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มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
(ECPAT Foundation)
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คำ�แถลงการณ์
มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิเด็ก ซึ่งมีภารกิจในการ
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก โดยเชื่อว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะดำ�รงชีวิตในวัยเด็กอย่างมีความสุข ปราศจาก
การถูกกระทำ�รุนแรง ถูกละเลยทอดทิ้ง และถูกแสวงหาประโยชน์ และยังเชื่ออีกว่าการปฏิเสธสิทธิของเด็กเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่มี
เหตุอันควรที่จะทำ�ให้เป็นเรื่องถูกต้อง
มูลนิธิตระหนักว่า มูลนิธิมีความรับผิดชอบ
ทั้งด้านจริยธรรมและกฎหมาย เพื่อเป็น
หลักประกันว่าเด็กจะต้องได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากการถูกกระทำ�รุนแรง
ถูกละเลยทอดทิ้ง และถูกแสวงหา
ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ รวม
ทั้งคณะกรรมการบริหาร อาสาสมัคร
นักศึกษาฝึกงาน ที่ปรึกษา หรือบุคคล
ใดก็ตามที่ทำ�หน้าที่ในฐานะผู้แทนการ
ดำ�เนินโครงการของมูลนิธิ ทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม เด็กอาจมีโอกาสที่จะถูกกระทำ�
รุนแรง ถูกละเลยทอดทิ้ง และถูกแสวงหา
ประโยชน์ จากครอบครัว ชุมชน สถาบัน
องค์กร ในสถานที่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ
ในสถานการณ์ต่างๆ จากบุคคลต่างๆ รวม
ถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์กับมูลนิธิ
ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิจึงได้พัฒนานโยบาย
คุ้มครองเด็กนี้ขึ้น
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วัตถุประสงค์

นโยบายคุ้มครองเด็กนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น
เพื่อเป็นหลักประกันซึ่งมาตรฐานสูงสุดใน
แนวปฏิบัติทางวิชาชีพและการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ต่อเด็กทุกคนที่
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ
ทั้งภายในและนอกสถานที่ทำ�งาน
“เด็ก ณ ที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำ�
กว่า 18 ปี” โดยที่นโยบายคุ้มครองเด็ก
ฉบับนี้ ได้ยึดถือนิยามความหมายตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็น
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองเด็ก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองเด็กจากการ
ล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์ ความ
รุนแรงและการละเลยทอดทิ้งใด ๆ เช่น
SS การทุบตี การทำ�ร้ายร่างกาย หรือ
การกระทำ�รุนแรงทางกายต่อเด็ก
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SS ความสัมพันธ์กับเด็กในรูปแบบใด

ๆ
ก็ตามที่เป็นลักษณะของการแสวงหา
ประโยชน์ การกระทำ�รุนแรง หรือ
ทำ�ให้เด็กอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการถูก
กระทำ�รุนแรง การสร้างความสัมพันธ์
ทางเพศทั้งในแบบสัมผัสและไม่สัมผัส
กายกับเด็ก
SS การจ้างงานเด็กซึ่งขัดต่ออนุสัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ฉบับที่ 138 และฉบับที่ 182
SS การทำ�ให้เด็กได้รับอันตราย หรือทำ�ให้
เด็กตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
ใดๆ
SS การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบทางจิตต่อ
เด็ก ทำ�ให้เด็กได้รับความรุนแรงทาง
สภาพจิตใจ ความรุนแรงทางวาจา
อารมณ์และการละเลย

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน1
สร้างความตระหนัก เพื่อให้การดำ�เนิน
ตามนโยบายนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มูลนิธิจำ�เป็นต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ทุกคน โดยสร้างความตระหนักให้แก่
บุคคลทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับมูลนิธิ
ผ่านการจัดฝึกอบรม การปฐมนิเทศ หรือ
การสรุปนโยบายนี้ให้ทราบ มูลนิธิจะ
จัดการอบรมต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ คณะ
กรรมการกำ�กับการบริหารงาน องค์กร
ภาคีความร่วมมือ อาสาสมัคร นักศึกษา
ฝึกงาน ที่ปรึกษาหรือผู้แทนอื่นๆ นอกจาก
นี้มูลนิธิจะจัดการอบรมเรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็กให้แก่เด็กและ
ชุมชนที่มูลนิธิได้ทำ�งานด้วย รวมถึงวิธีการ
รายงานกรณีเด็กถูกกระทำ�ความรุนแรง
หรือสงสัยว่าเด็กถูกกระทำ�ความรุนแรง

การป้องกัน ในฐานะเป็นกลไกป้องกัน
สิทธิเด็กด้านการคุ้มครอง ซึ่งจำ�เป็นที่
จะต้องมีมาตรการป้องกันไว้ตลอดเวลา
ด้วยการบริหารจัดการแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงการมีนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคัดสรรคนเข้าทำ�งาน
หรือการแต่งตั้งผู้แทนของมูลนิธิ การ
จัดการประเมิน การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง ดูแล
เด็กที่อยู่ในความดูแลหรือกับบุคคลที่เรา
ติดต่อด้วยอย่างเพียงพอ และการมี
นโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม (เช่น อีเมล์ โทรศัพท์มือถือ
อินเทอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย)
การรายงาน มีการจัดทำ�ขั้นตอนและ
แนวทางในการรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ขัดต่อนโยบาย
รวมทั้งแนวทางการจัดการกับข้อร้องเรียน

_____________
1. นโยบายคุ้มครองเด็ก องค์การเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล หน้า 17-18
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การตอบสนอง บุคลากรของมูลนิธิ
คณะกรรมการกำ�กับบริหารงาน องค์กร
ภาคีความร่วมมือ อาสาสมัคร นักศึกษา
ฝึกงาน ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดก็ตามที่
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของมูลนิธิ
จะต้องแน่ใจว่าได้มีการดำ�เนินการในทาง
สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนและคุ้มครองเด็ก
เมื่อสงสัยว่าเด็กจะถูกกระทำ�ความรุนแรง
หรือล่วงละเมิด มูลนิธิจะดำ�เนินการอย่าง
จริงจังไม่ว่ากรณีใดๆ ที่มีการร้องเรียน
เกิดขึ้นและให้การสนับสนุนเด็ก เจ้าหน้าที่
หรือผู้ใหญ่ ซึ่งอาจเป็นผู้ร้องเรียนหรือผู้
ถูกกล่าวหาในเหตุการณ์การกระทำ�ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น มูลนิธิจะวางตัวอย่าง
เหมาะสมและส่งเสริมสนับสนุน หรือ ให้
ความร่วมมือกับการสืบสวนสอบสวน
เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะดำ�เนิน
การไปตามหลักการของ “การคำ�นึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” เป็นหลักในการ
พิจารณา
การดำ�เนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่และ
บุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับมูลนิธิที่ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุม้ ครอง
เด็ก จะต้องถูกดำ�เนินการตามกระบวนการ
ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กร
ซึ่งหมายรวมถึงการสอบสวนอย่างละเอียด
และการส่งต่อกรณีการกระทำ�ความรุนแรง
ต่อเด็กดังกล่าวให้กับหน่วยงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานด้าน

บริการสังคม หากพบว่า มีการกระทำ�ที่
ละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กทั้ง
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
การกำ�กับติดตาม ให้คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการกำ�กับบริหารงานมูลนิธิทุก
คน และเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก มีความรับ
ผิดชอบร่วมกันในการสร้างหลักประกัน
ว่าเจตนารมณ์ของมูลนิธิในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กได้มีการนำ�ไปปฏิบัติจริง
รวมทั้งมีการกำ�กับติดตาม ประเมินผล
และประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
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นิยาม
เด็ก (Child)

หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
ความรุนแรงต่อเด็ก (Child Abuse)
หมายถึง รูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติที่ไม่ดี
หรือการละเมิด และการทอดทิ้ง ส่งผลให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก การอยู่รอด
การพัฒนา และศักดิ์ศรี ในบริบทของความ
สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อถือ
และความสัมพันธ์ทางอำ�นาจ

ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical
Violence) หมายถึง การกระทำ�ด้วยความ
รุนแรงต่อร่างกายอันอาจส่งผลให้เสียชีวิต
หรือไม่ถึงกับเสียชีวิต ความรุนแรงทางร่างกาย
หมายความรวมถึงการลงโทษทางร่างกายใน
ทุกรูปแบบ ตลอดจนการทรมาน การปฏิบัติ
หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ
ต่ำ�ช้า และการที่ผู้ใหญ่หรือเด็กอื่นรังแกทาง
ร่างกาย2 ตัวอย่างความรุนแรงทางร่างกายมี
หลายประเภทรวมถึงการตั้งใจทุบตี การเตะ
การเขย่า การเผา การทำ�ให้จมน้ำ� ขาดอากาศ
หายใจและการให้กินยาพิษ

_____________
2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก-คณะกรรมการสิทธิเด็ก-คำ�อธิบายโดยทั่วไปฉบับที่ 13 ว่าด้วยสิทธิเด็กที่มีเสรีภาพจากความรุนแรงทุกรูปแบบ (2011) หน้า 9-10
7

การกระทำ�รุนแรงทางเพศและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ
(Sexual Abuse and Exploitation)
หมายความรวมถึง
1. การล่อลวงหรือการบีบบังคับให้เด็กเข้า
ร่วมในกิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย
หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ
2. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก
3. การใช้เด็กในการผลิตสื่อโสตทัศน์หรือ
ภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
4. การค้าประเวณีเด็ก การใช้เด็กเป็น
เครื่องบำ�เรอทางเพศ การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจ
การท่องเที่ยว การค้ามนุษย์ (ภายใน
หรือระหว่างประเทศ) การขายเด็ก
เพื่อประโยชน์ทางเพศและการบังคับ
_____________

แต่งงาน เด็กจำ�นวนมากตกเป็นเหยื่อ
ทางเพศโดยที่ไม่มีการบีบบังคับหรือ
ควบคุมตัว หากแต่ได้รับผลกระทบทาง
สุขภาพจิต ถูกแสวงหาประโยชน์และ
ทุกข์ทรมาน3
ความรุนแรงหรือการละเมิดทางจิตใจ
(Mental Violence)
หมายถึง การกระทำ�ทารุณกรรม การ
ละเมิดทางจิตใจ การละเมิดทางวาจา
อารมณ์และการละเลย ทั้งนี้ความรุนแรง
ทางจิตใจหมายความรวมถึง
1. การมีปฏิสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอย่างต่อ
เนื่องในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
ตัวอย่างเช่น การพูดกับเด็กซ้ำ�ๆ ว่าเด็ก
นั้นไร้ค่า ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ต้องการ
พูดในเชิงข่มขู่ หรือมีค่าเพียงเพื่อตอบ
สนองความต้องการผู้อื่นเท่านั้น

2. การทำ�ให้เด็กกลัว การขู่ และคุกคาม;
การแสวงหาประโยชน์และการทุจริต;
การเหยียดหยามและการแสดงอาการ
รังเกียจ; การทอดทิ้งให้อยู่ตามลำ�พัง;
การละเลยไม่เอาใจใส่และการเลือก
ที่รักมักที่ชัง
3. การไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึก;
การละเลยไม่เอาใจใส่สุขภาพจิต ตลอด
จนความจำ�เป็นที่ต้องได้รับการรักษา
พยาบาลและการศึกษา
4. การดูหมิ่นเหยียดหยาม การตั้งฉายา
ต่างๆ การทำ�ให้อับอายขายหน้า
การดูถูกว่าต่ำ�ต้อย การล้อเลียนและ
การทำ�ร้ายความรู้สึกของเด็ก
5. การทำ�ให้เด็กต้องเผชิญหรือรับรู้ความ
รุนแรงภายในครอบครัว
6. การให้เด็กอยู่ในสถานที่จำ�กัดอย่าง
โดดเดี่ยว การแยกให้เด็กอยู่ตามลำ�พัง

3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก-คณะกรรมการสิทธิเด็ก-คำ�อธิบายโดยทั่วไปฉบับที่ 13 ว่าด้วยสิทธิเด็กที่มีเสรีภาพจากความรุนแรงทุกรูปแบบ (2011) หน้า 10
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หรือการกักขังเด็กในสภาพที่น่าอับอาย
หรือต่ำ�ช้า และ การที่ผู้ใหญ่หรือเด็ก
อื่นรังแกเด็กทางจิตใจ รวมถึงการรังแก
เด็กผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communications Technologies หรือ ICT)
เช่น โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต
(“การรังแกทางไซเบอร์”)4
การละเลยหรือการทอดทิ้ง
(Neglect or Negligent Treatment)

การละเลย หมายถึง การไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการทางร่างกายและจิตใจของ
เด็ก ไม่คุ้มครองเด็กให้รอดพ้นจากอันตราย
การไม่ให้การรักษาพยาบาลแก่เด็ก การไม่
จดทะเบียนแรกเกิด หรือไม่ให้บริการอย่าง

อื่นใด แม้ว่าบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การเลี้ยงดูเด็กนั้นมีความรู้ ความสามารถ
ที่จะกระทำ�เช่นว่านั้น อีกทั้งสามารถเข้าถึง
บริการดังกล่าวได้ การละเลยหมายความ
รวมถึง

ละเลยสิ่งที่เด็กต้องการจะบอก หรือส่ง
สัญญาณ ตลอดจนการที่เด็กต้องเผชิญ
กับการใช้ความรุนแรงระหว่างคู่สามี
ภรรยา การใช้ยาเสพติดหรือการ
เสพสุรา
3. การละเลยไม่เอาใจใส่สุขภาพร่างกาย
1. การละเลยทางกายภาพ: การไม่
และจิตใจของเด็ก: การไม่ให้การรักษา
ปกป้องเด็กให้รอดพ้นจากอันตราย
พยาบาลที่จำ�เป็นแก่เด็ก
รวมถึงกรณีที่ไม่สอดส่องดูแล หรือไม่ให้
4. การละเลยไม่เอาใจใส่ให้การศึกษา:
สิ่งจำ�เป็นขั้นพื้นฐานที่เพียงพอแก่เด็ก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำ�หนดให้
รวมทั้งอาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม
ผู้ดูแลเด็กต้องจัดให้เด็กได้รับการศึกษา
รวมถึงยารักษาโรค
โดยเข้าเรียนในโรงเรียนหรือด้วยวิธีอื่น
2. การละเลยทางจิตใจหรืออารมณ์:
ใด และ
การไม่การสนับสนุนส่งเสริมด้านจิตใจ
5. การทอดทิ้ง: ได้แก่การกระทำ�ที่อาจส่ง
และความรัก การทอดทิ้งไม่เอาใจใส่
ผลกระทบต่อเด็กนอกสมรสและเด็กที่มี
ต่อเด็กเป็นเวลานาน ผู้ดูแลเด็ก “ไม่มี
ความพิการในบางสังคม5
เวลาที่จะใส่ใจจิตใจของเด็ก” มองข้าม

_____________
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก-คณะกรรมการสิทธิเด็ก-คำ�อธิบายโดยทั่วไปฉบับที่ 13 ว่าด้วยสิทธิเด็กที่มีเสรีภาพจากความรุนแรงทุกรูปแบบ (2011) หน้า 9
5. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก-คณะกรรมการสิทธิเด็ก-คำ�อธิบายโดยทั่วไปฉบับที่ 13 ว่าด้วยสิทธิเด็กที่มีเสรีภาพจากความรุนแรงทุกรูปแบบ (2011) หน้า 8-9
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คำ�นิยามอื่นๆ ได้แก่:6
การแต่งงานของเด็ก (Child Marriage)
หรือ การแต่งงานก่อนวัยอันควร เกี่ยวข้อง
กับการแต่งงานของเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุ
ต่ำ�กว่า18 ปี ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก เมื่อเด็กถูกใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศในการแลกเปลี่ยนกับ
การได้รับเงิน หรือสิ่งของเป็นการตอบแทน
กรณีดังกล่าวพ่อแม่หรือครอบครัวมัก
จัดการให้เด็กแต่งงาน เพื่อที่ตนจะได้รับ
ผลประโยชน์ หรือเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ครอบครัว
สื่อลามกเด็ก (Child Pornography)
หมายถึง การแสดงใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีการ
ใดก็ตาม ที่ทำ�ให้เห็นว่าเด็กเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางเพศจริง หรือเสมือน

กิจกรรมทางเพศให้เห็นอย่างโจ่งแจ้ง หรือ
การแสดงใดๆ ที่แสดงอวัยวะทางเพศของ
เด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
สื่อลามกเด็ก รวมถึง ภาพถ่าย สื่อโสต
ทัศน์ และข้อเขียน และสื่อที่สามารถเผย
แพร่ผ่านทางนิตยสาร ภาพวาดในหนังสือ
ภาพยนตร์ วีดีโอเทป เกมส์ โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ดิสก์ หรือไฟล์ โดยทั่วไปอาจ
กล่าวได้ว่า สื่อลามกมีสองรูปแบบ ได้แก่
สื่อที่ไม่แสดงให้เห็นการกระทำ�ทางเพศกับ
เด็กอย่างโจ่งแจ้งแต่มีภาพโป๊เปลือยและ
ยั่วยวนของเด็ก กับสื่อที่นำ�เสนอภาพเด็ก
เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางเพศ
การกระทำ�ต่อเด็กไม่ว่าเป็นรูปแบบใด
ล้วนถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก

_____________
6. นโยบายคุ้มครองเด็ก องค์การเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล หน้า 15-16
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การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
(Child Sex tourism) เป็นการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์จากเด็ก
โดยการที่บุคคลซึ่งเดินทางจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
เพศกับผู้เยาว์ ณ ที่แห่งนั้น ส่วนใหญ่แล้ว
คนกลุ่มนี้มักเดินทางจากประเทศที่ร่ำ�รวย
กว่าไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนา แต่นักท่อง
เที่ยวที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กอาจเป็นนัก
เดินทางในประเทศ หรือจากภูมิภาคนั่นเอง
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิง
พาณิชย์จากเด็ก (Commercial Sexual
Exploitation of Children) ประกอบ
ด้วยการกระทำ�ที่ลดคุณค่า ทำ�ลายศักดิ์ศรี
และมักคุกคามต่อชีวิตของเด็ก โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบหลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน ได้แก่ การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก
และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ

รวมทั้งรูปแบบอื่น ๆ ของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คือ การท่อง
เที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก การสมรส
ก่อนวัยอันควรและการบังคับเด็กให้
แต่งงาน
การลงโทษทางกาย (Corporal
Punishment) หมายถึง การลงโทษ
อย่างใดๆ โดยใช้กำ�ลังทางกายภาพและ
มุ่งประสงค์ให้เกิดความเจ็บปวดหรือความ
ไม่สบายทางกาย ไม่ว่าความเจ็บปวดหรือ
ความไม่สบายนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อย
เพียงใดก็ตาม การลงโทษทางกายส่วนใหญ่
จะเป็นการทุบตี การตบหรือการเฆี่ยนตีเด็ก
โดยใช้มือหรือใช้วัสดุอื่นใด ไม่ว่าจะเป็น
แส้ ไม้เรียว เข็มขัด รองเท้า ไม้ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม การทำ�ร้ายทางกายยังอาจ
หมายรวมถึงการเตะ การเขย่า หรือ

การทุ่มเด็ก การข่วน การหยิก การกัด
การกระชากผมหรือการตบที่กกหู การ
เฆี่ยน การบังคับให้เด็กอยู่ในท่าทางที่ไม่
สบาย การเผา การลวกด้วยน้ำ�ร้อน หรือ
การบังคับให้กลืนสิ่งของ การลงโทษทาง
กายเป็นสิ่งทีต่ ่ำ�ช้า7
การเตรียมเด็กเพื่อกระทำ�รุนแรง
(Grooming) หมายถึง กระบวนการ
ที่ผู้ล่วงละเมิดพยายามที่จะชักจูง โน้มน้าว
ให้บุคคลหลงเชื่อ และสร้างสถานการณ์
หลอกล่อให้ได้รับความไว้วางใจและรักษา
ไว้ซึ่งโอกาสในการเข้าถึงตัวเด็กเพื่อกระทำ�
รุนแรงหรือล่วงละเมิด
การค้าประเวณีเด็ก (Prostitution of
Children) คือ การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสด สิ่งของ หรือ

รางวัล เด็กอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศเพื่อ
แลกกับอาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย เพื่อให้
ได้รับความคุ้มครอง หรือแลกกับผลการ
เรียนที่ดีที่โรงเรียน ค่าตอบแทนนี้อาจจ่าย
ให้เด็กหรือให้กับคนกลางซึ่งควบคุมเด็ก
อยู่ การค้าประเวณีเด็กเกิดขึ้นได้ในหลาย
สถานที่
ความรุนแรงทางสังคม หมายถึงความ
ล้มเหลวทางสังคม หรือการปฏิเสธที่จะ
จัดสรรการบริการขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก
(การศึกษา การรักษาพยาบาล การให้สิทธิ
เป็นพลเมืองและอื่นๆ) และการปกป้องเด็ก
จากอันตราย ความรุนแรงทางสังคมเกิด
จากโครงสร้างทางสังคม กฎหมาย ความ
เชื่อทางศาสนา ประเพณี และอื่นๆ โดยไม่
ได้เป็นการกระทำ�ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ระบบของรัฐที่ไม่มีความเสมอภาคและ

_____________
7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก-คณะกรรมการสิทธิเด็ก-คำ�อธิบายโดยทั่วไปฉบับที่ 13 ว่าด้วยสิทธิเด็กที่มีเสรีภาพจากความรุนแรงทุกรูปแบบ (2011) หน้า 10
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เท่าเทียมการเลือกปฏิบัติ ความยากจน
และสงครามสามารถทำ�ให้ความรุนแรงทาง
สังคมมีความรุนแรงมากขึ้น
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
(Trafficking of children for sexual
purpose): การค้าเด็ก คือ การเคลื่อน
ย้ายเด็กจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ การ
ค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ หมาย
ถึง การที่เด็กถูกเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่ง (ทั้งใกล้หรือไกล) เพื่อให้
ผู้ใหญ่สามารถล่วงละเมิดและแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากพวกเขา เด็กหรือ
คนในครอบครัวอาจถูกล่อลวง กดดัน หรือ
ถูกบังคับให้เคลื่อนย้าย ซึ่งการแสวงหา
ประโยชน์จากเด็กและผู้ใหญ่ในลักษณะนี้
ถือเป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย

ความรุนแรงในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Violence through Information
and Communications
Technologies)
ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองเด็กในส่วน
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้แก่เรื่องที่มีความทับซ้อนกันดัง
ต่อไปนี้
1. การกระทำ�อันมิชอบทางเพศต่อเด็ก
เพื่อผลิตสื่อโสตทัศน์ แสดงการกระทำ�
อันมิชอบต่อเด็กโดยใช้อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอื่น
2. ขั้นตอนในการถ่ายทำ� การสร้าง ยอม
ให้ถ่าย เผยแพร่ แสดง ครอบครอง
โฆษณาภาพหรือภาพเสมือนจริง
(“morphing หรือการเปลี่ยนภาพด้วย
คอมพิวเตอร์”) และภาพวิดีโอของเด็ก
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และบุคคลที่เลียนแบบเป็นเด็ก
หรือเด็กในลักษณะอื่นใด
3. เด็กเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3.1 ในฐานะเป็นผู้รับข้อมูล กล่าวคือ
เด็กมีความเสี่ยงที่จะได้รับข้อมูล
ที่มี หรืออาจมีอันตราย ได้แก่
โฆษณา สแปม (spam) การให้
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่
มีเนื้อหาก้าวร้าว รุนแรง แสดง
ความเกลียดชัง มีอคติ เหยียด
เชื้อชาติ รวมทั้งข้อมูลที่มีลักษณะ
ลามกอนาจาร ข้อมูลที่ไม่เป็นที่
ต้องการและ/หรือข้อมูลที่อาจ
ทำ�ให้เกิดความหลงผิด
3.2 ในฐานะที่เด็กติดต่อกับผู้อื่นผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กล่าวคือ เด็กอาจจะถูก

รังแก หรือถูกทำ�ให้อับอายขาย
หน้า หรือถูกสะกดรอยตาม (การ
“ล่อลวง” เด็ก) และ/หรือ การบีบ
บังคับ การล่อลวงหรือการชักจูง
ให้พบกับบุคคลแปลกหน้า การ
“ตระเตรียม” ให้เด็กเข้าร่วมใน
กิจกรรมทางเพศ และ/หรือการให้
ข้อมูลส่วนตัว
3.3 ในฐานะเป็นผู้มีบทบาท เด็กอาจ
เข้ามีส่วนร่วมในการรังแกหรือ
ทำ�ให้บุคคลอื่นได้รับความอับอาย
การเล่นเกมส์ที่มีผลด้านลบต่อ
พัฒนาการด้านจิตใจของเด็ก
การสร้างและอัพโหลดสิ่งลามก

อนาจาร การให้ข้อมูลที่ทำ�ให้หลง
ผิดหรือการให้คำ�แนะนำ� และ/
หรือการดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมาย
การแฮก (hack) การเล่นการพนัน
การหลอกลวงเกี่ยวกับการเงิน
และ/หรือการก่อการร้าย8

_____________
8. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก-คณะกรรมการสิทธิเด็ก-คำ�อธิบายโดยทั่วไปฉบับที่ 13 ว่าด้วยสิทธิเด็กที่มีเสรีภาพจากความรุนแรงทุกรูปแบบ (2011) หน้า 12
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ด้านที่1: การสรรหา การจ้างงานบุคลากรและอาสาสมัคร
SS การประกาศรับสมัครงานนอกจาก

ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ต้อง
ระบุว่าตำ�แหน่งที่รับสมัครจะมีความ
ใกล้ชิดกับเด็กในระดับใด การประกาศ
รับสมัครงานทุกครั้งจะต้องระบุ
เจตนารมณ์ขององค์กรว่าเป็นองค์กร
ที่มุ่งมั่นปกป้องเด็กและให้ความสำ�คัญ
กับนโยบายคุ้มครองเด็ก
SS การสัมภาษณ์งานจะต้องมีคำ�ถาม
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประวัติก่อน
หน้าของผู้สมัคร และความเหมาะ
สมในการทำ�งานกับองค์กรด้านสิทธิ
เด็ก รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การคุ้มครองเด็ก

SS คณะกรรมการสัมภาษณ์งานและคัด

เลือกพนักงานควรมีความรู้เรื่องการ
คุ้มครองเด็กอย่างน้อย 1 คน
SS ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนจะต้องมี
บุคคลอ้างอิงอย่างน้อยสามคนจาก
หน่วยงานเดิม หรือสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ ไม่รับพิจารณาการรับรองจาก
เพื่อน หรือบุคคลในครอบครัว
SS เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องแสดงเอกสาร
รับรองการตรวจสอบจากทางตำ�รวจว่า
ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
หรือหากไม่สามารถกระทำ�ได้ ให้ลง
ลายมือชื่อในใบแสดงการยืนยันว่าไม่
เคยกระทำ�ความผิดต่อเด็ก
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SS เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องลงลายมือ

ชื่อเพื่อยืนยันว่าได้รับทราบนโยบาย
คุ้มครองเด็ก และจรรยาบรรณของเจ้า
หน้าที่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับมูลนิธิ
SS เจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีระยะทดลองงาน
3 เดือน โดยมีการสังเกตอย่างใกล้
ชิดว่าเจ้าหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจ
นโยบายและแนวปฏิบัติ และมีความ
เหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน
SS องค์กรจะจัดทำ�แฟ้มประวัติส่วนบุคคล
ภาพถ่าย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเจ้าหน้าที่
ทุกคน และ เก็บไว้ในตู้เอกสารที่มี
กุญแจปิดไว้อย่างมิดชิดและรักษาไว้
เป็นความลับในสำ�นักงานของมูลนิธิ

ด้านที่ 2: การให้การศึกษาและการอบรม
SS องค์กรจะจัดการอบรมการคุ้มครอง

เด็ก รวมทั้งการสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจต่อระบบการรายงาน
แจ้งเหตุให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจำ�ทุก
ปี รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ที่มีการจ้างงานมากกว่า 1 ปี
SS เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกคนต้องได้รับการ
อบรมและแนะนำ�เกี่ยวกับนโยบาย
และข้อปฏิบัติในการคุ้มครองเด็ก ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศเมื่อ
เริ่มเข้าทำ�งานใหม่
SS เจ้าหน้าที่ทุกคนจะรับทราบ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กที่เป็นลายลักษณ์อักษร

SS มูลนิธิจะให้การศึกษาอบรมเรื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติแก่เด็ก ชุมชน
ผู้ให้คำ�ปรึกษา องค์กรภาคีและองค์กร
ที่มูลนิธิทำ�งานด้วย รวมถึงจัดทำ�
คู่มือที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำ�ไป
ใช้อบรมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเจ้า
หน้าที่คุ้มครองเด็ก
SS เมื่อต้องทำ�กิจกรรมร่วมกับเด็ก เป็น
เรื่องสำ�คัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะต้อง
ดำ�เนินการเมื่อมีปฏิสัมพันธ์/เกี่ยวข้อง
กับเด็ก ดังต่อไปนี้
»» ให้ความสนใจต่อประเด็นหรือ
ข้อกังวลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองเด็ก
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ทำ�ให้แน่ใจว่ามีการแต่งตั้งผู้
ประสานงานในกรณีเกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็ก รวมถึงแจ้งให้เด็กๆ
และผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทราบว่าบุคคลคนนี้เป็นใคร
»» เสริมพลังของเด็ก โดยการพูดคุย
กับเด็กๆ เรื่องสิทธิของพวกเขา
ว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได้หรือ
ยอมรับไม่ได้ และสิ่งที่พวกเขา
สามารถกระทำ�ได้หากเกิด
ปัญหาขึ้น
»» คุยกับเด็กๆ เรื่องปฏิสัมพันธ์ที่เด็ก
มีกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ
และสนับสนุนให้เด็กๆ แจ้งให้ทาง
มูลนิธิทราบหากมีข้อกังวลเกี่ยว
กับการคุ้มครองเด็ก
»»

เสริมสร้างและสนับสนุนสภาพ
แวดล้อมซึ่งทำ�ให้เด็กรู้สึกสบายใจ
ที่จะบอกเล่า หรือสนทนาเรื่อง
สิทธิ และข้อกังวลของตนได้อย่าง
เปิดเผย
»» มูลนิธิสำ�นึกอยู่เสมอว่าการ
คุ้มครองเด็กเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
สูงสุดของผู้ใหญ่ โดยคำ�นึงถึงเด็ก
ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน เป็นผู้ที่มีความหวังและ
ความปรารถนาที่ควรได้รับการ
เคารพ ผู้ซึ่งการให้ความคุ้มครอง
เป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง การนำ�
เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ใดๆ ย่อมมาพร้อมกับหน้าที่รับผิด
ชอบในการปกป้องคุ้มครองไม่ให้
»»

เกิดอันตรายต่อพวกเขา อย่างไร
ก็ตามเด็กจะต้องไม่ถูกคาดหวังให้
เป็นผู้ตัดสินใจเหมือนผู้ใหญ่
»» มูลนิธิจะเผยแพร่นโยบาย และ
แนวทางในการปฏิบัติแก่องค์กร
อื่น และผู้ที่มูลนิธิทำ�งานด้วย
หรือบุคคลใดก็ตามที่ขอสำ�เนา
ของนโยบาย รวมถึงวางแผนงาน
ในเรื่องการอบรมนโยบายและ
แนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองเด็ก
ให้แก่องค์กรภาคีใหม่ๆ และให้
ความช่วยเหลือองค์กรภาคีและ
เครือข่ายในชุมชนหากพวกเขา
ต้องการที่จะจัดทำ�นโยบายและ
แนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองเด็ก
เป็นของตนเอง
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ด้านที่ 3: หลักการปฏิบัติตนทางวิชาชีพ
มูลนิธิตระหนักว่า ในฐานะที่เป็นองค์กร
ด้านสิทธิเด็ก ที่มีความรับผิดชอบทั้งทาง
จริยธรรม และทางกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะต้องได้รับความ
ปลอดภัย เรายึดมั่นที่จะกำ�หนดและปฏิบัติ
ตามซึ่งมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติตน
ตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว หลัก
การปฏิบัติดังต่อไปนี้จึงบังคับใช้สำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และ
ผู้มาเยี่ยมชม รวมถึงทุกๆ คนที่เข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กผ่านทางมูลนิธิ

ตระหนักเสมอว่า
SSมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กเป็นองค์กรด้านสิทธิ
เด็ก ยึดมั่นในการต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
SSมูลนิธิให้การสนับสนุนทรัพยากร และ
ทำ�งานกับองค์กรที่ทำ�งานโดยตรง
กับเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มี
ความเปราะบาง หรือกลุ่มเด็กชาย
ขอบ ที่ดำ�รงชีวิตหรือเคยมีชีวิตอยู่ใน
สภาวะยากลำ�บาก และ/หรืออยู่ใน
สถานการณ์เสี่ยง
SSคณะกรรมการ ลูกจ้างของมูลนิธิ หรือ
ผู้มาเยี่ยมชมทุกคน อยู่ในสถานภาพที่
เป็นเจ้าพนักงาน โดยมีความรับผิด
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ชอบ ได้รับความไว้วางใจ และรักษา
ความลับได้
SSเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตามที่กำ�หนดไว้ในข้อปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ (ณ ที่นี้ หมายถึง หลัก
จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน) โดยลง
ลายมือชื่อไว้ก่อนเริ่มงานกับมูลนิธิ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของมูลนิธิ
ทุกคนต้อง;
SS ละเว้นการกระทำ�ใดๆ ที่เป็นการ
กระทำ�รุนแรงต่อเด็ก ความผิดทาง
อาญา หรือกิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ
กิจกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
หรือกิจกรรมที่ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของมูลนิธิ

SS เจ้าหน้าที่มีข้อห้ามเป็นพิเศษในการ

มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลใด
ก็ตามที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี และไม่
ซื้อบริการทางเพศกับบุคคลที่มีอายุ
มากกว่า 18 ปี
SS ละเว้นการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม และสื่อ
ลามกเด็ก
SS ไม่นอนในห้องเดียวกับเด็กในระหว่าง
การเดินทาง ยกเว้นไว้เสียแต่ในกรณี
ที่มีเหตุจำ�เป็น ซึ่งจะต้องหารือและขอ
อนุญาตก่อนล่วงหน้า ในทุกกรณีเจ้า
หน้าที่ที่ทำ�งานกับมูลนิธิจะต้องไม่นอน
ร่วมเตียงเดียวกับเด็กที่ตนรู้จักจากการ
ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ
SS ไม่จับต้องตัว อุ้ม จุมพิต กอด หรือ
สัมผัสเด็กด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสม หรือ
ขัดต่อธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

SS ละเว้นการทำ�เรื่องส่วนตัวแทนเด็ก

ถ้าเรื่องนั้นๆ อยู่ในวิสัยที่เด็กสามารถ
กระทำ�เองได้ เช่น อาบน้ำ� แต่งตัวหรือ
เปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ
SS ละเว้นการกระทำ�ที่มีเจตนาทำ�ให้เด็ก
รู้สึกอับอาย ขายหน้า ลดคุณค่า หรือ
กระทำ�ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดทางอารมณ์
SS ละเว้นการแบ่งแยกกีดกัน เลือกปฏิบัติ
หรือแสดงความชอบพอเด็กคนใดคน
หนึ่งแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆ
SS ไม่ทำ�กิจกรรมตามลำ�พังกับเด็ก ใน
ห้องที่ปิดประตูมิดชิด ห่างจากคนอื่น
หรือในสถานที่สันโดษ
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SS ไม่พาเด็กไปบ้านพักของตน

หรือไป
เยี่ยมบ้านของเด็กซึ่งเขาอาจอยู่ตาม
ลำ�พังกับเด็กคนนั้น รวมทั้งไม่อนุญาต
ให้เด็กพักค้างคืนที่บ้านของตนโดยไม่มี
ผู้ดูแลอยู่ด้วย
SS ไม่ควรอยู่ในภาวะมึนเมาด้วยการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพยาเสพ
ติดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ซึ่งต้อง
รับผิดชอบต่อเด็ก
SS ไม่ควรตี หรือทำ�ร้ายร่างกายเด็ก หรือ
ล่วงละเมิดเด็กทางกาย ถึงแม้การตี
เด็กจะเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับได้ใน
ท้องถิ่น
SS ไม่แสวงหาประโยชน์จากการใช้
แรงงานเด็ก (เช่น การจ้างเด็ก“ช่วย
งานบ้าน”) หรือเพื่อประโยชน์ทางเพศ

SS ไม่ควรให้เบอร์โทรศัพท์

อีเมล เฟส
บุ๊คและสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ ส่วนตัว
แก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันการสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วนตัว อันอาจนำ�มาสู่

ความเสี่ยงต่อการคุ้มครองเด็ก และ
ควรให้รายละเอียดการติดต่อของ
มูลนิธิแทน และสร้างความมั่นใจแก่
เด็กว่าหากพวกเขาต้องการความช่วย

เหลือจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้ความ
ช่วยเหลือผ่านช่องทางการสื่อสารของ
มูลนิธิ

ด้านที่ 4 กลไกการรายงานข้อมูล และการส่งต่อข้อมูล
(กรณีเมื่อสงสัยหรือเกิดกรณีการล่วง
ละเมิด) มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ได้พัฒนา
แผนภูมิของกลไกการรายงานข้อมูลรวมถึง
แบบฟอร์มของการรายงานที่ระบุไว้ชัดเจน
ถึงบุคคลที่รับผิดชอบและมีอำ�นาจในการ
ตัดสินใจและดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก ดังได้แจ้งไปแล้วก่อน
หน้านี้ เจ้าหน้าที่จำ�เป็นต้องปฏิบัติงานตาม
กรอบที่กำ�หนดไว้ในแผนภูมิ

ในกรณีที่ผู้ที่มีอำ�นาจตัดสินใจได้ไม่ประจำ�
อยู่ในสำ�นักงาน ณ ช่วงเวลาที่เด็กอยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้บุคคลที่มี
ความอาวุโสสูงสุดที่อยู่ในสำ�นักงานเวลานั้น
มีอำ�นาจในการตัดสินใจเพื่อคุ้มครองเด็ก
จากอันตรายเฉพาะหน้าตามความจำ�เป็น
และให้รายงานผลการตัดสินใจและการ
ดำ�เนินการใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
เด็ก ผู้ประสานงานโครงการและผู้จัดการ
มูลนิธิทราบด้วย
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SS เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความรับผิดชอบ

ในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก
ทราบถึงความกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเด็ก
หรือข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้ใหญ่คนใดก็ตาม โดยไม่คำ�นึงว่าจะ
รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่
SS สิ่งสำ�คัญสำ�หรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก คือ ต้องแน่ใจได้ว่า
มีการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดเผย เอื้อ

อำ�นวยให้สามารถหยิบยกประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งหรือข้อกังวลมาสนทนา
ได้
SS เจ้าหน้าที่จะต้องทราบข้อมูลและ
สามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก
ประจำ�องค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่พวกเขา
สามารถหารือเกี่ยวกับความกังวล หรือ
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เด็ก และรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ใน
กรณีมีการส่งต่อข้อมูล
SS ผู้บริหารมีหน้าที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่ามีขั้น
ตอนการรายงานแจ้งเหตุและการตอบ
สนองต่อข้อกังวล รวมทั้งความชัดเจน
ในการประสานขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
SS มูลนิธิต้องทำ�ให้มั่นใจได้ว่าให้การ
สนับสนุนเด็ก เจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่
คนอื่นๆ ซึ่งได้หยิบยกประเด็นความ

ห่วงใย หรือผู้ที่ถูกสงสัยว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัญหา
SS ให้ถือว่าสวัสดิภาพของเด็กเป็นเรื่อง
สำ�คัญเป็นลำ�ดับแรก ในกรณีที่มีการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหรือสงสัย
ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ช่วยเหลือเด็กในการรับมือ (เยียวยา)
กับประสบการณ์อันเจ็บปวดหรือน่า
ละอาย สิ่งเหล่านี้รวมถึงคำ�ปรึกษา
ด้านจิตสังคม หรือการช่วยเหลือ
รูปแบบอื่นๆ ที่จำ�เป็นและเหมาะสม
SS เจ้าหน้าที่ที่ต้องสงสัยจะต้องได้รับ
ทราบว่ามีการกล่าวหาและเปิดโอกาส
ให้มีการชี้แจง และเมื่อมีการฟ้องร้อง/
กล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้น มูลนิธิจำ�เป็น
ต้องดำ�เนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
เป็นการภายใน เจ้าหน้าที่ควรได้รับ
การสนับสนุนให้เข้ามาร่วมในการสืบ
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เสาะข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลและชื่อ
ของพยานเพื่อสัมภาษณ์ ควรแจ้งให้
เจ้าหน้าที่คนนั้นได้รับทราบข้อสรุป
ของการสอบสวน และวิธีการลงโทษ
หากมีการตัดสินใดๆ เกิดขึ้น
SS ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมทั้งลักษณะ
ของการประสานส่งต่อข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จะต้องถูกเก็บไว้เป็นความ
ลับ ข้อมูลใดๆ จะนำ�มาบอกกล่าว
เฉพาะผู้ที่มี “ความจำ�เป็นต้องทราบ”
เท่านั้นและเป็นผู้ที่มีความรู้ในประเด็น
ดังกล่าว
SS หากมีการล่วงละเมิดและการกระทำ�
รุนแรงทางเพศ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก
ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
การรายงานภายใน 48 ชั่วโมงหลังจาก
ที่ได้รับข้อมูลการรายงาน

SS เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กควรมีความรู้

เรื่องกฎหมาย และมีรายละเอียดใน
การติดต่อหน่วยงานรัฐ คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กระดับจังหวัด และทีม

สหวิชาชีพ เพื่อรายงานกรณีการล่วง
ละเมิด ในบางกรณี การติดต่อโดยตรง
กับหน่วยงานหรือระบบการรายงาน
ข้อมูลในระดับประเทศ จะเป็น

ประโยชน์ในการช่วยเหลือคุ้มครอง
เด็ก

ด้านที่ 5: การเข้าถึงของคนภายนอก (ผู้ให้ทุน สื่อ องค์กรอื่น) และการสื่อสาร
กรณีคนภายนอกหรือผู้ให้ทุนมาเยี่ยม
โครงการ
SS ผู้มาเยี่ยมทุกคนซึ่งอาจต้องทำ�งาน

กับเด็กหรือชุมชนที่มีเด็กอยู่ ต้อง
ตระหนักและตกลงที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะหลัก
จริยธรรมและลงนามรับทราบนโยบาย
คุ้มครองเด็ก

SS เจ้าหน้าที่

ชุมชน และเด็กจะต้องได้รับ
ทราบโดยสรุปเป็นการล่วงหน้าเกี่ยว
กับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของ
การมาเยี่ยมของบุคคลภายนอก
SS ผู้มาเยี่ยม บุคคลภายนอกทุกคนต้องมี
ผู้แทนมูลนิธิร่วมอยู่ด้วยตลอดเวลา
SS ผู้มาเยี่ยมหรือผู้ให้ทุน จะต้องไม่เชิญ
หรือนำ�เด็กออกไปจากชุมชน และไม่
เชื้อเชิญเด็กไปเยี่ยมเขาในต่างประเทศ
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SS ผู้ให้ทุนและครอบครัวของเด็ก

ต้อง
ไม่มีการแลกเปลี่ยนที่อยู่ หรืออีเมล์
แต่ควรติดต่อกับเด็กผ่านมูลนิธิหรือ
องค์กรภาคีของมูลนิธิ
SS เด็กต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะ
สมด้วยความเคารพ การมีส่วนร่วม
เป็นไปด้วยความสมัครใจ รักษาความ
เป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
มนุษย์ตลอดเวลา

การใช้ข้อมูลและภาพถ่ายของเด็ก
SS เจ้าหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ
ซึ่งทำ�ให้ทราบถึงครอบครัวหรือเด็ก
ที่ได้รับการสนับสนุนแก่ผู้ไม่ได้รับ
อนุญาต หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชน หากไม่ได้รับการยินยอม
จากครอบครัว และเด็กตามความ
เหมาะสม
SS ห้ามใช้ภาพถ่ายหรือรูปภาพที่สามารถ
ระบุตัวตนของเด็กได้ในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ของมูลนิธิ ที่แสดงให้
เห็นถึงแง่มุมใดๆ เกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
SS ไม่ใช้ภาพถ่ายที่เด็กอาจถูกระบุตัวตน
ได้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ใดๆ
ของมูลนิธิ ที่อาจสื่อต่อผู้ที่ได้พบเห็น
เข้าใจว่าเด็กผู้นั้นเป็นเหยื่อของถูกการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ และยัง
คงใช้ข้อห้ามนี้อยู่ถึงแม้จะได้รับการ

ยินยอมจากเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ทำ�หน้าที่
ดูแลเด็ก หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ
รูปภาพก็ตาม
SS ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ใดๆ ของ
มูลนิธิภาพถ่ายที่อาจมิได้สะท้อนให้
เห็นถึงการที่เด็กถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ (เช่น รูปกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน หรือโครงการ
ศึกษานอกโรงเรียน) การใช้ภาพที่
สามารถระบุตัวตนของเด็กอาจจะ
กระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากตัวเด็กและผู้ปกครองของเด็กแล้ว
เท่านั้น
SS เราเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคล โดย
»»เราจะต้องขออนุญาตทุกครั้ง เมื่อ
ต้องการถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอ
ของบุคคลใดๆ
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»»ได้รับความยินยอมในการถ่ายภาพ

การใช้ภาพ และการยกกรณีศึกษา
จากพ่อแม่ และผู้มีอำ�นาจในการ
ปกครองเด็ก หรือจากเด็กโดยตรง
ในกรณีที่เด็กมีอายุเหมาะสมและ
สามารถทำ�ความเข้าใจได้
»»หากเป็นไปได้ เราต้องอธิบายให้
บุคคลดังกล่าวทราบถึงลักษณะ
การนำ�ภาพไปใช้
»»ไม่ถ่ายภาพของบุคคลซึ่งบอกว่าไม่
ต้องการถ่ายภาพโดยเด็ดขาด
SS เราไม่แสวงหาประโยชน์จากบุคคล
ใด โดย
»»ไม่สร้างภาพ ในลักษณะที่บิดเบือน
ไปจากสถานการณ์จริง (เช่น ขอ
ให้เด็กร้องไห้ต่อหน้ากล้องเพื่อการ
ถ่ายภาพ)

»»หากมีความจำ�เป็นเพื่อเป็นการ

รักษาความลับ จะมีการเปลี่ยนชื่อ
ของเด็กและครอบครัว โดยใช้ชื่อ
สมมุติแทน ไม่ตีพิมพ์ชื่อจริงและที่
อยู่ของเด็กอย่างเด็ดขาด
»»ควรใช้ภาพที่แสดงให้เห็นว่าผู้คน
ช่วยเหลือกันและทำ�งานร่วมกันเพื่อ
ตนเอง ไม่ใช่ในฐานะของเหยื่อ
SS ใช้ภาพอย่างตรงไปตรงมา โดย9
»»ประวัติผู้เสียหาย คำ�บรรยายจะต้อง
ไม่ใช่การสร้างเรื่อง ถึงแม้จะมีการ
ปรับหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อรักษาชื่อ
เสียง เกียรติยศและปกปิดความลับ
»»เราไม่ใช้ภาพสิ่งหนึ่งและอธิบาย
อีกสิ่งหนึ่ง (เช่น เราไม่ใช้ภาพของ
โครงการหนึ่งไปแสดงการทำ�งานใน
อีกโครงการหนึ่ง)
_____________
9. นโยบายคุ้มครองเด็ก องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหราชอาณาจักร

»»หากเป็นไปได้

เราจะใช้ภาพที่มี
ดุลยภาพ (เช่น แง่บวกและแง่ลบ)
เพื่อสะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริง
»»หากเป็นการใช้รูปภาพโดยทั่วๆ ไป
(เช่น แสดงถึงโครงการที่ได้อธิบาย
ไป) เราทำ�ให้ชัดเจนขึ้นโดยการ
เขียนคำ�อธิบายใต้ภาพ
»»ไม่ใช้ภาพในลักษณะที่จงใจให้เกิด
การตีความอย่างผิดพลาด
ในสถานการณ์จริง

SS เราจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานในรสนิยมและ

»»หากรูปถ่ายเป็นตัวอย่างของ

ภาพการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก

สถานการณ์พิเศษ เราจะไม่ใช้
เพื่อนำ�เสนอว่ารูปดังกล่าวเป็น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
»»เรามุ่งสร้างความมั่นใจว่า ผู้รับชม
จะรับรู้ถึงภาพถ่ายและการใช้งาน
ภาพได้ตามความเป็นจริง
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คุณค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงขององค์กร
และผู้ที่เราให้การสนับสนุน
»»เราไม่ใช้รูปภาพที่ส่อถึงกามารมณ์
ลามก หรือหยาบโลน
»»เราไม่ใช้รูปภาพของผู้เสียชีวิต
ภาพคนเปลือย ยกเว้นกรณีจำ�เป็น
»»ไม่ใช้รูปภาพที่ดูแล้วหดหู่อย่าง
ร้ายแรง

มูลนิธิต่อต้านการใช้ภาพภาพลามกอนาจาร
เด็กหรือภาพการทารุณกรรมทางเพศต่อ
เด็ก เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา เนื่องจาก
ไม่จำ�เป็นที่จะต้องละเมิดต่อความเป็นส่วน
ตัวของเด็ก

นโยบายของมูลนิธิ ไม่อนุญาตอย่างเด็ด
ขาดที่จะให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ หรือ
สมาชิกคนใดของมูลนิธิ มีภาพลามกเด็ก
ไว้ในครอบครอง เว้นไว้เสียแต่ว่าได้รับการ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ หรือเพื่อให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจท้องถิ่น และมี

การควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น ในศูนย์ช่วย
เหลือเร่งด่วน (Hotline) หรือหน่วยงานที่
มีหน้าที่ติดตาม ทำ�รายงาน หรือหน่วยงาน
ค้นหา และองค์กรที่ทำ�หน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมาย
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บทนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการสื่อสารนโยบายให้
ทุกคนที่ทำ�หน้าที่เป็นผู้แทนของมูลนิธิเพื่อ
ยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
เพื่อทำ�ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาท และ
ความรับผิดชอบของตนเอง

SSกระบวนการรับคนเข้าทำ�งานต้องมี

การตรวจสอบประวัติกับตำ�รวจและ
บุคคลอ้างอิงถึงความเหมาะสมใน
การทำ�งานกับเด็ก
SSการปฐมนิเทศจะต้องมีการสรุป
นโยบายคุ้มครองเด็กและการฝึกอบรม
การนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
ให้ผู้แทนของมูลนิธิได้ทราบ
SSการเผยแพร่นโยบายคุ้มครองเด็กฉบับ
มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทาง
ย่อ รวมถึงการเข้าถึงไฟล์อิเลคโทรนิคส์
เพศจากเด็ก จะดำ�เนินมาตรการดังต่อไปนี้
ของนโยบายฉบับเต็ม ในภาษาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการนำ�นโยบาย
SSผู้แทนขององค์กรทุกคนจะต้องลง
ไปปฏิบัติ:
นามรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม
SSการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าการ
นโยบายคุ้มครองเด็กก่อนการปฏิบัติ
คุ้มครองเด็ก “เป็นหน้าที่และความรับ
หน้าที่
ผิดชอบของทุกคน”
SSในสถานที่ทำ�งานทุกแห่งต้องแสดงราย
SSการเน้นย้ำ�ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริหารในการสร้างกลไกการ
เด็กประจำ�องค์กร กรณีมีความกังวล
คุ้มครองเด็ก
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก
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SSมูลนิธิจะผสมผสานกลไกการคุ้มครอง

เด็กลงไปในกระบวนการทำ�งาน
ภายในองค์กร (เช่น การวางแผน การ
ออกแบบโครงการ การจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยง กลไกการติดตามและหน้าที่
รับผิดชอบ การบริหารจัดการ ฯลฯ)

การรณรงค์สร้างความตระหนัก
มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก ให้คำ�มั่นสัญญาว่า
SSส่งเสริมสิทธิเด็กและปกป้องพวกเขา
จากความรุนแรงทุกรูปแบบ และการ
ถูกแสวงประโยชน์ โดยการรณรงค์ส่ง
เสริมสิทธิเด็กร่วมไปกับประเด็นต่างๆ
ในการทำ�งาน
SSแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองเด็ก
กับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรและนำ�ตัวอย่าง หรือแนวปฏิบัติ

ที่ดีของการคุ้มครองเด็กมาปรับใช้ และ
สร้างความมั่นใจว่าผู้แทนขององค์กรได้
รับความรู้ในประเด็นดังกล่าว
การติดตาม
SSจะต้องมีการบันทึกในแบบฟอร์มการ

ติดตามทุกครั้งหลังจากมีการรายงาน
การแจ้งเหตุเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก

SSส่งแบบฟอร์มดังกล่าวแก่คณะทำ�งาน

เพื่อคุ้มครองเด็กขององค์กรเพื่อรับ
ทราบและทบทวนข้อมูล โดยคณะ
ทำ�งานประกอบด้วยผู้บริหารของ
มูลนิธิอย่างน้อย 3 คน
SSมีการสรุปข้อมูล และรายงานผล
การปฏิบัติตามนโยบายให้แก่คณะ
กรรมการบริหารของมูลนิธิและรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตาม
นโยบาย ข้อมูลที่เป็นความลับจะเก็บ
โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กในสถานที่ที่
ปลอดภัย
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การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
SSนโยบายคุ้มครองเด็กจะมีการทบทวน

โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กทุก ๆ 3 ปี
หรือก่อน 3 ปี หากจำ�เป็นเนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือแนว
ปฏิบัติใหม่ ๆ

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1:
ภาคผนวก 2:
ภาคผนวก 3:
ภาคผนวก 4:
ภาคผนวก 5:
ภาคผนวก 6:

แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานกรณีมีข้อสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิดเด็ก
แบบฟอร์มรายงานกรณีที่เด็กถูกล่วงละเมิด
หลักจรรยาบรรณ หรือข้อปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ข้อตกลงปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก
ข้อตกลงปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กสำ�หรับผู้มาเยี่ยมโครงการ
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมของเยาวชนในกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อ
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ภาคผนวก 1: แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานกรณีมีข้อสงสัยหรือเกิดการล่วงละเมิดเด็ก
กรณีภายใน: ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลากรที่มีความเกี่ยวพันกับองค์กร
SS
สอบข้อเท็จจริงเป็นการภายใน อาจ

จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าว
หาขึ้น
SS
พักงานเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาเป็นการ
ชั่วคราว
SS
ให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสีย
หาย เช่น ติดต่อขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก
เป็นการเฉพาะ
SS
แจ้งให้ผู้รายงานกรณีดังกล่าวทราบว่า
เกิดอะไร และยุติความเกี่ยวพันของ
ผู้รายงานกับการดำ�เนินการกรณีดัง
กล่าว
SS
ดูแล ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่รายงาน
เช่น การกล่าวหาต่อผู้บริสุทธิ์จนกว่า
จะมีการพิสูจน์ทราบว่าผิดจริง
SS
แจ้งส่งต่อข้อมูลตามความเหมาะสม

บุคคลแจ้งข้อสงสัย
แจ้งให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองเด็กขององค์กร

กรณีภายนอก: ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกองค์กร สมาชิกชุมชน
หรือ องค์กรอื่น

SS
ติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

รายงานปากเปล่าและปรึกษาปัญหากับ
หัวหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

SS
เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก

แก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย และติดต่อ
NGOs ที่ทำ�งานด้านการคุ้มครองเด็ก
หรือตำ�รวจ = ส่งต่อผู้เสียหาย
SS
ตรวจสอบว่าผู้รายงานต้องการเปิดเผย
ตนเองกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงาน
ที่เราส่งต่อผู้เสียหายหรือไม่

รวบรวมข้อมูล

SS
กรอกแบบฟอร์มรายงาน

การคุ้มครองเด็ก
SS
เพิ่มเติมข้อมูลในแบบ
ฟอร์มตามที่มีการดำ�เนิน
การเกี่ยวกับผู้เสียหาย
และความก้าวหน้า
ของผู้เสียหาย
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ติดตามให้ความช่วยเหลือแก่
ครอบครัวและชุมชน
ตามสถานการณ์

ภาคผนวก 2: แบบฟอร์มรายงานกรณีที่เด็กถูกล่วงละเมิด
ชื่อและรายละเอียดของเด็ก
(รวมไปถึง เอกสารยืนยันตัวตนและเลขประจำ�ตัว):

ชื่อเจ้าหน้าที่และองค์กรที่กรอกแบบฟอร์ม และผู้ที่สัมภาษณ์เด็ก
เกี่ยวกับเหตุการณ์การล่วงละเมิดนี้:
วันที่ทำ�รายงาน:
กรณีลำ�ดับที่:

ที่อยู่ของเด็กและใครเป็นผู้ปกครองเด็ก?

ใครเป็นผู้ล่วงละเมิด?
(บันทึกข้อมูลให้ ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ หากไม่ทราบ ชื่อผู้
กระทำ�ผิดก็ให้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับคนผู้นั้นไว้)

ที่พักของเด็กปลอดภัยหรือไม่?
(ถ้าไม่ก็ต้องจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับเด็ก)
บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุเป็นเช่นไร?
(เช่น สถานที่ เวลา ฯลฯ)

มีใครอยู่ในเหตุการณ์อีกบ้าง?
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มีใครอื่นที่รู้เห็นการล่วงละเมิดหรือไม่? (ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน รวมไปถึงชื่อ และตัวแทนจากองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ความต้องการของเด็กเป็นอย่างไร (ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นต่อไป)?
เด็กต้องการความช่วยเหลือใดบ้าง?
(เช่นการรักษาพยาบาล และการให้ความดูแล)
ใครจะ เป็นผู้ให้ความดูแลในส่วนนี้?

ใครจะเป็นผู้ติดตามกรณีการล่วงละเมิดนี้ และกำ�หนดระยะเวลา
เป็นเช่นไร?

ต้องดำ�เนินการอย่างไรต่อไป? (ระบุบุคคลที่รับผิดชอบและเวลา)

บันทึกการติดตามผล การดำ�เนินการในลำ�ดับต่อมา และข้อมูลต่างๆ :
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วันที่:

การดำ�เนินการ/ข้อมูลต่างๆ
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บันทึกรายงานโดย:

ภาคผนวก 3: หลักจรรยาบรรณ หรือข้อปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
มูลนิธิตระหนักว่า ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านสิทธิเด็ก ที่มีความรับผิดชอบทั้งทางจริยธรรม และทางกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคน
ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะต้องได้รับความปลอดภัย เรายึดมั่นที่จะกำ�หนดและปฏิบัติตามซึ่งมาตรฐานสูงสุด
ในการปฏิบัติตนตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว หลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้จึงบังคับใช้สำ�หรับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้มาเยี่ยมชม รวม
ถึงทุกๆ คนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเด็กผ่านทางมูลนิธิ
ตระหนักเสมอว่า
SS มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นองค์กรด้านสิทธิเด็ก ยึดมั่นในการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก
SS มูลนิธิให้การสนับสนุนทรัพยากร และทำ�งานกับองค์กรที่ทำ�งานโดยตรงกับเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีความเปราะบาง หรือกลุ่มเด็ก
ชายขอบ ที่ดำ�รงชีวิตหรือเคยมีชีวิตอยู่ในสภาวะยากลำ�บาก และ/หรืออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง
SS คณะกรรมการ ลูกจ้างของมูลนิธิ หรือผู้มาเยี่ยมชมทุกคน อยู่ในสถานภาพที่เป็นเจ้าพนักงาน โดยมีความรับผิดชอบ ได้รับความไว้
วางใจ รักษาความลับได้
SS เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำ�หนดไว้ในถ้อยแถลงถึงข้อปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ (ณ ที่นี้ หมายถึง หลัก
จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน) โดยลงลายมือชื่อไว้ก่อนเริ่มงานกับมูลนิธิ
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ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของมูลนิธิทุกคนต้อง;
SS ละเว้นการกระทำ�ใดๆ ที่เป็นการกระทำ�รุนแรงต่อเด็ก ความผิดทางอาญา หรือกิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ กิจกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชน หรือกิจกรรมที่ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมูลนิธิ
SS เจ้าหน้าที่มีข้อห้ามเป็นพิเศษในการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี และไม่ซื้อบริการทางเพศกับบุคคล
ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
SS ละเว้นการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม และสื่อลามกเด็ก
SS ไม่นอนในห้องเดียวกับเด็กในระหว่างการเดินทาง ยกเว้นไว้เสียแต่ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น ซึ่งจะต้องหารือและขออนุญาตก่อนล่วงหน้า
ในทุกกรณีเจ้าหน้าที่ที่ทำ�งานกับมูลนิธิจะต้องไม่นอนร่วมเตียงเดียวกับเด็กที่ตนรู้จัก จากการปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ
SS ไม่จับต้องตัว อุ้ม จุมพิต กอด หรือสัมผัสเด็กด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
SS ละเว้นการทำ�เรื่องส่วนตัวแทนเด็ก ถ้าเรื่องนั้นๆ อยู่ในวิสัยที่เด็กสามารถกระทำ�เองได้ เช่น อาบน้ำ� แต่งตัวหรือเปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ
SS ละเว้นการกระทำ�ที่มีเจตนาทำ�ให้เด็กรู้สึกอับอาย ขายหน้า ลดคุณค่า หรือกระทำ�ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการละเมิดทางอารมณ์
SS ละเว้นการแบ่งแยกกีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือแสดงความชอบพอเด็กคนใดคนหนึ่งแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆ
SS ไม่ทำ�กิจกรรมตามลำ�พังกับเด็ก ในห้องที่ปิดประตูมิดชิด ห่างจากคนอื่น หรือในสถานที่สันโดษ
SS ไม่พาเด็กไปบ้านพักของตน หรือไปเยี่ยมบ้านของเด็กซึ่งเขาอาจอยู่ตามลำ�พังกับเด็กคนนั้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้เด็กพักค้างคืนที่บ้าน
ของตนโดยไม่มีผู้ดูแลอยู่ด้วย
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SS ไม่ควรอยู่ในภาวะมึนเมาด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หรือเสพยาเสพติดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อเด็ก
SS ไม่ควรตี หรือทำ�ร้ายร่างกายเด็ก หรือล่วงละเมิดเด็กทางกาย ถึงแม้การตีเด็กจะเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับได้ในท้องถิ่น
SS ไม่แสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็ก (เช่น การจ้างเด็ก“ช่วยงานบ้าน”) หรือเพื่อประโยชน์ทางเพศ
SS ไม่ควรให้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊คและสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆส่วนตัวแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว อัน
อาจนำ�มาสู่ความเสี่ยงต่อการคุ้มครองเด็ก และควรให้รายละเอียดการติดต่อของมูลนิธิแทน และสร้างความมั่นใจแก่เด็กว่าหากพวก
เขาต้องการความช่วยเหลือจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางการสื่อสารของมูลนิธิ
หากไม่สามารถปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้ว ต้องถูกดำ�เนินการอย่างเด็ดขาด รวมถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงและการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ และ/หรือนักสังคมสงเคราะห์ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิเด็ก

ลงนาม........................................................................................................
ชื่อ................................................................................................................
วันที่..............................................................................................................
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ภาคผนวก 4: ข้อตกลงปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก
สำ�หรับคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และตัวแทนที่ทำ�งานในนามของมูลนิธิ เพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)____________________________ ได้อ่านแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติ ที่แสดงไว้ในนโยบายคุ้มครองเด็ก
ของมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับหลักการต่างๆ รวมทั้งความสำ�คัญของการบังคับ
ใช้นโยบายคุ้มครองเด็ก และจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก ในระหว่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานให้กับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กอย่างเคร่งครัด

ลงนาม………………………………………………………………………
ชื่อ……………………………………………………………………………..
ตำ�แหน่ง………………………………………………………………............
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ภาคผนวก 5: ข้อตกลงปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กสำ�หรับผู้มาเยี่ยมโครงการ10
คุณต้องการมาเยี่ยมชมโครงการใช่ไหม คุณอาจมีโอกาสได้มาเยี่ยมโครงการของเรา เด็กๆ ก็ยินดีที่จะได้รู้จัก ผู้มาเยี่ยมจากที่ต่าง ๆ
การไปเยี่ยมโครงการในพื้นที่จะทำ�ให้คุณได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการพัฒนาของโครงการและเด็กๆ การเยี่ยมชมโครงการเป็น
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเสมอและจะช่วยสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เอกสารฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณ สิ่งสำ�คัญที่สุดคือจะต้องมีการเตรียมการในการเยี่ยมชมโครงการเพื่อให้ผู้เยี่ยม
ชมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประสบการณ์ทางบวกมากที่สุด นอกจากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางคุ้มครองเด็กที่สำ�คัญแล้ว เรายังมีข้อ
แนะนำ�ขององค์กรเพิ่มเติมสำ�หรับการเยี่ยมชมโครงการของคุณ
มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก อุทิศตนทำ�งานเพื่อสิทธิของเด็กและมีความรับผิดชอบต่อเด็กชายและเด็กหญิงทุก
คนในโลกนี้ การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี การปกป้องคุ้มครอง และการสร้างความปลอดภัยให้เด็กในโครงการจึงมีความสำ�คัญสูงสุด ในฐานะ
ที่คุณเป็นผู้เยี่ยมชมโครงการ/ผู้ให้ทุนของมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กบ่อยครั้งในช่วง
เวลาการมาเยี่ยมชมโครงการ ดังนั้นเราจึงอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองเด็กในระหว่างการเยี่ยมชมโครงการ ขอให้คุณอ่าน
โดยละเอียดและเซ็นชื่อเพื่อรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามแนวทางนั้น ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อหากมีคำ�ถาม และหากคุณไม่
แน่ใจในเรื่องอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม คุณสามารถสอบถามเราได้ ทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือทางเรา
ขออวยพรให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยี่ยมชมโครงการ ไม่ใช่แต่เฉพาะประสบการณ์ของคุณแต่รวมถึงประสบการณ์
ของเจ้าหน้าที่ เด็กๆ และเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการด้วย
_____________
10. ดัดแปลงจากนโยบายคุ้มครองเด็กของ Kindernothilfe
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กฎทั่วไปสำ�หรับการเยี่ยมชมโครงการ:
SS ผู้ให้ทุนคือแขกผู้มาเยี่ยมโครงการไม่ใช่ตัวแทนของมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ด้วยเหตุนี้เราขอความร่วมมือ
คุณห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งหรือต่อว่าเจ้าหน้าที่โครงการ รวมถึงการ
ปฏิเสธการขอเงินด้วย
SS กรุณาศึกษากฎต่างๆ ระหว่างการเยี่ยมชมโครงการและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่ หากคุณมีข้อกังวลใจหรือมีประสบการณ์ที่
น่ากังวล ทางเรายินดีตรวจสอบหลังจากการเยี่ยมชมโครงการของคุณได้เสร็จสิ้นแล้ว
SS การเยี่ยมชมโครงการต้องปรับให้เข้ากับกิจวัตรประจำ�วันของเด็ก เพื่อไม่ทำ�ให้เกิดความวุ่นวายในชุมชน
SS กรุณางดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณโครงการหรือต่อหน้าเด็ก
SS เคารพความเชื่อและความศรัทธาของเด็กต่อศาสนาที่เขานับถือ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงความเชื่อและความศรัทธาของเด็กไม่ว่ากรณี
ใดๆ
SS เจ้าหน้าที่โครงการต้องอยู่กับคุณตลอดเวลาหากคุณต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก องค์กรภาคีต้องการให้มีกฎเหล่านี้เนื่องด้วยเหตุผล
ของความรับผิดชอบทางกฎหมาย
SS กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกพื้นที่โครงการ (เช่น การเดินทางไปในที่อื่นกับเด็กในอุปถัมภ์) อาจก่อให้เกิดข้อสงสัย แม้ว่าสิ่งที่สงสัยอาจไม่ได้
เป็นความจริง
SS หากคุณต้องการถ่ายรูปกับใครก็ตามโดยเฉพาะกับเด็กๆในระหว่างเยี่ยมชมโครงการ คุณสามารถทำ�ได้หากได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล
โครงการและจากเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เคร่งครัดในพื้นที่และเพื่อคุ้มครองเด็ก
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SS หากมีการถ่ายรูป

ควรเคารพและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กเสมอ ไม่ควรถ่ายรูปเด็กที่ใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสม กรุณาเคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กโดยการไม่โพสรูปถ่ายของเด็กบนสื่อออนไลน์หลังจากการเยี่ยมโครงการ (สื่อโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ)
SS ขอความร่วมมือคุณแต่งตัวให้เหมาะสมกับประเทศที่คุณเดินทางไปเยี่ยมโครงการ และหลีกเลี่ยงการสร้างความสนใจในฐานะทาง
เศรษฐกิจของคุณด้วยการแต่งตัว (เช่น การใส่เครื่องประดับราคาแพง) หรือการใช้จ่ายเงินจำ�นวนมากในพื้นที่
SS โดยทั่วไปแล้ว คุณควรหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่เด็กหรือครอบครัวที่ร่วมโครงการ แต่คุณอาจจัดงานเลี้ยงเล็กๆ หรือบริจาคสิ่งของ
ให้แก่โครงการ (เช่น การบริจาคเกมส์ หรืออุปกรณ์กีฬา) เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนในโครงการได้ใช้และมีส่วนร่วม หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ
ก่อนที่คุณจะเยี่ยมชมโครงการ ทางเรายินดีให้คำ�แนะนำ�แก่คุณ
มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ทำ�หน้าที่สำ�คัญต่างๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเด็กยากไร้ให้สอดคล้องกับประเทศ
ศาสนา สังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ รวมถึงการเคารพความรู้สึกของชุมชน ค่านิยมและจารีตประเพณี โดยไม่ทำ�ลายคุณค่าของชุมชนและไม่
สร้างช่องว่างให้แก่คนยากจนและคนรวย
การมาเยี่ยมชมโครงการของคุณสามารถช่วยสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการทำ�งานของมูลนิธิฯ เราขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพ
และปลอดภัย รวมทั้งได้พบผู้คนและประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการมาเยี่ยมชมโครงการของเรา
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ด้วยการลงลายมือชื่อนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบข้อมูลการเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กแล้วและยินดีที่จะปฏิบัติตาม
ชื่อและนามสกุล:……………………………………………………………………………………………
ตำ�แหน่งและองค์กร:……………………………………………………………………………………
ที่อยู่:………………………………………………………………………………………………………
สถานที่/วันที่:…………………………………………………………………………………………………
ลายเซ็น:…………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก 6: แบบฟอร์มแสดงความยินยอมของเยาวชนในกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อ11
(ข้าพเจ้า) ___________________________________________________________________ชื่อของเด็ก/เยาวชนในโครงการ
วายพีพี) อาศัยอยู่ที่ _____________________________________ (ที่อยู่และประเทศ) อนุญาตให้มีการใช้ภาพถ่าย วีดีโอ หรือ
ถ้อยคำ�การให้สัมภาษณ์ของข้าพเจ้าโดยผู้จัด หรือผู้สื่อข่าว ระหว่าง ____________________________________ (ชื่อกิจกรรม
เกี่ยวกับสื่อ) ___________________________ (วันที่) ในการรณรงค์ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าว หรือเรื่องราวที่ผู้คนให้ความสนใจ
ทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ หรือสิ่งตีพิมพ์สื่อต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำ�ไปใช้ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้านสื่อเท่านั้น และเพื่อเพิ่มความ
ตระหนักในประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์จากเด็ก และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ การให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นในช่วงของการมีกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อ และมีทีมงานด้านสื่ออยู่ด้วยเท่านั้น และ
ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะไม่ตอบคำ�ถามที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการตอบ
ลายเซ็น _______________________________________________
วันที่ _____________________________
_____________
11. การคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการความร่วมมือของเยาวชน (วายพีพี) เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล

42

43

งเพ

ศจ า
กเดก
็

ิก
ยุต
พื่อ
มูลนิธิเ

าร
แส ว
์ทา
งหาประโยชน

ECPAT FOUNDATION
426/22 หมู่บ้านกกกาแล ตำ�บลริมกก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 66 (0) 53 750 167 โทรสาร : 66 (0) 53 750 164
อีเมลล์ : ecpattk@loxinfo.co.th
เว็บไซด์ : www.ecpat-thailand.org
44

