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What happens when my kids are in care? Thai

เด็กในความดูแล
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกของฉันอยู่ 
ในความดูแล?
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ขอรับชุดเอกสารซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้าตอน ภายใต้ชื่อเรื่อง “เด็กในความดูแล” 
(kids in care) ได้ที่ลีเกิล เอด นิวเซาธ์เวลส์ 

1  กระทรวงบริการชุมชนต้องการพูดเรื่อง 
เกี่ยวกับลูกของฉัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

2 การไปขึ้นศาลเด็ก

3   เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
และฉันต้องการได้ลูกกลับคืน  
ฉันจะต้องทำาอย่างไร?

4   ศาลเด็กได้ออกคำาตัดสินซึ่งฉันไม่พอใจ 
ฉันควรจะทำาาอย่างไร?

5 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกของฉันอยู่ในความดูแล? 

เด็กในความดูแล
จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือลูกของฉันอยู่ 
ในความดูแล?
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จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือศาลนำาลูก
ของฉันไปไว้ในการดูแลของ
กระทรวงบริการชุมชน ?
เม่ือลูกของคุณถูกนำาไปอยู่ในการดูแล 
กระทรวงบริการชุมชนจะหาท่ีท่ีปลอดภัย
และม่ันคงให้เด็กๆ อยู่ การนำาเด็กไปอยู่ใน
การดูแลน้ี อาจเป็นการอยู่กับญาติหรือเพ่ือน
ของครอบครัว และผู้ดูแลอุปถัมภ์ หรือ
หน่วยท่ีพักอาศัย หากลูกของคุณมีความ
ต้องการสูงและจำาเป็นต้องได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด หรือการจัดให้อยู่แบบพ่ึงพา
ตัวเอง  

ผู้ดูแลอุปถัมภ์อาจเป็นบุคคลโสดหรือเป็น
คู่สามีภรรยาก็ได้ คนเหล่าน้ีอาจมีลูกหรือ
มีเด็กอ่ืนอยู่ในความอุปถัมภ์แล้ว ผู้ดูแล
อุปถัมภ์มาจากภูมิหลังด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนาต่างๆกันมากมาย

ใครเป็นคนตัดสินใจเก่ียวกับลูก
ของฉันในขณะท่ีเขาอยู่ในความ
ดูแล?
ใครก็ตามท่ีมี ’ความรับผิดชอบของผู้
ปกครอง’ สามารถตัดสินใจให้เด็กได้ บาง
คร้ังคำาส่ังศาลอาจระบุให้มีผู้รับผิดชอบใน
การปกครองเด็กมากกว่าหน่ึงคน ดังน้ันจึง
เป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิงท่ีคุณจะต้องตรวจสอบ 
ว่าศาลมีคำาส่ังว่าอะไร

ในบางกรณี ศาลส่ังให้พ่อแม่รับผิดชอบดูแล
ในบางเร่ืองเช่น ศาสนาหรือวัฒนธรรม ถีง
แม้ว่าเด็กๆ จะอยู่ในการดูแลของผู้อ่ืนก็ตาม 

ถ้าศาลมอบความรับผิดชอบในการปกครอง
ลูกของคุณแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
บริการชุมชน เจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณีของ
กระทรวงฯสามารถตัดสินใจให้เด็กได้ หรือ
บางทีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจัดการเร่ือง
ผู้ดูแลอุปถัมภ์จะตัดสินใจแทนกระทรวง
บริการชุมชนได้

แม้ว่าผู้ดูแลอุปถัมภ์ไม่มีความรับผิดชอบใน
การปกครองเด็ก แต่ก็ยังคงสามารถตัดสิน
ใจเก่ียวกับการดูแลลูกของคุณในเร่ืองเก่ียว
กับ ‘กิจวัตรประจำาวัน’ ได้ น่ีรวมถึงการ
ตัดสินใจเก่ียวกับส่ิงต่างๆ เช่น เส้ือผ้าและ
ทรงผม (ยกเว้นส่ิงเหล่าน้ีจะมีความสำาคัญ
ด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมหรือศาสนา) 
อาหารการกิน ระเบียบวินัยหรือการจัดการ
ความประพฤติ การไปร่วมกิจกรรมนอก
โรงเรียนและการรักษาพยาบาลเล็กๆน้อยๆ 
หรือในกรณีฉุกเฉิน

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรับผิด
ชอบของการปกครองเด็กและคำาส่ังศาล 
โปรดดู เอกสารชุดท่ี 2: การไปข้ึนศาลเด็ก
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Going to the Children’s Court
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จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกของฉันอยู่ในความดูแล?3



ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของฉัน
เป็นอย่างไรบ้างบ้าง? 
เป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องแน่ใจได้ว่ากระทรวง
บริการชุมชนมีรายละเอียดปัจจุบันของคุณ 
เพ่ือท่ีจะติดต่อกับคุณได้ นอกจากน้ี ยังเป็น
ส่ิงสำาคัญอีกด้วยท่ีคุณจะทำาการติดต่ออย่าง
สม่ำาเสมอกับเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณีท่ีรับ
ผิดชอบลูกของคุณ และให้ความสนใจว่าลูก
ของคุณมีความก้าวหน้าอย่างไรโดยการถาม
คำาถาม 

คุณมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
การพัฒนาและความก้าวหน้าของลูก รวม
ถึงสุขภาพและการเล่าเรียนท่ีโรงเรียน คุณ
สามารถขอสำาเนาเอกสาร เช่นรายงานของ
โรงเรียนจากกระทรวงฯได้   

คุณมีสิทธิท่ีจะไปร่วมประชุมการวางแผน
เก่ียวกับเร่ืองของลูกของคุณ และพูดว่าคุณ
ต้องการอะไรเก่ียวกับลูกของคุณได้ โดย
เฉพาะอย่างย่ิง เม่ือเป็นการตัดสินใจเก่ียวกับ
อนาคตของลูกของคุณ  

หลังจากจบการดำาเนินคดีเร่ืองการดูแล
เด็กแล้ว  ศาลอาจออกคำาส่ังให้กระทรวงฯ 
เตรียมรายงานว่าลูกของคุณเป็นอย่างไรบ้าง 
คุณจะได้รับสำาเนารายงานเหล่าน้ี ยกเว้น
ศาลจะส่ังว่าไม่ต้องให้

แล้วเร่ืองการติดต่อพบปะกับลูก
ล่ะ? 
ยกเว้นในกรณีท่ีแทบจะไม่เกิดข้ึน เด็ก
ส่วนมากท่ีอยู่ในความดูแลมีการติดต่อกับ
ครอบครัวของตน การเตรียมการให้คุณ
ติดต่อกับลูกควรมีระบุไว้ในแผนการดูแล  
(ดู เอกสารชุดท่ี 2: การไปข้ึนศาลเด็ก) 

ถ้าศาลเด็กมีคำาส่ังว่าใครสามารถติดต่อกับ
ลูกของคุณได้ คำาส่ังน้ันก็จะต้องได้รับการ
ปฏิบัติตาม คำาส่ังจะบอกว่าควรจะติดต่อได้
บ่อยแค่ไหนและจะต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าดู
หรือไม่ 

บางทีแทนท่ีศาลจะออกคำาส่ัง ศาลอาจทำา 
‘หมายเหตุ’ ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฏหมาย 
แต่ให้ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าการ
ติดต่อควรเกิดข้ึนอย่างไร ในขณะท่ียังให้มี
ความยืดหยุ่นในกรณีท่ีเร่ืองราวเปล่ียนแปลง
ไป  

โปรดระลึกว่า โดยปกติคำาส่ังสำาหรับการ
ติดต่อและแผนการดูแลมักจะระบุปริมาณ
การติดต่ ‘ข้ันต่ำาสุด’ ซ่ึงหมายความว่าเป็น
ไปได้ท่ีคุณอาจติดต่อกับลูกได้มากข้ึนหลัง
จากศาลออกคำาส่ังสุดท้ายแล้ว แต่ข้ึนอยู่กับ
การยินยอมของผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในการ
ปกครองลูกของคุณเท่าน้ัน  

ถ้าทุกอย่างดำาเนินไปด้วยดี และลูกของคุณ
ได้รับประโยชน์จากการติดต่อพบปะกับคุณ
มากข้ึน ก็มักจะเป็นไปได้ท่ีคุณจะได้รับการ
ความยินยอมให้ติดต่อกับลูกบ่อยข้ึน  

หากคุณคิดว่าลูกจะได้ประโยชน์จากการ
ติดต่อกับคุณมากข้ึน แต่ผู้ท่ีมีความรับ
ผิดชอบในการปกครองเด็กปฏิเสธ คุณ
ควรขอคำาแนะนำาด้านกฎหมายในการย่ืน
คำาร้องมาตรา 90 ซ่ึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
คำาร้องใน ’การเปล่ียนแปลง’ หรือ ‘การ
เพิกถอน’ คำาส่ังสุดท้าย (ดู เอกสารชุดท่ี 
3: เหตุการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป และฉัน
ต้องการได้ลูกกลับคืน ฉันต้องทำาอย่างไร?)

4จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกของฉันอยู่ในความดูแล?



จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกของฉันอยู่ในความดูแล?

บางทีก็เป็นไปได้ท่ีจะมีการเตรียมการเพ่ือ
ให้คุณโทรศัพท์ถึงลูกหรือติดต่อกับลูกด้วย
วิธีอ่ืน เร่ืองน้ีจะอยู่ในคำาส่ังว่าด้วยการติดต่อ
หรือในแผนการดูแล

เป็นส่ิงเป็นไปได้ท่ีคุณจะเขียนจดหมายถึงลูก
ในขณะท่ีลูกอยู่ในความดูแล โดยปกติคุณ
จะต้องส่งจดหมายผ่านทางกระทรวงฯ ซ่ึง
จะเป็นผู้ส่งต่อไปให้ลูกของคุณ คุณจะส่ง

การ์ดและจดหมายเม่ือใดก็ได้ คุณสามารถ
ใส่ภาพถ่ายไปด้วยได้ถ้าต้องการ นอกจากน้ี 
คุณยังสามารถขออนุญาตส่งของขวัญไปให้
ลูกเน่ืองในโอกาสพิเศษ หากคุณไม่สามารถ
ไปพบลูกได้ด้วยตัวเองเน่ืองจากเหตุผลบาง
ประการ เป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องทำาให้แน่ใจ
ว่าการเตรียมการสำาหรับการติดต่อเหล่าน้ีมี
ระบุไว้ในคำาส่ังศาลหรือแผนการดูแล

หากคุณต้องการติดต่อกับลูก เป็นส่ิงสำาคัญ
มากท่ีผู้รับผิดชอบในการปกครองเด็กจะ
ต้องรู้ว่าจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร หากคุณ
ย้ายท่ีอยู่หรือเปล่ียนหมายเลขโทรศัพท์ คุณ
ต้องบอกให้เขาทราบ

เป็นส่ิงสำาคัญย่ิงท่ีคุณจะต้องไปพบลูกทุก
คร้ังท่ีมีการนัดพบปะ หากคุณผิดนัดและคุณ
ไม่มีคำาส่ังศาลให้พบลูก ผู้รับผิดชอบในการ
ปกครองเด็กอาจลดจำานวนคร้ังท่ีคุณจะไป
พบปะลูกของคุณได้ 

ฉันจะพบลูกได้บ่อยแค่ไหน?

s ระหว่างการพิจารณาคดีท่ีศาล การติดต่อของคุณอาจเป็นไปได้อย่างสม่ำาเสมอ  
หากลูกของคุณยังเป็นทารก การติดต่ออาจมากกว่าสัปดาห์ละคร้ัง แต่สำาหรับเด็ก
อายุมากกว่าน้ี (แต่ไม่แน่เสมอไป) การติดต่ออาจเป็นทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ 

s  หากศาลตัดสินว่าจะให้ลูกกลับมาอยู่กับคุณท่ีบ้าน คุณอาจได้ติดต่อกับลูกบ่อยข้ึนจน
กระท่ังถึงเวลาท่ีลูกจะได้กลับมาอยู่กับคุณเป็นการถาวร น่ีเรียกว่าการกลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

s  หากศาลตัดสินว่าจะไม่คืนลูกให้คุณ การติดต่อระหว่างคุณกับลูกก็จะถูกลดลงทีละ
เล็กทีละน้อย  

s การท่ีคุณจะได้ติดต่อกับลูกบ่อยแค่ไหน ส่วนมากข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของลูกแต่ละ
คนของคุณ – อายุ สุขภาพ ท่ีอยู่ กิจวัตรประจำาวัน เวลาไปโรงเรียน และส่ิงอ่ืนๆ 
มากมายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเด็ก

Things have changed and I want my kids back: what can I do?
Thai

เด็กในความดูแล

31 2 54

เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป และฉัน

ต้องการได้ลูกกลับคืน ฉันต้องทำาอย่างไร?

5



6แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกของฉันอยู่ในความดูแล?

ถ้ากระทรวงบริการชุมชนปฏิเสธ
ท่ีจะจัดให้ลูกของฉันอยู่กับ
ครอบครัวของฉันล่ะ?
ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการชุมชนมี
ความผู้รับผิดชอบในการปกครองลูกของคุณ 
กระทรวงฯ ก็สามารถตัดสินใจได้ว่าลูกของ
คุณควรพำานักอยู่ท่ีไหน ศาลเด็กไม่สามารถ
ส่ังกระทรวงบริการชุมชนว่าจะต้องจัดให้ลูก
คุณพำานักอยู่ท่ีใด

สมาชิกในครอบครัวของคุณสามารถขอ
ให้กระทรวงบริการชุมชนอนุมัติให้เขาเป็น
ผู้ดูแลเด็กได้ หากกระทรวงบริการชุมชน
ปฏิเสธ สมาชิกของครอบครัวของคุณผู้น้ัน
อาจย่ืนคำาร้องต่อคณะกรรมการวนิจฉัยการ
ตัดสินด้านการบริหาร (Administrative 

Decisions Tribunal) ให้พิจารณาทบทวน
การตัดสินของกระทรวงบริการชุมชนได้   

หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนท่ี
สนใจดูแลลูกของคุณ และกระทรวงบริการ
ชุมชนไม่เห็นชอบด้วย คุณควรบอกให้ญาติ
หรือเพ่ือนของคุณไปแสวงหาคำาแนะนำาด้าน
กฎหมาย

ฉันมีความกังวลเก่ียวกับลูกท่ีอยู่
ในความดูแล ฉันต้องทำาอย่างไร? 
หากคุณมีความกังวลอย่างจริงจังว่าลูกของ
คุณไม่มีความสุขระหว่างท่ีไปอยู่ในความ
ดูแล  เป็นส่ิงสำาคัญท่ีคุณต้องพูดกับเจ้า
หน้าท่ีเฉพาะกรณีท่ีดูแลลูกของคุณโดยเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได้ 

หากคุณสังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างท่ีผิด
ปกติเวลาท่ีคุณไปพบลูก คุณต้องแจ้งให้ผู้
ควบคุมผู้ดูแลการติดต่อทราบและขอให้เขา
บันทึกเร่ืองน้ีไว้ คุณต้องไม่ลืมท่ีจะติดตาม
เร่ืองน้ีต่อไปกับเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะกรณี

หากคุณรู้สึกว่าลูกมีความเส่ียงต่ออันตราย
และกระทรวงบริการชุมชนไม่สนใจความวิตก
กังวลของคุณ คุณควรติดต่อสายช่วยเหลือ
การคุ้มครองเด็ก หมายเลข 132 111.

หากคุณมีความวิตกกังวลเร่ืองลูก  
หรือมีปัญหาในการส่ือสารกับกระทรวง
บริการชุมชน และคุณไม่สามารถแก้ปัญหา
ความกังวลเหล่าน้ีกับเจ้าหน้าท่ีเฉพาะกรณี
หรือผู้จัดการท่ีดูแลเร่ืองลูกของคุณได้ คุณ
สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยการโทรศัพท์ไปท่ีสาย
ร้องทุกข์กระทรวงบริการชุมชน ท่ีหมายเลข 
1800 000 164

หากคุณยังมีความวิตกกังวลอยู่ต่อไปอีก 
คุณสามารถร้องทุกข์กับผู้ตรวจการแห่งรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ (NSW Ombudsman) ได้แบบ
ออนไลน์ท่ี: www.ombo.nsw.gov.au 

ผู้ตรวจการ เป็นหน่วยงานอิสระท่ีคอยเฝ้า
ดูการทำางานขององค์กรต่างๆ (รวมท้ัง
กระทรวงบริการชุมชน) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงบริการท่ีให้แก่
ประชาชน  

MNLA60980

การขอคำาแนะนำาด้านกฎหมาย
s Legal Aid NSW:  

โทรศัพท์ 1800 551 589 หรือไปท่ี 

www.legalaid.nsw.gov.au 

s  LawAccess NSW:  

โทรศัพท์ 1300 888 529 หรือไปท่ี 
www.lawaccess.nsw.gov.au

October13 – ตุลาคม 2013


