
 

 

 

  ใบงานที่ 

กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาหนังสือหน้า 104-107 จากนั้นวิเคราะห์กรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 

 
เร่ือง คุ้มครองเด็ก 

 ในการประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสงเคราะห์เด็ก หรือหา
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก กรรมการได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาและแนวทางปกป้องคุ้มครองเด็ก 
กานดา  : ในช่วงเดือนนี้มีข่าวลงในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเด็กถูกท าร้าย เช่น เด็กถูกพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงท าร้าย แม่คลอด
ลูกแล้วน าไปทิ้งกองขยะท าให้เด็กเสียชีวิต อีกทั้งเด็กบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ 
ปราณี    : ดิฉันได้อ่านข่าวกิจกรรมหลายอย่างที่น่าช่ืนใจ เช่น พ่อแม่พาลูกเข้าวัด ฟังธรรม ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของ
ศาสนา ครอบครัวอบอุ่นด้วยการนันทนาการ 
ทะนง    : เด็กสมัยนี้เขาก้าวหน้าไปมากเลย เด็กจ านวนมากสามารถสื่อสารและสืบค้นข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ต แต่
ผู้ปกครองจะต้องดูแลการเลือกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
ตะวัน    : ผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความส าคัญในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก 
กานดา  : มูลนิธิสงเคราะห์เด็กต่างก็ช่วยกันสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ปราณี   : ปัจจุบันนี้สถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดหน่วยงาน ต่างก็มีมาตรการส่งเสริมความประพฤติแก่นักเรียน
และนักศึกษาไว้ 
ทะนง    : ถ้าในสังคมยังมีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมก็จะท าให้เกิดปัญหาสังคม
เป็นภาระของรัฐบาลและสังคมเช่นกัน 

 

ค าถาม 

1.  การกระท าใด จัดว่าเป็นการละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตของเด็ก 
  

2.  การกระท าใด จัดว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กในด้านสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 

  

3.  การกระท าใด จัดว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กในด้านสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 
  

4.  หน้าที่ส าคัญของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กและเยาวชน ได้แก่อะไรบ้าง 

  

5.  ถ้าในสังคมยังมีเด็กถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวจะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร 
  
  

3.1 
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 3.2 กฎหมายการศึกษา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาหนังสือหน้า 107-108 แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

1.  เมื่อประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 แล้วจะมีผลดี
ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างไร 

            
            
             

2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ได้อย่างไรบ้าง 

            
            
             

3.  หน้าที่ของภาครัฐในด้านการจัดการศึกษา มีอะไรบ้าง 
            
            
             

4.  การศึกษาตามอัธยาศัยมีลักษณะอย่างไร 
            
            
             

5.  นักเรียนคิดว่า หากไม่มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะส่งผลอย่างไรต่อประชาชน 
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  3.3 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาหนังสือหน้า 109-112 จากนั้นอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
 

เร่ือง หนูต้อยไปตลาด 

คุณแม่พาต้อยไปตลาดใกล้บ้านเพือ่ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส าหรับสมาชิกในครอบครัว 

ต้อย : คุณแม่ขา ซื้อแชมพูสระผมให้หนดูว้ยค่ะ 
คุณแม่ : ลูกจะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรละ่ 
ต้อย : หนูขออ่านสรรพคณุของแชมพูยี่หอ้ต่างๆก่อน แล้วค่อยตดัสินใจ หนอูยากได้แชมพูชนิดที่ท าให้เส้นผมนุ่ม 
คุณแม่ : ก็ดีเหมือนกัน เพราะแชมพูแตล่ะประเภทนั้นมีสรรพคณุแตกต่างกัน 
ต้อย : หนูเลือกแชมพูได้แล้ว คณุแม่จะซือ้อะไรในร้านนี้อีกคะ 
คุณแม่ : แม่จะซื้อสบู่และยาสีฟัน ตั้งใจว่าจะเปลีย่นใช้สบู่และยาสีฟันชนิดใหม่ ปัจจุบันน้ีมีให้เลือกหลายชนิด     

หลายยีห่้อ การที่ผูผ้ลติหลายแห่งแข่งขันกันน้ัน ท าให้เรามีโอกาสเลอืกชนิดที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการ 
ต้อย : หนูเห็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงมุมถนนติดประกาศลดราคาสินค้าทุกประเภท และรับเปลีย่นสินค้าที่

ช ารุดหรือมีปญัหาภายในเวลา 7 วันด้วย 
คุณแม่ : เดี๋ยวนี้ผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายสินค้าจะต้องสรา้งความมั่นใจให้แกลู่กคา้ในสินค้าของตน และถ้าสินค้าช ารุด              

เขาก็ต้องเปลี่ยนใหห้รือให้ค่าชดเชยความเสียหาย 
ต้อย : เราจะไปซื้ออะไรอีกคะคุณแม ่
คุณแม่ : เราไปซื้ออาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง น้ าปลา ซอส น้ ามันพืชก่อน แล้วค่อยเดินเข้าไปในตลาดสด                                       

เพื่อซื้อหมูและผักสด 
ต้อย : หนูอ่านขา่วจากหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานนี้ท่ีมีคนไปร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวว่า ปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง                                    

มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไป ท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการบรโิภค 
คุณแม่ :  เรื่องนี้จะต้องไปแจ้งต่อหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภค คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง     
   ผู้บริโภค 
ต้อย : อาหารแห้งท่ีคุณแม่จะซื้อ เช่น น้ าปลา น้ ามัน นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันใช่ไหมคะ 
คุณแม่ : ถูกต้องลูก เราซื้อของเสร็จแล้วรีบกลับบ้านกันนะ เพราะคณุพ่อจะไปเยี่ยมคณุปู่ท่ีเชียงใหม่ แม่จะฝาก

ของไปให้คุณปู่ด้วย 
ต้อย : คุณพ่อจะเดินทางไปทางรถไฟ รถยนต์ หรือเครื่องบินคะ 
คุณแม่ : คุณพ่อเดินทางไปทางเครื่องบินจ้ะ แต่บางครั้งคุณพ่อก็เดินทางโดยทางรถไฟและรถยนต์ 
 

 



 

ค าถาม 

1. การกระท าในข้อใด แสดงถึงสิทธิในการรับข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้อง และสิทธิดังกล่าว
มีผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร 

            
            
            
            
             
 

2.  การกระท าในข้อใด แสดงถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกหาสินค้าและบริการ 
            
            
            
            
             

3.  การกระท าใด ที่แสดงว่า ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
            
            
            
            
             
 

4. การกระท าใด ที่แสดงว่า ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า 
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  3.4 กฎหมายลิขสิทธิ ์
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาหนังสือหน้า 112-115 แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1.  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก่งานอะไรบ้าง 
            
             

2.  เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิในงานสร้างสรรค์ของตนอย่างไร 
            
             

3.  ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการค้าเทปเพลงของนักร้อง นักแสดง หรือจ าหน่ายหนังสือท่ีลอกต้นฉบับของผู้มี
ลิขสิทธิ์ ต้องมีโทษอย่างไร 

            
             
 

      เร่ือง ใครผิด 

เด็กชายกล้าและเด็กชายก้อนไปรบัจ้างขายของที่ตลาด มีนายหาญเป็นผู้น าสินคา้ประเภทต่างๆ จาก
นายทุน ท่ีผลิตมาให้เด็กท้ังสองขาย โดยให้ค่าจา้งขายวันละ 250 บาท ของที่น ามาให้ขาย ได้แก่ ซีดีเพลงลูกทุ่ง 
เพลงลูกกรุง เพลงไทยเดิม ซีดภีาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์อินเดยี ภาพยนตร์เกาหลี หนังสือการ์ตูน และภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง กลา้และก้อนมีรายไดด้ีกว่าไปรับจ้างขายของประเภทอื่น ต่อมาวันหนึ่งต ารวจไปจับกล้าและ
ก้อน โดยแจ้งข้อหาจ าหน่ายสิ่งของที่ผิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ และอธิบายว่า สิ่งของทั้งหมดที่พวกเขาขายนั้น เป็น
ของผิดกฎหมายทั้งสิ้น 

1.  จากบทความข้างต้น กล้าและก้อนท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานประเภทใด 

            
            
             

2.  ผู้กระท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในเรื่องนี้ นอกจากกล้าและก้อนแล้วยังมีใครบ้าง และเขาท าผิดอย่างไร 

            
            
             

3.  การที่กฎหมายลิขสิทธิ์มีบทลงโทษผู้กระท าผิดตั้งแต่ข้ันปรับถึงจ าคุกนั้น มีผลดีอย่างไร 

            
            
             


