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เพราะว่าเด็กทุกคนที่เกิดมา ต้องการความรักและ

ความเอาใจใส่เลี้ยงดูจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคม ได้รับการ
ปฏิบัติในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ต้องไม่มีการดูถูกเหยียด
หยามและเลือกปฏิบัติต่อเด็ก ได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก
การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ เพื่อให้เด็กอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นคนดีของสังคม

เพราะว่าผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม รวมทั้งพ่อแม่

ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก นั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายและบทบาท
ทางสังคม ที่จะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
พัฒนาเด็ก และจะต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ

เพราะว่ารัฐบาลไทยให้คำ�มั่นสัญญากับนานาประเทศว่า

จะกระทำ�ทุกวิถีทาง ในการป้องกันและคุ้มครองเด็กๆ จากการ
ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ สร้างหลักประกันด้วยการกำ�หนด
ให้มีกลไกค้นหา รายงานการละเมิดและให้ความคุ้มครอง
เยียวยาเด็ก จากการถูกละเมิดสิทธิ

คู่มือสำ�หรับเด

ดังนัน้ เด็กทุกคนมีสทิ ธิ ทีจ่ ะมีชวี ติ ได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากการถูกล่วงละเมิด
การแสวงหาประโยชน์ ความรุนแรงและการถูกละเลยทอดทิง้ รวมทัง้ มีสทิ ธิในด้าน
พัฒนาการ และสิทธิในการมีสว่ นร่วม และมูลนิธเิ พือ่ ยุตกิ ารแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน หรือเป็นผูใ้ หญ่อกี คนหนึง่ ในสังคม ทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี ในการปกป้องดูแล ระมัดระวังเด็กๆ ทุก
คนทีอ่ ยูใ่ นความดูแล ให้ปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรง ถูกกระทำ�ทารุณกรรม
หรือถูกละเมิดสิทธิใดๆ จากบุคคลต่างๆ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธเิ อง
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มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation)
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน เชื่อว่า เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิที่จะมีชีวิต มีความ
สุขตามวัยเด็ก ปราศจากการถูกล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์ และถูก
ละเลยทอดทิ้ง การละเมิดสิทธิเด็กและความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งการ
กีดกันไม่ให้เด็กได้รับสิทธิเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

การคุ้มครองเด็กคืออะไร ?

การคุ้มครองเด็ก คือ การดูแลให้เด็กทุกคน ปลอดภัยจากการถูกใช้ความรุนแรง การล่วง
ละเมิด การถูกละเลยหรือทอดทิ้ง การถูกแสวงหาประโยชน์ ซึ่งหมายความว่า เด็กได้รับสิทธิ
และปกป้องจากการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ

รูปแบบการละเมิดเด็กมีอะไรบ้าง

เด็กๆ อาจถูกละเมิดหรือไม่ได้รับการคุ้มครองจากการละเมิดในรูปแบบต่างๆ แบ่งเป็น
• การละเมิดทางด้านร่างกาย หมายถึง การทำ�ร้ายร่างกายเด็ก การตี การเฆี่ยน การ
เขย่า หรือใช้ไฟจี้เด็ก
• การละเมิดทางอารมณ์ หมายถึง การใช้คำ�พูด ถ้อยคำ� หรือการกระทำ�ที่เลือกปฏิบัติ
ดูหมิ่น หรือทำ�ให้หวาดกลัว ทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า เช่น การตำ�หนิ การตะโกน
ด่าทอ การวิจารณ์อย่างรุนแรง
• การละเมิดทางเพศ หมายถึง การสัมผัสที่ไม่เหมาะสม การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ การบังคับ หรือการล่อลวงเด็กให้มี
กิจกรรมทางเพศ
• การละเลยทอดทิ้ง หมายถึง การที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ไม่สามารถ หรือไม่ทำ�สิ่งที่ควรกระทำ�ในการจัดหาสนับสนุนสิ่ง
จำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตให้แก่เด็ก เช่น อาหาร เสื้อผ้า
ที่พัก การดูแลสุขภาพกาย ใจ หรือให้การศึกษา
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เด็กๆ อาจมีโอกาสถูกละเมิดจากใครได้บ้าง

เด็กๆ ด้วยกันเอง ผู้ใหญ่ คนใกล้ตัว สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน
คนในชุมชน คนแปลกหน้า หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน

เด็กๆ ทำ�อะไรได้บ้าง ในกรณีที่มีเด็กถูกล่วงละเมิดหรือ
สงสัยว่าถูกละเมิด?

หากตัวเราเองหรือคนที่เรารู้จักถูกล่วงละเมิด มีหลายขั้นตอนที่เรา
สามารถทำ�ได้ แต่สิ่งที่สำ�คัญคือต้องเตือนเด็กที่ถูกละเมิดว่า
1. พวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำ�พังในโลกนี้
2. ยังมีความช่วยเหลือและผู้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำ�ปรึกษารออยู่
3. สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเด็กๆ
4. ใช้กฎ 4 ข้อ แก้ไขสถานการณ์ คือ WHY ตั้งสติ คิดใคร่ครวญหาเหตุผลต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น NO รู้จักปฏิเสธหากรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ชอบมาพากล
GO หนี หรือ หลบหลีกจากสถานการณ์อันตรายนั้น TELL รีบบอกพ่อแม่
ผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่สามารถไว้ใจได้ เพื่อขอความช่วยเหลือหรือคำ�แนะนำ�ปรึกษา

ข้อควรจำ� 3 ประการ ก่อนให้ความช่วยเหลือ

คู่มือสำ�หรับเด

ลดความเสี่ยงเฉพาะหน้า
• ประเมินว่าสถานการณ์ของเราหรือของเด็กคนนั้นว่ากำ�ลังตกอยู่ในอันตรายแค่ไหน?
การล่วงละเมิดดังกล่าวจำ�เป็นต้องรายงานหรือได้รับความช่วยเหลือในทันที
หรือไม่ ? ควรทำ�อะไรเพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายได้อีก
• การรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิด อาจทำ�ให้เด็กคนนั้นมีความเสี่ยงใดๆ
ที่จะได้รับอันตรายเพิ่มขึ้นบ้าง
• ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่คนอื่นจำ�เป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด

การรักษาความลับ

หมายถึง การเก็บข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดและการรายงานเป็นความลับ
เราจะรายงานข้อมูลกับคนที่จำ�เป็นต้องทราบ เพื่อให้เขาสามารถให้ความช่วยเหลือได้
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การรักษาความลับเป็นเรื่องสำ�คัญเพราะช่วยสร้างความไว้วางใจ เคารพ และรักษา
ความเป็นส่วนตัวของเด็กที่ถูกละเมิด การไม่รักษาความลับยังอาจทำ�ให้เด็กที่เป็นผู้
เสียหายหรือตัวผู้รายงานเองนั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายอีกด้วย
สิ่งที่สำ�คัญอีกอย่างคือ ควรรายงานข้อมูลเฉพาะกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดเท่านั้น หากเป็นไปได้ ควรขออนุญาตหรือ
ขอความยินยอม จากเด็กและผู้ปกครองก่อนให้ข้อมูลกับคนอื่น และแน่ใจว่าเด็ก
รับทราบผล ที่อาจจะตามมาหากนำ�เรื่องราวไปบอกกับคนอื่นแล้ว

การรายงาน

เพื่อให้เด็กที่ถูกล่วงละเมิดได้รับความช่วยเหลือ ควรแจ้ง
เหตุการณ์การล่วงละเมิดหรือความรุนแรงต่อเด็ก เมื่อ
รายงานเรื่องเด็กถูกล่วงละเมิด เราต้องจำ�ไว้เสมอว่า:
• ทุกอย่างที่ทำ�เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
• ต้องแน่ใจว่าการรายงานจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
• การรักษาความลับ ควรบอกกับคนที่จำ�เป็นต้องทราบ
เท่านั้น และต้องได้รับการยินยอมจากเด็ก
• ต้องแน่ใจว่าเด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หากเด็กมีวุฒิภาวะ มีความพร้อมในการตัดสินใจ

รายงานกับใคร?

เราควรรายงานความรุนแรงหรือการล่วงละเมิด ไปยังใครสักคนที่เชื่อใจได้และ
สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ เช่น
• เยาวชนแกนนำ�เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้าน ผู้นำ�ชุมชน
• ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน อาทิเช่น
%		 มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (เอ็คแพท)
จังหวัดเชียงราย โทร 053-750167
%		 มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงราย โทร 053-750500
5
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%		 ศูนย์เพื่อน้องหญิง จังหวัดเชียงราย โทร 053-671145
%		 มูลนิธิไว เอ็ม ซี เอ จังหวัดพะเยา โทร 054-457191
%		 มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ 087-1745797

•
•
•
•

		 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
%		 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กรุงเทพฯ โทร 02-412 0739 02-412 1196
สถานีตำ�รวจทุกแห่ง หรือ โทรศัพท์ 191
สายด่วนช่วยเหลือเด็ก ศูนย์ประชาบดี หมายเลข 1300 ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พมจ. หรือที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่ง
ศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC) ประจำ�โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
มูลนิธิสายเด็ก โทร 1387

รายงานอย่างไร?

การรายงานแบบไม่ต้องระบุชื่อ/นิรนาม ข้อมูลการรายงานจะเก็บเป็นความลับ

โดยไม่บอกให้ใครรู้ เช่น เราอาจเขียนบรรยายเหตุการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิด ไปยังหน่วยงานข้างต้น บางแห่งได้จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น หรือรับแจ้ง
เหตุทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

คู่มือสำ�หรับเด

การรายงานด้วยวาจา ไปยังบุคคลที่เด็กไว้วางใจ พ่อแม่ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ ทางโทรศัพท์ หรือการพูดคุย

เขียนรายงานเหตุการณ์ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้รายงาน และ

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ ประเด็นที่ห่วงใยเกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็ก ในแบบฟอร์ม ในทุกจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่รับผิด
ชอบในการคุ้มครองเด็ก เรียกว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” พร้อม
ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ทุกคน พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่
ตำ�รวจ ส่วนใหญ่ทำ�งานอยู่ที่ พมจ. บ้านพักเด็กและครอบครัว
ศูนย์พึ่งได้ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่ง พร้อมให้คำ�
ปรึกษาแนะนำ�แก่เด็กๆ
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การรายงาน/แจ้งเหตุการณ์ล่วงละเมิดไปยังผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจ
เมือ่ เรามีความทุกข์จากการถูกล่วงละเมิด หรือรูว้ า่ มีเด็กถูกล่วงละเมิด ขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
คือ การพูดคุยหรือแจ้งเหตุกบั ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ดังกล่าวได้

กิจกรรม : ให้เด็ก ๆ หาปากกาเพือ่ เขียนรายชือ่ พร้อมทัง้ หมายเลขโทรศัพท์ คนทีเ่ รา
สามารถพูดคุยได้เกีย่ วกับกรณีการล่วงละเมิดในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ โดยพยายามเขียน
อย่างน้อย 1 ชือ่ ในแต่ละประเภทข้างล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ น:…………………………………………………………………………………………………………
พ่อแม่/ผูป้ กครอง  :……………………………………………………………………………………….
ครู  :……………………………………………………………………………………………………………
ผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็นเพือ่ นบ้าน:  ……………………………………………………………………………….
ผูน้ �ำ ชุมชน:  ………………………………………………………………………………………………...
เจ้าหน้าทีอ่ งค์กร/มูลนิธ: ิ ………………………………………………………………………………
ตำ�รวจ :  …………………………………………………………………………………………………….
สายด่วนรับแจ้งเหตุ  ................................................................................……............

เก็บรายชือ่ นีไ้ ว้ทใ่ี ดทีห่ นึง่ เมือ่ ตัวเราหรือเพือ่ นของเราถูกล่วงละเมิด เราจะจำ�ได้วา่ ใครทีเ่ รา
ควรพูดคุยด้วยอย่างรวดเร็วเท่าทีจ่ ะทำ�ได้!
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 โดย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
รวบรวมเรียบเรียงโดย เกษณี จันทร์ตระกูล และ ภูษา ศรีวิลาศ
ออกแบบรูปเล่มโดย มนิดา แนบกลาง
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คู่มือสำ�หรับเด็ก

เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก
Child Protection Policy

เอกสารนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรอเนสวัด (Anesvad) และ

เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
ECPAT International
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กเดก
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จัดทำ�โดย

าร
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์ทา
งหาประโยชน

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
(ECPAT Foundation)
426/22 หมู่บ้านกกกาแล ตำ�บลริมกก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750167
โทรสาร 053-750164

อีเมล์ ecpattk@loxinfo.co.th
เว็บไซค์ www.ecpat-thailand.org
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/ecpattk
หรือเข้าไปที่ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

