
 

 

ความช่วยเหลือส าหรับบิดามารดาหลังการแยกกันอยู่ 
ในกรณีท่ีครอบครัวท่ีก าลงัแตกแยกมีความขดัแยง้สูงในเร่ืองขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเล้ียงดูบุตร 
รัฐบาลออสเตรเลียจดัเงินทุนอุดหนุนโครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตร (Parenting Orders Program)             ร่วมมือในการเล้ียงดูบุตร 
    การแยกกนัอยู ่(Post Separation Cooperative Parenting)     ประเทศ                    บิดามารดามุ่ง    ท่ี    ของตน 

โครงการค าส่ังการเลีย้งดูบุตร        ารการร่วมมือในการเลีย้งดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู่        ? 

โครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูเ่ป็นโครงการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัวา่ด้
วยกฎหมายครอบครัว ทั้งสองบริการน้ีช่วยให้ บิดามารดาท่ีแยกกนัอยูแ่ละมีความขดัแยง้สูงทราบ ว่าความขดัแยง้ของบิดามารดามีผลกระทบต่อบุตรอยา่งไร 
และท าไมบุตรจึงตอ้งการ ให้บิดามารดาสนบัสนุนความสมัพนัธ์ของเขา กบับิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง 
ทั้งสองบริการน้ีช่วยให้บิดามารดามุ่งเนน้ท่ีความตอ้งการของเด็ก แทนท่ีจะเป็นความขดัแยง้ และการร่วมก าหนดขอ้ตกลง 
เพ่ือช่วยบิดามารดาและสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว ใชเ้วลากบับุตร 

ท าไมจึงไปโครงการค าส่ังการเลีย้งดูบุตร? 

บางคร้ังครอบครัวท่ีแตกแยก อาจไม่สามารถตกลงกนัได ้เก่ียวกบัขอ้ตกลงในการพบบุตรของพวกเขา และค าสัง่การเล้ียงดูบุตรไม่ไดผ้ล บิดามารดาอาจไป 
ขอให้ศาลออกค าสัง่การเล้ียงดูบุตรมาแลว้ แต่ก็ยงัคงมีปัญหา เก่ียวกบัการปฏิบติัตามค าสัง่เหล่านั้น โครงการค าสัง่การเล้ียงดูบุตร 
สามารถช่วยเหลือบิดามารดาในการรับฟัง ส่ิงท่ีเด็กตอ้งการและจ าเป็นส าหรับเด็ก ในแต่ละช่วงอาย ุและขั้นตอนการพฒันาของพวกเขา 

ท าไมจึงต้องใช้บริการการร่วมมือในการเลีย้งดูบุตรหลังการแยกกนัอยู่? 

บิดามารดาหลายคนทราบ ว่าความขดัแยง้ระหวา่งพวกตน ท าให้บุตรของตนไม่มีความสุข แต่รู้สึกวา่ตนไม่สามารถท าส่ิงใดได ้
เด็กอาจก าลงัมีปัญหาดา้นอารมณ์ ถึงแมว้า่เม่ือดูจากภายนอก พวกเขาจะดูเหมือนเป็นปกติสุขก็ตาม 
บริการความร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูส่ามารถช่วยให้ท่านทราบ วา่บุตรตอ้งการอะไร หลงัจากท่ีบิดามารดาของตนแยกกนัอยู ่
และหาวิธีช่วยเหลือบุตรของท่าน 

บริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่ไม่ใช่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขจดักรณีพิพาทกบับิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง  แต่เป็นเร่ืองท่ีว่า 
ความขดัแยง้ของบิดามารดาท่ีแยกกนัอยู ่มีผลกระทบต่อบุตรอยา่งไร  และท่านสามารถท าอะไรไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองน้ีในฐานะคนๆหน่ึง 
บริการน้ีสามารถช่วยท่านหาวิธี ช่วยบุตรของท่าน ไม่วา่เขาจะก าลงัอยูก่บัคุณหรือไม่ตาม 

โครงการค าส่ังการเลีย้งดู บุตรมีระยะเวลานานเท่าใด? 

โครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตรสามารถช่วยเหลือครอบครัวไดน้านเท่าท่ีพวกเขาตอ้งการ ทั้งน้ี อาจจะเป็นเวลาสามเดือนหรือนานถึงสองปีก็ได ้



 

 

บริการการร่วมมือในการเลีย้งดูบุตรหลงั การแยกกนัอยู่มีระยะเวลานานเท่าใด? 

ตามปกติ การสมัมนาเชิงวิชาการใชเ้วลาประมาณคร่ึงวนั หลงัจากนั้น 
บริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูส่ามารถให้ค  าปรึกษาและความช่วยเหลือต่อไป โดยอาจจะเป็นไม่ก่ีสปัดาห์หรือหลายเดือนก็ได ้

คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่? 

โครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูมี่การเตรียมการพร้อมใช ้
เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัของลูกคา้และเจา้หนา้ท่ี หากท่านมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของท่าน หรือความปลอดภยัของบุตรของท่าน 
ท่านควรรีบแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีของแผนกบริการทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

บุตรของข้าพเจ้าจะปลอดภัยหรือไม่? 

ความปลอดภยัของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 
ส าหรับโครงการค าสัง่การเล้ียงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่โปรดปรึกษาเจา้หนา้ท่ี 
ถา้ท่านมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของบุตรของท่าน 

ใครสามารถใช้บริการของโครงการค าส่ังการเลีย้งดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเลีย้งดูบุตรหลังการแยกกนัอยู่? 

บิดามารดาท่ีแยกกนัอยูซ่ึ่งไม่พดูกนัหรือมีปัญหาเก่ียวกบัขอ้ตกลงในการเล้ียงดูบุตรหรือค าสัง่ศาล 
สามารถขอรับบริการจากโครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูไ่ด ้
ท่านสามารถเขา้ร่วมในบางโครงการตามล าพงัหรือในฐานะสามีภรรยาหรือเป็นครอบครัวก็ได ้บุตรของท่านก็ สามารถมีส่วนร่วมไดเ้ช่นกนั  

บิดามารดาท่ีแยกทางกนั ซ่ึงไม่สามารถส่ือสารโดยไม่ทะเลาะกนัได ้สามารถขอรับบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูท่างได ้
ฝ่ายบริการจะจดัให้บิดามารดามาพบในช่วงเวลาต่างกนั เพื่อท่ีทั้งสองฝ่ายก็จะไมต่อ้งพบกนั โครงการน้ีมีเป้าหมายท่ีผูป้กครองทั้งสองฝ่ายในฐานะรายบุคคล 
และ มีประโยชน์ ถึงแมว้า่จะมีบิดามารดาเพียงฝ่ายเดียวเขา้ร่วมโครงการ 

จะเกดิอะไรขึน้ในระหว่างโครงการค าส่ังการเลีย้งดูบุตร? 

มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีอาจเกิดข้ึน ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของโครงการค าสัง่การเล้ียงดูบุตร  ส่ิงเหล่าน้ีอาจรวมถึง การพดูคุยกบัผูใ้ห้ค  าปรึกษาครอบครัว 
การเขา้ร่วมในการสมัมนาขอ้มูล การมีส่วนร่วมในกลุ่มการเรียนรู้กบับิดามารดาคนอ่ืนๆ ซ่ึงก าลงัมีปัญหาคลา้ยกนั และพยายามขจดัขอ้พิพาทในครอบครัว 
ถา้บิดามารดาทั้งสองฝ่ายเตม็ใจ    

จะเกดิอะไรขึน้ที่บริการการร่วมมือในการเลีย้งดูบุตรหลังการแยกกันอยู่? 

มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีอาจเกิดข้ึน ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่ ส่ิงหน่ึงท่ีจะมีเสมอ 
คือการสมัมนาเชิงวิชาการ ร่วมกบับิดามารดาผูอ่ื้นท่ีมีปัญหาคลา้ยกนั นอกจากน้ี ผูใ้หค้  าปรึกษาครอบครัวก็จะให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ดว้ย ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของท่าน  บริการฯจะอธิบายว่าท่านสามารถคาดหวงัส่ิงใดไดบ้า้งเม่ือท่านพดูคุยกบัพวกเขา 



 

 

มีความช่วยเหลอือะไรส าหรับบุตรของข้าพเจ้า? 

ในฐานะส่วนหน่ึงของโครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตร เด็กจะสามารถพดูคุยกบัผูใ้ห้ค  าปรึกษาครอบครัวได ้นอกจากน้ี เด็กยงัสามารถเขา้ร่วมกลุ่มกบัเด็กคนอ่ืน 
ซ่ึงมีครอบครัวท่ีประสบปัญหาคลา้ยกนั น่ีช่วยให้เดก็เขา้ใจวา่เกิดอะไรข้ึนในครอบครัว 

บริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กผา่นทางบิดามารดาของพวกเขา องคก์รบางแห่งอาจ 
ให้ค  าปรึกษาหรือความช่วยเหลือเฉพาะทางอ่ืนๆ ส าหรับเด็กดว้ยโปรแกรมท่ีต่างออกไป หรืออาจจะมีการแนะน าบริการอ่ืนในทอ้งท่ีให้กบัพวกเขา 
ท่านสามารถปรึกษาหารือเก่ียวกบัความตอ้งการของบุตรของท่านกบับริการฯ ไดทุ้กเวลา 

ข้าพเจ้าสามารถใช้โครงการค าส่ังการเลีย้งดูบุตรหรือบริการการร่วมมือในการเลีย้งดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู่ได้เมื่อใด? 

ศาลอาจสนบัสนุนหรือสัง่ให้บิดามารดาเขา้โครงการหรือบริการ   บริการติดต่อของเด็ก                    ใน           
   ให้ค  าปรึกษาครอบครัวหรือบริการอ่ืนๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือครอบครัวของท่านหลงัการแยกกนัอยู ่อาจส่งต่อท่านหรือบิดามารดาฝ่ายหน่ึงของบุตรของท่าน 
ไปโครงการค าสัง่การเล้ียงดูหรือบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยูไ่ด ้บางคร้ัง บิดามารดาตดัสินใจดว้ยตนเองวา่จะไป 
โครงการค าสั่งการเล้ียงดู บุตรหรือบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่

ส่ิงทีข้่าพเจ้าพูดจะเป็นความลบัหรือไม่? 

เป็น ภายใตพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยกฎหมายครอบครัว ทุกส่ิงท่ีท่านพดู ในโครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตร 
หรือบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่ต่อหนา้ของผูใ้ห้ค  าปรึกษาครอบครัว หรือ ผูป้ฏิบติังานการขจดักรณีพิพาทในครอบครัวนั้น 
เป็นความลบั ยกเวน้ในบางสถานการณ์ เช่น เพ่ือป้องกนัภยัคุกคามร้ายแรง ต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
หรือเพ่ือป้องกนัการก่อความผิดทางอาญา ผูใ้ห้ค  าปรึกษาครอบครัวหรือผูป้ฏิบติังานการขจดักรณีพิพาทในครอบครัวตอ้งรายงาน เร่ืองการทารุณเด็ก 
หรือมีความเส่ียงของการทารุณกรรม ให้เจา้หนา้ท่ีทราบและน่ีอาจถูกใชเ้ป็นหลกัฐานไดใ้นบางกรณี  

จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? 

บางที ท่านจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ ของโครงการค าสั่งการเล้ียงดูบุตร หรือบริการการร่วมมือในการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่ 
จ  านวนเงินท่ีท่านจะตอ้งจ่ายนั้น ข้ึนอยูก่บัสถานะทางการเงินของท่าน แจง้ให้บริการฯทราบ ถา้ท่านเป็นผูมี้รายไดน้้อย หรือประสบปัญหาดา้นการเงิน 
เพราะบริการฯ จะไดเ้ตรียมการให้พร้อมใช ้เพ่ือให้แน่ใจ วา่ท่านยงัคงสามารถเขา้ร่วมโครงการได ้

การไปศาล 

ถา้ท่านตดัสินใจ ไปขอค าวินิจฉยัจากศาล เก่ียวกบับุตรของท่านศาลอาจแนะน า หรือสัง่ให้ท่าน หรือบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง หรือทั้งคู่ 
เขา้ร่วมโครงการการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่ศาลสามารถสัง่การเขา้ร่วมโปรแกรมเหล่าน้ีไดทุ้กเวลา  ระหวา่งการด าเนินการในชั้นศาล นอกจากน้ี 
ศาลก็ยงัสามารถสัง่ให้ท่าน หรือบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง เขา้ร่วมในการส่งมอบบุตร หรือการเยีย่มบุตรภายใตก้ารควบคุมดูแล ท่ีบริการติดต่อของเด็ก หากท่าน 
หรืออีกฝ่ายหน่ึง ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่การเล้ียงดูบุตร ศาลอาจเพ่ิมค าสัง่ ให้ท่านเขา้ร่วมโครงการการเล้ียงดูบุตรหลงัการแยกกนัอยู ่
ศาลอาจสั่งให้ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาล จ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ของอีกฝ่าย ส าหรับการพิจารณาคดี  



 

 

ข้าพเจ้าจะหาโครงการค าส่ังการเลีย้งดูบุตรหรือบริการการร่วมมือในการเลีย้งดูบุตรหลังการแยกกนัอยู่ได้อย่างไร? 

ท่านสามารถโทรติดต่อสายบริการให้ค  าปรึกษาดา้นความสมัพนัธ์ในครอบครัวท่ีหมายเลข 1800 050 321             8.00 น.     20.00 น. 

                                 10.00 น.     16.00 น. (             ราชการแห่งชาติ) 
พวกเขาสามารถช่วยท่าน                                                     บา้น   ท่าน    

นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถไปท่ีความสัมพนัธ์ในครอบครัวออนไลน์        www.familyrelationships.gov.au 

     หาขอ้มูล                               ใน        บริการ       

http://www.familyrelationships.gov.au/

