
สิทธิเด็ก (Kindesrecht) 
 
กฎหมายแพงสวิส (Schweizerisches Zivilgesetzbuch/ZGB) 
ระบุสิทธิของเด็กไวใน หัวขอกฎหมายครอบครัว (Familienrecht) 
ยอหนากฏหมายเครือญาติ (Verwandschaftsrecht) 
วาตองไดรับการดูแลและคุมครองทั้งจากบิดามารดา 
และทางกฎหมาย และระบุความหมายของคําวาเด็กวา 
 
� บุตรเปนเครือญาติสายตรงกับบิดามารดา (มาตรา252)   

จะสมรสกันมิได  
� บุตรและบิดามารดามีหนาที่และความรับผิดชอบตอกัน 
� บุตรเปนทายาทสายตรงของบิดามารดา 
� บิดามารดามีหนาที่เลี้ยงดูบุตร อบรมสั่งสอนและชวยดูแล 

ทรัพยสินของบุตร ในระหวางที่บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ 
� บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งทางสติปญญาและทางอารมณ 

กฏหมายสวิสระบุวา คือผูที่อายุนอยกวา 18 ป 
 
 
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กนั้นพิจารณาจากมาตรฐานทางสังคมทุกส
วนไมวาจะเปนความรับผิดชอบของบิดามารดา  สิทธิทางการศึกษา 
สิทธิดานสาธารณสุข (สุขภาพอนามัย) สิทธิทางแรงงาน ฯลฯ  
และถือสนธิสัญญาสิทธิเด็กของสหประชาชาติเปนหลัก 
 
 
 

ความสัมพันธระหวางมารดา 
และบุตรตามกฎหมาย 

 
เด็กทุกคนที่เกิดมายอมเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของมารดาเสมอ 
ไมวามารดาจะสมรสกับชายใดหรือไมก็ตาม เด็กนอกสมรสไมเปน 
บุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา หากมารดาสมรสกับชายใด 
กฎหมายสันนิษฐานเบื้องตนวา เด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย 
ของชายนั้น 
 
กฎหมายระบุใหหญิงผูใหกําเนิดบุตรมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร 
แตเพียงผูเดียว  เมื่อหญิงผูนั้นสมรสกับบิดาของเด็ก บิดาจึงจะ 
มีสิทธิ์ปกครองบุตรรวมตามกฎหมาย หรือบิดาตองยื่นคํารอง 
ขอสิทธิตอศาล หากไมมีการบันทึกวาผูใดเ ปนมารดาของเด็ก 
ฝายชายจะยื่นคํารองตอศาล ขอเปนบิดาของเด็กไมได 
 
หากเด็กเปนบุตรนอกสมรส มารดามีสิทธิ์ยื่นคํารองตอศาล 
ขอเปนผูปกครองเด็กแตเพียงผูเดียวได และมีสิทธิ์ยกบุตร 
ใหเปนบุตรบุญธรรมได ตั้งแตเด็กยังอยูในครรภ การแจงเกิด 
ตอหนวนงานทะเบียนราษฎร หลังคลอด ถือเปนหลักฐานวา 
หญิงนั้นเปนมารดาของเด็กตามกฎหมาย หากมีการยกบุตร 
ใหเปนบุตรบุญธรรม บุคคลที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมก็จะ 
มีสิทธิ์ปกครองเด็กนั้นตามกฎหมาย 
 

สิทธิการใชนามสกุล (มาตรา 270) 
 
บุตรในสมรสของคูสมรส มีสิทธิใชนามสกุลของบิดา 
สวนบุตรนอกสมรสใชนามสกุลของมารดา 
 
บุตรในสมรสจะไดสัญชาติ และอยูในทะเบียนเกิด (Heimatort) 
ของบิดา สวนบุตรนอกสมรสนั้น  เแมวาบิดาจะรับเปนบุตร 
และมีสิทธิ์ในการปกครองบุตรเทาเทียมกับมารดาก็ตาม 
ก็จะไดรับสัญชาติของมารดา  
 
ตัวอยางเชนนางสาวนอย อยูกินและมีบุตรรวมกับนายฮันส 
มาหาปโดยมิไดจดทะเบียนสมรส เด็กหญิงเจนนี่ แมจะเปนบุตรของ 
นายฮันสดวยก็ตาม จะมีสัญชาติไทยใชนามสกุลของนางสาวนอย
ตามกฎหมายสวิส ยกเวนมารดาคือนางสาวนอยจะยื่นเรื่อง 
ตอศาลสวิส ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรจากนามสกุลของตนเปน 
นามสกุลของนายฮันส และมอบสิทธิในการดูแลบุตรใหนาย 
ฮันสแตเพียงผูเดียว (มาตรา 271) 
 
 

ความสัมพันธระหวางบิดาและบุตร 
 
ตามปกติแลวกฏหมายตั้งขอสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรของสามี
มารดา ตามกฏหมายนับแตวินาทีที่คลอด หรือตั้งแตอยูในครรภของ 
มารดา แตความเปนบิดาและบุตรเปนขอเท็จจริงที่ไมแนนอน 
อาจมีการโตแยงกันได เชนมารดาเด็กมีความสัมพันธทางเพศ 
กับชายอื่นระหวางสมรส สามีอาจฟองไมรับเด็กเปนบุตร 
หากพิสูจนไดวาตนเปนหมัน หรือไมมีสมรรถภาพทางเพศ 
หรือไมไดรวมชายคากับมารดาเด็ก หรือติดคุกในระยะเวลา 
ที่มารดาเด็กตั้งครรภ เปนตน 
ปจจุบันนี้ทางการแพทยสามารถพิสูจนไดวาเด็กเปนบุตรของบิดา 
หรือไมดวยการตรวจลายพิมพ ดีเอ็นเอ หรือการตรวจพิสูจนเนื้อเยื่อ 
ซึ่งแนนอนกวาการพิสูจนหมูเลือด 
ดังนั้นความสัมพันธระหวางบิดาและบุตรตามกฏหมายแพงมาตรา 
252 จึงเปนได 3 กรณีคือ 

1. จากการสมรสของมารดาและบิดา  
2. บิดาของเด็กจดทะเบียนรับรองวาเปนบุตร 
3. ศาลตัดสินวาเด็กเปนบุตรของชายผูนั้น 

 
กรณีที่มารดาของเด็กคลอดเด็กภายใน 300 วันหลังจากบิดา 
เสียชิวิต กฏหมายระบุไววาเด็กเปนบุตรดวยชอบของบิดา 
ที่เสียชีวิตไปแลว (มาตรา 255) 
 
 
 
 
 
 

การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร 
และการปฏิเสธความเปนบุตร 

 
การฟองคดีนี้ฝายสามี หรือชายที่ถูกหญิงแจงวาเปนบิดาของบุตร 
โดยมิไดเปนบิดาที่แทจริง ตองฟองภายในหนึ่งปหลังจาก 
ทราบวาเด็กนั้นมิใชบุตรของตน หากไมมีการฟองปฏิเสธภายใน 5 
ปหลังเด็กเกิด ก็ไมมีสิทธิฟองไดอีก บุตรมีสิทธิ์ฟองปฏิเสธ 
ความเปนบุตรไดเชนกัน ถามาทราบภายหลังวาบิดาตามกฏหมาย 
มิใชพอแทๆของตน แตตองฟองคดีขณะที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  
โดยใหเจาหนาที่กรมคุมครองเยาวชน เปนผูดําเนินการให 
หรือฟองคดีดวยตนเองได เมื่อบรรลุนิติภาวะแลวไมเกิน 1 ป 
 
มารดามีหนาที่รับผิดชอบและเคารพความสัมพันธโดยยืนยันหรือ 
ชี้แจงวาใครเปนบิดาของบุตร 
กรณีที่บิดาไมยอมรับเปนบุตรควรรองเรียนตอทางการเพื่อเรียก 
รองสิทธิตามชอบธรรมที่เด็กควรไดรับ เชนคาเลี้ยงดู เปนตน 
ในขณะเดียวกันมารดาไมมีสิทธิ์ปฏิเสธความเปนบิดาของบุตร  
เพราะเด็กมีสิทธิ์ที ่ จะมีความสัมพันธกับบิดาของตน  
 

 
การรับรองเด็กเปนบุตร 

 
กรณีที่มารดามีเหตุผลสวนตัว ไมตองการหรือไมอาจระบุชื่อ 
บิดาแทของบุตรของตนได (เชนกรณีที่ถูกขมขืน หรือมีความ 
สัมพันธฉาบฉวยชั่วคืน หรือฝายชายมีภรรยาแลว และไมตองการ 
ใหมีปญหาเปนตน) และมีผูยินดีรับรองเด็กเปนบุตร ก็ใหมารดาแจง 
ชื่อบุคคลนั้น ตั้งแตขอรับการตรวจครรภจากแพทย หรือเมื่อคลอด 
แลวได ทั้งนี้ทั้งนั้นบิดาแทๆของเด็กตองไมมีสิทธิปกครองเด็ก 
หรือฟองคดีรับเปนบุตร 
 
ผูรับรองเด็กเปนบุตร ตองไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือไรความ 
สามารถตามศาลสั่ง  และอายุไมสูงเกินไปจนเปนที่ตั้งขอสังเกต
ไดวาไมสามารถมีเพศสัมพันธหรือทําใหมารดาของเด็กตั้งครรภได  
หากผูรับรองเด็กเปนบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองใหบิดามารดา 
หรือผูปกครองของชายผูนั้นอนุญาตกอน 
 
 

การคัดคานการรับเด็กเปนบุตร 
 
กรณีที่ฝายชายมิไดเปนบิดาแตไดรับเด็กเปนบุตร อาจมีหลายฝาย 
ไมเห็นดวย (เชน ครอบครัวฝายชายเกรงวาจะเสียผลประโยชน 
หรือ ฝายชายถูกขมขูใหรับเด็กเปนบุตร เปนตน) บิดามารดา 
หรือญาติของฝายชาย หรือเจาหนาประจําอําเภอที ่เปนบานเ กิดของ 
ฝายชาย มีสิทธิฟองคัดคานได แตตองมีเหตุผลที่เชื่อถือไดและ 
มีหลักฐานมายืนยัน ผูคัดคานตองฟองภายใน 1 ปหลังจาก 
ทราบเรื่อง  หากการรับเปนบุตรผาน 5 ปไปแลว ก็ไมสามารถ 
คัดคานไดอีก  
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สิทธิพื้นฐานของเด็ก 
 

1. สิทธิในการมชีีวิตรอดอยางมีศักด ศรี 
คือไดรับการดูแลเอาใจใส บําบัดรักษาอยางเหมาะสม  
ปลอดภัยจากความยากลําบากในชีวิต มีชื่อ นามสกุล 
และเปนพลเมืองที่ถูกตองตามกฏหมาย 

2. สิทธิที่จะไดรับการปกปอง 
คุมครองและปองกันจากการทารุณทั้ง 
ทางรางกายและจิตใจ การลวงละเมิดทางเพศ สงคราม 
การแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การถูกละเลย 
ถูกทอดทิ้ง และเอาเปรียบ  

3. สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
คือไดรับการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ 
และพัฒนาความสามารถพิเศษสวนตัว อารมณ จริยธรรม 
และความเชื่อทางศาสนา  

4. สิทธิแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รับขอมูลขาวสาร 
และรวมกิจกรรมกลุมตางๆ  

5. เด็กมีสิทธิ์มีผูแทนทางกฏหมายเพื่อคุมครองความ 
ปลอดภัย และสิทธิที่ควรไดรับตามกฏหมาย 

 
เพื่อความปลอดภัยและความสุขของเด็ก หากเพื่อนบาน 
หรือครูสงสัยวาเด็กไมไดรับการดูแล เอาใจใสจากบิดามารดา 
หรือถูกทําราย สามารถไปแจงตอ เจาหนาที่สังคมสงเคราะห 
หรือเจาหนาที่พิทักษสิทธิเด็กได  หากทางการสอบสวนพบวา 
ขอกลาวหาเปนความจริง อาจสั่งใหนําเด็กไปอยูกับครอบครัว 
หรือสถาบันดูแลเด็กที่ทางรัฐติดตอใหหรือถอดถอนสิทธิอํานาจ 
เลี้ยงดูบุตรหากพบวาการกระทําของบิดามารดามีผลกระทบ 
ตอการพัฒนาทางกายและจิตใจของเด็กอยางรุนแรง นอกจากนี้ 
รัฐยังมีบริการของหนวยงานพิทักษสิทธิเด็กและศูนยบริการใหการ 
ปรึกษาทางโทรศัพท เพื่อที่เด็กสามารถติดตอขอนัดเวลาปรึกษา 
ปญหาสวนตัว หรือขอความชวยเหลือได   
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