา
จึงจะสิ นสุดลง ถ้าเป็นกรณีท่ีมารดาฝากเด็กทารกถาวร เมื่อระงับประวัติเด็กเรียบร้อยแล้ว สถาน
สงเคราะห์เด็กจะน้าประวัติเด็กส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวบุตรบุตรธรรม โดยติดต่อกับ
ศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรด้าเนินการต่อไป 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในเรื่องอ้านาจปกครองของมารดา เห็นได้ว่าใน 2 
มลรัฐ คือ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) เมื่อเจ้าหน้าท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารกได้รับตัวเด็กไว้แล้วจะต้องรีบแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิ
ภาพของเด็กประจ้าแต่ละมลรัฐ โดยหน่วยงานดังกล่าวเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกแล้วจะรับตัวเด็กไว้ในการดูแล และท้าค้าร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจ
ปกครองของมารดาโดยเร็วท่ีสุด ในขณะท่ีในอีก 2 มลรัฐได้มีการระบุถึงระยะเวลาการสิ นสุดอ้านาจ
ปกครองของมารดาไว้โดยชัดเจน โดยในมลรัฐเทกซัส (Texas)นั น กรมคุ้มครองครอบครัว 
(Department of Family and Protective Services) จะต้องยื่นค้าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลถอน
อ้านาจปกครองมารดาและยุติความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็ก ภายในวันท่ี 45 นับแต่ได้รับตัวเด็ก
จากสถานบริการตู้รับเด็กทารก ส่วนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี (Washington, D.C)  อ้านาจปกครองของ
มารดาย่อมสิ นสุดลงนับแต่น้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก แต่มีข้อก้าหนดเพิ่มเติมถึง
อ้านาจปกครองของบิดา โดยหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (CFSA) จะต้องมีการติดประกาศ
หรือตีพิมพ์ประกาศเป็นจ้านวน 3 ครั ง ในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อแจ้งให้บิดาทราบว่าบุตรถูกมารดา
น้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก หากไม่ได้รับการติดต่อจากบิดาภายใน 20 วันนับแต่การ

                                                                                                                            
   ผู้ประสงค์จะขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้ยื่นค้าขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงความยินยอม

ของบุคคลผู้มีอ้านาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามแบบ บธ.4  และแบบ บธ.6 
ท้ายกฎกระทรวงนี  และให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้ขอประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี  
  (1)บัตรประจ้าตัวประชาชน  

(2)ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
  (3) ส้าเนาทะเบียนสมรส 
  (4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ 
  (5) รูปถ่ายของผู้ขอและคู่สมรส ขนาด 4.5 x 6 เซนติเมตร คนละสองรูป 
                     (6)หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสหรือค้าส่ังของศาลแทนการให้ความยินยอม
ของคู่สมรส (ถ้ามี). 
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ประกาศครั งสุดท้าย อ้านาจปกครองของบิดาย่อมสิ นสุดลงเช่นกัน แต่ส้าหรับประเทศไทยนั น 
มาตรการทางกฎหมายในเรื่องอ้านาจปกครองของมารดาท่ีใช้บังคับเมื่อเด็กถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่
ปลอดภัย พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องรับตัวเด็กไว้ในการดูแล ด้าเนินการสืบเสาะหามารดาตาม
กระบวนการขั นตอน เมื่อแน่ใจว่าไม่สามารถติดตามตัวมารดาได้ จะต้องท้าเรื่องยุติการติดตามตัว
มารดา ร้องขอต่อศาลให้ถอนอ้านาจปกครองมารดา แล้วจึงจะสามารถส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหา
ครอบครัวบุญธรรม เห็นได้ว่าอ้านาจปกครองของมารดาท่ีทอดทิ งเด็กจึงจะสิ นสุดลงด้วยค้าส่ังศาล 
ส่วนในกรณีท่ีมีการน้าเด็กทารกมาฝากไว้ท่ีสถานสงเคราะห์โดยถาวรนั น เมื่อมีการลงนามในหนังสือ
ยินยอมทั ง 2 ฉบับแล้ว อ้านาจปกครองของมารดาย่อมหมดลงตามกฎหมาย 

 

3.4  สรุปท้ายบท     
“ หากคุณก้าลังตั งครรภ์และคุณรู้สึกว่าไม่สามารถดูแลบุตรของคุณได้ คุณมีทางออก” นี่คือค้า 

โฆษณาสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีติดประกาศในทุกมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกเห็นได้ว่า หากมารดาท่ีตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
หรือ ประสบปัญหาครอบครัว ไม่สามารถให้การเลี ยงดูบุตรของตนได้ มาตรการทางกฎหมายท่ีในแต่
ละมล รัฐใช้ในการแก้ปัญหา และให้ทางออกโดยให้มารดาสามารถน้าบุตรมาวางท่ีสถานบริการตู้รับ
เด็กทารกได้  โดยในแต่ละมลรัฐได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้แตกต่างกัน ดังนั น ประการแรกมารดาจึง
ต้องดูข้อมูล สถานบริการตู้รับเด็กทารกจากเว็บไซต์สถานบริการตู้รับเด็กทารกโดยเลือกมลรัฐท่ีมารดา
อาศัยอยู่ ประการท่ีสองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในมลรัฐท่ีมารดาอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นส่ิงส้าคัญท่ีจะ
ท้าให้มารดาทราบว่า สถานบริการตู้รับเด็กทารกในมลรัฐท่ีตนอาศัยอยู่นั นจัดตั งไว้ ณ สถานท่ีใดบ้าง 
และประการสุดท้าย ให้ มารดาน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ณ สถานท่ีท่ีจัดตั ง
สถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ และปฏิบัติตามข้อก้าหนดของสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นๆอย่าง
เคร่งครัด  

สถานบริการตู้รับเด็กทารกของประเทศสหรัฐอเมริกานั น เป็นมาตรการท่ีเกิดขึ นมาเพื่อแก้ปัญหา
เด็กถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ลดอัตราเส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บของเด็กทารก
ก่อนท่ีจะมีพลเมืองดีมาพบเห็น โดยค้านึงถึงหลักการท่ีว่าเด็กทุกคนต้องมีชีวิตรอด และเพื่อให้การ
คุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดาท่ีตั งครรภ์ด้วยความไม่พร้อม มีทางออกในการเลือกท่ีจะรักษาชีวิต
ของเด็กทารกไว้แทนการน้าเด็กไปทิ งไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย นับตั งแต่ท่ีมีการจัดตั งสถานบริการ
ตู้รับเด็กทารกในแต่ละมลรัฐ สถานบริการตู้รับเด็กทารกนี ได้ช่วยชีวิตเด็กทารกจ้านวนหลายพันคนให้
มีโอกาสเติบโตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ถึงแม้ในแต่ละมลรัฐจะได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้
แตกต่างกัน แต่ต่างก็มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อรักษาชีวิตของเด็กทารกให้มีชีวิตรอด  
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มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) นั น สถานบริการตู้รับเด็กทารกจะจัดตั งอยู่ท่ีโรงพยาบาลหรือ
สถานท่ีท่ีคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาของมลรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีสถานีดับเพลิงมีความเห็นให้จัดตั ง เช่น 
โรงพยาบาลเอกชน เมื่อมีค้าส่ังอนุญาตให้จัดตั งสถานท่ีใดเป็นสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว สถาน
บริการแต่ละแห่งจะต้องมีการจัดตั งโดยมีลักษณะท่ีเหมือนกันและมีตรามลรัฐติดไว้ด้วย ซึ่งผู้ท่ีสามารถ
น้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ คือ มารดาหรือบุคคลท่ีมีสิทธิเป็นผู้ปกครองของ
เด็กทารกตามกฎหมายและเด็กทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 วัน โดยกฎหมายก้าหนดให้มารดาท่ีน้าเด็ก
ไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องเปิดเผยช่ือ และให้ข้อมูลทางการแพทย์ โดยมารดาสามารถ
ใส่เลขประจ้าตัวของเด็กทารกแทนช่ือของตนได้ หากมารดาได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทางการแพทย์
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ภายใน 48 ช่ัวโมงนับตั งแต่ท่ีเด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารก เจ้าหน้าท่ีจะต้องแจ้งไปยังกรมกิจการคุ้มครองเด็ก (Child protective 
services) จากนั น กรมกิจการคุ้มครองเด็ก (Child protective services)  จะเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครอง
เด็กเป็นการช่ัวคราว และยื่นค้าร้องขอถอนอ้านาจปกครองมารดาโดยเร็วท่ีสุด นับตั งแต่วันท่ีได้รับตัว
เด็กทารก มารดาสามารถรับตัวเด็กทารกคืนได้นั นจะต้องก่อนท่ีจะมีการยื่นค้าร้องขอถอนอ้านาจ
ปกครอง หากมาขอรับตัวเด็กคืนภายหลังการยื่นค้าร้องขอถอนอ้านาจปกครองแล้ว หน่วยงานดูแล
สวัสดิภาพเด็ก (Child Welfare Agency) จะต้องตรวจสอบตัวตนของมารดา และต้องประเมิน
สถานการณ์และความสามารถของมารดาเสียก่อน แล้วจึงขอให้ศาลยกเลิกการถอนอ้านาจปกครอง
ของมารดาได้ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) จากการศึกษาพบว่าสถานบริการรับเด็กของกรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. (Washington, D.C) นั น จัดตั งอยู่ท่ีโรงพยาบาล สถานบริการฉุกเฉิน สถานีดับเพลิง  และสถานี
ต้ารวจ ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าอยู่โดยเด็กทารกท่ีน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้จะต้องมีอายุไม่
เกิน 14 วัน โดยกฎหมายมลรัฐไม่ได้ระบุว่ามารดา จะต้องเปิดเผยช่ือแต่อย่างใด หลังจากท่ีได้รับตัว
เด็กทารกแล้ว หากสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นอยู่ในสถานท่ีอื่นท่ี มิใช่สถานบริการตู้รับ เด็กท่ีถูก
จัดตั งไว้ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องรีบส่งเด็กทารกคนดังกล่าวไปยัง
โรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดโดยเร็วท่ีสุด เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพเบื องต้น และแจ้งไปยังหน่วยงาน
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภายใน 23 ช่ัวโมง มารดาท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกย่อม
ได้รับสิทธิท่ีจะไม่เปิดเผยตัวตน อ้านาจปกครองของมารดาย่อมสิ นสุดลงนับแต่น้าเด็กไปวางท่ีสถาน
บริการตู้รับเด็กทารก อีกทั งยังก้าหนดว่าหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (CFSA) จะต้องมีการติด
ประกาศ 3 ครั งในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อแจ้งให้บิดาทราบว่ามีการน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการ
ตู้รับเด็กทารก ถ้าหากไม่ได้รับการติดต่อจากบิดาท่ีมิใช่ผู้ท่ีน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก 
(Nonsurrendering Parent) ภายในระยะเวลา 20 วันนับแต่การประกาศครั งสุดท้าย บิดาคน
ดังกล่าวย่อมหมดสิทธิใดๆ ในตัวเด็กทารก อ้านาจปกครองย่อมสิ นสุดลงด้วยเช่นกัน 
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มลรัฐเทกซัส (Texas) สถานบริการตู้รับเด็กทารกจัดตั งอยู่ท่ีโรงพยาบาล คลินิกฉุกเฉิน และ
หน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็กท่ีมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าอยู่ด้วย อายุของเด็กท่ีมารดาสามารถน้ามาวางท่ี
สถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน กฎหมายมลรัฐไม่ได้ก้าหนดให้มารดา จะต้อง
เปิดเผยช่ือแต่อย่างใด ส่วนแบบสอบถามทางการแพทย์นั น ขึ นอยู่ท่ีความสมัครใจในการตอบค้าถาม
ของมารดาเช่นเดียวกัน เมื่อมีการน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว  กรมคุ้มครอง
ครอบครัว (Department of Family and Protective Services) จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลให้ถอน
อ้านาจปกครองมารดาและยุติความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็ก ภายใน 45 วันนับตั งแต่วันท่ีกรม
คุ้มครองครอบครัว (Department of Family and Protective Services) ได้รับเด็กทารกไว้ดูแล 
และอยู่ภายใต้การ ปกครองของกรมคุ้มครองครอบครัว (Department of Family and Protective 
Services) 

มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) สถานบริการตู้รับเด็กทารกจัดตั งอยู่ท่ีโรงพยาบาล รถพยาบาล 
เคล่ือนท่ี หรือคลินิกฉุกเฉิน โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าอยู่ด้วย มารดาหรือบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก 
มารดาสามารถน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ โดยเด็กจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน 
กฎหมายมล รัฐระบุถึงการเปิดเผยช่ือว่า มารดาจะเปิดเผยช่ือของตนหรือไม่นั น ให้ขึ นอยู่ท่ีความสมัคร
ใจ จะเปิดเผยช่ือหรือไม่ก็ได้เช่นเดียวกับการให้ข้อมูลทางการแพทย์ เมื่อมีการตรวจร่างกายเบื องต้น
เสร็จแล้ว จะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ (Social Service Agencies)  ภายใน 24 
ช่ัวโมงว่ามีเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ซึ่งจะเป็นผู้มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรับตัว
เด็กไว้ดูแลและมีอ้านาจปกครองดูแลเด็กทารก รวมถึงต้องส่งตัวเด็กเข้าสู่บ้านพักเด็กไว้เป็นการ
ช่ัวคราวภายใน 72 ช่ัวโมง จากนั นจะต้องยื่นค้าร้องต่อศาลเพื่อถอนอ้านาจปกครองของมารดา และ
ด้าเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กโดยเร็วท่ีสุด 

ส้าหรับประเทศไทยนั น ปัญหาการทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆยังคงเกิดขึ นทุก
วัน เด็กบางรายเสียชีวิตก่อนจะมีพลเมืองดีมาพบเห็น บางรายพลเมืองดีมาพบเห็นทันเวลาและส่งตัว
เด็กให้แก่แพทย์เพื่อการรักษาเบื องต้น แต่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว มิได้
มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกให้บริการป้องกันมิให้เด็กทารกเสียชีวิต หรือพิการ จากการถูก
น้าไปทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมีเพียงสถานสงเคราะห์ของ
รัฐ และเอกชน ท่ีมีหน้าท่ีในการให้ค้าแนะน้า ความช่วยเหลือ ในกรณีท่ีมารดาไมพ่ร้อมท่ีจะเลี ยงดูบุตร 
หรือรับตัวเด็กท่ีถูกมารดาน้าไปทอดทิ งไว้ในสถานท่ีต่างๆมาดูแล ในระหว่างรอด้าเนินการติดตามหา
ตัวมารดา ซึ่งกรณีดังกล่าวอ้านาจปกครองของมารดาท่ีมีต่อบุตรจะยังมิได้สิ นสุดลงในทันทีนับตั งแต่รับ
ตัวเด็กไว้ดูแล โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี จะศึกษาเพียงกรณีการทอดทิ งเด็กตามสถานท่ีสาธารณะท่ีไม่มี
ความปลอดภัยและเด็กท่ีถูกมารดาน้ามาฝากไว้แบบถาวรท่ีสถานสงเคราะห์ของรัฐเท่านั น 
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 กรณีท่ีมารดาทอดทิ งเด็กไว้ตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยนั น เมื่อได้พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้ง
ว่าพบเด็กทารกถูกทอดทิ งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องรีบด้าเนินการไปรับตัวเด็ก แจ้งความลงบันทึก
ประจ้าวันไว้ต่อเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ และท้าหนังสือต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชจังหวัดนั นๆท่ีพบตัวเด็ก 
เพื่อให้มีค้าส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับตัวเด็กทารกเข้าอุปการะในสถานแรกรับคือบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวเป็นการช่ัวคราว ในระหว่างนั นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องด้าเนินการติดตามหาตัวมารดา
ของเด็กทารก ประกาศสืบหามารดาของเด็กทารกบนเว็บไซต์กรมกิจการ เด็กและเยาวชน 
(Department of Children and Youth) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน หากไม่สามารถติดตามตัว
มารดาได้ หรือสืบหาญาติไม่พบ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจ้าต้องท้าเรื่องยุติการติดตามเสียก่อน จากนั นยื่น
ค้าร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลถอนอ้านาจปกครองของมารดา หลังจากนั นสถานสงเคราะห์จึงสามารถ
ด้าเนินการการส่งรายช่ือเด็กทารกไปยังศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption 
Center) เพื่อเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมต่อไป ระหว่างนั นเด็กจะมีผู้ปกครองสวัสดิภาพ
ของสถานสงเคราะห์เป็นผู้มีอ้านาจเป็นผู้ปกครองเด็ก เมื่อเด็กได้ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว ผู้รับบุตร
บุญธรรมจะเป็นผู้มีอ้านาจปกครองเด็กตามกฎหมาย หรือในกรณีท่ีมารดาประสงค์จะน้าเด็กมาฝากไว้
ถาวรท่ีสถานสงเคราะห์นั น มารดาจะต้องเปิดเผยช่ือ ข้อมูลส่วนตัวต่างๆของตน ท้าให้มารดาหลาย
รายไม่กล้าท่ีจะติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้ปกครอง ญาติ หรือเพื่อนทราบ
ว่าตนตั งครรภ์ จึงเลือกท่ีจะแก้ปัญหาด้วยการน้าเด็กไปวางทิ งไว้ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยมิให้
ผู้ใดรู้ 

ดังนั นจึงเห็นได้ว่าทั ง 4 มลรัฐ มีมาตรการในแก้ปัญหาเด็กเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้ามา
ทอดทิ ง โดยบังคับใช้กฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีมีความชัดเจน ซึ่งบทบัญญัติในแต่ละมลรัฐ
มีความคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั น แต่เมื่อศึกษากฎหมายของประเทศไทยท่ี
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาการท่ีเด็กเสียชีวิตหรือพิการจาก
การถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ดังเช่นสถานบริการตู้รับเด็กทารกของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ในบทท่ี 4 ต่อไป 
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ตารางที่  3.1 เปรียบเทียบมาตรการของรัฐในการคุ้มครองเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกฎหมาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทย มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

(Washington, 

D.C) 

มลรัฐเทกซัส 

(Texas) 

มลรัฐมินนิโซตา 

(Minnesota) 

ข้อก้าหนดเก่ียวกับ

บุคคลที่ทอดทิ งเด็ก

ทารก 

บิดา มารดา  

ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง บิดามารดา มารดา 

ผู้ที่ได้รับอนุญาต

จากมารดา 

ไม่มีบทบัญญัติกฎหมาย
ใดที่อนุญาตให้ผู้ปกครอง
หรือบุคคลอื่นใดทอดทิ ง
เด็กทารกไม่ว่าในสถานที่
ใดๆ 

สถานที่หรือบุคคลที่มี

อ้านาจในการรับตัว

เด็กทารก 

โรงพยาบาล โรงพยาบาล  

รถฉุกเฉิน 

สถานีดับเพลิง  

สถานีต้ารวจ 

โรงพยาบาล 

รถฉุกเฉิน 

หน่วยงานสังคม

สงเคราะห์ 

ห น่ ว ย ง า น ที่

ได้รับอนุญาตให้

จัดตั ง 

โรงพยาบาล 

รถฉุกเฉิน 

คลินิกฉุกเฉิน 

ในกรณีที่เด็กถูกทอดทิ งไว้

ในสถานที่ ใดๆ พนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจะ

เป็นผู้ที่มีอ้านาจในการรับ

ตัวเด็กไว้ดูแล และให้การ

สงเคราะห์ตามวิ ธีการที่

เหมาะสมกับเด็กทารก 
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ประเด็นกฎหมาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทย 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) 
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

(Washington, D.C) 
มลรัฐเทกซัส 

(Texas) 
มลรัฐมินนิโซตา 
(Minnesota) 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในการ
คุ้มครองสิทธิเด็ก 

- ตรวจ ร่ างกาย เ ด็ ก
ทารก 
- แจ้ งห น่วยงาน
คุ้มครองสวัสดิภาพของ
เด็กประจ้ามลรัฐว่ามี
เด็กทารกถูกน้ามาวาง
ที่สถานบริการตู้รับเด็ก
ท า ร ก ภ า ย ใ น  48 
ช่ัวโมง 
- เก็บแบบสอบถามช่ือ
แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ท า ง
การแพทย์ โดยมารดา
จะต้องตอบค้าถาม 

- ตรวจร่างกายเด็กทารก 
- แจ้งหน่วยงานคุ้มครอง
ส วั ส ดิ ภ า พ ข อ ง เ ด็ ก
ประจ้ ามล รัฐว่ามี เ ด็ก
ทารก ถูก น้ ามาวา งที่
สถานบริการตู้รับเด็ก
ทารกภายใน 23 ช่ัวโมง 
- เก็บแบบสอบถามช่ือ 
และประวัติทาง
การแพทย์ ซึ่งมารดาจะ
ตอบค้าถามหรือไม่ก็ได้  

- ตรวจร่างกายเด็ก
ทารก 
- แจ้งหน่วยงาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ
ของเด็กประจ้ามล
รัฐว่ามีเด็กทารกถูก
น้ามาวางที่สถาน
บ ริ ก า ร ตู้ รั บ เ ด็ ก
ทารก  
- เก็บแบบสอบถาม
ช่ือ และประวัติทาง
การแพทย์ โดย
มารดาจะตอบ
ค้าถามหรือไม่ก็ได้ 
 
 

- ตรวจ ร่างกาย
เด็กทารก 
- แจ้งหน่วยงาน
คุ้ ม ค รอ งส วั ส ดิ
ภ า พ ข อ ง เ ด็ ก
ป ร ะ จ้ า ม ล รั ฐ
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
- ส่งตัวเด็กเข้าสู่
สถานสงเคราะห์
ช่ั ว ค ร า ว ใ น  72 
ช่ัวโมง 
- เก็บแบบสอบ 
ถ า ม ช่ื อ  แ ล ะ
ป ร ะ วั ติ ท า ง
ก า ร แพ ท ย์ โ ด ย
ม า รด า จ ะ ตอ บ
ค้าถามหรือไม่ก็ได้ 
 
 

เมื่อพบ หรือได้รับแจ้งว่า
มีเด็กถูกทอดทิ ง  
- เจ้าหน้าตรวจร่างกาย
เด็กเบื องต้น 
- ค้นหาพยานหลักฐาน
หรือเอกสาร 
-  ลงบันทึกประจ้าวัน 
- บันทึกแบบขอใ ช้
บริการ-ส่งต่อ ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 
- ส่งตัวเด็กเข้าสู่บ้านพัก
เด็กและครอบครัวเป็น
การช่ัวคราว 
- ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
ของสถานแรก รับห รือ
บ้ า น พั ก เ ด็ ก แ ล ะ
ครอบครัว จะท้าหน้าที่
เป็นผู้ปกครองของเด็ก
ทารก ให้การดูแลและให้
การสงเคราะห์เด็กทารก
ตามวิธีการที่เหมาะสมแก่
เด็กทารกแต่ละราย 
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ตารางที่  3.2 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายต่อเด็กทารกท่ีได้รับการคุ้มครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกฎหมาย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทย 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) 
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

(Washington, D.C) 
มลรัฐเทกซัส 

(Texas) 
มลรัฐมินนิโซตา 
(Minnesota) 

อายุของเด็กที่
กฎหมายให้ความ

คุ้มครอง 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 14 วัน ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไ ม่ มี บ ท บั ญ ญั ติ

ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ มี ก า ร

ทอดทิ งเด็ก จึงไม่มีการ

ก้าหนดอายุเด็กทารกที่

สามารถน้ามาทอดทิ ง

ได้ 
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ตารางที่  3.3 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของมารดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกฎหมาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศไทย 
 

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California) 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
(Washington, 

D.C) 

มลรัฐเทกซัส 
(Texas) 

มลรัฐมินนิโซตา 
(Minnesota) 

การให้ความ
คุ้มครองทาง
กฎหมายแก่

มารดา 

มารดาต้องเปิดเผยช่ือ 
หรือใส่เลขประจ้าตัวเด็ก
แทน และให้ ข้อมูลทาง
การแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ 
โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็น
ความลับ  กฎหมายให้
ความคุ้มครองแก่มารดา
หรือผู้ปกครองที่น้าเด็กไป
วางที่สถานบริการตู้รับ
เ ด็ ก ท า ร ก ที่ จ ะ ไ ม่ ถู ก
ด้าเนินคดีทางกฎหมาย
ใดๆ 

ให้การคุ้มครองทาง
กฎหมายแก่มารดา
ที่ น้ า เ ด็ก ไปวางที่
สถานบริการตู้รับ
เด็กทารก ไม่ ต้อง
เ ปิ ด เ ผ ย ช่ื อ ห รื อ
ข้ อ มู ล ท า ง
การแพทย์ ขึ นอยู่ที่
ความสมัครใจของ
มารดา และจะไม่
ถูกด้าเนินคดีใดๆ 

ให้การคุ้มครองทาง
กฎหมายแก่มารดา
ที่ น้า เ ด็ก ไปวางที่
สถานบริการตู้รับ
เด็กทารก ไม่ ต้อง
เ ปิ ด เ ผ ย ช่ื อ ห รื อ
ข้ อ มู ล ท า ง
การแพทย์ ขึ นอยู่ที่
ความสมัครใจของ
มารดา และจะไม่
ถูกด้าเนินคดีใดๆ 

ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ค ว า ม
คุ้มครองแก่มารดาที่
น้าเด็กไปวางที่สถาน
บริการตู้รับเด็กทารก
ที่จะไม่ ถูกด้าเนินคดี
ทางกฎหมาย และ
กฎหมายมิได้บังคับให้ 
มารดาจะต้องเปิดเผย
ช่ื อ ห รื อ ข้ อ มู ล ท า ง
การแพทย์ ขึ นอ ยู่ที่
ค ว ามสมั คร ใจของ
มารดา และจะไม่ถูก
ด้าเนินคดีใดๆ  

ก า ร ที่ ท อ ด ทิ ง เ ด็ ก ใ น
สถานที่ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย 
กฎหมายมิ ไ ด้มี การให้
ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ท า ง
ก ฎ ห ม า ย แ ก่ ม า ร ด า 
เน่ืองมาจากการที่มารดา
น้าเด็กไปทอดทิ งไว้ตาม
สถานที่ที่ไม่ปลอดภัยนั น 
ถือว่าเป็นการกระท้าที่ผิด
กฎหมาย 
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ประเด็นกฎหมาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทย 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) 
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

(Washington, D.C) 
มลรัฐเทกซัส 

(Texas) 
มลรัฐมินนิโซตา 
(Minnesota) 

ผลของอ้านาจ
ปกครองของ

มารดา 

เมื่อหน่วยงานดูแลสวัสดิ
ภาพของเด็กของมลรัฐ 
ไ ด้ รับแ จ้ ง จ า กสถา น
บริการตู้ รับเด็กทารก
และได้รับตัวเด็กไว้แล้ว 
จะต้องท้าค้าร้องขอต่อ
ศาลเพ่ือให้ศาลมีค้าสั่ง
ถอนอ้านาจปกครองของ
มารดาโดยเร็วที่สุด เมื่อ
ศ า ลมี ค้ า สั่ ง  อ้ าน า จ
ปกครองมารดา ย่อม
สิ นสุดลง แต่อนุญาตให้
มารดาสามารถรับตัว
เด็กคืนได้ก่อนที่จะมีการ
ย่ื น ค้ า ร้ อ ง ข อ ถ อ น

อ้านาจปกครอง  

อ้านาจปกครองของ
มารดาย่อมสิ นสุดลง
นับตั งแต่มารดาน้าเด็ก
มาวางที่สถานบริการตู้
รับเด็กทารก อีกทั งมี
ข้อก้าหนดให้หน่วยงาน
กิ จ ก า ร เ ด็ ก แ ล ะ
ค ร อ บ ค รั ว  ( CFSA) 
จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ติ ด
ประกาศ 3 ครั งในเวลา 
3 เดือน เพ่ือให้บิดา
ทราบว่าเด็กถูกน้ามา
วางที่สถานบริการตู้รับ
เด็กทารกหากไม่ได้รับ
การติดต่อมาจากบิดา 
บิดาก็ย่อมหมดอ้านาจ
ป ก ค รอ ง ใ น ตั ว เ ด็ ก
เช่นเดียวกัน  

ก ร ม คุ้ ม ค ร อ ง
ครอบครัวของมล
รัฐ จะต้องย่ืนฟ้อง
คดีต่อศาลให้ถอน
อ้ านาจปกครอ ง
ม า ร ด า แ ล ะ ยุ ติ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างมารดากับ
เด็ก ภายใน 45 วัน 
นับตั งแต่วันที่กรม
คุ้มครองครอบครัว
ได้รับตัวเด็กมาจาก
สถานบริการตู้รับ
เด็กทารก 

เมื่อหน่วยงานดูแล
สวัสดิภาพของเด็ก
ของมลรัฐ ได้รับแจ้ง
จากสถานบริการตู้
รับ เ ด็กทารกและ
ได้รับตัวเด็กไว้แล้ว 
จะ ต้อ ง ร้องขอ ต่อ
ศาล เ พ่ือ ให้ ศ าลมี
ค้ าสั่ งถอนอ้ านาจ
ปกครองของมารดา 
เ มื่ อ ศ า ล มี ค้ า สั่ ง 
อ้ า น า จ ป ก ค ร อ ง
มารดาย่อมสิ นสุดลง 

อ้ านาจปกครองของ
มารดาที่ ท อดทิ ง เ ด็ ก
ย่อมสิ นสุดลงด้วยค้าสั่ง
ศาล พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้ อ ง มี ก า ร สื บ เ ส า ะ
ติดตามหามารดาของ
เด็กตามกระบวนการ
ขั นตอนเสียก่อน หากไม่
ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ตั ว
ม า ร ด า ไ ด้  จ ะ ต้ อ ง
ด้ า เ นิ น ก า ร ยุ ติ ก า ร
ติดตามตัวมารดา แล้ว
จึงร้องขอต่อศาลเพ่ือให้
ศาลมีค้าสั่งถอนอ้านาจ
ปกครองมารดา  



 

 

 บทที ่4
 
 

วิเคราะห์ปญัหาทางกฎหมายความเปน็ไปได้ในการจัดใหม้ีสถานบริการตู้รบั
เด็กทารกและผลทางกฎหมายของอ านาจปกครองของมารดา 

 

 

จากการศึกษากฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาใน 4 มลรัฐ ได้แก่ มล

รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมล

รัฐมินนิโซตา (Minnesota) และกฎหมายของประเทศไทยดังท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 3  ท้าให้ทราบถึง

มาตรการที่ใน 4 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กทารกเสียชีวิตหรือพิการ

จากการถูกน้าไปทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย รวมถึงกฎหมายไทยท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในบทนี 

ผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงมาตรการของรัฐท่ีใช้ในการคุ้มครองเด็กทารก มาตรการทางกฎหมายต่ออายุ

ของเด็กท่ีได้รับการคุ้มครอง และวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายต่อเหตุยกเว้นความรับผิดของ

มารดา   

4.1 วิเคราะห์มาตรการของรัฐในการคุ้มครองเด็ก  
4.1.1 ข้อก าหนดเก่ียวกับบุคคลที่ทอดทิ้งเด็ก 
ตามกฎหมายครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกา มารดาย่อมเป็นมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย

ของเด็กเสมอนับตั งแต่คลอดถึงแม้จะไม่ได้มีการสมรสกับบิดาก็ตาม ตรงกันข้ามกับบิดา หากบิดามิได้

สมรสกับมารดา บิดาจะไม่ใช่บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของเด็กทารก แต่หากบิดามารดามีการสมรสกัน

ตามกฎหมาย บิดาจึงจะเป็นบิดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีท่ีเด็กทารกมีเพียงมารดาท่ีชอบด้วย

กฎหมาย เป็นผลท้าให้มารดาเป็นผู้ใช้อ้านาจปกครองเด็กแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเด็กทารกคลอดออกมา

ย่อมต้องได้รับการเลี ยงดูเอาใจใส่ ถือเป็นหน้าท่ีตามกฎหมายของมารดาในการให้การอุปการะ ให้
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การศึกษา จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ในกรณีท่ีมารดาทอดทิ งบุตรของตน ละทิ งหน้าท่ีความ

เป็นมารดานั น กฎหมายในแต่ละมลรัฐมีการระบุไว้ว่าการทอดทิ งเด็กทารกในสถานท่ีอื่นใดท่ีรัฐมิได้

จัดตั งไว้ให้ย่อมถือว่าเป็นความผิดอาญา มีอัตราโทษ และค่าปรับ แต่ในขณะเดียวแต่ละมลรัฐก็มีการ

บังคับใช้กฎหมาย Safe Haven Laws ท่ีถือเป็นกฎหมายท่ียกเว้นความรับผิดของมารดาท่ีทอดทิ งเด็ก

โดยอนุญาตให้มารดาสามารถน้าเด็กทารกมาทิ งในสถานบริการท่ีมลรัฐจัดตั งไว้ให้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

เป็นมาตรการของรัฐท่ีตราขึ นเพื่อแก้ไขปัญหาจ้านวนเด็กทารกเสียชีวิตหรือพิการท่ีเพิ่มขึ นจากการถูก

มารดาน้าไปทอดทิ งสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย มีการให้อ้านาจแก่บุคคลตามกฎหมายท่ีในแต่ละมลรัฐ

ก้าหนดไว้ สามารถน้าเด็กทารกไปวางในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งตามท่ีกฎหมายอนุญาตได้ โดยไม่เป็น

ความผิดทางอาญาหากได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ จากการศึกษาใน 4 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐ

มินนิโซตา (Minnesota) เห็นได้ว่ากฎหมายได้ระบุถึงบุคคลท่ีสามารถน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกไว้อย่างชัดเจน ในแต่ละมลรัฐมีการก้าหนดบุคคลท่ีสามารถน้าเด็กไปไว้ในสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกโดยคล้ายคลึงกัน แต่มารดาถือเป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากทั ง 4 มลรัฐให้เป็นผู้ท่ีมีอ้านาจ

น้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก เนื่องมาจากมารดาถือว่าเป็นมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย

ของเด็กทารกเสมอตามกฎหมายในแต่ละมลรัฐท่ีได้บัญญัติไว้ ถึงแม้มารดาจะมิได้สมรสกับบิดาก็ตาม 

มารดาเป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับเด็กทารกมากท่ีสุดตลอด 9 เดือนนับตั งแต่ตั งครรภ์จนคลอด โดยไม่

ต้องพิสูจน์ถึงความเป็นมารดา มารดาจึงสมควรเป็นผู้ท่ีมีอ้านาจในการตัดสินใจท่ีจะยกบุตรของตนให้

สถานบริการตู้รับเด็กทารกไปดูแลต่อหรือไม่ รวมไปถึงมารดาย่อมมีอ้านาจให้การยินยอมให้บุคคลอื่น

น้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ด้วย สอดคล้องกับหลักทฤษฏีมารดาเป็นใหญ่ 

(Matriarchal Theory) ตามทฤษฏีแล้วถือว่ามารดาเป็นหัวหน้าครอบครัว อ้านาจในการตัดสินใจ

กระท้าการใดๆเป็นของมารดา มารดามีอ้านาจเหนือบุตรของตนเพราะมารดาเป็นผู้ให้ก้าเนิด มีความ

ใกล้ชิดกับบุตรมากท่ีสุด จึงสามารถท่ีจะยกบุตรของตนให้แก่ผู้ใดก็ได้ จากทฤษฎีดังกล่าวมีอิทธิพลท้า

ให้กฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก Safe Haven Laws ในทั ง 4 มลรัฐต่างมอบอ้านาจเด็ดขาด

ให้แก่มารดาเป็นผู้ตัดสินใจน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ อีกทั งแนวคิดการจัดตั ง

สถานบริการตู้รับเด็กทารกนี นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเด็กทารกไม่ให้เสียชีวิตแล้ว ยังเป็นการ

เสนอทางออกให้แก่มารดาได้ท้าในส่ิงท่ีถูกกฎหมายด้วย  
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ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) และมลรัฐเทกซัส (Texas) นั น เมื่อบิดาและมารดาอยู่

ด้วยกันฉันท์สามีภริยาจนกระท่ังมารดาตั งครรภ์และคลอดบุตรแล้ว กฎหมายมองว่าทั งบิดาและ

มารดาย่อมมีอ้านาจในการดูแลบุตรอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั นบิดาย่อมมีอ้านาจเหนือบุตรเช่นเดียวกับ

มารดา ย่อมมีอ้านาจร่วมกันในการตัดสินใจ ดังนั นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) และมลรัฐ

เทกซัส (Texas) นี  จึงอนุญาตให้ทั งบิดาและมารดา มีอ้านาจในการน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการ

ตู้รับเด็กทารกได้เช่นกัน ในขณะท่ีกฎหมายของมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) นอกจากมารดาจะมี

อ้านาจตัดสินใจน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก อ้านาจของมารดายังสามารถโอนไปยัง

บุคคลอื่นท่ีรับอนุญาตจากมารดาด้วย แต่จะเห็นได้ว่าอ้านาจในการตัดสินใจอยู่ท่ีมารดาฝ่ายเดียว

เท่านั น มารดาเป็นผู้ท่ีมีอ้านาจใจการตัดสินใจมากท่ีสุด ถึงแม้จะแม้มารดากับบิดาจะมีการสมรสกัน

ตามกฎหมายก็ตาม บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมายก็ไม่สามารถน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้

หากมิได้รับอนุญาตจาก มารดา แต่อย่างไรก็ตามใน 2 มลรัฐ ได้แก่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, 

D.C) และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ได้มีการระบุเพิ่มเติมถึงอ้านาจบุคคลท่ีสามารถน้าเด็กทารก

ไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กไว้อย่างกว้างๆ นอกเหนือจากการให้อ้านาจแก่มารดาหรือบิดา ซึ่ง

แตกต่างไปจากมลรัฐอื่นท่ีได้ท้าการศึกษาไว้ โดยกฎหมายของทั ง 2 มลรัฐนี  ได้อนุญาตให้ผู้ปกครอง

เป็นบุคคลท่ีมีอ้านาจ น้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ เห็นได้ว่ากฎหมายได้ก้าหนด

อ้านาจไว้อย่างกว้างๆแก่ บุคคลท่ี 3 มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือมารดา

ผู้เดียวเท่านั นดังเช่นอีก 2   มลรัฐ ซึ่งความหมายของผู้ปกครองนี  อาจจะหมายถึงบิดา มารดาตาม

ความเป็นจริง หรือบิดาโดยผลของกฎหมาย หรือผู้ท่ีใช้อ้านาจปกครองตามค้าส่ังของกฎหมาย เช่น 

ผู้ปกครองท่ีเกิดจากค้าส่ังของ  ศาล  แต่อย่างไรก็ตามทั ง 4 มลรัฐ บุคคลท่ีมีอ้านาจในการน้าเด็กทารก

ไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ได้เสมอ คือ มารดา ทั งนี ไม่ว่ามารดาจะได้สมรสโดยชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ในทั ง 4 มลรัฐจะมีการระบุอ้านาจให้แก่บุคคล

อื่นด้วย มิใช่เพียงแต่มารดาเท่านั น เนื่องจากต้องการให้ความคุ้มครองแก่เด็กเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาหากในกรณีท่ีมารดาเสียชีวิต หรือไม่ปรากฏตัวมารดา 

ในขณะท่ีประเทศไทย มารดาย่อมเป็นมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546  เช่นเดียวกับกฎหมายของแต่ละมลรัฐในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แต่มิได้มีการบัญญัติกฎหมายใดท่ีอนุญาตให้มารดาสามารถน้าเด็กทารกมาทอดทิ งใน

สถานท่ีรัฐจัดไว้ให้ได้ ถึงแม้มารดาจะเป็นมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีอ้านาจในการปกครอง
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เหนือตัวบุตรของตนก็ตาม อนึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

(Convention on the Right of the Child) ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิสากล (Universal Rights) และเป็น

สิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) ท่ีเด็กทุกคนจะต้องได้รับการรับรองและคุ้มครอง อันเป็นสิทธิขั น

พื นฐานท่ีเด็กควรได้รับ คือ สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง (Right of Protection) โดยได้รับการ

คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การถูกกล่ันแกล้ง การถูกทอดทิ ง การกระท้าทารุณใน

รูปแบบต่างๆ หรือการใช้แรงงานเด็ก ดังนั นกฎหมายจึงไม่อนุญาตให้มารดาสามารถทอดทิ งเด็กไม่ว่า

จะในสถานท่ีใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กทารก แต่รัฐก็ได้ออกมาตรการเทียบเคียงเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ โดยอนุญาตให้มารดา บิดา หรือผู้ปกครอง

สามารถท่ีจะติดต่อไปยังส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ประชาบดี เพื่อขอ

ความช่วยเหลือในการน้าเด็กทารกไปฝากไว้เป็นการช่ัวคราว หรือถาวร เห็นได้ว่าหากเลือกท่ีจะฝากไว้

ถาวร และลงนามหนังสือยินยอมยกบุตรของตนให้สถานสงเคราะห์ ก็เปรียบเสมือนเป็นการทอดทิ ง

บุตรของตนเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นการกระท้าท่ีอยู่ภายใต้กฎหมาย และมีการลงลายมือช่ือใน

หนังสือยินยอมไว้โดยชัดเจน กฎหมายจึงให้ความคุ้มครอง ไม่ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย โดย

บุคคลท่ีกฎหมายอนุญาตให้สามารถติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นั น ได้แก่ มารดา บิดาท่ีชอบ

ด้วยกฎหมาย หรือผู้ปกครอง จากการศึกษาพบว่าทฤษฏีมารดาเป็นใหญ่ (Matriarchal Theory) มี

อิทธิพลต่อกฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน เห็นได้ว่ากฎหมายอนุญาตมารดาจะเป็นผู้ท่ีมีอ้านาจ

ตัดสินใจทุกเรื่องในตัวบุตรของตนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับความช่วยเหลือ ฝากเด็กไว้ สถาน

สงเคราะห์ หรือยินยอมให้เด็กเป็นบุตรของผู้อื่น ในขณะเดียวกันบิดาท่ีชอบด้วยกฎหมายย่อมได้

อ้านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเด็กทารกเช่นเดียวกัน เนื่องจากมารดาและบิดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย

ย่อมมีอ้านาจปกครองบุตรร่วมกัน อีกทั งเห็นได้ว่าในกรณีท่ีไม่มีหรือไม่พบตัวมารดา หรือบิดาของเด็ก

ทารก กฎหมายเปิดโอกาสอนุญาตให้ผู้ปกครอง เป็นบุคคลท่ีมีอ้านาจติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานของรัฐได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากหากมีการระบุผู้ใช้อ้านาจไว้อย่างแคบๆ เพียงมารดา 

หรือบิดาคนใดคนหนึ่ง อาจจะส่งผลกระทบเด็กทารกมากกว่าเป็นผลดี หากมารดาหรือบิดาไม่ติดต่อ

เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐ หรือ ไม่ปรากฏตัวบิดาหรือมารดา ย่อมจะท้าให้เด็กไม่สามารถเข้าถึง

การให้ความช่วยเหลือของรัฐได้ ดังนั นผู้เขียนเห็นว่าในการระบุผู้มีอ้านาจด้าเนินการเรื่องใดๆเกี่ยวกับ

เด็กทารกไว้อย่างกว้างๆ ย่อมเป็นผลดีต่อเด็กทารกมากกว่า เช่นเดียวกับสถานบริการตู้รับเด็กทารก
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ของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้อ้านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กทารกแก่บุคคลอื่นนอกจากมารดา

ด้วยเช่นกัน  

อย่างไรตาม ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการท่ีประเทศไทยบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีเจตนารมณ์

เช่นเดียวกับกับสถานบริการตู้รับเด็กทารกของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีความประสงค์จะช่วย

แก้ปัญหาการทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย อันจะท้าให้เด็กเสียชีวิตหรือพิการ และกฎหมาย

ไทยกับกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกานั น มีความเหมือนกันท่ีบุคคลท่ีย่อม

ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้มีอ้านาจสามารถกระท้าการใดๆเกี่ยวกับตัวเด็กทารกได้ คือ มารดา 

เพราะถือว่ามารดาย่อมมีอ้านาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปกครองบุตร บนพื นฐานของการท่ี

มารดาย่อมเป็นมารดาโดยชอบของบุตรเสมอ ย่อมมีอ้านาจในตัวบุตรมากกว่าบุคคลอื่น แต่กฎหมาย

ไทยกับกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีความแตกต่างกันในเรื่อง

กฎเกณฑ์ และขั นตอนกระบวนการในการท้างาน เนื่องจากสถานบริการตู้รับเด็กทารกของประเทศ

สหรัฐอเมริกานั น แต่ละมลรัฐจะมีการก้าหนดกฎเกณฑ์ไว้คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  ซึ่ง

พบว่าในทั ง 4 มลรัฐมารดาย่อมถือว่าเป็นผู้ท่ีมีอ้านาจมากท่ีสุดในการตัดสินใจน้าเด็กทารกไปวางใน

สถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยในแต่ละมลรัฐจะมีการระบุบุคคลอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ในมลรัฐ

มินนิโซตา (Minnesota) นอกจากจะระบุให้อ้านาจโดยเฉพาะเจาะจงแก่มารดาแล้ว มารดายั ง

สามารถมอบอ้านาจของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วย แต่ไม่อนุญาตให้บิดาหรือผู้ปกครองท่ีไม่ได้รับมอบ

อ้านาจจากมารดาสามารถน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ ดังเช่นกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

(Washington, D.C) และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) เพราะนอกจากจะให้อ้านาจแก่มารดาแล้ว 

กฎหมายใน 2 มลรัฐนี ยังมีการระบุให้อ้านาจบุคคลอื่นไว้อย่างกว้างๆ โดยใช้ค้าว่า ผู้ปกครอง ซึ่ง

อาจจะเป็น มารดา บิดา หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ้านาจปกครองตามกฎหมายก็ได้ แต่ทั ง 4 มลรัฐล้วนเน้น

ให้การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวท่ีจะไม่ต้องเปิดเผยช่ือของบุคคลท่ีน้าทารกมาวางก็ได้ แต่จะขอ

เพียงข้อมูลท่ีส้าคัญทางการแพทย์ของตัวมารดาและทารกเท่านั น และจะมีการก้าหนดกฎเกณฑ์ของ

แต่ละมลรัฐในการน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้โดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี 

อายุของเด็ก หรือบุคคลท่ีสามารถน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ รวมไปถึงกลไก

การท้างานของสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นไม่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลาเพียงสั นๆ ในประเด็นนี ย่อม

แตกต่างกับมาตรการของประเทศไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันท่ีห้ามมิให้มารดาหรือบุคคลอื่นใด

ทอดทิ งเด็กทารกในสถานท่ีต่างๆ แต่อนุญาตให้มารดา บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ผู้ปกครอง สามารถ
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ติดต่อไปยังส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ประชาบดีเพื่อน้าเด็กทารกมา

ฝากไว้ได้ แต่ไม่ว่าจะฝากแบบช่ัวคราวหรือถาวรก็ตาม โดยมารดาจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง

เกี่ยวกับเด็ก และตัวมารดา ไม่ว่าจะเป็นช่ือ ข้อมูลทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจะมีการสอบถามพูดคุย

ปัญหา ลงเยี่ยมบ้าน ติดต่อพูดคุยกับญาติเสียก่อนว่าสามารถเลี ยงเด็กทารกได้หรือไม่ และการ

พิจารณารับเด็กทารกไว้หรือไม่นั น ย่อมเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ด้วยเหตุนี จึงอาจเป็นผลให้

มารดาท่ีคลอดบุตรแล้วไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ เลือกใช้วิธีการน้าเด็กทารกไปทิ งในสถานท่ี

ต่างๆ อันไม่มีความปลอดภัย แทนการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ต้องการจะเปิดเผย

ตัวตนหรือข้อมูลใดๆให้แก่เจ้าหน้าท่ี   

 

4.1.2 สถานที่หรือบุคคลที่มีอ านาจในการรับตัวเด็กทารก  
ตามกฎหมาย Safe Haven Laws ใน 4 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) กรุง

วอชิงตัน  ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) แต่ละ

มลรัฐได้มีการก้าหนดถึงสถานท่ีท่ีมารดาสามารถน้าเด็กไปวางไว้โดยไม่ผิดกฎหมาย จากการศึกษา

พบว่าทั ง 4 มลรัฐต่างได้มีมาตรการในการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ท่ีโรงพยาบาลเหมือนกัน 

เนื่องจากเห็นว่าโรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีประจ้าตลอด 24 ช่ัวโมง มี

บุคลากรทางการแพทย์พร้อมท่ีจะตรวจร่างกายโดยละเอียดให้แก่ทารกหรือให้ความช่วยเหลือหากเกิด

เหตุฉุกเฉินได้ทันที นับแต่มารดาน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) ระบุให้จัดต้ังสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ที่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่อีก 3 มลรัฐ ได้มีการ

จัดต้ังสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ในสถานท่ีอื่นๆอีกด้วย ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) 

ได้จัดตั งสถานบริการไว้ท่ีสถานีดับเพลิง สถานีต้ารวจ และรถฉุกเฉิน โดยรถฉุกเฉินจึงเปรียบเสมือน

สถานบริการตู้รับเด็กทารกเคล่ือนท่ี เมื่อมารดาติดต่อไปยังรถฉุกเฉิน รถฉุกเฉินก็จะเข้ามารับตัวเด็ก

ตามสถานท่ีท่ีมารดาแจ้งไว้ ล้วนแล้วแต่เป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่มารดา และค้านึงถึงความ

ปลอดภัยของเด็กทารกเป็นส้าคัญ ในมลรัฐเทกซัส (Texas) ก็เช่นเดียวกัน สถานบริการตู้รับเด็กทารก

ถูกจัดตั งไว้ที่ โรงพยาบาล รถฉุกเฉิน หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ และยังให้อ้านาจสถานท่ีอื่นๆท่ีได้รับ

อนุญาตสามารถจัดตั งเป็นสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ด้วย ส่วนมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) 

นอกจากจะมีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ท่ีโรงพยาบาล และรถฉุกเฉินแล้ว ยังเพิ่มเติมให้

จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ท่ีคลินิกฉุกเฉินด้วย โดยพร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีทั ง
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แพทย์และพยาบาลประจ้าตลอดเวลาเช่นเดียวกับโรงพยาบาล เห็นได้ว่าเด็กทารกจะได้รับการดูแล

อย่างปลอดภัยทันทีนับแต่มารดาน้าเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก จากทั ง 4 มลรัฐพบว่า

สถานบริการตู้รับเด็กทารกจะถูกจัดตั งไว้ที่โรงพยาบาลเหมือนกันทั ง 4 มลรัฐ  รองลงมาคือรถฉุกเฉิน

หรือคลินิกฉุกเฉินท่ีมีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีสามารถให้การดูแลเด็กทารกได้ทันที หรือสถานีดับเพลิง

และสถานีต้ารวจท่ีมีเจ้าหน้าท่ีประจ้าตลอด 24 ช่ัวโมง จึงสังเกตได้ว่าสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั น

จะถูกจัดตั งไว้ในสถานท่ีท่ีมีเจ้าหน้าอยู่ประจ้าตลอดเวลา เมื่อเด็กถูกน้ามาวางแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะได้รับ

ตัวเด็กไว้ดูแลทันที เพราะมาตรการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกของแต่ละมลรัฐนั นเน้นให้

ความส้าคัญในเรื่องความปลอดภัยของเด็กทารกเป็นหลัก ความปลอดภัยของเด็กทารกท่ีถูกทอดทิ งถือ

หัวใจส้าคัญของการถือก้าเนิดขึ นของสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีด้าเนินมายาวนาน นับตั งแต่มีการ

เริ่มใช้ครั งแรกในประเทศอิตาลี (Italy) ในปี 1198 อันมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กทารก

จากการถูกมารดาฆ่า หรือถูกน้าไปทิ งลงแม่น ้า ในยุคนั นก็ให้จัดตั ง สถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ท่ี

โบสถ์ และมารดาจะต้องส่ันกระด่ิงเพื่อส่งสัญญาณให้บาทหลวงทราบว่าน้าเ ด็กมาวางไว้ และได้

ออกมารับตัวเด็กทารกในทันที ซึ่งเป็นแนวคิดพื นฐานของสถานบริการ ตู้รับเด็กและแนวคิดนี ยังสืบ

ทอดถูกน้าใช้มาในสถานบริการตู้รับเด็กทารกในยุคปัจจุบัน จากนั นสถาน บริการตู้รับเด็กก็ได้ถูกริเริ่ม

น้ามาใช้ในประเทศอื่นๆเรื่อยมา จนกระท่ังประเทศสหรัฐอเมริกามีการเริ่มน้าสถานบริการตู้รับเด็ก

ทารกมาใช้ครั งแรกที่มลรัฐเทกซัส (Texas) ในปี 1999 เนื่องจากพบว่าในแต่ละปีมี สถิติเด็กทารกถูก

ทอดทิ งและเสียชีวิตมีจ้านวนเพิ่มขึ นเรื่อยๆ แต่ภายหลังจากท่ีมีการน้าสถานบริการตู้รับเด็กทารกมาใช้ 

พบว่ามีอัตราเด็กเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยลดลง โดยเห็นได้จากสถิติท่ีถูก

รวบรวมโดยหน่วยงานสถานบริการตู้รับเด็กทารกของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Safe Haven 

Alliance) พบว่านับตั งแต่ปี 2542 จนถึงวันท่ี 2 มกราคม 2560 มีเด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถาน

บริการตู้รับเด็กทารกทั งสิ น 3524 คน อันถือได้ว่ารัฐได้ช่วยชีวิตเด็กทารกทั ง 3524 คนนั น มิให้

เสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ 

ในขณะท่ีประเทศไทย ถึงแม้จะไม่มีมาตรการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ีอนุญาตให้

มารดาสามารถน้าเด็กทารกมาวางไว้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่หาก

มารดาคลอดบุตรแล้ว ไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ รัฐยังมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือโดย

การจัดตั งหน่วยงานของรัฐ และสถานสงเคราะห์ เพื่อให้ค้าแนะน้า คอยให้ความช่วยเหลือแก่มารดาท่ี

ตั งครรภ์ไม่พร้อม หรือไม่สามารถเลี ยงดูบุตรได้ โดยอนุญาตให้มารดาสามารถฝากบุตรของตนไว้ท่ี
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สถานสงเคราะห์ได้ช่ัวคราวหรือถาวร โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ศึกษาเพียงสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เท่านั น ซึ่งมารดาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี    

1. กรณีท่ีมารดาเข้ามาติดต่อท่ีส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 76 

จังหวัดด้วยตนเอง 

ในกรณีท่ีมารดาประสงค์ฝากเด็กทารกไว้ที่สถานสงเคราะห์แบบช่ัวคราว หรือถาวร  พนักงาน 

เจ้าหน้าท่ีจะท้าการประสานไปยังชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วของศูนย์ประชาบดีให้มารับตัวเด็กเพื่อ

น้าไปท้าประวัติท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั นๆ เมื่อชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วมาถึงจะน้า

หนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก (พม.1) ให้มารดาท่ีแจ้งความจ้านงใน

การฝากเด็กทารกไว้ช่ัวคราว หรือถาวรลงลายมือช่ือ จากนั นจะน้าตัวเด็กทารกส่งไปให้อยู่ในความ

ดูแลของยังบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆเป็นการช่ัวคราว ไม่เกิน 90 วัน เมื่อบ้านพัก

เด็กและครอบครัวจังหวัดได้รับตัวเด็กทารกแล้ว ให้ลงบันทึกประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และ

ลงทะเบียนการรับฝากเด็ก ในระหว่างนั นหากครบก้าหนดระยะเวลา 90 วันท่ีอยู่ในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะต้องด้าเนินการประสานเพื่อส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อน 8 แห่ง

ท่ัวประเทศ เมื่อสถานแรกรับเด็กอ่อนรับตัวเด็กไว้แล้ว เด็กทารกจะอยู่ภายใต้การดูแลของสถานแรก

รับเด็กอ่อน  

2. กรณีท่ีมารดาติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังสายด่วนศูนย์ประชาบดีหมายเลข 1300 

ในกรณีมารดาต้องการท่ีฝากเด็กทารกแบบช่ัวคราว หรือถาวร เจ้าหน้าท่ีจะต้องนัดสถานท่ีรับตัวเด็ก 

ศูนย์ประชาบดีจะประสานไปยังชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อให้ไปรับตัวเด็กทารก และน้าตัวเด็ก

ทารกส่งเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นการช่ัวคราวไม่เกิน 90 วัน จากนั นบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจะต้องลงบันทึกประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และลงทะเบียนการรับฝากเด็กและระบุรหัส

ประจ้าตัวเด็กตามประเภทการรับฝากเด็ก ไม่ว่าจะเป็นฝากไว้ชั่วคราว หรือถาวร หากครบก้าหนด 90 

วันแล้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจะต้องด้าเนินการส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อน 8 แห่ง 

พร้อมหนังสือส่งตัวเด็กส่งต่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อถึงหน่วยงานแรกรับเด็กอ่อน 8 

แห่งแล้ว สถานแรกรับเด็กอ่อนจะด้าเนินการตามกระบวนการการดูแลของสถานแรกรับเด็กนั นๆตาม

กฎหมาย โดยเด็กทารกจะอยู่ภายใต้การดูแลของสถานแรกรับเด็กอ่อน   

ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นสถานท่ีและบุคคลท่ีมารดาสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ หาก

ไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ โดยจะเห็นได้ว่ามาตรการของประเทศไทยในเรื่องสถานท่ีหรือบุคคล
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ท่ีมีอ้านาจในการรับตัวเด็กท่ีถูกทอดทิ ง หรือมารดาน้าไปฝากแบบถาวรหรือช่ัวคราวนั น เป็นอ้านาจ

หน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในระหว่างด้าเนินการต่างๆ 

เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับตัวเด็กไว้แล้วจะส่งเข้าสู่บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดไว้ช่ัวคราว

เสียก่อน ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจะสามารถรับตัวเด็กไว้ดูแลได้ไม่เกิน 90 วันเท่านั น จากนั น

จะต้องส่งตัวเด็กทารกเข้าสู่สถานแรกรับเด็กอ่อนโดยมีประจ้าอยู่ในแต่ละภูมิภาคท่ีได้จัดตั งไว้ทั งหมด 

8 แห่ง ใน 7 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ อุดมธานี และ

นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้สังกัดส้านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนนั นจะรับ

ดูแลเด็กทารกท่ีมีอายุตั งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี มวีัตถุประสงค์เพื่อให้การอุปการะเลี ยงดูเด็กชาย หรือ

เด็กหญิงท่ีก้าพร้า ถูกทอดทิ ง ให้ได้รับความรัก ดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ระหว่างการ

รอติดตามหาตัวมารดา หรือเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรม  เห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมี

มาตรการในการจัดตั งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ น เป็นเสมือนครอบครัวช่ัวคราวให้แก่เด็กทารกท่ีถูก

ทอดทิ ง มีเจ้าพนักงานคอยดูแลเอาใจใส่ ให้การเลี ยงดูก็ตาม แต่หากมารดาเลือกท่ีจะน้าเด็กไปทอดทิ ง

ในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ก่อนท่ีจะมีพลเมืองดีไปพบเห็น เด็กอาจจะถูกทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย

ต่างๆเป็นเวลาหลายช่ัวโมง อาจถูกสัตว์ท้าร้ายหรือไม่สามารถทนสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งท้าให้เด็กทารก

เส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือพิการ มาตรการของรัฐท่ีบังคับใช้จึงเป็นมาตรการท่ีให้การคุ้มครองช่วยเหลือ

เด็กทารกท่ียังมีชีวิตจากการถูกน้าไปทอดทิ ง หรือเป็นทางเลือกให้แก่มารดาท่ีต้องการน้าเด็กทารกไป

ฝากไว้เท่านั น แต่มิได้ช่วยในการป้องกันหรือคุ้มครองมิให้เด็กทารกเสียชีวิตหรือพิการจากการถูก

มารดาตั งใจน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น  

จากข่าวมีพลเมืองดีพบเห็นเด็กทารกถูกวางทิ งไว้ใต้ต้นปาล์ม จังหวัดพังงา เมื่อเข้าไปดูพบว่า

เด็กทารกถูกมดก้าลังรุมกัดจนมีบาดแผลท่ัวทั งร่างกาย จึงรีบช่วยเหลือ และโทรแจ้งกู้ภัยทันที เมื่อ

เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยเดินทางมาถึง ก็ได้ท้าการปฐมพยาบาลเบื องต้น และรีบน้าส่งโรงพยาบาลพังงาโดย

เร่งด่วน จากการตรวจสอบร่างกายของเด็กทารกโดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลพังงา พบว่าเด็กทารกคน

ดังกล่าวมีอายุเพียง 10 วันเท่านั น ร่างกายแข็งแรง แต่มีไข้ จากนั นได้ส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการ
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลต่อไปและน้าเข้าสู่กระบวนการต่อไป170 จากข่าวนี แสดงให้

เห็นว่าถึงแม้รัฐจะได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก่มารดาท่ีไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตรก็ตาม 

แต่ก็ยังมีมารดาหลายรายท่ีไม่เลือกท่ีจะเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากส้านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผลมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กลัว อับอาย ไม่กล้าท่ีจะขอความ

ช่วยเหลือ ไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบจากรัฐ หรือเปิดเผยข้อมูลของตนต่อเจ้าหน้าท่ี และรัฐก็มิได้มี

มาตรการในการจัดสถานท่ีให้มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้สามารถน้าเด็กทารกมาวางไว้  

จึงท้าให้มารดาหลายรายตัดสินใจน้าเด็กทารกไปวางทิ งไว้ในสถานท่ีต่างๆ แทนการขอความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานของรัฐ   

ส่วนอีกข่าวมีพลเมืองดีได้พบเด็กทารกถูกทิ งไว้ที่ท้ายรถกระบะ โดยมารดาของเด็กเล่าให้นัก

สังคมสงเคราะห์ฟังว่าสามีไม่อยากให้ตั งครรภ์ มีการทะเลาะท้าร้ายตบตีเธอหลายครั ง เมื่อคลอดแล้ว

ได้ตัดสินใจไปท่ีสถานสงเคราะห์เด็กเพื่อจะเอาบุตรของตนไปฝากไว้ก่อน แต่เจ้าหน้าท่ีปฎิเสธการรับ

ตัวเด็กไว้เพราะยังไม่เข้าเงื่อนไขท่ีจะรับไว้ได้ จึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการทอดทิ งน้าเด็กทารกไปวาง

ท้ายกระบะ จากข่าวนี จะเห็นได้ว่าถึงแม้มารดามีความตั งใจท่ีจะน้าเด็กไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์ แต่

การจะรับตัวเด็กไว้นั นขึ นอยู่ท่ีการพิจารณาของสถานสงเคราะห์ มิได้รับตัวเด็กทุกคนท่ีมารดาน้ามา

ฝากไว้ไม่ว่าจะช่ัวคราวหรือยกให้ถาวร รวมไปถึงจะต้องมีการสอบถามช่ือ ท่ีอยู่ รวมไปถึงข้อมูลของ

                                            
170 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 มีพลเมืองดีในหมู่บ้านเขาเปาะ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เดินทาง

มามัสยิดบ้านเขาเปาะเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ แต่ก่อนเข้ามัสยิดได้พบเห็นเด็กทารกถูกวางทิ งไว้ใต้ต้น
ปาล์ม จึงรีบเข้าไปดูพบว่าเด็กทารกถูกมดก้าลังรุมกัดจนมีบาดแผลท่ัวทั งร่างกาย จึงรีบช่วยเหลือ และ
โทรแจ้งกู้ภัยทันที เมื่อเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยเดินทางมาถึง ก็ได้ท้าการปฐมพยาบาลเบื องต้น และรีบน้าส่ง
โรงพยาบาลพังงาโดยเร่งด่วน จากการตรวจสอบร่างกายของเด็กทารกโดยทีมแพทย์ โรงพยาบาล
พังงา พบว่าเด็กทารกคนดังกล่าวมีอายุเพียง 10 วันเท่านั น ร่างกายแข็งแรง แต่มีไข้ และต้องพักรักษา
ตัวจนหายดีก่อน จึงจะสามารถส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รับช่วงดูแลต่อไปและน้าเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

อีจัน, ทารกน้อย โดนพ่อ-แม่ ใจมาร ทิ้งไว้กลางดงมดแดง, ค้นวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://ejan.co/news/5bd3f06257557. 
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ญาติ ซึ่งมารดาหลายรายไม่ต้องการท่ีจะให้ข้อมูล เนื่องจากไม่ต้องการให้ทางครอบครัวหรือญาติ

ทราบว่าตนตั งครรภ์ จนในท่ีสุดจึงต้องหาทางออกโดยการน้าเด็กไปวางทิ งไว้ในสถานท่ีต่างๆ171    

จากข่าวทั ง 2 เรื่องนี ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นหลักฐานท่ีบ่งชี ว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการออก

มาตรการเพื่อให้การช่วยเหลือมารดาท่ีไม่พร้อมหรือไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ สามารถติดต่อไป

ยังส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ หรือศูนย์ประชาบดี 

1300 ท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมงก็ตาม แต่มาตรการของรัฐดังกล่าวมิได้ช่วยให้จ้านวน

เด็กถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยลดลงแต่อย่างใด อีกทั งมารดายังต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 

และมีความแตกต่างจากกฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลมาจากการ

ท่ีรัฐขาดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกมิให้ถูกทอดทิ งตามสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยดังเช่น

สถานบริการตู้รับเด็กทารกของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของ

ประเทศไทยนั น มารดาและเจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการเผชิญหน้ากันโดยตรง เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการพูดคุย

สอบถามข้อมูลจากมารดา ในขณะท่ีกฎหมาย Safe Haven Laws นั น จะไม่มีการเผชิญหน้ากัน

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและมารดา เนื่องจากแบบสอบถามต่างๆ จะถูกวางไว้ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก  

เมื่อมารดากรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้วางไว้ในตู้ และปิดประตู หลังจากนั นเจ้าหน้าท่ีจึงจะท้าการรับตัว

เด็กพร้อมทั งเอกสารที่มารดาได้วางไว้  

ในทางกลับกัน หากเกิดเหตุการณ์มารดาทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยดังเช่นกรณีทั ง 2 

ข้างต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าการทอดทิ งเด็กถือเป็นการ

                                            
171 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2561 มีพลเมืองดีพบเด็กทารกถูกทิ งไว้ท่ีท้ายรถกระบะ มารดา

ของเด็กเล่าให้นักสังคมสงเคราะห์ฟังว่า ชีวิตของเธอเริ่มมีปัญหาตั งแต่ตั งครรภ์ เพราะสามีไม่อยากให้
ตั งครรภ์ มีการทะเลาะท้าร้ายตบตีเธอหลายครั ง ในระหว่างท้อง มารดาได้พยายามหนีสามีของเธอ 
จนกระท่ังถึงวันคลอด หลังจากพักฟื้นในโรงพยาบาลได้ 4 วัน แต่มารดาตัดสินใจน้าเด็กทารกไปท่ี
สถานสงเคราะห์เด็ก เพื่อขอความช่วยเหลือเอาบุตรของตนไปฝากไว้ก่อน แต่เจ้าหน้าท่ีปฎิเสธการรับ
ตัวเด็กไว้เพราะยังไม่เข้าเงื่อนไขท่ีจะรับไว้ได้ มารดาจึงตัดสินใจเดินทางไปท่ีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง 
น้าลูกไปวางท้ายกระบะ แล้วยืนเฝ้าดูอยู่ห่างๆ จนกระท่ังเห็นว่ามีพลเมืองดีมาพบตัวเด็กจึงหนีไป  

ข่าวสด, สาวเล่าทั้งน้ าตา เหตุต้องทิ้งทารกตากแดดท้ายกระบะ พ่อไม่ยอมให้ลูกลืมตาดู
โลก, ค้นเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.khaosod.co.th/monitor-
news/news_1397559. 
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กระท้าท่ีผิดกฎหมายเช่นเดียวกันกับประเทศไทย แต่มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

นั น จะใช้กระบวนการออกค้าส่ังทางแพ่งเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เช่น แยกเด็กออกจากอ้านาจ

ปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นการช่ัวคราว เน้นการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู มิให้มารดา

กระท้าทารุณกรรมซ ้าอีก มากกว่าท่ีใช้กระบวนการทางอาญาเพื่อลงโทษมารดา  

 

4.1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นถึงจุดเริ่มต้นของกฎหมาย Safe haven Laws สถานบริการตู้รับเด็ก

ทารกของประเทศสหรัฐอเมริกานั น ได้เกิดขึ นในมลรัฐเทกซัส (Texas) เป็นแห่งแรกในปี 1999 โดยมี

แนวคิดจากเจตนารมณ์ท่ีต้องการจะให้การคุ้มครองรักษาชีวิตและร่างกายของเด็กทารกนับตั งแต่

คลอด มากกว่าการลงโทษ หรือเรียกเก็บค่าเสียหายจากการท่ีมารดาทอดทิ งหรือกระท้าความผิดต่อ

เด็กในภายหลัง วัตถุประสงค์ของสถานบริการตู้รับเด็กทารกตามกฎหมาย Safe Haven Laws จึงเป็น

การช่วยชีวิตเด็กทารกมิให้เสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้าไปทอดทิ ง  ตามสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครอง 

(Right of Protection) เนื่องจากเด็กทารกทุกคนสมควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐให้รอด

พ้นจากการทารุณทุกรูปแบบ ซึ่งการทอดทิ งเด็กนี ถือว่าเป็นการทารุณกรรมรูปแบบหนึ่ง อีกทั งยังเป็น

ทางเลือกให้แก่มารดาในการแก้ปัญหาหากไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ โดยไม่กระท้าการท่ีผิด

กฎหมาย หลังจากนั นในปีถัดมามลรัฐอื่นๆได้มีการริเริ่มจัดตั ง สถานบริการตู้รับเด็กทารกขึ น

เช่นเดียวกัน สถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่มลรัฐนั นจะมีกฎหมายท่ีวางบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไว้คล้ายคลึงกัน อยู่ภายใต้แนวคิดในการให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายของเด็ก

ทารก และให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดา จากการศึกษาพบว่าในทั ง 4 มล รัฐ ได้แก่ มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐ

มินนิโซตา (Minnesota)นั น หลังจากท่ีมารดาน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะท้าการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเบื องต้นเป็นอันดับ

แรก เช่น เด็กทารกยังมีชีวิตหรือไม่ ตรวจดูสภาพร่างกายว่าปกติดีหรือไม่ เป็นต้น จากนั นจะรีบส่งตัว

เด็กทารกไปยังโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด เพื่อให้แพทย์ได้ท้าการตรวจเช็คร่างกายของเด็กทารกโดย

ละเอียดอีกครั ง เมื่อแพทย์ได้ตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าท่ีจะต้องรีบแจ้งไปยังหน่วยงาน

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กประจ้าแต่ละมลรัฐ เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีเด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้

รับเด็กทารก โดยใน 3 มลรัฐมีการระบุระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) 
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ได้ระบุระยะเวลาไว้ว่าเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องด้าเนินการแจ้งภายใน 48 ช่ัวโมง

นับตั งแต่รับตัวเด็กทารกได้ ส่วนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) ระบุให้แจ้งไปยังหน่วยงาน

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภายใน 23 ช่ัวโมง ในขณะท่ีมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) ก้าหนดไว้ว่า

โรงพยาบาลจะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กของมลรัฐ ภายใน 24 ช่ัวโมงนับตั งแต่

ได้รับตัวเด็กมาจากสถานบริการตู้รับเด็กทารก ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีของประเทศไทย ในกระบวนการรับตัวเด็กทารกไว้ไม่ว่าจะจากการท่ีมารดาเดินทางมา

ติดต่อท่ีเจ้าหน้าท่ีเองโดยตรง หรือโทรแจ้งไปยังศูนย์ประชาบดีให้ไปรับตัวเด็ก เมื่อรับตัวเด็กทารก

มาแล้วนั นเจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจร่างกายเด็กทารกเบื องต้น หากพบว่าเด็กทารกได้รับอันตรายหรือ

เจ็บป่วย จะต้องประสานส่งตัวเด็กทารกเข้าโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและมี

แพทย์พยาบาลคอยดูแลเด็กทารกอย่างใกล้ชิด แต่กฎหมายของประเทศไทยนั นมิได้ก้าหนดระยะเวลา

ไว้ชัดเจนถึงการน้าแจ้งประวัติเด็กท่ีถูกทอดทิ งไปยังกรมกิจการเด็กและครอบครัวดังเช่นใน 3 มลรัฐท่ี

กล่าวมาข้างต้น  

นอกจากนี ในกระบวนการน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกตามกฎหมาย Safe 

Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกานั นยังมีการก้าหนดถึงเรื่องการเปิดเผยช่ือ และการให้ข้อมูล

ทางการแพทย์ของมารดาและเด็กทารกแก่สถานบริการตู้รับเด็กทารกอีกด้วย โดยสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) นั นกฎหมายระบุให้มารดาจะต้องกรอกทั งช่ือและข้อมูล

ทางการแพทย์ โดยในแบบฟอร์มดังกล่าวจะมีค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ เช่น วันเดือนปีเกิด 

เวลาเกิด สถานท่ีเกิด มารดาสูบบุหรี่หรือด่ืมแอลกอฮอล์ขณะตั งครรภ์หรือไม่ การดูแลตนเองขณะ

ตั งครรภ์ โรคประจ้าตัวของมารดา เป็นต้น แต่ในกรณีท่ีมารดาไม่ต้องการเปิดเผยช่ือของตน กฎหมาย

ก็ให้ทางเลือกท่ีสามารถจะใส่เลขประจ้าตัวท่ีอยู่บนสายรัดข้อเท้าของเด็กทารกแทนช่ือของมารดาได้ 

เมื่อเจ้าหน้าท่ีเห็นเลขประจ้าตัวก็จะทราบว่าข้อมูลในแบบสอบถามดังกล่าวเป็นของมารดาเด็กทารก

คนใด ในขณะท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา 

(Minnesota) การตอบแบบสอบถามข้อมูลทางการแพทย์นั นขึ นอยู่กับความสมัครใจของมารดา หาก

มารดาไม่กรอกแบบสอบถามข้อมูลทางการแพทย์ ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย โดยใน

แบบสอบถามข้อมูลทางการแพทย์นั น จะมีการอธิบายเหตุผลความส้าคัญท่ีจะต้องขอข้อมูลทาง

การแพทย์ของมารดาและเด็กทารก เพราะข้อมูลทางการแพทย์นั นมีความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตของ

เด็กทารกต่อไปในอนาคต เช่น กรุ๊ปเลือด โรคประจ้าตัวของมารดา วันเกิด เวลาเกิด สถานท่ีเกิด 
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ประวัติการสูบบุหรี่ ด่ืมแอลกอฮอล์ เคยมีการฝากครรภ์หรือไม่ มารดาเคยตั งครรภ์มาก่อนหรือไม่  

มารดามีประวัติการแพ้อาหารใดหรือไม่ เป็นต้น หากมีค้าถามใดท่ีมารดาไม่ต้องการจะตอบ สามารถ

ข้ามค้าถามดังกล่าวได้ และระบุไว้โดยชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อเป็นข้อมูล

ประจ้าตัวของเด็กทารกเท่านั น โดยมิได้มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวในด้านอื่นๆของมารดา  ส่วนใน

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับช่ือของมารดานั น เห็นได้ว่าในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส 

(Texas) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) ไม่ได้ให้ความส้าคัญในเรื่องช่ือของมารดาแต่อย่างใด มิได้

มีการบังคับให้มารดาต้องเปิดเผยช่ือของตน แต่หากมารดามีความประสงค์จะเปิดเผยช่ือ ข้อมูล

ดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ถือเป็นการให้โอกาสมารดาท่ีจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่กระท้า

การผิดกฎหมาย เป็นการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของมารดา และคุ้มครอง ชีวิตของเด็ก

ทารกไปพร้อมๆกัน ตามสโลแกนท่ีว่า No Shame, No Blame, No Names. 

จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั น อยู่ภายใต้

หลักความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายละเมิดปกติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็น

ผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลท่ีตนได้ท้าละเมดิ แต่หากถูกฟ้องรัฐหรือองค์กรของรัฐจะต้องรับผิดชอบแทน

ในบางกรณี และไปฟ้องไล่เบี ยเอาจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐในภายหลัง ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการตรา

กฎหมายใหอ้งค์กรของรัฐจะต้องรับผิดในผลแห่งการละเมิด เว้นแต่ในกรณีท่ีเจ้าท่ีของรัฐได้กระท้าการ

ใดๆ โดยมีเจตนาร้าย ฉ้อฉล ทุจริต หรือประมาทอย่างร้ายแรง เป็นต้น 

ในขณะท่ีหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองเด็กของประเทศไทยนั น การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลัก

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี หลักการนี ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี

เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั นเช่นเดียวกันกับ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส้าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองเด็กของประเทศไทยนั นจะ

เป็นอ้านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีได้รับการ

แต่งตั งจากรัฐมนตรีให้มีปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคมและความมั่นคงท่ีประจ้าในแต่

ละจังหวัด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ นักพัฒนาการ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่ง

จะท้างานร่วมกันเป็นทีม ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยมิได้มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็ก

ทารกไว้ให้บริการดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีมาตรการเทียบเคียงท่ีให้ความช่วยเหลือมารดาท่ี

ไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนเองได้สามารถน้าเด็กทารกมาฝากไว้ได้ทั งแบบถาวรหรือช่ัวคราว โดย

ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี  
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1. กรณีท่ีมารดาเข้ามาติดต่อท่ีส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 76 

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีจะต้องสอบถามข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของมารดา  

และจะให้ค้าปรึกษาและแนะน้าบริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ใน

กรณีมารดาตัดสินใจไม่รับฝากเด็ก เจ้าหน้าท่ีจะให้ค้าแนะน้าการดูแลเด็กตามความเหมาะสม แต่หาก

มารดาตัดสินใจเลือกรับฝากเด็กทารกทั งช่ัวคราว หรือแบบถาวร เจ้าหน้าจะต้องแจ้ง รายละเอียด

เอกสารของมารดาท่ีจะต้องเตรียมให้แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประชาบดีท่ีจะมารับตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็น ส้าเนา

ทะเบียนบ้าน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของมารดา ใบสูติบัตรเด็กทารก เป็นต้น จากนั น

เจ้าหน้าท่ีจะท้าการประสานไปยังชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วให้มารับตัวเด็ก  เพื่อน้าไปท้าประวัติท่ี

บ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั นๆ ในระหว่างท่ีรับตัวเด็กทารกจะต้องน้าหนังสือให้ความ

ยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก (พม.1) ให้มารดาลงลายมือช่ือในหนังสือดังกล่าว ใน

กรณีท่ีมารดาฝากไว้เด็กโดยถาวรมารดาจะต้องลงลายมือช่ือในหนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับ

บุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) ด้วยเพิ่มอีก 1 ฉบับ เจ้าหน้าท่ีจะรับเอกสารข้อมูลเบื องต้นของ

มารดาเด็กข้างต้น และลงบันทึกในแบบขอใช้บริการ -ส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์

ประชาบดี และน้าตัวเด็กทารกส่งต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆ  เมื่อบ้านพักเด็ก

และครอบครัวจังหวัดได้รับตัวเด็กทารกแล้ว ให้ลงบันทึกประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และจะต้อง

ประสานส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อนใน 8 แห่ง  เมื่อเด็กถูกส่งเข้าไปยังหน่วยงานแรกรับเด็ก

อ่อนแล้ว สถานแรกรับเด็กอ่อนด้าเนินการตามกระบวนการดูแลของสถานแรกรับเด็กนั นๆ โดยถ้าเป็น

เด็กทารกกรณีฝากไว้ช่ัวคราว เมื่อถึงก้าหนดระยะเวลาตามแบบ พม.1 ให้ประสานส่งครอบครัวเด็ก

ทารกมารับเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว กรณีฝากถาวร เมื่อระงับประวัติเด็กเรียบร้อยแล้วสถานสงเคราะห์

เด็กน้าประวัติเด็กส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ครอบครัวบุตรบุตรธรรม  โดยติดต่อกับศูนย์

อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรด้าเนินการต่อไป 

2. กรณีมารดาติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังสายด่วนศูนย์ประชาบดี โทร 1300  
เจ้าหน้าท่ีจะสอบถามข้อมูลเบื องต้น เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของมารดา  

เจ้าหน้าท่ีจะ ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าบริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ กรณีมารดา ตัดสินใจไม่รับฝากเด็กทารก เจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ค้าแนะน้าการดูแลเด็กตาม 
ความเหมาะสม แต่กรณีมารดาตัดสินใจเลือกรับฝากเด็กทารก ไม่ว่าจะช่ัวคราว หรือถาวร เจ้าหน้าท่ี
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จะให้ค้าแนะน้าเรื่องเอกสารท่ีจะต้องเตรียมให้กับเจ้าหน้าท่ี และจะมีการนัดสถานท่ีรับฝากเด็ก  เมื่อ
ศูนย์ประชาบดีประสานชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วไปรับตัวเด็กทารกเมื่อชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว
มาถึง หากพบตัวมารดาจะต้องรับเอกสารพร้อมตัวเด็กทารกสอบถามความต้องการในการรับฝากเด็ก
ทารก ในการฝากช่ัวคราว หรือฝากถาวร และน้าแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจใน
การสงเคราะห์เด็ก ( พ.ม.1) ให้มารดาเด็กทารกลงนาม และหากเป็น กรณีท่ีมารดาฝากไว้เด็กโดย
ถาวร มารดาจะต้องลงลายมือช่ือในหนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตาม
อนุสัญญาเฮก) เช่นเดียวกันอีก 1 ฉบับ จากนั นให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกในแบบขอใช้บริการ-ส่งต่อผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมของศูนย์ประชาบดี และน้าตัวเด็กทารกส่งเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้า
จังหวัดนั นๆ ในกรณีท่ีไม่พบตัวมารดาเด็ก หรือผู้แจ้ง กรณีท่ีเด็กทารกถูกทอดทิ งในท่ีสาธารณะ 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงและเอกสารจากตัวเด็กทารก สภาพร่างกายเด็กส่งเข้าสู่กระบวนการ
ของบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสถานสงเคราะห์เด็กตามปกติ บ้านพักเด็กและครอบครัว ลงบันทึก
ประวัติเด็กตามแบบฟอร์ม และประสานส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับเด็กอ่อน เมื่อถึงหน่วยงานแรกรับ
เด็กอ่อนใน 8 แห่งแล้ว สถานแรกรับเด็กอ่อนด้าเนินการตามกระบวนการดูแลของสถานแรกรับเด็ก
นั นๆ โดยจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย มีโอกาส
เจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมทั งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จะได้รับการ
ตรวจสุขภาพเด็กจากแพทย์ ช่ังน ้าหนัก วัดส่วนสูง จัดท้าประวัติสุขภาพเด็ก เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
โรคติดต่อ เห็นได้ว่ามาตรการของรัฐท่ีจัดตั งสถานสงเคราะห์นั นก็เพื่อเป็นสถานท่ีหรือบ้านช่ัวคราว
ให้แก่เด็กทารก โดยมีผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เป็นผู้ปกครองของเด็กทารกในขณะท่ีอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ ในกรณีท่ีเป็นเด็กทารกฝากช่ัวคราว เมื่อถึงก้าหนดระยะเวลาตามแบบ พม.1 ให้ประสาน
ส่งครอบครัวเด็กทารกมารับเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว กรณีฝากถาวรเมื่อ เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการระงับ
ประวัติเด็กเรียบร้อยแล้ว สถานสงเคราะห์เด็กจะน้าประวัติเด็กส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ครอบครัวบุตรบุตรธรรม โดยติดต่อกับศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรด้าเนินการต่อไป   

จะเห็นได้ว่าซึ่งพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือนั นเป็นเจ้าหน้าท่ี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยอยู่ภายใต้อ้านาจการก้ากับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะในการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ปัญหาท่ีเกิดขึ น แต่การให้ความช่วยเหลือมารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ตาม

กฎหมายไทยนั น จะต้องมีการขอเอกสารข้อมูลส่วนตัวของมารดา และมารดาจะต้องกรอกประวัติของ

ตน ได้แก่ ช่ือ วันเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน ระดับการศึกษา อาชีพ ปัญหาท่ีไม่สามารถเลี ยง

บุตรได้ พร้อมทั งเจ้าหน้าท่ีจะมีการเยี่ยมบ้านของมารดาเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูล อีกทั งมารดาจะ

ต้องการลงช่ือในหนังสือยินยอมท่ีจะให้เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ด้วย ส่วนในด้านข้อมูลของเด็กทารก
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นั น จะต้องมีการจัดท้าข้อมูลในเรื่องของช่ือ วันเกิด อายุ เลขบัตรประชาชน ลักษณะทางกายภายของ

เด็กทารก ช่ือมารดา วัดน ้าหนัก ส่วนสูงและลงเยี่ยมบ้านเพื่อดูสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ นจริงเช่นเดียวกัน 

ในประเด็นนี จะต่างจากกฎหมาย Safe Have Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไม่มีการขอช่ือมารดา

แต่อย่างใดหรือ หากต้องให้มารดาใส่ช่ือ ก็ให้ทางเลือกมารดาสามารถท่ีจะใส่เลขประจ้าตัวเด็กแทนช่ือ

ของตนได้   

ดังนั นจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวท่ีประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการสร้างภาระเกินความ

จ้าเป็น ด้วยเหตุนี จึงเป็นผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากมารดาท่ีก้าลังประสบปัญหาไม่สามารถเลี ยงดู

บุตรได้ เนื่องมาจากไม่กล้าท่ีจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือหากด้าเนินการเพื่อติดต่อ

ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแล้ว มารดาจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของตน และจะต้องมี

การเยี่ยมบ้าน สอบถามปัญหา หรือ ติดต่อญาติคนอื่นๆ มารดาท่ียังอยู่ในวัยเรียน หรือมารดาท่ี

ตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร อาจจะไม่ต้องการให้ทาง ครอบครัวทราบถึงการตั งครรภ์และคลอดบุตรของ

ตน และไม่ต้องการให้ข้อมูลใดๆแก่เจ้าหน้าท่ี จึงตัดสินใจน้าเด็กทารกไปวางทิ งไว้ในสถานท่ีต่างๆ โดย

คิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายกว่า และโอกาสท่ีจะถูกติดตามตัวได้มีน้อย หากไม่มีผู้ใดพบเห็นขณะน้าเด็กทารกไป

วางทิ งไว้ จึงเป็นเหตุให้ยังพบการทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอยู่เรื่อยๆ   

 

4.2  มาตรการทางกฎหมายต่ออายุของเด็กทารกท่ีรัฐให้การคุ้มครอง  
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าถึงแม้การทอดทิ งเด็ก (Child Abandonment) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นั นจะเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่กฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก Safe Haven Laws นี  เป็น

กฎหมายท่ียกเว้นความผิดฐานทอดทิ งเด็ก การที่มารดาจะได้รับการยกเว้นความผิดนั น มารดาจะต้อง

ด้าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย Safe Haven Laws ได้ก้าหนดไว้ กฎเกณฑ์ท่ี

ส้าคัญเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องอายุของเด็กทารกท่ีสามารถน้าไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ ในแต่

ละมลรัฐจะมีการก้าหนดอายุไว้แตกต่างกัน ในมลรัฐเทกซัส (Texas) ได้มีการกล่าวถึงเหตุผลท่ีจะต้อง

มีการจ้ากัดอายุของเด็กทารกท่ีทอดทิ งได้นับตั งแต่วันแรกของการเริ่มต้นชีวิตเด็กของทารกมี

ความหมายส้าหรับการเติบโต เมื่อมารดาไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้ การท่ีมารดาน้าตัวเด็กทารก

มาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกและได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ีเร็วเท่าไหร่ ย่อมเป็นผลดีต่อตัว

เด็กทารกมากเท่านั น เนื่องจากเด็กทารกย่อมได้รับความปลอดภัย การดูแลท่ีเหมาะสม และได้เข้าสู่

กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ น จากการศึกษาในเรื่องอายุของเด็กทารกท่ี
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สามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้นั น ในทั ง 4 มลรัฐ พบว่ามลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) และ มลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) ก้าหนดอายุไว้น้อยท่ีสุดโดยเด็กทารกจะต้องมีอายุ

ตั งแต่แรกเกิดโดยไม่เกิน 3 วันเท่านั น ส่วนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) เด็กทารกต้องมี

อายุไม่เกิน 7 วัน ในขณะท่ีมลรัฐเทกซัส (Texas) ก้าหนดอายุของเด็กทารกไว้สูงกว่ามลรัฐอื่นๆ คือ 

เด็กทารกจะต้องอายุไม่เกิน 60 วัน หากมีการน้าเด็กทารกท่ีอายุมากกว่าท่ีกฎหมายในแต่ละมลรัฐได้

ก้าหนดไว้มาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก จะไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย Safe Haven Laws 

ย่อมถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมายฐานทอดทิ งเด็ก การท่ีก้าหนดอายุของเด็กไว้เช่นนี เห็นได้ว่า

กฎหมายต้องการจะให้การคุ้มครองเด็กตั งแต่แรกเกิด เนื่องจากเมื่อพิจารณาตามนิยามของค้าว่า 

Infant ตามความหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่าหมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั งแต่แรกเกิดจนถึง 

1 ปี จึงจะเห็นได้ว่ากฎหมาย Safe Haven Laws นี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่เด็กท่ีอยู่

ในช่วงวัยเด็กทารก ( Infant) ดังนั นสถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่ละมลรัฐของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจึงได้ให้การคุ้มครองเด็กทารกนับตั งแต่แรกเกิด และอายุมากท่ีสุดท่ีได้รับการคุ้มครองจึง

ไม่เกิน 1 ปี อีกทั งเมื่อได้พิจารณาประกอบกับข้อมูลทางการแพทย์แล้ว เห็นว่าเด็กทารกในช่วงวัย 3 

เดือน เป็นช่วงอายุท่ีเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลท่ีใกล้ชิด เลี ยงดู เริ่มจดจ้าใบหน้าของบิดามารดาท่ีเลี ยงดู

ได้ พอเข้าสู่ช่วงอายุ 9-10 เดือน จะเริ่มมีความรู้สึกหวาดกลัวการพลัดพรากจากบิดาหรือมารดาท่ี

ใกล้ชิด มีความผูกพันกับบุคคลท่ีเลี ยงดูมากกว่าบุคคลอื่นๆ ดังนั นจึงถือได้ว่าในช่วงอายุตั งแต่แรกเกิด 

จนถึง 1 ขวบนั น เป็นช่วงเวลาท่ีละเอียดอ่อนและมีความส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับเด็กทารกท่ีสมควรจะ

ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เลี ยงดูอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทารกมีสุขภาพจิตท่ีดี ได้มีพัฒนาการท่ีเหมาะกับวัย 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการก้าหนดอายุท่ีสามารถน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ใน 4 

มลรัฐนั น จะก้าหนดอายุของเด็กโดยนับเป็นวันและอายุของเด็กท่ีอนุญาตให้น้ามาวางท่ีสถานบริการตู้

รับเด็กทารกได้จะไม่สูงมากนัก เนื่องจากมิต้องการให้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเด็กทารกจากการ

ถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยอายุของเด็กทารกท่ีได้รับอนุญาตในทั ง 4 มลรัฐ จะอยู่

ในช่วงวัยท่ียังไม่สามารถจดจ้าเหตุการณ์หรือใบหน้าของบิดาหรือมารดาได้ อีกทั งเมื่อลองศึกษา

ภาพรวมในทั ง 50 มลรัฐ จะเห็นได้ว่ามีการก้าหนดอายุของเด็กทารกท่ีสามารถน้ามาวางท่ีสถาน

บริการตู้รับเด็กทารกไว้สูงสุดเพียง 1 ปี เท่านั น เพื่อป้องกันมิให้เป็นการสร้างปมภายในจิตใจให้แก่เด็ก

ทารกจากการถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ตามหลักทางการแพทย์แล้วหากเด็กทารกอายุ
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เกิน 1 ปี ขึ นไป ย่อมจดจ้าเหตุการณ์ต่างๆได้มากขึ น อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กทารก อัน

จะส่งผลท้าให้เด็กกลายเป็นเด็กท่ีมีปัญหาในอนาคตได้  

ส่วนกฎหมายของประเทศไทยนั นไม่อนุญาตให้ทอดทิ งเด็กไม่ว่าในสถานท่ีใดๆ โดยมีการบัญญัติ

ถึงการทอดทิ งเด็กไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 306 ท่ีห้ามมิให้ผู้ใดทอดทิ งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี

ไว้ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง มิฉะนั นจะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

นอกจากนั นยังมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีไทยเข้าร่วมเป็นภาคี โดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 นี เป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั งทางด้านร่างกายและ

จิตใจ รวมถึงการให้การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟื้นฟู ทั งนี โดยจะต้อง

ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส้าคัญ เพราะเด็กถือเป็นประชากรท่ีส้าคัญของประเทศ มีผลต่อ

ความก้าวหน้าของประเทศในอนาคต หากได้รับการดูแลและพัฒนาท่ีเหมาะสม แต่ด้วยสภาพ

สังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีสถานการณ์ปัญหาเดิมท่ีเผชิญอยู่ก็ยังคงซ ้ารอย

เดิมอย่างไม่เปล่ียนแปลงส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปสู่

ทิศทางท่ีซับซ้อนรุนแรงมากขึ น ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เองก็ได้มีการกล่าวถึงการ

ทอดทิ งเด็กไว้เช่นเดียวกัน ในมาตรา 25 กล่าวไว้ว่า ผู้ปกครองต้องไม่กระท้าการทอดทิ งเด็กไว้ใน

สถานรับเลี ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลท่ีรับจ้างเลี ยงเด็กหรือท่ีสาธารณะหรือสถานท่ี

ใดๆ โดยเจตนาท่ีจะไม่รับเด็กกลับคืน หรือไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี ยงดูท่ี

เหมาะสม และในมาตรา 26 ห้ามมิให้บุคคลใดกระท้าการหรือละเว้นการกระท้าอันเป็นการทารุณ

กรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก หรือจงใจหรือละเลยไม่ให้ส่ิงจ้าเป็นในการด้ารงชีวิต หรือการ

รักษาพยาบาลของเด็กท่ีอยู่ในความดูแลของตน จนน่าเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

มิฉะนั นจะต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ ซึ่งใน

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ได้มีการให้ความหมายของค้าว่าเด็กไว้ว่า หมายถึง 

บุคคลซึ่งมีอายุต้่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ดังนั นการทอดทิ ง

เด็กท่ีเป็นความผิดตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นี  จึงหมายถึงการ

ทอดทิ งเด็กท่ีมีอายุต้่ากว่า 18 ปี การท่ีรัฐออกกฎหมายห้ามมิให้ทอดทิ งเด็กนั น จึงสอดคล้องกับสิทธิ

พื นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ได้ด้านสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด  (Right of Survival) เป็นสิทธิท่ีจะได้รับการเลี ยงดูทั ง
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ทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนท่ีอยู่อาศัยให้เกิดความ ปลอดภัย และต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก

บริการทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กท่ีจะมีชีวิตตามมาตรฐานความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม 

อันรวมถึงท่ีอยู่อาศัย โภชนาการ และยารักษาโรค และสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง (Right of 

Protection) เป็นสิทธิ ท่ีเด็กทุกคนจะได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทารุณทุกรูปแบบ 

ครอบคลุมสิทธิทุกประการท่ีจะปกป้องคุ้มครองเด็ก จากการถูกทอดทิ ง การถูกท้าร้าย การน้าไปขาย 

ใช้แรงงานเด็ก แสวงหาประโยชน์มิชอบจากเด็ก  หรือการถูกล่วงละเมิดทุกประเภท โดยกฎหมาย

อาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ท่ีประเทศไทยบังคับใช้

อยู่นั น ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เด็กโดยมิให้ถูกทอดทิ งไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งแตกต่าง

จากกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมี

วัตถุประสงค์ให้การคุ้มครองเด็กมิให้เสียชีวิตจากการถูกทอดทิ ง โดยอนุญาตให้ทอดทิ งเด็กอย่างถูก

กฎหมาย แต่จะต้องถูกวิธีตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการบัญญัติกฎหมายห้ามมิให้ทอดทิ งเด็กไว้ทั งในประมวลกฎหมาย

อาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ. 2546 แต่รัฐก็ยังมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ

มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้  โดยมอบให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ้านาจตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่ว่าจะเป็นส้านักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ใน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ หรือศูนย์ประชาบดี แต่ทั งนี มาตรการดังกล่าวมิได้มีการก้าหนดอายุ

ของเด็กท่ีมารดาสามารถน้ามาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐไว้อย่างชัดเจนดังเช่นกฎหมาย 

Safe Haven Laws ดังท่ีได้ท้าการศึกษาไว้แล้วในบทท่ี 2 ค้าว่า “ทารก” ตามความหมายของ

ส้านักงานราชบัณฑิตยสภาของไทย หมายถึง เด็กอายุตั งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี แต่ตามความหมาย

ในทางการแพทย์ ทารกแรกเกิด หรือเด็กแดง (New born หรือ Neonate) หมายถึง เด็กตั งแต่เกิด

จนอายุ 28 วันหรือ 1 เดือน ส่วนเด็กอ่อน (Infant) หมายถึง เด็กอายุตั งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี เมื่อมีการ

น้าทั ง 2 ค้ามารวมกันกลายเป็นค้าว่า “เด็กทารก” จึงรวมกันเป็นช่วงวัยของเด็กท่ีมีอายุตั งแต่แรกเกิด

จนถึง 1 ปี ดังนั นหากมาตรการที่จะน้ามาใช้เพื่อคุ้มครองเด็กทารก จึงจะต้องหมายถึง มาตรการท่ีให้

ความคุ้มครองเด็กท่ีมีอายุตั งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี แต่หากพิจารณาความหมายของค้าว่า “เด็ก” 

อย่างกว้างๆ ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แล้ว จะเห็นได้ว่าอายุของ

เด็กท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ คือเด็กแรกเกิดจนถึง 18 ปีบริบูรณ์ สอดคล้องกับสิทธิท่ีจะมีชีวิต

รอดและสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง อันเป็นสิทธิพื นฐานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention 
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on the Rights of the Child) ท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี กฎหมายจึงมุ่งท่ีจะให้การคุ้มครองเด็ก

ตั งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตตามวัย โดยการให้การคุ้มครองและวิธีการสงเคราะห์ของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีนั นจะขึ นอยู่ที่อายุของเด็กแต่ละคน หากอายุตั งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี เด็กจะถูกส่ง

เข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โดยมิได้มีการแบ่งแยกชายหรือหญิง แต่หากอายุ

ระหว่าง 6 ปี -18 ปี จะมีการแยกเพศของเด็กเสียก่อน จากนั นจึงส่งตัวเข้ารับการอุปการะในสถาน

สงเคราะห์บ้านเด็กชายหรือเด็กหญิงตามเพศของเด็กแต่ละคน  

 

4.3 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายต่อเหตุยกเว้นความรับผิดของมารดา 
4.3.1 การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดา 
โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี จะศึกษาเพียงเหตุยกเว้นความรับผิดของมารดาเท่านั น มิได้ศึกษา 

ไปถึงเหตุยกเว้นความรับผิดของบิดา เนื่องจากอยู่นอกขอบเขตการศึกษา 
อ้านาจปกครองหมายถึง อ้านาจในการดูแลผู้เยาว์ทั งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิ น 

เนื่องจากบุตรยังเป็นผู้เยาว์ย่อมไม่สามารถท่ีจะด้าเนินชีวิตหรือใช้สิทธิบางอย่างได้ด้วยตนเอง จึง
จ้าเป็นต้องตกอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาท่ีเป็นผู้ใกล้ชิด โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1566 บิดาและมารดาเป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะร่วมกัน แต่
อ้านาจปกครองของบิดามารดาย่อมสิ นสุดลงได้เช่นกัน หากว่าบิดาหรือมารดาใช้อ้านาจปกครองบุตร
โดยมิชอบ โดยมีเหตุแห่งการถอนอ้านาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1582 
 การทอดทิ งเด็กถือเป็นเหตุในการถอนอ้านาจปกครองได้ อีกทั งยังการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย

ตามกฎหมายไทย และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หากการทอดทิ งเด็กเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต

ย่อมจะต้องได้รับโทษเพิ่มขึ น ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายถือว่าการทอดทิ งเด็กเป็นการทารุณ

กรรมต่อเด็กประเภทหนึ่ง 172 เมื่อมีการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ น มาตรการของรัฐน้ามาใช้ คือ

กระบวนการทางศาลยุติธรรมในการออกค้าส่ังทางแพ่ง เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กท่ีถูกกระท้า

ทารุณกรรม โดยจะให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอ้านาจในการพิจารณาไต่สวน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ

และสร้างความสมดุลระหว่างความคุ้มครองสิทธิของเด็กและสิทธิของบิดา มารดา รวมไปถึงผู้ปกครอง

                                            
172 Child Welfare Information Gateway, What Is Child Abuse and Neglect? 

Recognizing the Signs and Symptoms, p.4, Retrieved November 7,2016 from 

https://www. childwelfare.gov/pubPDFs. 
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หรือผู้มีหน้าท่ีดูแลเด็ก โดยมีแนวคิดว่าการแทรกแซงสิทธิสถาบันครอบครัว สิทธิเสรีภาพของบิดา

มารดา ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ ดังนั นจึงไม่ยอมให้หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารหรือรัฐเข้ามาแทรกแซงโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโดยศาลยุติธรรม ส่วนใหญ่จะใช้การ

พิจารณาคดีทางแพ่ง (Civil proceeding) ควบคู่กับมาตรการทางสังคม โดยเน้นการป้องกันและแก้ไข

ฟื้นฟู เพื่อยับยั งการกระท้าการทารุณกรรมต่อเด็กซ ้าอีก และเน้นการเสริมสร้างรากฐานของครอบครัว

ให้เกิดความมั่นคง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในครอบครัว  เหตุท่ีต้องหลีกเล่ียงการใช้

กระบวนการลงโทษทางอาญานั น  (Criminal proceeding) เพราะการใช้กระบวนการทางอาญาท่ีจะ

ลงโทษบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้มี หน้าท่ีดูแลเด็กท่ีได้กระท้าทารุณกรรมเด็กนั น อาจเป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการกระท้าทารุณกรรมเด็กเพิ่มมากยิ่งขึ น173   

ในปี 1998 พบเด็กทารกถูกทอดทิ งจ้านวน 108 คน ในจ้านวนดังกล่าวมีเด็กทารก 33 คน

เสียชีวิต จึงท้าให้เป็นจุดเริ่มต้นท่ีรัฐได้ตระหนักถึงปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ ง โดยในมลรัฐ

เทกซัส (Texas) เป็นมลรัฐแรกท่ีมีการแก้ปัญหาด้วยการตรากฎหมาย Safe Haven Laws เพื่อ

คุ้มครองและช่วยชีวิตเด็กทารกมิให้เสียชีวิตจากการถูกทอดทิ ง รวมไปถึงเป็นให้ความคุ้มครอง ให้

โอกาส และทางเลือกแก่มารดา174 โดยกฎหมาย Safe Haven  Laws อนุญาตให้มารดาน้าเด็กทารก

มาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ และจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายท่ีจะไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆ 

หากมารดาได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย Safe Haven Laws ในมลรัฐท่ีตนอาศัยอยู่อย่าง

ครบถ้วนถูกต้อง การท่ีกฎหมายได้ยกเว้นความผิดให้การน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกไม่

ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย ย่อมเป็นหัวใจส้าคัญของกฎหมาย Safe Have Laws เพื่อจูงใจให้

มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้เลือกท่ีจะน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก จะเป็น

ผลให้เด็กไม่เส่ียงต่อการเสียชีวิต ซึ่งผลในทางกฎหมายจะแตกต่างไปจากกรณีท่ีมารดาเลือกท่ีจะน้า

เด็กทารกไปทอดทิ งโดยวางไว้ในสถานท่ีอื่นๆอันมิใช่สถานบริการตู้รับเด็กทารก ท่ียังถือว่าเป็นการ

กระท้าท่ีผิดกฎหมาย กฎหมายมิได้ให้ความคุ้มครองใดๆแก่มารดา ในประเด็นนี จะคล้ายคลึงกับ

บทบัญญัติการทอดทิ งเด็กของประเทศไทยท่ีถือว่าการท่ีมารดาน้าเด็กทอดทิ งในสถานท่ีใดๆ เป็นการ

                                            
173 สายทิพย์ เจ็งที, เรื่องเดิม , หน้า 151-152. 
174 The Baby Moses Project, Background & Purpose, Retrieved November 

7,2018 from http://www. babymosesproject.org/index.html. 
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กระท้าท่ีผิดกฎหมาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทอดทิ งเด็ก มาตรา 306 307 และ 

308 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ  2546 มาตรา 25 และ26 แต่หากมารดาเลือกท่ีจะเดินทางไป

ยังส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ้าจังหวัด หรือติดต่อไปยังศูนย์ประชาบดี 

เพื่อขอฝากเด็กทารกไว้ชั่วคราวหรือยกให้แก่รัฐโดยถาวร ในประเด็นนี กฎหมายไทยได้ให้การคุ้มครอง

แก่มารดา ไม่ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมายแต่อย่างใด ผู้เขียนเห็นว่าการท่ีมารดาได้ฝากเด็ก

ทารก ไว้กับสถานสงเคราะห์อย่างถาวร หรือยกให้โดยรัฐโดยเด็ดขาดนั น ก็เปรียบเสมือนการท่ีมารดา

ทอดทิ ง เด็กเช่นกัน เพียงแต่มิได้ทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่มีความปลอดภัย กฎหมายจึงประสงค์ท่ีจะให้

การ คุ้มครองแก่มารดา ไม่ถือว่าการกระท้าดังกล่าวผิดกฎหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มารดาเลือก

ติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแทนการตัดสินใจน้าเด็กทารกไปทอดทิ งในสถานท่ี

ท่ีไม่มีความปลอดภัย 

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการอนุญาตให้มารดาสามารถน้าทารกไปฝากไว้ช่ัวคราวหรือถาวร

ท่ีสถานสงเคราะห์ได้ก็ตาม แต่มาตรการมิได้ช่วยลดจ้านวนเด็กท่ีถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยลง

มากนัก ยังคงพบเห็นข่าวเด็กถูกมารดาน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยอยู่เรื่อยๆ  และเด็กทารก

บางรายเสียชีวิตก่อนท่ีจะได้รับการช่วยเหลือ ดังนั นผู้เขียนจึงเห็นว่ามาตรการสถานบริการตู้รับเด็ก

ทารกของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่

ปลอดภัยได้ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวลดการเผชิญหน้ากันระหว่างมารดากับเจ้าหน้าท่ี ไม่มีการ

สอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆของมารดา และมารดาจะไม่ถูกด้าเนินคดีหรือถูกติดตามตัวจากเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อจูงใจให้มารดาเลือกน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก แทนการน้าไปทิ งในสถานท่ีท่ี

ไม่ปลอดภัย อันเป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกลงได้  

 

4.3.2 ผลของอ านาจปกครองของมารดา 
โดยท่ัวไปหากบิดาและมารดาได้มีการสมรสกันตามกฎหมาย มารดา และบิดา ย่อมมีสิทธิเท่า

เทียมใน บุตรของตน ดังนั นมารดา หรือบิดาคนใดคนหนึ่ง ไม่ควรได้รับสิทธิในการดูแลบุตรมากกว่า

อีกฝ่าย เว้นแต่มีเหตุ อันจะท้าให้อ้านาจปกครองของอีกฝ่ายหมดลง การมิได้สมรสกันตามกฎหมาย

เป็นเหตุหนึ่งท่ีท้าให้บิดาย่อมไม่มี อ้านาจปกครองบุตรดังเช่นมารดา เนื่องมาจากหากมิได้มีการสมรส

กัน บิดาย่อมมิใช่บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของเด็ก ส่วนมารดานั นถึงแม้จะไม่มีการสมรสกับบิดา ผล

ในทางกฎหมายของมารดาย่อมเป็นมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายเสมอ เนื่องจากมารดาเป็นผู้ให้ก้าเนิด



136 
 
เด็กทารกย่อมเป็นมารดาของเด็กทารก ซึ่งถูกบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1546175 และ กฎหมายของแต่ละมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา อันสอดคล้องกับทฤษฏีมารดาเป็น

ใหญ่ (Matriarchal Theory) การท่ีมารดาเป็นมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายนั น จึงท้าให้มารดาได้มาซึ่ง

อ้านาจปกครองตามกฎหมายปรากฏอยู่ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566176 ของ

ไทย เช่นเดียวกันกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละมลรัฐได้มีการกล่าวถึงอ้านาจปกครอง

ของมารดาท่ีไม่ได้มีการสมรสกับบิดาไว้ โดยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) มีการบัญญัติถึงอ้านาจ

ปกครองไว้ใน California Family Code Sec.7610 กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) เอง ก็ได้

มีการระบุไว้ใน District of Columbia Family Laws ถึงการท่ีมารดามิได้สมรสกับชายไว้ว่ามารดา

ย่อมมีอ้านาจปกครองบุตรโดยอัตโนมัติ177  ในขณะท่ีมลรัฐเทกซัส (Texas) ได้กล่าวถึงอ้านาจปกครอง

ของมารดาท่ีไม่ได้มีการสมรสไว้ใน Texas Family Code โดยมารดาย่อมมีอ้านาจตามกฎหมายใน

การปกครองดูแลเด็กแต่เพียงผู้เดียว178 และในมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) ได้มีการบัญญัติไว้ใน 

Minnesota Statutes Sec.257.541 โดยกล่าวว่ามารดาท่ีไม่ได้สมรส เมื่อเป็นผู้ให้ก้าเนิดบุตรจึงย่อม

มีอ้านาจปกครองบุตรของตนแต่เพียงผู้เดียว  

แต่เนื่องจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบกฎหมาย Common Laws เป็น

ลักษณะกฎหมายจารีตประเพณีในสมัยก่อนได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมัน ซึ่งมีการน้าทฤษฏีบิดา

เป็นใหญ่ (Patriarchal Theory) มาใช้ในสมัยนั นให้อ้านาจปกครองอยู่ท่ีบิดา จนต่อมาได้มีการ

                                            
175 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 บัญญัติไว้ว่า เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได้มี

การสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น 

176 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566  บัญญัติไว้ว่า “บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะต้องอยู่ใต้อ้านาจปกครองของบิดามารดา…” 

177 Karl A. Racine, “Establishing Parentage and Paternity,” Retrieved  
November 17,2018 from https://cssd.dc.gov/page/establishing-parentage-and-
paternity. 

178 Anna Assad. "The Rights of a Mother in Child Custody Cases in Texas,” 
Legal Beagle, Retrieved November 17,2018 from https://legalbeagle.com/6549568-
rights-child-custody-cases-texas.html. 
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เปล่ียนแปลงของยุคสมัยมารดาเริ่มมีอ้านาจและสิทธิเท่าเทียมกับบิดา จึงได้ท้าให้กฎหมายมีการ

เปล่ียนแปลงให้อ้านาจปกครองเป็นของบิดาและมารดาร่วมกัน โดยกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาให้

ความหมายถึงอ้านาจปกครองว่า หมายถึง สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อบุตร แต่ไม่ได้มีการก้าหนด

ถึงสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้โดยละเอียดว่าหมายถึงเรื่องใดบ้าง เพียงแต่ให้พิจารณาจากหลัก

ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเป็นส้าคัญ หากเรื่องใดจะก่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เรื่องดังกล่าว

ย่อมเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบอันมารดาและบิดาพึงกระท้าต่อเด็ก  

หากมีเหตุการณ์ท่ีมารดาได้กระท้าการทารุณกรรมต่อบุตรของตนเกิดขึ น ขอกล่าวถึงกรณีท่ี

มารดาทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ ใช้มาตรการกระบวนการ

ในทางแพ่งก่อนก้าหนดให้ศาลมีอ้านาจออกค้าส่ังเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะแยกเด็กออกจาก

อ้านาจปกครองหรือการเลี ยงดูของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองเป็นการช่ัวคราว หรือออกค้าส่ังห้ามมิ

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองกระท้าการใดหรือไม่กระท้าการใดอันเป็นการทารุณกรรม หรือละเลย 

ทอดทิ ง หรือปฏิบัติโดยมิชอบหรือไม่เป็นธรรมแก่เด็ก179 แต่หากเป็นการกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็ก

อย่างร้ายแรง เช่น กระท้าการใดๆต่อเด็กอันเส่ียงต่อการเสียชีวิต ศาลอาจจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจ

ปกครอง แต่เนื่องจากการถอนอ้านาจปกครองนั นย่อมท้าให้มารดาสูญเสียอ้านาจอันมีต่อบุตร ดังนั น

ศาลจะต้องมีการพิจารณาโดยละเอียดก่อนจะมีการถอนอ้านาจปกครอง จะมีความคล้ายคลึงกับ

กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีท่ีเด็กถูกทอดทิ งจะมีหน่วยงานของรัฐท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ

ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะเป็นส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  บ้านพักเด็กและ

ครอบครัวประจ้าจังหวัด ศูนย์ประชาบดี หรือสถานสงเคราะห์ โดยทุกหน่วยงานจะมีลักษณะของการ

ท้างานร่วมกันเป็นทีม เมื่อส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ประชาบดีได้รับ

ตัวเด็กมาอยู่ในการดูแลแล้ว จะน้าตัวเด็กส่งไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆ ไว้เป็น

การช่ัวคราวไม่เกิน 90 วัน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจะมีบทบาทหน้าท่ีสงเคราะห์เด็กในด้าน

ต่างๆ กล่าวคือ เด็กหรือครอบครัวท่ีมีฐานะยากล้าบาก  เด็กเร่ร่อน เด็กพิการ เด็กถูกปล่อยปละ

ละเลยทอดทิ ง เด็กถูกทารุณกรรมทุกประเภท มีพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 คอยรับแจ้งเหตุจากหน่วยงานต่างๆเช่น ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาล ศูนย์ประชาบดี ต้ารวจ เป็นต้น จากนั นจะใช้อ้านาจตามกฎหมายใน

                                            
179 สายทิพย์ เจ็งที, เรื่องเดิม , หน้า 152. 
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การรับตัวเด็กทารกมาไว้ในการดูแลเป็นการช่ัวคราว ตรวจสุขภาพท่ัวไปให้แก่เด็ก มุ่งเน้นการ

บ้าบัดรักษา พัฒนา ฟื้นฟูทางร่างกายจิตใจ  ในกรณีท่ีเด็กคนดังกล่าวถูกทอดทิ งพนักงานเจ้าหน้าท่ี

จะต้องท้าการติดตามหาตัวมารดาโดยสืบค้นจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ในระหว่างนั นเด็กอยู่ในความ

ปกครองของบ้านพักเด็กและครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะพยายามท้าทุกวิถีทางในการติดตามหา

ตัวมารดาให้พบเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีเด็กจะได้การกลับคืนสู่ครอบครัว หรือในกรณีท่ีสามารถ

ติดตามตัวมารดาได้แล้ว แต่เห็นว่าการให้เด็กกลับเข้าสู่ครอบครัวจะท้าให้ เด็กเส่ียงต่อสวัสดิภาพ 

เนื่องจากมารดาไม่สามารถเลี ยงดูได้ จะด้าเนินการประสานไปยังสานสงเคราะห์เพื่อส่งเด็กเข้ารับการ

สงเคราะห์ตามวิธีการท่ีเหมาะสม หรือในกรณีท่ีติดตามหาตัวมารดาไม่พบ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้อง

ด้าเนินการยุติการติดตาม จากนั นจึงยื่นค้าร้องของต่อศาลเพื่อให้ถอนอ้านาจปกครองของมารดา ก่อน

จะประสานไปยังศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก จะเห็น

ได้ว่ากฎหมายไทยหากมารดาทอดทิ งเด็กก็มิได้ตัดอ้านาจปกครองของมารดาท่ีทอดทิ งเด็กในทันที แต่

จะต้องผ่านกระบวนการติดตามหาตัวมารดาเสียก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าไม่สามารถติดตามหา

ตัวมารดาได้จริง จากนั นจึงจะยื่นค้าร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและมีค้าส่ังอีกครั ง  

ผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั น เน้นให้ความคุ้มครองเด็กท่ีถูก

ทารุณกรรม คือ กฎหมายมิได้ต้องการลงโทษผู้ท่ีกระท้าผิดต่อเด็กโดยตรง แต่มีเจตนารมณ์เพื่อท่ีจะ

ป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรมซ ้าอีกในอนาคต ดังนั นการตรากฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารกจึง

เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีให้ความคุ้มครองเด็ก โดยมิได้มุ่งท่ีจะลงโทษมารดา ไม่ประสงค์จะมาตรการ

ทางอาญาใดๆกับมารดา หากมารดาได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมลรัฐนั นๆท่ีตนอาศัยอยู่อย่างถูกต้อง 

ในกฎหมาย Safe Have Laws ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการขั นตอน และระยะเวลาของการสิ นสุด

อ้านาจปกครองของมารดาในแต่ละมลรัฐนับตั งแต่เด็กทารกถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก

ไว้แตกต่างกัน ในมลรัฐเทกซัส (Texas) กล่าวว่าภายหลังจากท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ส่งตัวเด็ก

ไปยังโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดเพื่อตรวจร่างกายแล้ว กรมคุ้มครองครอบครัวของมลรัฐเทกซัส (Texas 

Department  of Family and Protective Services) จะท้าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองเด็กและจะยื่นฟ้อง

ต่อศาลเพื่อถอนอ้านาจปกครองของมารดาภายใน 45 วันนับตั งแต่ได้รับตัวเด็กจากสถานบริการตู้รับ

เด็กทารก ดังนั นอ้านาจปกครองของมารดาท่ีอาศัยอยู่ในมลรัฐเทกซัส (Texas) ย่อมสิ นสุดใน

ระยะเวลาไม่เกิน 45วัน นับตั งแต่มารดาน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ส่วนในกรุง

วอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) อ้านาจปกครองของมารดาสิ นสุดลงนับตั งแต่น้าเด็กมาวางท่ีสถาน
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บริการตู้รับเด็กทารก จากนั นเมื่อโรงพยาบาลได้ท้าการตรวจร่างกายของเด็กโดยละเอียดแล้ว จะส่ง

ตัวเด็กไปยังหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว (Child and Family Services Agency) ภายใน 23 

ช่ัวโมง โดยจะเป็นการท้างานร่วมกันระหว่างศาลกับหน่วยงานกิจการเด็กและครอบครัว จะต้อง

ตรวจสอบว่ามีบุคคลใดแจ้งเด็กหายหรือไม่ อย่างไรก็ตามถึงแม้อ้านาจปกครองของมารดาได้สิ นสุดลง

นับแต่ได้น้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก แต่กฎหมายยังให้โอกาสแก่บิดา ซึ่งจะมีการ

ประกาศแจ้งเป็นเวลา 3 เดือน ประกาศทั งหมด 3 ครั ง หลังจากนั นบิดาจะมีระยะเวลาอีก 20 วัน นับ

จากการประกาศในครั งสุดท้ายเพื่อติดต่อกลับมาแสดงตนว่าเป็นบิดา มิฉะนั นหากไม่มีการติดต่อ

กลับมาในระยะเวลาดังกล่าว ศาลจะท้าการยุติอ้านาจปกครองของบิดาเช่นกัน จากนั นจะส่งตัวเด็ก

เข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรม เห็นได้ว่าก่อนท่ีศาลจะมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองนั น ศาล

จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเด็กคนดังกล่าวมีบุคคลใดลักพาตัวมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็ก

ทารกโดยมารดาไม่เต็มใจหรือไม่ หรือเด็กยังมีบิดาท่ีต้องการจะรับตัวเด็กไปเลี ยงดูหรือไม่ ส่วนในมล

รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) มิได้มีการก้าหนดระยะเวลาด้าเนินกระบวนการถอนอ้านาจปกครองของ

มารดาไว้โดยชัดเจนดังเช่นใน 2 มลรัฐท่ีกล่าวมาข้างต้น เพียงแต่ก้าหนดว่าเมื่อหน่วยงานดูแลสวัสดิ

ภาพเด็กของมลรัฐ (Child Welfare Agency) ได้รับตัวเด็กจากสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว จะท้า

หน้าท่ีเป็นผู้ปกครองของเด็กทารก จากนั นต้องท้าค้าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลยุติอ้านาจปกครอง

มารดาโดยเร็วท่ีสุด ซึ่งศาลจะต้องมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดาเสียก่อนท่ีจะส่งเด็กเข้าสู่

กระบวนหาครอบครัวบุญธรรม เช่นเดียวกับมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) เมื่อสถานบริการตู้รับเด็ก

ทารกได้รับตัวเด็กไว้ และแพทย์ได้ท้าการตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้ว จากนั นจะต้องรีบแจ้งไปยัง

หน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็ก (Social Service Agency) ภายใน 24 ช่ัวโมง และส่งตัวเด็กทารกไปยัง

หน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็ก (Social Service Agency) โดยเด็กจะอยู่ภายใต้การปกครองของ

หน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็กของมลรัฐ (Social Service Agency) หน่วยงานดูแลสวัสดิภาพเด็กของ

มลรัฐ (Social Service Agency) มีหน้าท่ีในการด้าเนินการหาครอบครัวอุปการะช่ัวคราวให้แก่เด็ก

ภายใน 72 ช่ัวโมง และในระหว่างนั นจะต้องยื่นค้าร้องต่อศาลเกี่ยวกับการถอนอ้านาจปกครองของ

มารดา ก่อนท่ีจะด้าเนินการหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก จากการศึกษากฎหมายของทั ง 4 มลรัฐ 

จะเห็นได้ว่าในแต่ละมลรัฐนั นศาลจะเป็นผู้มีอ้านาจในการออกค้าส่ังเพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

มีอ้านาจในการถอนอ้านาจปกครองของมารดา และให้เด็กอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเจ้ า

พนักงานท่ีมีอ้านาจตามกฎหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฏีรัฐเป็นบิดามารดาของเด็กทุกคน 
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(Parent Patriae) โดยปกติแล้วอ้านาจปกครองย่อมอยู่ท่ีบิดามารดา แต่ในสมัยก่อนนั นมีแนวคิดของ

ชาวคริสเตียนท่ีเช่ือว่าสังคมนั นส้าคัญกว่าครอบครัวจึงท้าให้เกิดทฤษฏีใหม่ คือ การท่ีรัฐสามารถเข้ามา

แทรกแซงระบบครอบครัวได้ โดยรัฐเช่ือว่าตนมีอ้านาจเหนือเด็กทุกคนในรัฐ และเด็กทุกคนถือเป็น

ทรัพยากรของรัฐ รัฐจะต้องให้ความปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคน เมื่อมารดาหรือบิดา ละทิ งหน้าท่ีใน

การปกป้อง คุ้มครองดูแลเด็กอันเป็นหน้าท่ีท่ีส้าคัญของตน รัฐจึงจ้าเป็นจะต้องเข้ามาท้าหน้าท่ีเป็น

ผู้ปกครองเด็ก ดังนั นรัฐจึงถือว่าตนมีอ้านาจปกครองในตัวเด็กทุกคนด้วยเช่นกัน  

ในขณะท่ีกฎหมายไทยนั น กรณีท่ีพบเด็กถูกทอดทิ ง อ้านาจปกครองของมารดายังคงไม่สิ นสุด

ลง มารดายังคงมีอ้านาจปกครองเด็กทารกอยู่ ซึ่งอ้านาจปกครองของมารดานี จะอยู่จนกระท่ังศาลจะ

มีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครอง ก่อนท่ีจะถึงกระบวนการยื่นเรื่องเพื่อให้ศาลถอนอ้านาจปกครองของ

มารดาได้นั น พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ 2546 จะต้องมีติดตามหาตัว

มารดาจากพยานหลักฐานต่างๆท่ีสามารถรวบรวมได้ ข้อเท็จจริงและเอกสารจากตัวเด็กทารก น้าตัว

เด็กทารกไปลงบันทึกประจ้าวันท่ีสถานีต้ารวจ และส่งตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวหรือสถานสงเคราะห์เด็กตามปกติ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบขอใช้บริการ-ส่งต่อผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคม ในระหว่างนั นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องประกาศตามหาตัวมารดาบนเว็บไซต์ของ

กรมกิจการเด็กและครอบครัว (Department of Children and Youth) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน

ด้วย หากไม่สามารถติดตามตัวมารดาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องด้าเนินการ

ยื่นเรื่องส่งไปยังศาลเพื่อให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดา ก่อนท่ีศาลจะมีค้าส่ังถอน

อ้านาจปกครอง ศาลจะต้องมีการพิจารณาและสืบเสาะอีกครั งก่อนท่ีจะยุติอ้านาจปกครองของมารดา

ลง เมื่อศาลได้มีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จึงจะสามารถด้าเนินการส่งข้อมูลเด็กไปยังศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรม (Child Adoption Center) เพื่อเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมต่อไปได้ เห็นได้ว่า

ถึงแม้มารดาจะตัดสินใจทอดทิ งเด็กอันเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมายก็ตาม แต่อ้านาจปกครองก็มารดา

ก็ไม่ได้ถูกตัดขาดลงในทันทีแต่อย่างใด ยังคงมีอยู่เหนือเด็กจนกว่าจะมีค้าส่ังจากศาล เนื่องจากอ้านาจ

ปกครองของมารดานั นเป็นเรื่องท่ีมีความส้าคัญต่อบุตรและได้มาโดยผลของกฎหมาย ดังนั นการท่ีถอน

อ้านาจปกครองจากมารดาได้ จึงต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน ซึ่งการท่ีศาลจะมีค้าส่ัง

ถอนอ้านาจปกครองของมารดาได้นั น หลักฐานและเอกสารการติดตามหาตัวมารดาจะต้องมีความ

ชัดเจนว่าไม่สามารถติดตามตัวมารดาได้ และไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นมารดาของเด็ก ศาลจึงจะมีค้าส่ังถอน
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อ้านาจปกครอง กระบวนการในการติดตามหาตัวมารดาของเด็กแต่ละคน ก็จะใช้ระยะเวลาท่ีแตกต่าง

กันออกไป เพราะต้องด้าเนินการหลายขั นตอนล้วนแต่ใช้ระยะเวลานาน ท้าให้เด็กไม่สามารถเข้าสู่

กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้   

ต่างจากกรณีท่ีมารดาติดต่อเพื่อน้าเด็กมาฝากไว้ชั่วคราวหรือถาวรนั น ถ้าเป็นการน้ามาฝากไว้

ช่ัวคราวอ้านาจปกครองยังอยู่ท่ีมารดาเสมอ เพราะเมื่อครบก้าหนดระยะเวลาแล้ว มารดาจะต้องมา

รับตัวเด็กกลับไปคืน แต่หากเป็นการน้าเด็กมาฝากไว้ถาวร และพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้พิจารณารับตัว

เด็กไว้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องขอเอกสารของมารดา จากนั นน้าแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม

และมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก (พ.ม.1) โดยให้มารดาระบุว่าไม่ประสงค์จะรับตัวเด็กกลับไปอยู่

ในความดูแลอีก ขอมอบเด็กให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสถานสงเคราะห์เป็นผู้ให้การ

สงเคราะห์เลี ยงดูตามกฎหมายและมอบอ้านาจให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสถานสงเคราะห์ 

เป็นผู้ให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแทนมารดา และพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องน้า

หนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) โดยหนังสือดังกล่าวจะเป็น

การแจ้งให้มารดาทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับบุตรบุญธรรมท่ีจะมีผลท้าให้อ้านาจ

ปกครองของมารดาหมดลง เพื่อให้มารดาได้รับทราบและลงนามยินยอมต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี

และพยานท่ีจะให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  เมื่อมารดาลงนามในหนังสือทั ง 2 ฉบับครบถ้วนแล้ว 

จากนั นสถานสงเคราะห์จะต้องจัดประท้าประวัติของเด็กและท้าเรื่องยุติการติดตามมารดา อ้านาจ

ปกครองของมารดาจึงจะสิ นสุดลง สถานสงเคราะห์สามารถด้าเนินการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหา

ครอบครัวบุญธรรมได้ 

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่าอ้านาจปกครองตามกฎหมาย Safe Haven Laws ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกานั น มีการก้าหนดระยะเวลา รวมถึงขั นตอนการยื่นค้าร้องขอถอนอ้านาจ

ปกครองไว้โดยชัดเจน และใช้ระยะเวลาไม่นานเพราะไม่ต้องมีด้าเนินการติดตามหาตัวมารดาแต่อย่าง

ใด ท้าให้เด็กทารกเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้โดยเร็ว แตก ต่างจากกฎหมายของ

ประเทศไทย หากมีการทอดทิ งเด็กโดยไม่พบตัวมารดา จะต้องมีการด้าเนินการติดตามหาตัวมารดา

เสียก่อน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวขึ นอยู่ท่ีความยากง่ายในการติดตามหาตัวมารดา บางกรณีใช้เวลาหลาย

ปีก็ไม่สามารถติดตามหาตัวมารดาได้ จึงจะสามารถท้าการยุติการติดตามและยื่นค้าร้องต่อศาลเพื่อ

ถอนอ้านาจปกครอง ท้าให้เด็กจะต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นเวลานานจนกว่าจะได้ท้าเรื่องยุติการ

ติดตามตัวมารดา และส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรม ส่วนในกรณีท่ีมารดาประสงค์จะ
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ฝากเด็กไว้โดยถาวรท่ีสถานสงเคราะห์นั นในกรณีนี พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการด้าเนินการพูดคุย

กับมารดาเสียก่อน เสนอแนวทางช่วยเหลือทางอื่น เพื่อโน้มน้าวให้มารดาเปล่ียนใจท่ีจะไม่ฝากเด็กไว้ท่ี

สถานสงเคราะห์ แต่หากมารดาตัดสินใจท่ีจะฝากเด็กไว้ถาวร พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องด้าเนินการ

ทางเอกสารไม่ว่าจะเป็นการให้มารดาลงนามยินยอมในหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการ

สงเคราะห์เด็ก (พ.ม.1) และลงนามในหนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตาม

อนุสัญญาเฮก) เพื่อยินยอมให้บุตรของตนเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรม หลังจากนั น

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะท้าเรื่องยุติการติดตาม อ้านาจปกครองของมารดาจึงสิ นสุดลง กรณีนี อ้านาจ  

ปกครองของมารดาย่อมสิ นสุดลงโดยชัดเจนและรวดเร็วกว่ากรณีท่ีมารดาทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่

ปลอดภัย เพราะพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องด้าเนินการติดตามหาตัวมารดา   

 แต่ถึงอย่างไรแม้ประเทศไทยจะมีมาตรการของรัฐท่ีให้ความช่วยเหลือแก่มารดาท่ีไม่สามารถ

เลี ยงดู  บุตรของตนได้ก็ตาม แต่เรายังคงได้พบเห็นข่าวเด็กถูกทอดทิ งและเสียชีวิตตามหนังสือพิมพ์อยู่

เรื่อยๆ ปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยยังไม่มีสถิติลดลง อีกทั งการ

ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตน

ได้นั น สังเกตได้ว่าสามารถพบเห็นได้น้อย จึงอาจท้าให้มารดาหลายรายท่ีก้าลังประสบปัญหาไม่ทราบ

ว่ารัฐมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ดังนั นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีมาตรการในการแก้ไข

ปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ งท่ีมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยชัดเจน มีการรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองทั งทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของ

มารดาด้วย เพื่อเป็นการจูงใจให้มารดาเลือกท่ีจะไม่น้าเด็กไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆอัน

จะท้าให้เด็กเสียชีวิต และเป็นเหตุให้มารดาต้องรับโทษ โดยจะเสนอแนวทางแก้ไขในบทท่ี 5 ต่อไป 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

5.1 บทสรุป 
ปัญหาการทอดทิ งเด็กนั นถือเป็นปัญหาส้าคัญท่ีเกิดขึ นในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละปีนั นพบการทอดทิ งเด็กในแต่ละมลรัฐ

เป็นจ้านวนมาก จนกระท่ังมลรัฐเทกซัสได้ริเริ่มหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจ้านวนเด็กเสียชีวิตจาก

การท่ีถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย โดยริเริ่มจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกขึ นเป็นแห่งแรกใน

ปี 1999 โดยใช้ช่ือว่า  Texas' Baby Moses Law จนกระท่ังในมลรัฐอื่นๆ ได้น้าไปเป็นต้นแบบและ

จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกขึ นเช่นเดียวกันจนครบทั ง 50 มลรัฐในปี 2008 ซึ่งในวิทยานิพนธ์

ฉบับนี ผู้เขียนได้ท้าการศึกษาใน 4 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

(Washington, D.C) มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)  โดยสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกตามกฎหมาย Safe Haven Laws นี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แกม่ารดาได้

ใช้วิธีทางแก้ปัญหาอื่นนอกจากการน้าเด็กไปทอดทิ งในท่ีสาธารณะอันจะท้าให้เด็กเสียชีวิตและเป็น

การกระท้าท่ีผิดกฎหมาย โดยจะท้าให้มารดามีความผิดและต้องรับโทษ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ

ช่วยชีวิตเด็กมิให้เสียชีวิตจากการถูกมารดาน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย  สถานบริการตู้รับ

เด็กทารกท่ีถูกจัดตั งขึ นในมลรัฐเทกซัสนี  ได้มีการน้ารูปแบบลักษณะกลไกการท้างานของสถานบริการ

ตู้รับเด็กทารกจากประเทศอิตาลี (Italy) อันถือเป็นต้นแบบของสถานบริการตู้รับเด็กทารกแห่งแรก

ของโลก ซึ่งต่อมาได้ถูกน้ามาใช้แพร่หลายในหลายประเทศท่ัวโลก โดยสถานบริการตู้รับเด็กทารกท่ี

น้ามาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกานั นจะมีลักษณะเป็นตู้บานพับ เมื่อเปิดบานพับลงจะพบกับเบาะท่ีไว้

รองรับตัวเด็ก ภายในสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะมีการปรับอุณหภูมิไว้ให้เหมาะสมกับเด็กทารก มี
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อากาศและแสงสว่างท่ีเพียงพอ รวมไปถึงจะมีแบบสอบถามข้อมูลทางการแพทย์วางไว้ให้ภายในตู้

เพื่อให้มารดาตอบค้าถามตามหลักเกณฑ์ของแต่ละมลรัฐ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) 

มลรัฐเทกซัส (Texas) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) การกรอกแบบสอบถามและช่ือ จะขึ นอยู่ท่ี

ความสมัครใจของมารดา กฎหมายมิได้บังคับให้มารดาจะต้องเปิดเผยช่ือ ส่วนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) กฎหมายบังคับให้มารดาต้องเปิดเผยทั งช่ือและข้อมูลทางการแพทย์ แต่ข้อมูลทั งหมดจะ

ถูกเก็บไว้เป็นความลับ หลังจากนั นเมื่อมารดาวางเด็กในสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว ปิดประตูตู้

เจ้าหน้าท่ีท่ีประจ้าอยู่ท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่ละแห่งจะด้าเนินการรับตัวเด็กทารก ตรวจ

ร่างกายเบื องต้นให้แก่เด็กทารก หากมีเหตุอันสมควรท่ีต้องให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดจะต้องส่งเด็ก

ไปโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด  หลังจากนั นเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องรีบแจ้งไปยัง

หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กประจ้ามลรัฐเพื่อให้แจ้งให้ทราบว่ามีเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถาน

บริการตู้รับเด็กทารก ในแต่ละมลรัฐได้มีการก้าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องด้าเนินการแจ้งและส่งตัวเด็ก

ทารกไปยังหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กประจ้ามลรัฐไว้อย่างชัดเจน  ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California) เจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องรีบแจ้งในระยะเวลา  48 ช่ัวโมง  ส่วนกรุง

วอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) แจ้งภายใน 23 ช่ัวโมง มลรัฐเทกซัส (Texas) ต้องแจ้งในวันและ

เวลาราชการ และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) ต้องแจ้งใน 24 ช่ัวโมงนับตั งแต่เจ้าหน้าท่ีสถาน

บริการตู้รับเด็กทารกได้รับตัวเด็กทารกไว้ เมื่อหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กประจ้ามลรัฐได้รับ

แจ้งและรับตัวเด็กมาจากเจ้าหน้าท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว จะต้องมีหน้าท่ีในการด้าเนินการ

ตามกระบวนการถอนอ้านาจปกครองของมารดาเพื่อให้เด็กทารกได้เข้าสู่กระบวนการหาครอบครัว

บุญธรรม ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) นั น เมื่อหน่วยงาน

คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กประจ้ามลรัฐได้รับตัวเด็กทารกไว้แล้ว จะต้องด้าเนินการการเพื่อยื่นค้าร้อง

ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครองของมารดา แต่มิได้ก้าหนดระยะเวลาในการท้าค้า

ร้องไว้ชัดเจน ดังเช่นในมลรัฐเทกซัส (Texas) ท่ีมีการก้าหนดระยะเวลาท่ีแน่ชัดเพื่อให้หน่วยงาน

คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กประจ้ามลรัฐยื่นค้าร้องขอต่อศาลเพื่อถอนอ้านาจปกครองของมารดา

ภายใน 45 วันนับตั งแต่หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กประจ้ามลรัฐได้รับตัวเด็กทารกไว้  

ในขณะท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) อ้านาจของมารดาย่อมสิ นสุดลงนับตั งแต่มารดาน้า

เด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว แต่ได้มีการกล่าวถึงอ้านาจปกครองของบิดาด้วย 

โดยมีการระบุไว้ชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้แก่บิดาในการติดต่อเพื่อขอรับตัวเด็กทารกกลับคืน ซึ่งจะต้อง
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ประกาศทั งหมด 3 ครั งในระยะเวลา 3 เดือน และหากบิดามิได้ติดต่อมาภายใน 20 วันหลังจากการ

ประกาศในครั งสุดท้าย อ้านาจปกครองของบิดาย่อมสิ นสุดลงเช่นเดียวกับมารดา   

นอกจากนั นแล้วในกฎหมาย Safe Haven Laws ยังมีการก้าหนดถึงอายุของเด็กทารกท่ี

สามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่ละมลรัฐ โดยในเรื่องของอายุของเด็กทารกนั นใน

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) เด็กจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 วัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, 

D.C) เด็กจะต้องมีอายุไม่เกิน 14 วัน มลรัฐเทกซัส (Texas) เด็กจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน และมลรัฐ

มินนิโซตา (Minnesota) เด็กจะต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน เห็นได้ว่ามีการก้าหนดอายุไว้แตกต่างกัน ส่วน

สถานท่ีในการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ในแต่ละมลรัฐนั นก็แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม

พบว่าในทั ง 4 มลรัฐได้มีการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกไว้ท่ีโรงพยาบาลเหมือนกัน เนื่องจาก

โรงพยาบาลย่อมเป็นสถานท่ีท่ีมีบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน พร้อมให้

การช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆได้ตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากนั นยังมีการจัดตั งสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกไว้ท่ีสถานีต้ารวจ สถานีดับเพลิง คลินิกฉุกเฉิน รถฉุกเฉิน อีกด้วย เห็นได้ว่าสถานท่ีในการ

จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นจะต้องมีเจ้าหน้าประจ้าอยู่ 24 ช่ัวโมง โดยสถานท่ีในการจัดตั ง

สถานบริการตู้รับเด็กทารกนั นจะแตกต่างกันไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในแต่ละมลรัฐดังท่ีกล่าว

มาแล้วในบทท่ี 3 ซึ่งมารดาท่ีต้องการจะน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกจะต้องศึกษา

ข้อมูล และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะในกรณีนี กฎหมาย Safe Haven Laws จะให้ความ

คุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดาท่ีจะไม่ถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย เฉพาะกรณีท่ีมารดาได้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ในกฎหมาย Safe Have Laws ในมลรัฐนั นๆท่ีตนอาศัยอยู่อย่างครบถ้วน หากมารดามิได้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวถึงแม้มารดาจะน้าเด็กมาวางไว้ในสถานบริการตู้รับเด็กทารก กฎหมาย

ก็มิได้ให้ความคุ้มครองแก่มารดาแต่อย่างใด ยังต้องรับโทษตามกฎหมายไม่ได้รับการยกเว้นใดๆ  

ในขณะท่ีประเทศไทยก็ประสบปัญหาเด็กถูกทอดทิ งเช่นเดียวกัน สถิติเด็กถูกทอดทิ งในแต่ละ

ปีนั นมิได้มีการลดลงแต่อย่างใด หลายรายเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่

ปลอดภัย เช่น มดกัด ขาดอากาศหายใจ หรือถูกทิ งเป็นเวลานานกว่าจะมีพลเมืองดีมาพบ เป็นต้น 

ปัญหาเด็กถูกทอดทิ งในท่ีสาธารณะอันเส่ียงต่อการเสียชีวิตเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ นมานานในสังคมไทย 

อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ การตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือความไม่พร้อมของบิดา มารดาท่ีไม่

สามารถเลี ยงดูทารกได้เนื่องจากขาดความรู้ด้านการวางแผนการเลี ยงดูบุตร และไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือ หรือค้าแนะน้าท่ีเหมาะสมกับมารดาซึ่งเป็นวัยรุ่น สุดท้ายจึงอาจส่งผลให้มารดาตัดสินใจน้า
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เด็กไปทอดทิ งเพื่อตัดปัญหา และกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นของตนเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมี

มาตรการของรัฐท่ีให้อ้านาจหน่วยงานของรัฐ เช่น ส้านักงานสวัสดิการสังคมและมนุษย์ หรือศูนย์

ประชาบดี เป็นหน่วยงานคอยให้ความช่วยเหลือแก่มารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรได้  24 ช่ัวโมง โดย 

มารดาสามารถเข้าไปติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ไปยังศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อปรึกษาขอความ

ช่วยเหลือได้  ในเบื องต้นเจ้าหน้าท่ีจะต้องสอบถามถึงปัญหา และเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ด้วยวิธีอื่นๆเสียก่อน  เช่น สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี ยงดูเด็กทารก ให้มารดาน้าเด็กทารกกลับไป

เลี ยงเองก่อนเพื่อให้มารดาเกิดความผูกพันและเปล่ียนใจไม่น้าเด็กมาฝากไว้  เป็นต้น แต่หากมารดา

ตัดสินใจท่ีจะไม่ต้องการเลี ยงดูบุตรของตน ก็สามารถเลือกท่ีจะฝากเด็กทารกไว้แบบช่ัวคราวหรือถาวร

ก็ได้ การท่ีมารดาเลือกฝากไว้แบบช่ัวคราวนั น จะมีการก้าหนดระยะเวลาท่ีมารดาจะต้องกลับมารับตัว

เด็กทารกกลับคืนเมื่อมารดาพร้อมท่ีจะเลี ยงดู โดยในระหว่างนั นเด็กจะอยู่ในความดูแลของสถาน

สงเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีจะต้องน้าหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการสงเคราะห์เด็ก (พม.1) 

มาให้มารดาลงลายมือช่ือและรับทราบข้อตกลง แต่หากมารดาเลือกท่ีจะฝากเด็กไว้แบบถาวรยกเด็ก

ให้สถานสงเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องน้าหนังสือให้ความยินยอมและมอบอ้านาจในการ

สงเคราะห์เด็ก (พม.1) และหนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม (ตามอนุสัญญาเฮก) 

มาให้มารดาลงลายมือช่ือในทั ง 2 ฉบับ เพื่อให้มารดารับทราบข้อตกลง และยินยอมให้เด็กเป็นบุตร

บุญธรรมของบุคคลอื่น โดยมารดาจะถือว่าหมดสิทธิใดๆในตัวของเด็กทารก โดยการท่ีมารดาน้าเด็ก

มาฝากไว้ไม่ว่าจะช่ัวคราวหรือถาวร เป็นการกระท้าท่ีอยู่ภายใต้กระบวนการของกฎหมาย มารดาย่อม

ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท่ีจะไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆ   

ประเทศไทยมิได้มีการจัดตั งสถานท่ีใดท่ีให้มารดาสามารถน้าเด็กทารกมาวางไว้โดยไม่ต้อง

เปิดเผยช่ือหรือตอบค้าถามใดๆได้ดังเช่นสถานบริการตู้รับเด็กทารกของประเทศสหรัฐอเมริกา มีเพียง

มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือมารดาผู้ไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตรของตนท่ีบังคับอยู่ในปัจจุบัน 

แต่จ้านวนเด็กถูกทอดทิ งและเสียชีวิตในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด เนื่องด้วย

มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือของรัฐนั น มารดาจะต้องด้าเนินการติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ไป

ติดต่อท่ีศูนย์ประชาบดี จากนั นเจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว ช่ือ 

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวต่างๆ ลงเยี่ยมบ้าน เป็นต้น มารดาบางคนไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนให้ผู้ใด

ทราบว่าตนตั งครรภ์ จึงไม่กล้าท่ีจะติดต่อขอความช่วยเหลือ การน้าเด็กไปทอดทิ งในสถานท่ี ท่ีไม่

ปลอดภัยต่างๆ หรือแอบน้าไปทิ งในท่ีท่ีคนไม่พลุกพล่าน ย่อมง่าย สะดวกมากกว่า และมีโอกาสท่ีจะ
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ไม่สามารถติดตามตัวมารดาได้ แต่การกระท้าดังกล่าวของมารดาย่อมเส่ียงต่อชีวิตของเด็กทารกและ

ผิดกฎหมาย มีอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทอดทิ งเด็กมาตรา 306 307 และ308 รวม

ไปถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 25 และ 26  ภายหลังจากมารดาทอดทิ งเด็ก

แล้ว เมื่อมีพลเมืองดีแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงาน เจ้าหน้าท่ีจะต้องด้าเนินการเข้ารับตัวเด็ก

ทารก ตรวจร่างกายเบื องต้น น้าเด็กไปลงบันทึกประจ้าวันต่อเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ จากนั นท้าการสืบค้นหา

ตัวมารดาจากเอกสาร พยานหลักฐาน ประกาศสืบหามารดาเด็กถูกทอดทิ งบนเว็บไซต์ของกรมกิจการ

เด็กและเยาวชน (Department of Children and Youth) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน หาก

พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถติดตามหาตัวมารดาได้ จึงจะท้าเรื่องยุติการติดตามตัวมารดา บางรายใช้

ระยะเวลาในการติดตามหาตัวมารดานาน เนื่องจากการจะยุติการติดตามได้นั น จะต้องสืบจนแน่ใจว่า

ไม่สามารถหาตัวมารดาพบจริงๆ ไม่มีการก้าหนดระยะเวลาให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้ในการติดตามหา

ตัวมารดาและยุติการติดตามไว้อย่างชัดเจน จากนั นจึงจะสามารถยื่นค้าร้องขอศาลให้ถอนอ้านาจ

ปกครองของมารดา โดยจะต้องผ่านกระบวนพิจารณาของศาล เมื่อศาลมีค้าส่ังถอนอ้านาจปกครอง

ของมารดาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงจะสามารถส่งข้อมูลของเด็กไปยังศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรม (Child Adoption Center) เพื่อด้าเนินการหาครอบครัวบุญธรรมให้เด็กต่อไป การ

ด้าเนินการติดตามหาตัวมารดาท่ีทอดทิ งเด็กตามขั นตอนท่ีกล่าวข้างต้น ในเด็กบางรายใช้ระยะเวลา

เป็นปีๆ หรือนานกว่านั น จึงท้าให้เด็กเสียโอกาสท่ีจะได้เริ่มต้นชีวิตกับครอบครัวบุญธรรม แต่หากเด็ก

ได้เข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมโดยเร็ว เมื่อได้รับการอุปการะจากครอบครัวบุญธรรมแล้ว 

เด็กจึงเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว อันเป็นผลดีต่อเด็กในการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิต

ในครอบครัวใหม่ การได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่ังสอนอย่างถูกวิธีจาก

ครอบครัวบุญธรรม ย่อมสร้างรากฐานท่ีดีให้แก่เด็กในการเติบโตขึ นเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ ดังท่ีมี

คนเคยกล่าวไว้ว่า “เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว” ดังนั นปัญหาเด็กถูกทอดทิ งจึงเป็นปัญหาท่ีส้าคัญและมี

ผลกระทบต่อประเทศ เพราะสถาบันครอบครัวเป็นส่วนส้าคัญอย่างหนึ่งของสังคม 

ส่วนในประเด็นเรื่องของการสิ นสุดอ้านาจปกครองของมารดานั น จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติ

กฎหมาย Safe Haven  Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกามีชัดเจนในเรื่องการสิ นสุดอ้านาจปกครอง

ของมารดา โดยมารดาสามารถเปิดอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ Safe Haven Laws และเลือกมล

รัฐท่ีตนอาศัยอยู่ ในการท่ีมารดาน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกนั น เสมือนประสงค์จะสละ

เด็กและอ้านาจปกครองของตนให้แก่รัฐ ซึ่งเกิดขึ นจากการตัดสินใจด้วยตนเองของมารดา กฎหมายจึง
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ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของมารดา อันเนื่องจากมารดาสมควรเป็นบุคคลท่ีมีอ้านาจในตัวบุตร

ของตนมากท่ีสุด เพราะมารดาเป็นผู้ตั งครรภ์และใกล้ชิดกับบุตรของตนมาตลอด 9 เดือนจนกระท่ัง

คลอด กฎหมายของแต่ละมลรัฐจะมีการก้าหนดระยะเวลา หรือขั นตอนไว้ชัดเจนในการยื่นค้าร้องเพื่อ

ขอถอนอ้านาจปกครองของมารดา เพื่อให้มารดาทราบว่าอ้านาจของตนจะสิ นสุดลงเมื่อใด ในมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) และมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) นั นไม่ได้มีการระบุระยะเวลาไว้ว่า

จะต้องยื่นค้าร้องต่อศาลภายในกี่วัน แต่มีการก้าหนดขั นตอนไว้ชัดเจนว่าเมื่อหน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก

ของมลรัฐได้รับตัวเด็กมาแล้วจะต้องรีบยื่นค้าร้องขอต่อศาลเพื่อให้ถอนอ้านาจปกครองของมารดา

โดยเร็ว ส่วนมลรัฐ (Texas) มีการระบุระยะเวลาในการถอนอ้านาจปกครองไว้ชัดเจน โดยจะต้องมี

การยื่นค้าร้องเพื่อขอถอนอ้านาจปกครองของมารดาภายใน 45 วันนับตั งแต่ได้รับตัวเด็กมาจากสถาน

บริการตู้รับเด็กทารก ต่างจากในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) ท่ีอ้านาจปกครองของมารดา

ย่อมสิ นสุดลงนับตั งแต่น้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก ดังนั นด้วยเหตุนี จึงท้าให้เด็ก

ทารกท่ีถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกสามารถเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมได้

อย่างรวดเร็วอันจะส่งผลดีต่อตัวของเด็กทารก นอกจากนั นแล้วมารดาย่อมไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆตาม

กฎหมายด้วยอันเป็นผลดีต่อตัวของมารดาเช่นกัน แตกต่างจากประเทศไทยดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น หาก

มารดาน้าเด็กมาทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่มีความปลอดภัยมารดาย่อมถือว่ามีความผิด มีโทษตาม

กฎหมาย แต่หากเลือกท่ีจะติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานของรัฐ  มารดาก็จะต้องเปิดเผย

ข้อมูลส่วนตัวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี มารดาหลายรายจึงเลือกท่ีจะน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่

ปลอดภัยแทนการติดต่อขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการของรัฐในการให้

ความช่วยเหลือมารดาท่ีไม่สามารถเลี ยงดูบุตรของตนได้นั นยังไม่ดีเท่าท่ีควร ท้าให้การเข้าถึงบริการ

ของรัฐนั นไม่เป็นท่ีนิยม เนื่องจากมารดาไม่ทราบถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือจากรัฐ ต่างจาก

กฎหมาย Safe Haven Laws ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง

แพร่หลายในหลายจุดท่ีส้าคัญและหลายช่องทาง เช่น ป้ายริมถนน หนังสือพิมพ์ หรือส่ือโฆษณาอื่นๆ 

เป็นต้น รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้บริการสถานบริการตู้รับเด็กทารก

นั น สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์โดยจะมีข้อมูลของทุกมลรัฐโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีจัดตั ง

สถานบริการตู้รับเด็กทารก อายุของเด็กท่ีสามารถน้าไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก บุคคลท่ีมี

อ้านาจน้าเด็กไปวาง และการสิ นสุดอ้านาจปกครอง  เป็นต้น ซึ่งเป็นการจูงใจให้มารดาเลือกท่ีจะน้า
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เด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกเนื่องจากเป็นวิธีการท่ีง่าย สะดวก เด็กได้รับความปลอดภัย 

และมารดาก็ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายด้วย 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาเด็กเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาท่ียัง

อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ในแต่ละปีมีเด็กทารกเสียชีวิต หรือถูกมารดาน้ามาทอดทิ งในสถานท่ีท่ี

ไม่ปลอดภัยเป็นจ้านวนมาก จึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากไม่ได้รับการ

แก้ไขอย่างถูกวิธี ย่อมท้าให้ประเทศต้องเสียทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศ

ไปเป็นจ้านวนมาก หรือหากเด็กคนดังกล่าวพิการ อันเป็นผลมาจากการถูกน้ามาทอดทิ งในสถานท่ีท่ี

ไม่ปลอดภัย ท่ีจะท้าให้รัฐต้องใช้งบประมาณในการดูแลเด็กคนดังกล่าวเพิ่มขึ น เห็นได้ว่าปัญหานี จึง

เป็นปัญหาท่ีส้าคัญ สมควรท่ีจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด จากการศึกษาผู้เขียนพบว่าปัญหาเด็ก

เสียชีวิตจากการถูกทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยเกิดขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน โดยใน

แต่ละมลรัฐได้บังคับใช้กฎหมาย Safe Haven Laws เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อันเป็นการช่วยลดอัตรา

การเสียชีวิตของเด็กทารกท่ีถูกทอดทิ ง และยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่มารดาหากไม่สามารถเลี ยงดู

บุตรของตนได้ สามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกโดยจะไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆทางกฎหมาย  

จากเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกเป็นมาตรการใน

การแก้ปัญหาท่ีดี และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย  เห็นได้ว่าจะมีความ

สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ท่ีไทยเข้าร่วม

เป็นภาคีในอนุสัญญาโดยรัฐมีหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองเด็กตามสิทธิท่ีจะต้องได้รับการปกป้อง

คุ้มครองในทุกรูปแบบท่ีจะเป็นอันตรายต่อเด็ก และสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอดท่ีเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว

จะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัย การกระท้าหรือการด้าเนินการใดๆทั งหลายของรัฐนั นจึงจะต้อง

ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก 

ดังนั นผู้เขียนจึงเห็นว่าประเทศไทยควรตราพระราชบัญญัติจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารก

ขึ น โดยมีรายละเอียด ดังนี   

1. สถานท่ีด้าเนินการจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารก 

จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกในสถานท่ีท่ีมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ้าสามารถให้ความ

ช่วยเหลือได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ได้แก่ โรงพยาบาลประจ้าจังหวัด สถานีต้ารวจ สถานีดับเพลิง บ้านพัก
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เด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัด และรถเคล่ือนท่ีของศูนย์ประชาบดี จัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารก

ไว้คอยให้บริการ 

2. ลักษณะกลไกลการท้างานของสถานบริการตู้รับเด็กทารก 

ตู้มีประตูบานพับ เมื่อเปิดเข้าไปแล้วจะต้องมีเบาะรองนอนไว้ให้วางเด็กทารก มีการปรับ

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส้าหรับเด็ก มีแสงสว่างเพียงพอ มีแบบสอบถามข้อมูลทางการแพทย์ของมารดา

และเด็ก มีการติดตั งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมารดาปิดประตูตู้แล้ว สัญญาณแจ้งเตือนจะดังขึ นเพื่อแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบว่ามีเด็กถูกน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก 

3. บุคคลท่ีมีอ้านาจในการน้าตัวเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก  

มารดาเป็นผู้มีอ้านาจเด็กไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก โดยน้าหลักการทฤษฏีมารดา

เป็นใหญ่ มาใช้ เนื่องจากมารดามีความใกล้ชิดกับบุตรมากท่ีสุดนับตั งแต่ตั งครรภ์จนคลอด สมควรเป็น

ผู้มีอ้านาจใจการตัดสินใจเกี่ยวกับบุตร แต่ในกรณีท่ีมารดาเสียชีวิตหรือไม่สามารถน้าเด็กทารกไปวางท่ี

สถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ อนุญาตให้บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เป็นผู้ท่ี

มีอ้านาจน้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้เช่นกัน  

4. อายุของเด็กทารกท่ีสามารถน้าไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารก 

ควรจะก้าหนดให้อายขุองเด็กทารกท่ีสามารถน้าไปวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกได้ มีอายุ

ตั งแต่แรกเกิดจนถึง 3 เดือน เนื่องจากเมื่อศึกษาข้อมูลทางการแพทย์แล้วพบว่า เด็กทารกอายุ 3 

เดือนขึ นไป จะเริ่มมีพัฒนาการทางด้านสังคมมากยิ่งขึ น การได้ยินและการมองเห็นแม่นย้า สามารถ

จดจ้าบุคคลท่ีใกล้ชิดได้ด้วยเสียงและหน้าตา ถือเป็นช่วงท่ีร่างกายและสมองของทารกเริ่มเรียนรู้การ

จดจ้า จ้าแนกบุคคลท่ีเลี ยงดูได้ หากก้าหนดอายุของเด็กทารกท่ีสามารถน้ามาวางท่ีสถานบริการตู้รับ

เด็กทารกได้สูงกว่านี  อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กในอนาคต อีกทั งเด็กทารกในช่วงอายุ

ก่อน 3 เดือน สมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกวิธีเนื่องจากภูมิคุ้มกันยังน้อย มีอัตราการเสียชีวิต

สูงกว่าช่วงวัยอื่นๆ หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง 

5. อ้านาจหน้าท่ีและวิธีด้าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

การด้าเนินงานสถานบริการตู้รับเด็กทารกนี  อยู่ภายใต้อ้านาจการก้ากับดูแลของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ้านาจในการด้าเนินงานใน

สถานบริการตู้รับเด็กทารกในแต่ละแห่งจะต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยต้องได้รับการ

แต่งตั งจากรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติการตาม
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พระราชบัญญัติจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารก มีอ้านาจหน้าท่ีในการรับตัวเด็กทารกท่ีถูกน้ามาวางท่ี

สถานบริการตู้รับเด็กทารกเมื่อรับตัวเด็กแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องแจ้งความลงบันทึกประจ้าวัน

ไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ ตรวจร่างกายเบื องต้นให้แก่เด็กทารก และส่งตัวไปโรงพยาบาลท่ี

ใกล้ท่ีสุดเพื่อให้กุมารแพทย์ตรวจร่างกายโดยละเอียดอีกครั งหนึ่ง จากนั นจะต้องประสานไปยังบ้านพัก

เด็กและครอบครัวเพื่อน้าตัวเด็กไปส่งท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ้าจังหวัดนั นๆ เพื่อให้ เข้าสู่

กระบวนการบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยลงบันทึกในทะเบียนประวัติเด็กพร้อมลงรหัสประจ้าตัว

เด็ก และลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในระหว่างนั น พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีของบ้านพักเด็กและครอบครัวจะต้องด้าเนินการประกาศแจ้งให้ทราบว่าเด็กถูกน้ามาวางท่ี

สถานบริการตู้รับเด็กทารกบนเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงติดประกาศบนบอร์ด

ของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อแจ้งให้บิดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก

ทารกท่ีต้องการจะรับตัวเด็กกลับไปเลี ยงดู สามารถด้าเนินการติดต่อมาเพื่อขอรับตัวเด็กกลับคืนได้ 

เมื่อครบก้าหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่มารดาน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว หาก

ไม่มีบิดาหรือผู้ปกครองคนใดติดต่อเพื่อขอรับตัวเด็กทารก พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องด้าเนินการยุติ

การติดตามและระงับประวัติของเด็กทันที จากนั นน้าประวัติเด็กคนดังกล่าวส่งเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกครอบครัวบุญธรรม โดยติดต่อกับศูนย์อ้านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้ด้าเนินการหา

ครอบครัวบุญธรรมให้เด็กต่อไป  

6.การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่มารดา  

การท่ีมารดาน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกโดยปฏิบัติตามขั นตอนและหลักเกณฑ์

ท่ี พระราชบัญญัติจัดตั งสถานบริการตู้รับเด็กทารกบัญญัติไว้อย่างครบถ้วน กฎหมายย่อมให้ความ

คุ้มครองแก่มารดาท่ีจะไม่ถูกด้าเนินคดีใดๆทางกฎหมาย อีกทั งกฎหมายยังให้ความคุ้มครองสิทธิความ

เป็นส่วนตัวของมารดาด้วย แบบสอบถามช่ือและข้อมูลทางการแพทย์นั น กฎหมายไม่บังคับให้มารดา

ต้องเปิดเผยช่ือ ขึ นอยู่ท่ีความสมัครใจของมารดา ส่วนแบบสอบถามข้อมูลทางการแพทย์ท่ีจะใช้เป็น

ข้อมูลพื นฐานประจ้าตัวของเด็กนั น จะต้องให้มารดาตอบค้าถามเฉพาะโรคประจ้าตัวของมารดาซึ่ง

อาจจะมีผลต่อสุขภาพของเด็กเพื่อจะได้ทราบว่าเด็กจะต้องได้รับการดูแลหรือรักษาเพิ่มเติมหรือไม่  

7. ผลในทางกฎหมายของอ้านาจปกครองมารดา  

เมื่อมารดาตัดสินใจน้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแล้ว อ้านาจปกครองของ

มารดาจะสิ นสุดลงในทันที แต่มารดายังมีเวลาอีก 14 วันนับตั งแต่น้าเด็กทารกมาวางท่ีสถานบริการตู้
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รับเด็กทารก มารดาสามารถเปล่ียนใจกลับมารับตัวเด็กทารกกลับไปคืนได้  โดยศาลจะส่ังคืนอ้านาจ

ปกครองให้แก่มารดาเมื่อมีการร้องขอจากมารดาเพื่อรับตัวเด็กกลับไปเลี ยงดู แต่หากครบระยะเวลา 

14 วันแล้ว มารดามิได้ติดต่อกลับมา มารดาย่อมหมดสิทธิในการขอรับตัวเด็กทารกกลับคืน ส่วนบิดา

หรือญาติของเด็กทารกจะมีระยะเวลา 3 เดือน นับตั งแต่มารดาได้น้าเด็กทารกไปวางท่ีสถานบริการตู้

รับเด็กทารกในการติดต่อเพื่อขอรับตัวเด็กทารกไปเลี ยงดู หากครบระยะเวลา 3 เดือนแล้ว มิได้รับการ

ติดต่อจากบิดาหรือญาติของเด็กทารก พนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงจะสามารถยุติการติดตาม และด้าเนินการ

ส่งตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการหาครอบครัวบุญธรรมต่อไปได้ โดยในกฎหมายสถานบริการตู้รับเด็กทารก

ของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C) มีการก้าหนดการสิ นสุดอ้านาจปกครองของมารดา 

ระยะเวลาของมารดาในการขอรับตัวเด็กกลับคืน และระยะเวลาการประกาศติดตามหาบิดาหรือญาติ

ของเด็กทารก ไว้เช่นเดียวกัน  

8. การประชาสัมพันธ์ 

จัดให้มีการรณรงค์ไม่ทอดทิ งเด็กในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย เพื่อชักจูงให้มารดาท่ีไม่สามารถ

เลี ยงดูบุตรของตนได้น้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแทน ชี แจงถึงวิธีการด้าเนินงานของ

สถานบริการตู้รับเด็กทารกให้แก่หน่วยงานต่างๆทราบ เพิ่มช่องทางการติดต่อในการขอค้าแนะน้าหรือ

ความช่วยเหลือทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) และจัดท้าเว็บไซต์ 

(Website) ของสถานบริการตู้รับเด็กทารกเพื่อให้มารดาท่ีก้าลังประสบปัญหาสามารถหาข้อมูล

ขั นตอนการน้าเด็กมาวางท่ีสถานบริการตู้รับเด็กทารกแบบถูกวิธีได้ด้วยตนเอง และจัดท้าส่ือโฆษณา

เกี่ยวกับสถานบริการตู้รับเด็กทารกเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ น โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ในแหล่งชุม

ชม โฆษณาในโทรทัศน์  ควบคู่ ไปกับการรณรงค์ป้องกันการตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตาม

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559   

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่ามาตรการของไทยท่ีบังคับใช้อยู่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่มารดาท่ี

ไม่พร้อมจะเลี ยงดูบุตรของตนนั น เป็นมาตรการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองแก่เด็กทารก

เช่นกัน แต่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองด้านสิทธิความเป็นส่วนตัวของมารดามากนัก เนื่องจากมารดา

จ้าเป็นจะต้องเปิดเผยช่ือและข้อมูลส่วนตัวแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมไปถึงในเรื่องการสิ นสุดอ้านาจ

ปกครองของมารดานั นไม่มีระยะเวลาท่ีแน่นอนชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการในการจัดหา

ครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก ดังนั นผู้เขียนจึงเห็นว่าหากมีการบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั ง สถาน

บริการตู้รับเด็กทารกขึ น จะเป็นการช่วยจูงใจและสนับสนุนให้มารดาเลือกท่ีจะน้าเด็กมาวางท่ีสถาน
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บริการตู้รับเด็กทารกแทนการน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆ อันจะช่วยลดจ้านวนเด็ก

เสียชีวิตหรือพิการจากการที่ถูกมารดาน้าไปทอดทิ งในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัยต่างๆในแต่ละปีให้น้อยลง 

อีกทั งมารดาย่อมได้รับการยกเว้นความผิด ไม่ถือว่าการกระท้าการใดๆอันผิดกฎหมาย และย่อมเป็น

ผลดีต่อตัวเด็กทารกท่ีจะได้รับความปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือพิการจากการถูกน้าไปทิ งใน

สถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย มีโอกาสท่ีจะได้เติบโต ซึ่งจะสอดคล้องกับสิทธิพื นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็กในด้านสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองและสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอดท่ีประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน
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