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กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
และพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เด็กตองไดรับการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีการจดทะเบียนการเกิดตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
(๒) มีผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่น
(๓) ไดรับการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ
(๔) ได รั บสิ ทธิ บริ การทางด านสาธารณสุ ขและได รั บความคุม ครองตามกฎหมายว าด วย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ขอ ๒ เด็กตองมีที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมทางสังคมและไดรับ
การใหบริการสาธารณะที่ไมเปนผลรายตอชีวิตและความเปนอยูของเด็ก โดยผูปกครองอาจติดตอสื่อสาร
กับชุมชนและสังคมภายนอก เพื่อขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ
พัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตน รวมทั้งตองเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ของชุมชนและสังคม
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ขอ ๓ เด็กตองไดรับการปฏิบัติดานสภาวะการเลี้ยงดู ดังตอไปนี้
(๑) ดานสุขภาพกาย ไดแก
(ก) ดูแลสุขอนามัยของรางกาย เชน การมีสุขภาพดี การไดรับอาหารที่มีคุณคาและมี
ปริมาณที่เหมาะสม การนอนหลับอยางเพียงพอ การมีเวลานันทนาการที่เหมาะสม การมีรางกายที่สะอาด
มีเสื้อผาเครื่องนุงหมอยางเพียงพอ และการมีที่อยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะและเปนหลักแหลง
(ข) ไดรับการดูแลอยางเหมาะสมเมื่อเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ เชน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
หรือการดูแลจากสถานพยาบาล
(ค) ไดรับการดูแลปองกันโรค เชน การตรวจสุขภาพ การไดรับวัคซีนตามวัย
(ง) มีการเจริญเติบโตและการพัฒนาการสมวัย เชน มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ
การทํางานของกลามเนื้อ การใชสายตา การไดยิน และการรับรูภาษาเปนไปตามพัฒนาการตามวัย
(๒) ดานสุขภาพจิต แบงออกได ดังตอไปนี้
(ก) มีเอกลักษณแหงตน ไดแก การรับรูตนเอง เชน การรูจักชื่อ นามสกุล เพศ อายุ
เชื้อชาติ สัญชาติ ความสามารถ จุดออน จุดแข็ง รูปลักษณ และมีความเปนตัวของตัวเองและความภูมิใจ
ในสิ่งที่ตนทํา
(ข) ได รั บการเรี ยนรู ได แก การเรี ยนรู ตนเอง สั งคมและสิ่งแวดล อม การเรี ยนรู
ดานจริยธรรม เชน การมีเงื่อนไขและปจจัยภายนอกที่เอื้อดานคุณธรรมของเด็ก รวมทั้งมีการสรางแรงจูงใจ
ใหเด็กประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีและงดเวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และมีการเลนอยางเหมาะสม เชน
เลนของเลนที่ไมเปนอันตราย ไมกระตุนพฤติกรรมเบี่ยงเบน และไมขัดขวางพัฒนาการของเด็ก
(ค) มีอารมณและพฤติกรรมปกติ ไมมีปญหาทางอารมณ เชน มีความสุข สามารถควบคุม
ตนเองได แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม และไมมีปญหาดานพฤติกรรม
(ง) มีทักษะในการดูแลตนเอง ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม
(จ) สามารถแสดงออกทางสังคม เชน เตรียมตัวเองไดอยางเหมาะสมตามวัยในการ
เขาสูสังคม วางตัวไดเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม
(ฉ) มีสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอกและภายในครอบครัวไดปกติ เชน มีความสัมพันธ
ที่ดีกับครอบครัวและสังคม มีความผูกพัน ความไววางใจ และการมีสัมพันธภาพที่ดีและชวยเหลือเกื้อกูล
กันระหวางเด็กกับบุคคลแวดลอม
ขอ ๔ ผูปกครองตองมีศักยภาพและปฏิบัติตน ดังตอไปนี้
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(๑) ใหการดูแลพื้นฐานดานรางกายและจิตใจของเด็ก เชน การดูแลดานสุขอนามัย ดานอาหาร
การนอนหลับ การเลน ความสะอาด รวมทั้งสงเสริมใหเด็กออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
(๒) ใหการดูแลดานสุขภาพและปองกันโรค ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) ดูแลใหเด็กมีสุขภาพดีมีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยเรื้อรังและไมมีโรคประจําตัว
(ข) เมื่อเด็กเจ็บปวยจะตองใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อมีอาการเจ็บปวยรายแรง
จะตองจัดใหเด็กอยูในความดูแลของแพทยทันที
(๓) กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูและการฝกวินัย ในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) เรื่องเกี่ยวกับตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งปลูกฝงใหเด็กรักการอานหนังสือ
(ข) เรื่องจริยธรรมของเด็กโดยสรางเงื่อนไขควบคุมจากภายนอก เชน การจูงใจใหมี
พฤติกรรมที่ดี การยับยั้งพฤติกรรมที่ไมดี และสรางความสามารถควบคุมจากภายใน เชน ฝกใหเด็ก
สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีทักษะในการควบคุมอารมณ เกิดแรงจูงใจอยากทําสิ่งที่ดีดวยตัวเอง
(๔) ใหการตอบสนองทางอารมณแกเด็กในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) ดูแลไมใหเด็กมีความทุกขเกินกวาพัฒนาการตามวัย และขจัดปจจัยที่มีผลทําให
เกิดความทุกขหรือความคับของใจของเด็ก
(ข) ดูแลเด็กในดานการจัดการกับอารมณ เชน ฝกใหเด็กรูจักควบคุมตนเอง ฝกใหเด็ก
รูจักขอความชวยเหลือ
(๕) สรางความรัก ความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวและสังคม ดังตอไปนี้
(ก) ดานครอบครัว เชน ยอมรับวาเด็กเปนสมาชิกผูหนึ่งของครอบครัว สรางความไววางใจ
และความผูกพัน สรางบรรยากาศที่มีความสุข ชวยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว
(ข) ดานสั งคม เช น ดู แลเด็ กให ได รั บการยอมรั บว าเป น สมาชิ กผู หนึ่ งของสั งคม
สรางสัมพันธภาพที่ดีและความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเด็กกับบุคคลแวดลอม
(๖) สรางความรูและความเขาใจในขอบเขตระหวางตนเองและผูอื่นของเด็ก ไดแก ขอบเขต
ทางกาย จิตใจ และสังคม และการเปนแบบอยาง เชน การฝกใหเด็กรูจักการรอคอยใหเหมาะสมตามวัย
การสอนใหรู จักการปฏิเสธการสัม ผัสร างกาย และการสอนให รูจักปกป องสิ ทธิส วนตั วของตนและ
เคารพสิทธิสวนตัวของผูอื่น
(๗) ดูแลความปลอดภัยของเด็ก เชน ไมใชหรือปลอยใหเด็กทํากิจกรรมที่เสี่ยงหรือเปนอันตราย
สอนใหเด็กรูจักระวังอันตราย ปกปองอันตรายจากผูอื่น และจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย
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(๘) สงเสริมใหเด็กแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความสามารถ
ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนา
เด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถิ่น
แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

