
เอกสารข่าว

คณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคม และกิจการเดก็
เยาวชน สตรี ผูส้งูอาย ุคนพิการ และผูด้้อยโอกาส 

วฒิุสภา

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ 
วุฒิสภาน ำโดย นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ ประธำน
คณะกรรมำธิกำรได้จัดประชุม (ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๑๐.๓๐ นำฬิกำ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร (สว.) หมำยเลข ๔๑๑ 
ชัน้ ๔ อำคำรรฐัสภำ โดยที่ประชุมได้ร่วมกนัพิจำรณำเตรียม
ควำมพรอ้มกำรน ำเสนอรำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำเพือ่เสนอ
ต่อทีป่ระชุมวุฒสิภำ จ ำนวน ๒ ฉบบั ดงัน้ี

กมธ. เตรียมเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา
ต่อท่ีประชุมวฒิุสภา หวงัรว่มแก้ปัญหาสงัคม

นายวลัลภ ตงัคณานุรกัษ์
ประธานคณะกรรมาธิการ

รำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำต่อรำยงำน
ตำมมำตรำ ๑๗ แหง่พระรำชบญัญตัคิุม้ครอง
ผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

รำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำ เรือ่ง “กำรจดัสวสัดกิำรและ
กำรเตรยีมควำมพรอ้มของเดก็และเยำวชน ศกึษำกรณ ี: 
“เดก็และเยำวชนในศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยำวชน” 
ของคณะอนุกรรมำธกิำรกจิกำรเดก็และเยำวชน
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๑. สถานการณ์เก่ียวกบัผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครวั
๒. แนวทางการป้องกนัปัญหาความรนุแรงในครอบครวั
๓. แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผูถ้กูกระท าความรนุแรงในครอบครวั โดย
การด าเนินงานของศนูยพ่ึ์งได้ กระทรวงสาธารณสขุ (OSCC)

๔. การสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนั

รายงานการพิจารณาศึกษาต่อ
รายงานตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบญัญติัคุ้มครอง
ผู้ถกูกระท าด้วยความ
รนุแรงในครอบครวั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

สถำนกำรณ์ดำ้นควำมรนุแรงในครอบครวัฯ ประจ ำปี ๒๕๖๒ มกีำรถูกท ำรำ้ย จ ำนวน 15,797 รำย 
หรอื 43 รำยต่อวนั และเพศหญงิถูกกระท ำควำมรนุแรงมำกทีส่ดุ สว่นใหญ่เป็นควำมรนุแรงทำงรำ่งกำย            

ปญัหำควำมรุนแรงในครอบครวัมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่บ้ำนท ำให้เกิดปญัหำทำงกำรเงิน 
ขำดรำยได ้สง่ผลใหเ้กดิควำมเครยีดและใชค้วำมรนุแรงตำมมำ 

มคีนบำงกลุ่มทีถู่กกระท ำควำมรุนแรงแต่กลบัไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอืเปรยีบเสมือน “เสียงร้อง
ท่ีไม่มีใครได้ยิน” เนื่องจำกเกรงกลวั อำย และไมก่ลำ้เขำ้รบักำรรกัษำตวัในโรงพยำบำล

แนวทำงกำรป้องกันปญัหำควำมรุนแรงในครอบครัวมีหลำยรูปแบบ อำทิ จัดตัง้ศูนย์
ใหค้ ำปรกึษำแก่ครอบครวัในชุมชน ใชก้ลไกระดบัชุมชนและทอ้งถิน่ ๆ ร่วมจดักำรปญัหำ ตลอดจนพฒันำ
ระบบกำรแจง้เหตุใหร้วดเรว็และมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี้ ยงัสำมำรถขอรบัควำมช่วยเหลอืผ่ำนศนูยพ์ึง่ได ้
กระทรวงสำธำรณสขุ (OSCC)

ควรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนัของชุมชนและสงัคม เพื่อร่วมกนัแก้ไขปญัหำ
ควำมรนุแรงในครอบครวั เชน่ กำรใชแ้นวคดิบดัดี้ต่ำงวยั ของสภำเดก็และเยำวชนเขำ้ไปดูแลผู้สงูอำยุทีถู่ก
ทอดทิง้ในชมุชน
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รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจดัสวสัดิการและการเตรียมความพร้อม
ของเดก็และเยาวชน ศึกษากรณี : “เดก็และเยาวชนในศนูยฝึ์กและอบรมเดก็
และเยาวชน” ของคณะอนุกรรมาธิการกิจการเดก็และเยาวชน

มีข้อเสนอแนะดงัน้ี

๑) สวสัดกิำรคำ่อำหำร

๓) กำรฝึกอำชพี ทัง้ภำยใน
และภำยนอกศูนยฝึ์ก

๒) กำรจดักำรศกึษำ

ปัญหา เดก็ในศูนยฝึ์กฯ มอีตัรำเพิม่สงูขึน้ไม่สอดคลอ้งกบั
งบประมำณ และบำงศูนยฯ์ จดัอำหำรไมถู่กหลกัโภชนำกำร

ข้อเสนอ บรหิำรงบประมำณใหส้อดคลอ้งกบัจ ำนวนเดก็
และเยำวชนในศูนยฝึ์กฯ และใชร้ะบบกำรประมลูเป็น
เครื่องมอืในกำรตดิตำมและตรวจสอบคุณภำพ

ปัญหา บำงศูนยฝึ์กฯ ใชร้ปูแบบกำรเรยีนรูผ้ำ่นระบบ
ออนไลน์ แต่พบปญัหำอุปกรณ์ลำ้สมยั อกีทัง้ยงัขำดแคลน
ครทูีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น

ข้อเสนอใชร้ะบบ e - learning มำชว่ยเสรมิประกอบกำร
เรยีนกำรสอน รวมทัง้หำบุคคลภำยนอกทีม่จีติอำสำ
โดยเฉพำะครทูีเ่กษยีณอำยรุำชกำรแลว้เขำ้มำชว่ยสอน 

ปัญหา ศูนยฝึ์กบำงแหง่ก ำหนดหลกัสตูรไมต่รงกบัควำม
ตอ้งกำรของเดก็และเยำวชนและไมส่อดคลอ้งกบั
ตลำดแรงงำน รวมทัง้เครื่องมอืและอุปกรณ์ในกำรสอน
ไมเ่พยีงพอ

ข้อเสนอ ฝึกอำชพีใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะและควำม
ตอ้งกำรของเดก็และเยำวชนและตลำดแรงงำน รวมทัง้
ประสำนควำมรว่มมอืกบัสถำนประกอบกำรเพือ่
สนบัสนุนกำรฝึกอำชพีระยะสัน้
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๖) กำรเยีย่ม 
(กรณีไมม่ญีำตเิยีย่ม)

๘) กำรเตรยีมควำมพรอ้ม
ก่อนปลอ่ย 

๘.๑) กำรประกอบอำชพี
ภำยหลงัปลอ่ย

๘.๒) กำรลบประวตัเิดก็และ
เยำวชน 

๗) กำรรกัษำพยำบำล 

ปัญหา เมื่อมผีูป้ว่ยมกัเกดิกำรแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง 
โดยเฉพาะโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ขอ้เสนอ จดัมำตรฐำนกำรตรวจสุขภำพ และตรวจคดักรอง
โรค รวมทัง้โรคทำงจติเวชดว้ย

ปัญหา สง่ผลกระทบต่อสภำพจติใจต่อเดก็ทีไ่มม่ญีำติ
มำเยีย่ม

ปัญหา ขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรูพ้ืน้ฐำนทำงกำรแพทย์
ส ำหรบัใหค้วำมชว่ยเหลอืในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

ข้อเสนอ พฒันำกลไกประสำนงำนกบัรพ.เครอืขำ่ย และ
พฒันำระบบสง่ต่อกำรรกัษำพยำบำล รวมทัง้จดัเตรยีม
อุปกรณ์ทำงกำรแพทยท์ีจ่ ำเป็น

ปัญหา ปญัหำกำรลบประวตัเิดก็และเยำวชนออกจำก
สำรบบของประวตัอิำชญำกร เน่ืองจำกสง่ผลต่อโอกำส
ในกำรหำงำน อำจท ำเดก็กลบัไปกระท ำผดิซ ้ำ

๕) กำรดแูลสุขภำพ 
ทัง้สุขภำพกำยและสุขภำพจติ 

๔) กำรจดัทีพ่กัอำศยั

ปัญหา คบัแคบ แออดั เดก็จ ำนวนหน่ึงเป็นกลุม่ทีม่คีวำม
หลำกหลำยทำงเพศ จ ำเป็นทีต่อ้งดแูลเป็นกำรเฉพำะ

ข้อเสนอ กระจายเดก็ไปยงัศนูยฝึ์กฯใกลเ้คียงเพื่อลดความ
แออดั และสนบัสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานท่ี

ขอ้เสนอ จดักจิกรรม หรอืนกัจติวทิยำ เขำ้มำเยีย่ม พดูคุย 
รวมทัง้จดัใหม้กีำรเยีย่มทำงไกลผำ่นระบบออนไลน์

ข้อเสนอ ประสำนงำนกบัสถำนประกอบกำรเพือ่รบั
เดก็เขำ้ฝึกงำนและท ำงำนรวมทัง้ประสำน 
กองทะเบยีนประวตัอิำชญำกร สตช.เพือ่ก ำชบั
แนวทำงกำรปฏบิตัเิรื่อง กำรคดัแยกและท ำลำยแผน่
พมิพล์ำยน้ิวมอื ประวตัอิอกจำกสำรบบ
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ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ

ประพันธ์โดย นายเนาวรัตน ์พงษ์ไพบูลย์ กมธ.การพัฒนาสังคมฯ

จัดท ำโดย ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส โทรศัพท์  ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๒๕

๑

๒

ขอให้เพิม่เติมข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าความผิดซ า้ของเด็กและเยาวชนในศนูย์ฝึกฯ

ขอให้ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ


