
การปล่อยใหเ้ดก็อยู่ตามล าพงั “Home 
Alone”

บทเรยีนจากกรณีทีเ่ดก็ตกตกึ 4 คน ทีส่งัคมตอ้งทบทวนว่า 

“เดก็อายุเท่าไร ทีส่ามารถดูแลตนเองและถูกทิง้ใหอ้ยู่ในบา้น
ตามล าพงัได”้

อ.นพ.สมบูรณ ์หทยัอยู่สุข  สถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเด็ก
และครอบครวั





การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone) กบั การ
ละเลยทอดทิง้ (Neglect)

• การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั เป็นค าถามทีเ่กดิขึน้มากมายและยาวนาน
ในสงัคมตะวนัตก เน่ืองจากสิทธิและสวสัดิภาพของเด็กเป็นเร ือ่งที่ถูกให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ 

• การปล่อยเด็กใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone) กบั การละเลยทอดทิง้ 
(Neglect) มเีสน้ขดีค ัน่ทีแ่ตกตา่งกนัไปตามบรรทดัฐานของแตล่ะสงัคม 

• แต่ในความเป็นจรงิ เด็กทุกคนในแต่ละประเทศมีพฒันาการทางสมอง 
ความสามารถดา้นสตปัิญญา (cognitive) ตามระดบัอายุ ตามธรรมชาตทิีไ่ม่
แตกตา่งกนั แตกตา่งกนัทีป่ระสบการณก์ารเรยีนรูท้ีค่รอบครวัและสงัคมจดัให้



การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone) กบั การ
ละเลยทอดทิง้ (Neglect)

•ประเทศพัฒนาส่วน
ใหญ่ไม่มีกฎหมาย
ก าหนด แต่ก าหนด
เ ป็ น ค า แ น ะ น า
ครอบครวั



การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone) กบั การ
ละเลยทอดทิง้ (Neglect)

Only three States currently have laws 
regarding a minimum age for leaving a child 
home alone. 
Illinois law requires children to be 14 years old 
before being left alone; in Maryland, the 
minimum age is 8, while in Oregon, children 
must be 10 before being left home alone



การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone) กบั การ
ละเลยทอดทิง้ (Neglect)

พระราชบญัญตัคิุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 2

มาตรา 25 กล่าวไวว้่า ผูป้กครองตอ้งไม่กระท าการละทิง้เด็ก

ไว ้ณ สถานทีใ่ดๆ โดยไม่จดัใหม้กีารป้องกนัดูแลสวสัดภิาพ

หรอืใหก้ารเลีย้งดูทีเ่หมาะสม โดยผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสามหมืน่บาท หรอืท ัง้
จ าท ัง้ปรบั



การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone)

1. การพจิารณาและเตรยีมการก่อนใหเ้ดก็อยู่บา้นเพยีงล าพงั

อายุของเด็กจะสมัพนัธก์บัระดบัพฒันาการ ทัง้ดา้น รา่งกาย จติใจ 

อารมณแ์ละสงัคม หลกัการที่ควรค านึงถึงเบือ้งตน้ก็คือ หากเด็กยงัตอ้ง

ไดร้บัการดูแลจากผูใ้หญ่โดยใกลช้ดิ เด็กคนดงักล่าวไม่ควรถูกทิง้ไวท้ีบ่า้น

ตามล าพงั ซ ึง่จากหลกัการทีก่ล่าวมาจะน ามาซึง่การพจิารณาเด็กจ าเพาะ

แต่ละรายลงไป โดยพฒันาการดา้นความคดิเชงิตรรกะน้ันจะมาพรอ้มกบั
ความเป็นวยัรุน่ของเด็ก คอืชว่งอายุประมาณ 12 ปีเป็นตน้ไป เด็กวยันีจ้ะ

เร ิม่มคีวามสามารถคดิแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น ตดัสนิใจภาวะฉุกเฉินต่างๆ ไดด้ี
เมือ่ไดร้บัการสอน ฝึกฝนทีด่ี



เด็กทีจ่ะอยู่บา้นเพยีงล าพงัควรมคีวามพรอ้มดงันี้

หากจ าเป็นตอ้งใหเ้ด็กอยู่บา้นเพยีงล าพงั อาจจะใชช้ว่งอายุดงักล่าวเป็นหลกั ทัง้นี ้

ผูป้กครองตอ้งพจิารณาตวัเด็กว่า 

• สภาพรา่งกายและสภาพจติใจแข็งแรง ไม่มีโรคเร ือ้รงัทีผู่ป้กครองจ าเป็นตอ้ง

ดแูลใกลช้ดิ

• มีพฤติกรรมดูแลตนเองได ้ไม่ดือ้ ซน มากเกินไป พอจะยอมรบักฏเกณฑ ์
เขา้ใจและปฏบิตัติามกฏได ้

• สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และปัญหาฉุกเฉินได ้เชน่ ปิดเปิดประตู ลอ๊

คประตไูด ้รูเ้บอรโ์ทรฉุกเฉิน โทรได ้พูดอธบิายเหตุการณไ์ด ้เมือ่มีคนแปลก

หน้าจะเขา้มาในบา้น หรอืเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะปฏิบัติอย่างไรต่อ

สถานการณด์งักล่าว โดยอาจจะมีการซกัซอ้มบทบาทสมมตกิบัเด็กเพิม่เตมิ 
เพือ่เสรมิสรา้งความมั่นใจ



เด็กทีจ่ะอยู่บา้นเพยีงล าพงัควรมคีวามพรอ้มดงันี้

• มีความมั่นใจในการอยู่บา้นเพียงล าพงั ไม่รูส้กึกลวั เหงา เครยีด 

ผูป้กครองควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพู้ดคุยถงึเร ือ่งดงักล่าวว่ารูส้กึ

อยา่งไร
• มคีวามรูเ้ท่ทนัในการใช ้social media อย่างปลอดอภยั ไม่ถูก

เขา้ถงึตวัโดยผ่านการรบัรูข้อ้มูลทาง social media
• หากตอ้งดแูลเด็กเล็กกวา่ดว้ย เด็กตอ้งมอีายุมากกวา่ 15 ปีขึน้ไป  



สิง่ทีผู่ป้กครองควรเตรยีมตวั

• ตดิหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ าคญัไวใ้นทีม่องเห็นง่าย เชน่ หมายเลข

โทรศพัทม์อืถอืของผูป้กครองหรอืญาตทิีส่นิท หมายเลขส าหรบัแจง้เหตุ
ดว่นเหตรุา้ย 191

• เก็บสิง่ของและยาอนัตรายไวใ้นทีป่ลอดภยั เด็กไม่สามารถเอือ้มถงึได ้หรอื

ควรเก็บไวใ้นตูท้ีม่กีญุแจ 

• ซอ่มแซมแกไ้ขกายภาพอาคาร ทีเ่ป็นจดุเสีย่งทีเ่ด็กเขา้ถงึได ้

• สือ่สารกบัเด็กถงึกฎ กตกิา ในการอยู่บา้นเพยีงล าพงัวา่อะไรทีเ่ด็กสามารถ

ท าได ้อะไรทีห่า้มเด็กท า

• แจง้เวลาทีแ่น่ชดักบัเด็กวา่ผูป้กครองจะกลบัมาบา้นเมือ่ใด

• เตรยีมแผนการลว่งหนา้ใหเ้ด็ก กรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉิน
• อาจจะแจง้เพือ่นบา้นไวด้ว้ย หากมเีพือ่นบา้นทีไ่วว้างใจ 



การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone)

2. เมือ่เดก็ตอ้งอยู่บา้นเพยีงล าพงั

สิง่ทีผู่ป้กครองควรปฏบิตัขิณะทีเ่ด็กอยู่บา้นเพยีงล าพงั คอื

• โทรศพัทส์อบถามเด็กเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

• รบีแจง้เด็ก หากผูป้กครองเปลีย่นแปลงเวลาในการเดนิทางกลบับา้น

• หากเกดิกรณีฉุกเฉิน รบัสายโทรศพัทเ์ด็ก และด าเนินการตามแผนการ

ทีว่างไว ้

• หากไม่มคีวามจ าเป็น ไม่ควรใหเ้ด็กอยู่บา้นเพยีงล าพงัโดยไม่มผีูด้แูล
ทดแทนในเวลานาน หรอืบ่อยจนเกนิไป



การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone) กบั การ
ละเลยทอดทิง้ (Neglect)

3. กฏหมาย และระบบชว่ยเหลอืในการดูแล

และคุม้ครองเดก็ของสงัคม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 หมวด 2 มาตรา 25

กล่าวไวว้่า ผู ้ปกครองตอ้งไม่กระท าการละทิง้เด็กไว ้ ณ 

สถานทีใ่ดๆ โดยไม่จดัใหม้กีารป้องกนัดูแลสวสัดภิาพหรอืให้

การเลีย้งดูทีเ่หมาะสม โดยผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่

เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสามหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้
ปรบั



การปล่อยเดก็ใหอ้ยู่บา้นเพยีงล าพงั (home alone) กบั การ
ละเลยทอดทิง้ (Neglect)

3. กฏหมาย และระบบชว่ยเหลอืในการดูแล

และคุม้ครองเดก็ของสงัคม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 หมวด 2 มาตรา 25

กล่าวไวว้า่ ผูป้กครองตอ้งไม่กระท าการละทิง้เดก็ไว ้ณ 

สถานทีใ่ดๆ โดยไม่จดัใหม้กีารป้องกนัดูแลสวสัดภิาพหรอืให้

การเลีย้งดูทีเ่หมาะสม โดยผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่

เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสามหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้
ปรบั



เครอืญต ิเพือ่นบา้น ชมุชน ครู แพทย ์พยาบาล ชว่ยกนัประเมนิความ
เสีย่งตอ่การอยู่รอดปลอดภยัของเดก็ และเปิดสวทิซส์ตารท์ระบบ
คุม้ครองเดก็มือ่จ าเป็น 

• มาตรา ๒๙ ผูใ้ดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจ าตอ้งไดร้บัการสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ
ตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และแจง้ต่อพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืผูม้ี
หนา้ทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมชิกัชา้ 

• แพทย ์พยาบาล นักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะห ์หรอืเจา้หน้าที่สาธารณสุข ที่รบัตวัเด็กไว ้
รกัษาพยาบาล ครู อาจารย ์หรอืนายจา้ง ซ ึง่มีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษยห์รอืลูกจา้ง จะตอ้ง
รายงานใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีห่รอืผูม้หีนา้ทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ทราบโดยมิ
ชกัชา้ หากเป็นทีป่รากฏชดัหรอืน่าสงสยัว่าเด็กถกูทารณุกรรมหรอืเจ็บป่วยเน่ืองจากการเลีย้งดู
โดยมชิอบ 

• การแจง้หรอืการรายงานตามมาตรานี ้เมือ่ไดก้ระทาโดยสจุรติย่อมไดร้บัความคุม้ครองและไม่ตอ้ง
รบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญาหรอืทางปกครอง 



เมือ่เปิดปุ่ มสตารท์แลว้ พนักงานเจา้หนา้ที ่จะเป็นสว่นหน่ึงใน
การชว่ยเหลอืเด็กและครอบครวั
• มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจา้หนา้ที่หรอืผูม้ีหนา้ที่คุม้ครองสวสัดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 
ไดร้บัแจง้จากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรอืพบ เห็นเด็กทีพ่งึไดร้บัการสงเคราะหต์ามมาตรา ๓๒ ให ้
พจิารณาใหก้ารสงเคราะหต์ามวธิกีารทีเ่หมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้

• (๑) ใหค้วามชว่ยเหลอืและสงเคราะหแ์กเ่ด็กและครอบครวัหรอืบุคคลทีอุ่ปการะเลีย้งดูเด็ก เพือ่ให ้
สามารถ อปุการะเลีย้งดเูด็กไดต้ามมาตรา ๒๓

• (๒) มอบเด็กใหอ้ยู่ในความอุปการะของบุคคลทีเ่หมาะสมและยนิยอมรบัเด็กไวอุ้ปการะเลีย้งดูตาม
ระยะเวลา ทีเ่ห็นสมควร แตต่อ้งไม่เกนิหน่ึงเดอืน ในกรณีทีไ่ม่อาจด าเนินการตาม (๑) ได ้

• (๓) ด าเนินการเพือ่ใหเ้ด็กไดเ้ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืน่ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัเด็กเป็น
บตุรบญุธรรม 

• (๔) สง่เด็กเขา้รบัการอปุการะในครอบครวัอุปถมัภห์รอืสถานรบัเลีย้งเด็กทีเ่หมาะสมและยนิยอมรบั
เด็กไวอุ้ปการะ (๕) ส่งเด็กเขา้รบัการอุปการะในสถานแรกรบั (๖) ส่งเด็กเขา้รบัการอุปการะใน
สถานสงเคราะห ์(๗) ส่งเด็กเขา้ศกึษาหรอืฝึกหดัอาชพี หรอืส่งเด็กเขา้บ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ศกึษา หรอืฝึกหดัอาชพีในสถานพฒันาและฟ้ืนฟู



เมือ่ไรควรสงสยัวา่เดก็ถูกเลีย้งดูไม่
เหมาะสมในเนอสเซอรี่

ใครตอ้งรบัผดิชอบ แม่ หมอ ต ารวจ หรอื เจา้หน้าทีคุ่ม้ครอง
เดก็ 



หมวด ๖ สถานรบัเลีย้งเด็ก สถานแรกรบั สถาน
สงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ และสถานพฒันา
และฟ้ืนฟู 

• มาตรา ๕๒ ภายใตบ้งัคบัของมาตรา ๕๑ ผูใ้ดจะจดัตัง้สถานรบัเลีย้ง
เด็ก สถานแรกรบัสถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ และ 
สถานพฒันาและฟ้ืนฟู ตอ้งขอรบัใบอนุญาตต่อปลดักระทรวงหรอื
ผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี การขอรบัใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การขอตอ่อายใุบอนุญาต การใหต้อ่อายุ ใบอนุญาตการ
ขอรบัใบแทนใบอนุญาตทีส่ญูหาย ถกูท าลาย หรอืช ารดุ การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ให เ้ ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง และใหเ้สยี
คา่ธรรมเนียมตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



•มาตรา ๖๑ หา้มมิใหเ้จา้ของ ผูป้กครองสวัสดิภาพ และ
ผู ป้ฏิบัติงานในสถานรบั เลีย้ ง เ ด็กสถานแรกรบั สถาน
สงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพฒันาและ
ฟ้ืนฟู ท ารา้ยรา่งกายหรอืจติใจ กกัขงั ทอดทิง้ หรอืลงโทษเด็ก
ทีอ่ยูใ่นความปกครองดแูลโดยวธิกีารรนุแรงประการ อืน่เวน้แต่
กระท าเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รฐัมนตร ี
ก าหนด 



มีบาดแผลหลายรูปแบบที่เป็นขอ้ก าหนดใหท้าง

การแพทยต์อ้งสงสยัว่าเป็นบาดแผลทีไ่ม่น่าจะเกดิ

จากอุบตัิเหตุ และ แพทย ์พยาบาล ตอ้งรายงาน

เจ ้าหน้าที่คุ ้มครองเด็ก  มิใช่ให้ผู ้ปกครองไป
ด าเนินการเอง 



เครอืญต ิเพือ่นบา้น ชมุชน ครู แพทย ์พยาบาล ชว่ยกนัประเมนิความ
เสีย่งตอ่การอยู่รอดปลอดภยัของเดก็ และเปิดสวทิซส์ตารท์ระบบ
คุม้ครองเดก็มือ่จ าเป็น 

• มาตรา ๒๙ ผูใ้ดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจ าตอ้งไดร้บัการสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ
ตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และแจง้ต่อพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืผูม้ี
หนา้ทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมชิกัชา้ 

• แพทย ์พยาบาล นักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะห ์หรอืเจา้หน้าที่สาธารณสุข ที่รบัตวัเด็กไว ้
รกัษาพยาบาล ครู อาจารย ์หรอืนายจา้ง ซ ึง่มีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษยห์รอืลูกจา้ง จะตอ้ง
รายงานใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีห่รอืผูม้หีนา้ทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ทราบโดยมิ
ชกัชา้ หากเป็นทีป่รากฏชดัหรอืน่าสงสยัว่าเด็กถกูทารณุกรรมหรอืเจ็บป่วยเน่ืองจากการเลีย้งดู
โดยมชิอบ 

• การแจง้หรอืการรายงานตามมาตรานี ้เมือ่ไดก้ระท าโดยสจุรติย่อมไดร้บัความคุม้ครองและไม่ตอ้ง
รบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญาหรอืทางปกครอง 



• มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชนใ์นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันีิ ้ให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามหมวด ๓ และหมวด ๔ มีอ านาจและหนา้ที่

ดงัตอ่ไปนี ้(๑) เขา้ไปในเคหสถาน สถานทีใ่ด ๆ หรอืยานพาหนะใด 
ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กเพื่อตรวจคน้ใน
กรณีมีเหตุอนั ควรสงสยัว่ามีการกระท าทารุณกรรมเด็ก มีการ
กกัขงัหรอืเลีย้งดโูดยมิชอบ แต่ในกรณีมีเหตุอนัควรเชือ่ว่าหากไม่
ด าเนินการในทนัทเีด็กอาจไดร้บั อนัตรายแกร่า่งกายหรอืจติใจ หรอื
ถูกน าพาไปสถานที่อื่นซึง่ยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ใหม้ี
อ านาจเขา้ไปในเวลาภายหลงัพระอาทติยต์กได ้


