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ค�ำน�ำ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 22.3 ล้านคนจากทั่วโลกเดินทาง
เข้ามาในปี 2556 เทียบเท่ากับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นจาก
ปี 2555 ถึง 27.5% การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้น�ำมาซึ่งโอกาส
ที่ดีมากมายแก่ประเทศไทยและชุมชนต่างๆ
ในขณะเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เรายังเห็นการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างการท่องเที่ยวและการแสวงประโยชน์จากเด็ก ในประเทศไทย
เราจะเห็นเด็กกลุ่มเสี่ยงและครอบครัวของเขาจ�ำนวนมากที่เร่หาเงิน
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งเด็กหญิงและชายก็สามารถท�ำงานใน
ธุรกิจที่สภาวะแวดล้อมไม่ปลอดภัยนัก เด็กๆ เหล่านี้หาเงินเลี้ยงชีพ
จากการขายของที่ระลึกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือขัดรองเท้า
โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ เหล่านี้จะไม่ได้ไปโรงเรียน ดังนั้นเด็กๆ
กลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกทารุณกรรมทางร่างกาย
ทางอารมณ์และทางเพศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงเด็กหญิงและชายตกเป็นเหยื่อของการถูกทารุณกรรมและแสวงประโยชน์ทางเพศ
รวมถึงจากการเดินทางท่องเที่ยวด้วย ผู้กระท�ำทารุณกรรมทางเพศเด็กจะมีเป้าหมายไปยังเด็กๆ ที่ท�ำงาน
บนท้องถนนหรือสถานประกอบการที่ไม่เป็นทางการ โดยผู้กระท�ำทารุณกรรมอาจจะใช้วิธีอื่นเพื่อเข้าถึงตัวเด็ก
กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้โดย การเข้าไปท�ำงานในโรงเรียนหรือสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ
รัฐบาลออสเตรเลียได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย (Project Childhood:
Prevention Pillar) เพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาการแสวงประโยชน์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงด้วยวงเงิน 7.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (2554-2557) โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยถือเป็นโครงการ ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาจาก
โครงการป้องกันเด็กจากการทารุณกรรมอื่นๆ ที่รัฐบาลออสเตรเลียได้สนับสนุนมาก่อนหน้านี้แล้ว
โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่าง ศุภนิมิตและส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาอันร้ายแรงของการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการท่องเที่ยว โครงการนี้ได้ด�ำเนินงานอยู่ในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทยและ
เวียดนามเช่นกัน โดยมีแนวทางการท�ำงานทั้งในเชิงป้องกันและปกป้องคุ้มครอง
ในประเทศไทย โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยด�ำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ท�ำงาน
ร่วมกันกับรัฐบาลและชุมชนเพื่อป้องกันทั้งเด็กชายและหญิงจากการมิให้ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์
ทางเพศจากการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมท�ำงานส�ำคัญนี้ในระดับ
ประเทศและระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากงานวิจัยของศุภนิมิตแสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างอย่างมากในเรื่องความรู้และความเข้าใจในระดับท้องถิ่นใน
เรื่องการทารุณกรรมทางเพศเด็กและสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เรารู้ว่าผู้กระท�ำทารุณกรรมเด็กมักจะเอาเปรียบ
โดยใช้ช่องโหว่ในความรู้และการเข้าใจที่ผิด เพื่อเข้าถึงและกระท�ำทารุณกรรมเด็กหญิงและเด็กชาย จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่คนในชุมชนต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้
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มันจึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นปัจจุบันจะช่วยให้
พวกเขาสามารถคุ้มครองเด็กจากอันตรายและสั่งสอนพวกเขาว่าจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้อย่างไร ดังนั้น
พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กจึงมีบทบาทส�ำคัญที่สุดในการคุ้มครองเด็กจากอันตราย
นี่คือเหตุผลที่ การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม: คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อ
แม่และผู้ดูแลเด็ก จึงเป็นเอกสารที่มีคุณค่ามาก เพราะว่ามีค�ำแนะน�ำที่ง่ายจะท�ำตามและมีเครื่องมือส�ำหรับการ
ด�ำเนินการเวทีอภิปรายกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก คู่มือวิทยากรประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่วิทยากร
ต้องการเพื่อด�ำเนินกิจกรรม ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้สื่อทัศนูปกรณ์หรือเทคโนโลยี
น้อยที่สุด เอกสารในคู่มือนี้ก็ได้ถูกน�ำไปใช้แล้วโดยเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษมูลนิธิแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ พะเยา ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งพันธมิตรการท�ำงาน ดิฉันหวังว่าเอกสารที่ได้จัดพิมพ์อย่างเป็นทางการนี้จะได้ถูก
เผยแพร่ออกไปสู่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศไทย และมีส่วนช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันเด็กและเยาวชน
จากการทารุณกรรมทางเพศต่อไป
ดิฉันขอสนับสนุนให้มีการใช้คู่มือการอบรมนี้ ขอขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียและศุภนิมิตส�ำหรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการและการด�ำเนินการที่ผ่านมา

(นางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์)

ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
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ความเป็นมา
รัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้ริเริ่มโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยเพื่อคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ
ในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม (พ.ศ. 2554- 2557) โครงการนี้เป็นการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างศุภนิมิตและส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime) โดยการน�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินงานแบบคู่ขนาน
ซึ่งเน้นทั้งงานด้านการป้องกันและการคุ้มครองเด็กในขณะเดียวกัน
ศุภนิมิตท�ำงานร่วมกับรัฐบาล และชุมชนเพื่อป้องกันเด็กจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการทารุณกรรมทางเพศใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการให้ความรู้และทักษะผ่านทางการศึกษาและการสื่อสารกับสมาชิกชุมชนรวมไปถึง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปลอดภัยต่อเด็กมากขึ้น
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจของชุมชนเรื่องการทารุณกรรมทางเพศเด็ก รวมถึงงานด้านการศึกษาและ
การสื่อสารของโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย ช่วยให้โครงการมีข้อมูลที่เหมาะสมตามบริบทของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเป็นข้อมูลปัจจุบันมาเติมช่องว่างทางองค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่ พร้อมทั้งหักล้างความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับ
การทารุณกรรมทางเพศเด็ก ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมได้ ดังนั้นการที่พ่อแม่
และผู้ดูแลเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์เกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กจึงถือว่ามี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเป็นการประชุมที่มีความยืดหยุ่น และมีเนื้อหา
ที่เข้าใจง่ายโดยเน้นการให้ความรู้และทักษะพื้นฐานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากการถูก
ทารุณกรรมทางเพศ คู่มือวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กนี้ให้
แนวทางและเครื่องมือที่ง่าย วิทยากรสามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินการฝึกอบรมได้ในเวลาสองชั่วโมง
คู่มือจะแจกแจงขั้นตอนและข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการฝึกอบรมไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งวิทยากรควร
ศึกษาคู่มืออย่างละเอียดในขั้นต้นและใช้คู่มือดังกล่าวเพื่อการเตรียมตัว และสามารถเพิ่มเติมหรือปรับเนื้อหาให้
เหมาะสมกับผู้เข้าประชุมแต่ละคนได้ คู่มือฉบับอิเลคโทรนิคสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://www.childsafetourism.org และ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
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การใช้คู่มือ
คู่มือนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสามส่วน คือ

ส่วนที่ 1: ขั้นเริ่มต้น (เตรียมการก่อนการประชุม/ฝึกอบรม)
ส่วนนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่วิทยากรจ�ำเป็นต้องทราบเพื่อเตรียมตัวก่อนจัดประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม สถานที่จัดประชุม การจัดเตรียมอุปกรณ์ และแนวทางพิเศษในการน�ำเสนอหัวข้อ
เกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กที่ซึ่งเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์
ส่วนนี้จะแนะน�ำขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยให้วิทยากรน�ำเสนอทุกแง่มุมของการร่วมกันอภิปรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้พาวเวอร์พอยต์น�ำเสนอข้อมูลต่อพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://www.childsafetourism.org และ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบและปรับให้เหมาะสมตามบริบทของประเทศและชุมชนนั้นๆ หากไม่สามารถใช้พาวเวอร์พอยต์ฉาย
หรือจัดพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวลงในกระดาษฟลิปชาร์ตได้ แนะน�ำให้วิทยากรใช้คู่มือสไลด์นี้เป็นแนวทางในการ
น�ำเสนอ นอกจากนี้คู่มือสไลด์ยังเสนอแนะน�ำกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุม พร้อมๆ ไปกับการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้อภิปรายและ/หรือแสดงความคิดเห็นในขณะเดียวกัน

ส่วนที่ 3: ภาคผนวก
ภาคผนวกประกอบด้วยเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยวิทยากรในการด�ำเนินการประชุมและประเมินเพื่อทบทวน
บทเรียนที่ได้รับและน�ำข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้ในการประชุมครั้งต่อไป เอกสารข้อมูลข้างต้นมีดังต่อไปนี้
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•

บัตรข้อมูลให้ผู้เข้าฝึกอบรม/ประชุมน�ำกลับ

•

แบบบันทึกข้อมูลของผู้เข้าฝึกอบรม/ประชุม

•

แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม/การประชุม

•

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม

•

บัตรค�ำตอบส�ำหรับแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

•

ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

•

ตารางรายงานจากวิทยากรหลังการฝึกอบรม
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ขั้นเริ่มต้น (เตรียมการ
ก่อนการฝึกอบรม)

1

ส่วนที่ 1: ขั้นเริ่มต้น

ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 1: ขั้นเริ่มต้น

ขั้นเริ่มต้น

(เตรียมการก่อนการฝึกอบรม)
คุณสมบัติของวิทยากร

เนื่องจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทารุณกรรม
ทางเพศเป็นหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อน จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกวิทยากรอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้
ผู้ที่มีศักยภาพและมีทักษะอย่างแท้จริงในการจัดการฝึกอบรม
วิทยากรจะต้องมีความรู้และทักษะเหล่านี้ ดังต่อไปนี้
•

มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็ก

•

มีประสบการณ์การท�ำงานกับชุมชน ในเรื่องของการศึกษาชุมชน การด�ำเนินการประชุมเเลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การสอน และการฝึกอบรมในชุมชน

•

สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และสามารถน�ำวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลากหลาย
รูปแบบมาปรับใช้ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ตามที่ได้ตั้งไว้

นอกจากการน�ำเสนอการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการทารุณกรรมเด็กโดยเฉพาะในเรื่องการ
ทารุณกรรมทางเพศ แล้ววิทยากรจะต้องสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการอภิปราย
ได้ด้วย เช่น ตอบค�ำถามเฉพาะทางเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กที่ต้องใช้ความรู้และทักษะในการอธิบาย
เพื่อให้ค�ำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการช่วยค้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งอาจเคย
ตกเป็นผู้เสียหายจากการทารุณกรรมมาก่อนด้วย เนื่องจากหัวข้อของการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทารุณกรรมทางเพศซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ทางเพศที่อาจจะเกิดจากความยินยอม
หรือไม่ยินยอมก็ตาม ดังนั้นวิทยากรจึงต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่แสดงทัศนคติ อคติ หรือเลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องเพศ วิถีทางเพศ (การเลือกที่จะเป็นเพศใดเพศหนึ่งของบุคคลนั้นๆ
โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเพศดั้งเดิมของตน) และอัตลักษณ์ทางเพศ (การแสดงพฤติกรรมตามเพศที่ตนเองเลือกขึ้นมา)
เพราะการมีทัศนคติล�ำเอียงหรือเลือกปฏิบัติต่อเพศ วิถีทางเพศ เชื้อชาติ ฯลฯ นั้นไม่สอดคล้องกับสิทธิสากล
ของเด็ก และอาจส่งผลให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะถูกทารุณกรรม ด้วยเหตุนี้วิทยากรจึงควรศึกษาแนวทาง
เสนอแนะในการจัดฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กซึ่งได้รวบรวมไว้แล้วในคู่มือเล่มนี้ก่อนที่จะด�ำเนินการประชุม/
ฝึกอบรมในข้างต้น
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ใครควรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (กลุ่มเป้าหมาย)
การประชุมนี้จัดขึ้นส�ำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก (เด็กคือใครก็ตามที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี) ซึ่งรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้
•
•

4

พ่อหรือแม่ของเด็ก หากเป็นไปได้ทั้งพ่อและแม่ควรเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ผู้ดูแลเด็ก ด้วยเหตุผลที่หลากหลายท�ำให้เด็กไม่สามารถอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเต็มเวลาของพ่อแม่ที่
แท้จริงได้ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงได้รวมเอาผู้ดูแลเด็กเข้ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย
ผู้ดูแลเด็กในที่นี้หมายรวมไปถึงญาติโดยสายเลือด พ่อแม่อุปการะ ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้ใหญ่คนอื่นๆ
ที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก

ส่วนที่ 1: ขั้นเริ่มต้น

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียนรู้
หลังจากจบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ควรจะมีความเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

เข้าใจว่าการทารุณกรรมทางเพศเด็กคืออะไร
ตระหนักว่าเด็กสามารถตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการทารุณกรรมได้อย่างไร
เข้าใจว่าเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายของการทารุณกรรมทางเพศไม่ควรถูกต�ำหนิหรือถูกกล่าวโทษไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
เข้าใจประเด็นเฉพาะในเรื่องของการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เกิดขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยว
เข้าใจวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ
ใช้ปฏิบัติการและพฤติกรรมเชิงรุกในการคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ
รู้ว่าจะต้องท�ำอย่างไรเมื่อเผชิญกับปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็ก
รู้จักกลไกช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ต้องการ
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คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

สิ่งที่จ�ำเป็นในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วม
ประชุม

• โดยหลักการแล้วจ�ำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรอยู่ที่ 20-25 คน ซึ่งเป็น
จ�ำนวนที่เหมาะในการจัดอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน หากกลุ่มใหญ่เกิน 40 คนก็จะท�ำให้

สถานที่

• วิทยากรควรเลือกสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และสะดวกสบายมากเท่าที่จะเป็นได้ส�ำหรับ

ต้องใช้เวลานานยิ่งขึ้นในการอภิปรายและการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจจะไม่สามารถ
ท�ำได้อย่างทั่วถึงภายในเวลาที่ก�ำหนด
• บางครั้งอาจจ�ำเป็นต้องจัดกลุ่มให้เล็กหรือใหญ่กว่าจ�ำนวนที่ระบุมาข้างต้นซึ่งสามารถท�ำได้ โดยการที่
วิทยากรปรับวิธีการน�ำเสนอเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เข้าร่วม
• เนื่องจากหัวข้อและเนื้อหาของการประชุมมีความละเอียดอ่อน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นในประเด็น
เหล่านี้อาจแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย จึงอาจจ�ำเป็นต้องแบ่งกลุ่มอภิปรายตามเพศ แต่อย่างไร
ก็ตามวิทยากรควรให้ความส�ำคัญกับความสมดุลระหว่างจ�ำนวนของผู้เข้าร่วมทั้งเพศชายและหญิง
ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนของพ่อและแม่ของเด็ก และจ�ำนวนของหญิงและชายที่เป็นผู้ดูและเด็ก บ่อยครั้งที่
พบว่าช่วงเวลาการจัดประชุมมีผลต่อการเข้าร่วมของทั้งเพศหญิงและเพศชาย เช่น การจัดประชุม
ตอนกลางคืนหรือวันหยุด (ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของชุมชนนั้นๆ) อาจมีผลต่อจ�ำนวนผู้เข้าประชุม
• เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการประชุมนี้เป็นกลุ่มของผู้ใหญ่ และข้อมูลบางอย่างที่อภิปรายในที่ประชุม
อาจไม่เหมาะกับเด็ก ดังนั้นในระหว่างที่มีการประชุม เด็กจึงควรถูกแยกออกมาอยู่ในบริเวณที่เป็น
สัดส่วนแต่ใกล้เคียงกับที่ประชุม โดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมท�ำและมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้คอยดูแลในขณะ
เดียวกัน
• ในภาคผนวก 2 จะมีแบบบันทึกการเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งใช้บันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมแต่ละคนด้วย
ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ สถานที่ดังกล่าวควรเป็นที่ที่ผู้คนคุ้นเคยและเป็นจุดศูนย์กลางในการท�ำ
กิจกรรมร่วมกันของชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ศูนย์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งวิทยากรควรให้การดูแล
ความสะดวกเป็นพิเศษต่อผู้เข้าร่วมที่เป็นบุคคลพิการ

• หากเป็นไปได้ควรจัดเก้าอี้เป็นวงกลมหรือตัวยู เพราะการจัดลักษณะนี้เอื้อต่อการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจจะนั่งกับพื้นและไม่ใช้เก้าอี้หรือโต๊ะเลยก็ได้ ในบางกรณี
อาจจ�ำเป็นต้องจัดการประชุมนอกอาคาร ซึ่งวิทยากรควรเตรียมสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัวให้มากเท่า
ที่จะท�ำได้

กลุ่มครึ่งวงกลม

เหมาะส�ำหรับการอบรม
แบบไม่เป็นทางการ (ไม่มีโต๊ะ)
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รูปตัวยู

มักจะใช้ส�ำหรับการอบรมที่ีเรียนจาก
วิทยากรโดยตรง

ส่วนที่ 1: ขั้นเริ่มต้น

อุปกรณ์

• วิทยากรควรค�ำนึงถึงระดับการศึกษาและความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วมประชุม จึงควรปรับ

เอกสารแจก
ผู้เข้าร่วม
ประชุม

ควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน

วิธีการน�ำเสนอและเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมแต่ละคน
• การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบจะช่วยเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของทรัพยากรที่มีในชุมชนนั้นๆ และสามารถใช้สื่อทัศนูปกรณ์หลากหลายรูปแบบได้
• ในที่ซึ่งมีไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ วิทยากรก็สามารถใช้เครื่องฉายขึ้นจอในส่วนของพาวเวอร์พอยต์
น�ำเสนอต่อตัวแทนชุมชน ในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ หรืออาจมีแต่ต้องการมั่นใจว่า
มีอุปกรณ์พร้อมที่จะด�ำเนินการประชุมได้ในกรณีฉุกเฉิน (โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดการขัดข้องของ
กระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า) อาจใช้การพิมพ์หรือเขียนแทนในการน�ำเสนอ เช่น พิมพ์เนื้อหาใน
พาวเวอร์พอยต์ลงในกระดาษฟลิปชาร์ต หรือเขียนเฉพาะหัวข้อส�ำคัญๆ ลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ และ
อธิบายรายละเอียดในระหว่างการน�ำเสนอก็ได้
• วิทยากรอาจจัดการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยไม่ใช้สื่อทัศนูปกรณ์ใดๆ เลยก็ได้

• บัตรข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำกลับ (ภาคผนวก 1)
• บัตรค�ำตอบส�ำหรับแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมในภาคผนวก 5 หรือ หากวิทยากรต้องการให้

ผู้เข้าร่วมประชุมท�ำแบบทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษรก็สามารถแจกแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

(ภาคผนวก 3 และ 4) ให้แต่ละคนได้

• แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม (ภาคผนวก 7) วิทยากรอาจแจกเอกสาร

ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมเขียนแสดงความคิดเห็นได้ แต่จะเป็นการดีกว่าถ้าให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายน�ำเสนอ
โดยการพูด
เอกสารที่แจกผู้เข้าร่วมข้างต้นควรปรับให้เหมาะสมตามความสามารถในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกันของผู้เข้าร่วม

อุปกรณ์อื่นๆ

• กระดาษฟลิปชาร์ต หรือ กระดาน
• ปากกามาร์คเกอร์ หรือ ชอล์ก
• ลูกบอลนิ่มๆ (ทางเลือก ส�ำหรับวิธีการแนะน�ำตัวที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม)
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คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

ระยะเวลาของการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง แต่สามารถใช้เวลามากกว่านี้
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดกิจกรรมและการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
ตารางต่อไปนี้จะแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ส�ำหรับแต่ละหัวข้อและการท�ำกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรม
ทางเลือกในกรณีที่มีเวลาจ�ำกัด ในคู่มือสไลด์ (ส่วนที่ 2) ก็จะใส่เครื่องหมาย ∞ ส�ำหรับสไลด์ที่ส�ำคัญไว้ด้วย

หัวข้อ

เนื้อหา

ส�ำคัญ/จ�ำเป็น ทางเลือก

แนะน�ำ

แนะน�ำวิทยากร

∞

เรามาที่นี่ท�ำไม

∞

กิจกรรม: ระดมความคิด: พ่อแม่
และผู้ดูแลเด็กท�ำอะไร
กิจกรรม: แบบทดสอบก่อนการ
ประชุม

5 นาที

∞

แนะน�ำผู้เข้าร่วมประชุม

ระยะเวลา
ภายใน 15 นาที
5 นาที

∞

ภายใน 10 นาที

∞

10 นาที

∞

20 นาที

เราควรท�ำอย่างไร 1. ข้อมูลใดที่เราจ�ำเป็นต้องรู้
เพื่อให้การ
ผู้เสียหายคือใคร
คุ้มครองเด็กมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ท�ำทารุณกรรมคือใคร เขาท�ำอย่างไร

∞

5 นาที

∞

20 นาที

อะไรคือผลกระทบจากการทารุณกรรม
ทางเพศเด็ก

∞

5 นาที

การทารุณกรรม
ทางเพศเด็กคือ
อะไร

การทารุณกรรมเด็กคืออะไร
การทารุณกรรมทางเพศเด็กคืออะไร

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี
ดิจิตอลกับการทารุณกรรมเด็ก

∞

15 นาที

ค�ำถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็น/
อภิปราย: ความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของเด็กที่เป็นผลจากการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

∞

5 นาที

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว
กับการทารุณกรรมเด็ก
ค�ำถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็น/
อภิปราย: ความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของเด็กที่มีผลจากการ
เจริญเติบโตของการท่องเที่ยว
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∞

5 นาที

∞

5 นาที

ส่วนที่ 1: ขั้นเริ่มต้น

หัวข้อ

เนื้อหา

ส�ำคัญ/จ�ำเป็น ทางเลือก

ระยะเวลา

2. เราจะคุยกับลูกของเราอย่างไรเกี่ยวกับการ

ดูแลตนเองให้ปลอดภัย

ค�ำถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็น/
อภิปราย: พฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองที่คุณเห็นด้วยและสนับสนุน

∞

10 นาที

การสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและไว้วางใจ

∞

5 นาที

การพูดคุยกับเด็กในเรื่องเพศและเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเพศ

∞

10 นาที

การสอนวิธีการป้องกันตัวเอง

∞

15 นาที

3. สัญญาณที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจมีความเสี่ยง

∞

5 นาที

∞

5 นาที

คืออะไร

4. หาความช่วยเหลือได้จากที่ไหนบ้าง

แหล่งข้อมูลในชุมชน

สรุป

กิจกรรม: ท�ำแผนที่แหล่งข้อมูลใน
ชุมชน

∞

ภายใน 15 นาที

กิจกรรม: ท�ำแผนปฏิบัติการ

∞

ภายใน 15 นาที

กิจกรรม: ประเมินผลผู้เข้าร่วม
ประชุม

∞

5 นาที

กิจกรรม: แบบทดสอบหลังการ
ประชุม

∞

10 นาที

∞

5 นาที

ปิดการประชุม
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คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

แนวทางพิเศษในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
ข้อพึงระวังต่อวิธีการด�ำเนินการประชุม
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็กโดยเฉพาะการทารุณกรรมทางเพศเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน
จึงจ�ำเป็นที่วิทยากรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนโดยกลั่นกรองค�ำพูดเพื่อ
แสดงความเคารพและให้เกียรติต่อบุคคลอื่น ดังนั้น วิทยากรจึงควรน�ำเสนอการพูดคุยที่ไม่เน้นการเผชิญหน้า
ก่อนเริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก ตามที่แนะน�ำไว้ในคู่มือสไลด์ การให้ผู้เข้าร่วมได้แนะน�ำ
ตนเองจะช่วยเปิดทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ซึ่งท�ำให้เขารู้สึกสะดวกใจที่จะมีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้นเมื่อการประชุมด�ำเนินต่อไป

เตรียมรายละเอียดและข้อมูลที่ติดต่อได้ของผู้ให้ค�ำปรึกษาหรือหน่วยงานบริการส่งต่อ
เพื่อการช่วยเหลือขั้นต่อไป
วิทยากรต้องตระหนักเสมอว่าอาจมีผู้เข้าร่วมบางคนที่เคยเป็นผู้เสียหายจากการทารุณกรรมมาก่อน และแต่ละคนจะมี
ปฏิกริยาตอบสนองต่อการทารุณกรรมที่ตนเองประสบมาแตกต่างกัน เช่น บางคนอาจไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
แต่การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจท�ำให้เขาคิดถึงความทรงจ�ำอันเจ็บปวดนี้ขึ้นมาอีก1 ดังนั้นวิทยากร
จึงควรให้ความส�ำคัญกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าว หากมีคนต้องการพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว
ให้เชิญเขาไปพูดในที่ซึ่งเป็นส่วนตัว (ระหว่างช่วงพักหรือช่วงสรุปการอภิปราย) ขณะเดียวกันวิทยากรควรมีข้อมูลที่
ติดต่อได้ของผู้ให้ค�ำปรึกษาหรือหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เข้าร่วมที่ต้องการปรึกษาเรื่องของเขา
ในรายละเอียดต่อไป

ต้องรายงานทันทีที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเด็กซึ่งอาจถูกทารุณกรรม
เป็นไปได้ที่ผู้เข้าร่วมบางคนอาจให้ข้อมูลซึ่งบ่งบอกว่าอาจมีเด็กที่ก�ำลังถูกทารุณกรรมอยู่ในครอบครัวของพวกเขา
ในชุมชน หรือที่อื่นๆ ข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งและต้องถูกเก็บรักษาเป็น
ความลับ พร้อมกับได้รับการตอบสนองในทางปฏิบัติอย่างทันท่วงที โดยต้องมีการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม
ในท้องถิ่น (เช่น องค์กรเอกชนไม่แสวงก�ำไร และเจ้าหน้ารัฐที่ในชุมชนนั้นๆ) วิทยากรต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน
เหล่านี้เพื่อสามารถส่งต่อข้อมูลที่ได้รับทราบมาในการสืบสวนต่อไป พึงตระหนักเสมอว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยทั้งหมดจะ
ต้องถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมทันที

ตอบค�ำถามและ/หรือตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ยุ่งยากด้วยความเข้าใจและความ
ระมัดระวัง
เป็นเรื่องส�ำคัญที่วิทยากรควรจะค�ำนึงถึงและเคารพในภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมประชุม แต่วิทยากรไม่ควร
ยอมรับการน�ำวัฒนธรรมมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการทารุณกรรมเด็กเป็นอันขาด
ในระหว่างการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจมีค�ำถามเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งวิทยากรควร
เตรียมค�ำตอบให้พร้อม และต้องเป็นค�ำตอบที่ชัดเจน เปิดเผยและตรงประเด็น โดยเน้นว่าเด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
จากการทารุณกรรม โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของเขา การสร้างตราบาป ความอคติและ
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บุคคลซึ่งเคยถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยเด็กมักจะพยายามลบเลือนหรือปิดกั้นความทรงจ�ำจากประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยให้
ตนเองผ่านพ้นความทรงจ�ำที่เลวร้ายนั้นไปได้

ส่วนที่ 1: ขั้นเริ่มต้น

การเลือกปฏิบัติ หรือการเพิกเฉยของชุมชนต่อประเด็นวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของเด็ก อาจผลักดันให้เด็ก
บางคนตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรม
วิทยากรไม่ควรเพิกเฉยและควรมีวิธีการจัดการอย่างเหมาะสมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมยกประเด็นใดก็ตามที่ยังคงเป็น
ความเชื่อผิดๆ หรือไม่เป็นผลดีต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่เด็ก เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
เสื้อผ้าของเด็กหญิงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการอภิปราย และเป็นการแสดงอคติเกี่ยวกับความเป็นหญิงหรือชาย
ซึ่งจะคล้ายกับกรณีการกล่าวโทษ/ต�ำหนิผู้เสียหาย (เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการทารุณกรรม) ที่ไม่ควรกระท�ำไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ดังนั้นวิทยากรจึงไม่ควรสนับสนุนการอภิปรายในลักษณะนี้ แต่ควรเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมุ่งไปที่การอภิปราย
เนื้อหาหลักของการอบรมซึ่งก็คือการให้ความคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม
บางครั้งวิทยากรอาจพบกับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาในการประชุม (เช่น ชอบโต้เถียง พูดไม่หยุด
มีทัศนคติไม่ดี ไม่เคารพกฎระเบียบของการประชุม หรือไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะเชื่อว่าตนเองรอบรู้ทุกเรื่อง)
วิธีแก้ปัญหาในกรณีเช่นนี้คือการพยายามลดการเผชิญหน้าและโอกาสที่จะเกิดการโต้เถียงกันในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเอง
โดยการให้ผู้เข้าร่วมที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการน�ำเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องที่เขาให้ความส�ำคัญ และ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ไปด้วยในขณะเดียวกัน
ที่ส�ำคัญก็คือตลอดช่วงเวลาการประชุม วิทยากรต้องเน้นย�้ำกับผู้เข้าร่วมว่าชุมชนไม่ควรกล่าวโทษ หรือต�ำหนิเด็กที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการทารุณกรรมทางเพศไม่ว่าในกรณีใดๆ
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บันทึก
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ส่วนที่ 3: ภาคผนวก

คู่มือสไลด์
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ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

ส่วนที่ 2

คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

คู่มือสไลด์
ส่วนนี้จะให้ค�ำแนะน�ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยให้วิทยากรน�ำเสนอทุกแง่มุมของการประชุมเเลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น พาวเวอร์พอยต์น�ำเสนอข้อมูลต่อพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก สามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://www.childsafetourism.org และ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
วิทยากรควรศึกษาและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ การน�ำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์
เป็นการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และจดจ�ำเนื้อหาหลักที่ส�ำคัญใน
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น หากไม่สามารถใช้พาวเวอร์พอยต์ฉายบนจอหรือจัดพิมพ์ข้อมูล
ดังกล่าวลงในกระดาษฟลิปชาร์ตได้ ก็ให้วิทยากรใช้การพูดน�ำเสนอแทน วิทยากรควรพยายามสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยการเพิ่มรายละเอียดในสไลด์และสอดแทรกกิจกรรมในช่วงเวลาที่แนะน�ำตามที่ระบุ
ในคู่มือ วิทยากรควรแจกบัตรข้อมูล (ภาคผนวก 1) ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนตั้งแต่เริ่มการประชุมเเลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อใช้อ้างอิงตลอดการประชุม และควรส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมใช้บัตรดังกล่าวเป็นเครื่องมืออ้างอิง เมื่อน�ำ
ติดตัวกลับบ้านหรือเอาไปที่ท�ำงาน เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ได้เรียนรู้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน หากวิทยากร
ต้องการใช้แบบทดสอบก่อนการอบรม (ภาคผนวก 3) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนแสดงความคิดเห็นก็ให้แจก
แบบทดสอบพร้อมกับบัตรข้อมูลข้างต้น และขอให้ผู้เข้าร่วมท�ำแบบทดสอบให้เสร็จเพื่อส่งคืนภายในเวลาที่
ก�ำหนดในระหว่างการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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สไลด์

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

แนะน�ำ
• ฉายสไลด์แนะน�ำบนจอเมื่อผู้เข้าร่วมอบรม

สไลด์ 1 ∞

สไลด์ 2 ∞

เดินเข้าห้องประชุม
• ใส่ชื่อชุมชน วิทยากร วิทยากรร่วม และ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (โลโก้) ขององค์กร
เครือข่าย (ตามความเหมาะสม)
• ทักทาย

• เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านเวลาจึงควรรวบรัด

ขั้นตอนการแนะน�ำตัว
ประชุมในครั้งนี้
• การแนะน�ำตัวของทีมงานวิทยากรมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในกลุ่มของ
• ย�้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักว่าการเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงถึงการ
ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อบุตร
• โดยเน้นว่าการมาเข้าร่วมประชุมคือการกระท�ำ
เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานและเด็กในความ
หลานและเด็กในความดูแลของตน
ดูแลของเขาการแนะน�ำตัวข้างต้น ช่วยให้
• วิทยากรแนะน�ำตนเอง ทีมงาน และผู้ให้การ
ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสท�ำความรู้จักกับทีมงาน
สนับสนุนโดยย่อและเป็นกันเอง
ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมเเลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนเรื่องการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็ก
• กิจกรรมกลุ่มทั้งสองคือ การแนะน�ำตัวและ
ระดมความคิด ควรท�ำอย่างย่อและรวดเร็ว
• ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเพื่อมาเข้าร่วมการ

สไลด์ 3 ∞
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• อธิบายว่าข้อมูลในการฝึกอบรมจัดท�ำขึ้นโดย

ศุภนิมิต ภายใต้โครงการเสาหลักป้องกันเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้รัฐบาลออสเตรเลียเพื่อด�ำเนินงาน
ในการคุ้มครองเด็กการทารุณกรรมทางเพศ
ในธุรกิจการท่องเที่ยว

• วิทยากรควรอธิบายสั้นๆ ว่าชุมชนและท้องถิ่น

มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างไร
(เช่น เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความเป็นแหล่งที่
มีการอพยพออกของประชากรเพื่อไปหางานใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่อื่น เป็นต้น) ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมเข้าใจที่มาและบริบทของหัวข้อที่จะ
อภิปรายมากขึ้น
• เมื่อใดก็ตามที่ท�ำได้ วิทยากรควรชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่าการทารุณกรรมทางเพศเกิดขึ้นได้
แม้กระทั่งในชุมชนที่ไม่มีเรื่องของการ
ท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็ตาม

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์
สไลด์ 4

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

กิจกรรม: ผู้ร่วมประชุมแนะน�ำตัวเอง
(เลือกท�ำหรือไม่ก็ได้ – ควรท�ำหาก
ผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่รู้จักกัน)
• เราทราบดีว่าส่วนใหญ่ทุกท่านเป็นพ่อแม่และ
ผู้ดูแลเด็ก (เด็กคือใครก็ตามที่อายุต�่ำกว่า
18 ปี) ซึ่งบางคนอาจรู้จักกันมาแล้ว แต่อาจมี
บางคนที่คุณยังไม่เคยรู้จักมาก่อน
• ขอให้แต่ละท่านแนะน�ำตัวง่ายๆ ดังนี้
–– แนะน�ำชื่อ
–– จ�ำนวนบุตรหรือเด็กในความดูแล
• วิทยากรควรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน
สั้นๆ และจดบันทึกจ�ำนวนเด็กที่อยู่ภายใต้
การดูแลของเขา
• วิทยากรสรุปตอนท้ายโดย:
–– เน้นถึงระยะเวลาโดยรวมในการให้การ
ดูแลเด็กของผู้เข้าร่วมประชุม
–– สรุปตัวเลขจ�ำนวนรวมทั้งหมดของเด็กที่
ผู้เข้าร่วมประชุมให้การดูแล
–– เน้นย�้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักว่า
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้การช่วยเหลือพวกเขา
ในการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการ
ถูกทารุณกรรมทางเพศ
–– กล่าวชมผู้เข้าร่วมประชุมว่าการมีส่วนร่วม
ของเขาในครั้งนี้ถือเป็นก้าวส�ำคัญในการ
คุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม
–– กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในระหว่างการอภิปราย

เพื่อให้กิจกรรมในส่วนนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น อาจน�ำ
เกมส์การโยนลูกบอลมาใช้ โดยการที่วิทยากร
เป็นผู้เริ่มโยนลูกบอลไปยังผู้เข้าร่วมประชุม
คนหนึ่ง หลังจากที่คนนั้นแนะน�ำตัวเรียบร้อยแล้ว
ก็ให้เขาโยนลูกบอลไปยังคนอื่นต่อไปโดยเฉพาะ
คนที่เขาไม่รู้จักมาก่อน
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สไลด์
สไลด์ 5 ∞

เนื้อหาหลัก
เรามาที่นี่กันท�ำไม
• วันนี้เราจะใช้เวลาอภิปรายย่อๆ ถึงวิธีการ

คุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ
• ในฐานะพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเราต่างก็ทราบดี
ว่าการพูดคุยเรื่องเพศกับเด็กเป็นเรื่องยาก
เพราะพ่อแม่ของเราอาจไม่เคยพูดกับเราใน
เรื่องนี้ และวันนี้อาจเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาส
ได้พูดคุยในประเด็นเหล่านี้
• แต่เพื่อการคุ้มครองเด็กในความดูแลของเรา
ให้ปลอดภัย เราจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งหมายความว่าเราไม่อาจนิ่งเฉยต่อ
ประเด็นนี้ได้อีกต่อไป

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
ให้วิทยากรอ้างถึง บัตรข้อมูลให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมน�ำกลับ (การคุ้มครองเด็กเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคน)
การคุ้มครองเด็กเป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคน
เด็กคือใครก็ตามที่อายุต�่ากว่า 18 ปี เด็กต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ดังนั้นพ่อแม่และ
ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเด็กที่ส�าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

น้าที่ดูแลเดก็
ผู้มีห
พ่อแม่
เด็ก

เราทุกคนสามารถร่วมมือกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กได้

ค�ำขอร้องบางประการ:
• ความคิดเห็นในเรื่องนี้ของทุกท่านถือเป็นสิ่งที่

มีค่าอย่างยิ่ง
• กรุณาถามหากไม่เข้าใจในเรื่องที่อภิปราย
เพราะเป็นไปได้ว่าอาจมีคนอื่นที่ไม่เข้าใจ
เช่นกัน หรือหากสะดวก คุณสามารถ
สอบถามข้อสงสัยกับผม/ดิฉันได้หลังการ
ประชุม
• หากคุณทราบข้อมูลเบาะแสว่ามีเด็กที่อาจ
เสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศ กรุณา
แจ้งผม/ดิฉันหลังจากการประชุมนี้ เพื่อที่เรา
จะได้หาวิธีป้องกันได้ทันท่วงที
สไลด์ 6
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กิจกรรม: ระดมความคิด (เลือกท�ำ
หรือไม่ก็ได้)
• ย�้ำว่างานดูแลเด็กเป็นงานเต็มเวลาและมี
ความท้าทาย
• ให้ผู้ร่วมประชุมเล่าว่าเขาท�ำอะไรให้เด็กใน
ความดูแลบ้างในแต่ละวัน
• วิทยากรหรือวิทยากรผู้ช่วยหรืออาสาสมัคร
ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกสิ่งที่ผู้เข้า
ประชุมบอกเล่าลงในกระดาษฟลิปชาร์ต

• สามารถพูดถึงภาระหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุม

ในทางตลกขบขันเพื่อเปิดโอกาสในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนและสร้างบรรยากาศที่ลดการ
เผชิญหน้าในช่วงเริ่มต้นการประชุม ซึ่งช่วยให้
ผู้เข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลายเมื่อต้องเข้าสู่การ
ประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่
เคร่งเครียดในเรื่องของการทารุณกรรมทางเพศ
เด็กในช่วงถัดมา

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์

เนื้อหาหลัก
• เน้นให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนต่างมี

ภารกิจมากมาย แต่อย่างไรก็ตามบทบาทที่
ส�ำคัญของพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กคือการให้การ
คุ้มครองเด็กจากอันตรายทุกรูปแบบ
• วิทยากรอธิบายว่าแม้ว่าเราจะเข้าใจชัดเจนถึง
วิธีการคุ้มครองลูกหลานของเราจากอันตราย
บางอย่าง (เช่น การข้ามถนนให้ปลอดภัย
การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ใกล้ไฟ เป็นต้น) แต่พ่อ
แม่และผู้ดูแลเด็กหลายคนอาจยังไม่มั่นใจว่า
ตัวเองรู้และเข้าใจถึงวิธีการคุ้มครองเด็กจาก
การทารุณกรรมทางเพศหรือไม่
• การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้
จะให้ข้อมูลแก่ทุกคนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการ
คุ้มครองเด็กจากการถูกทารุณกรรมทางเพศ
สไลด์ 7 ∞

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
• ค�ำตอบอาจเป็นเรื่องการท�ำความสะอาดบ้าน

ส่งลูกไปโรงเรียน สอนงานบ้าน ช่วยท�ำ
การบ้าน ท�ำอาหาร ซักเสื้อผ้า ดูแลความ
ปลอดภัยของลูก เป็นต้น

กิจกรรม: แบบทดสอบก่อนการอบรม แบบทดสอบก่อนการอบรมอยู่ใน (ภาคผนวก
3) เป็นแบบประเมินผลผู้เข้าร่วม ก่อนการอบรม
• บางท่านอาจมีความรู้เกี่ยวกับการทารุณกรรม อาจใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแทน
การแจกแบบทดสอบ (ทั้งแบบทดสอบก่อนและ
ทางเพศเด็ก แต่ส�ำหรับบางท่านเรื่องนี้อาจ
หลั
งการฝึกอบรม)
เป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ให้
ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ทุกท่าน ในขั้นแรก ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนท�ำ ตามขั้นตอนดังนี้
ต้องขอถามค�ำถามท่านก่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล 1. แจกบัตรค�ำตอบส�ำหรับแบบทดสอบก่อนและ
ระหว่างกลุ่ม
หลังการอบรม (ภาคผนวก 5) ให้แต่ละคน
• โดยแต่ละกลุ่มอภิปรายค�ำตอบที่ได้ชี้ให้เห็น
และให้แต่ละคนยกบัตรที่มีเครื่องหมายถูก
บทบาทและความส�ำคัญในการคุ้มครองเด็ก
หรือ ผิด หรือเครื่องหมายค�ำถามเพื่อตอบ
โดยอธิบายว่าแม้เราจะรู้ว่าจะดูแลเด็กๆ
ค�ำถามแต่ละข้อวิทยากรหรือผู้ช่วยต้องนับ
อย่างไรให้ปลอดภัย (เช่น การข้ามถนน
และจดบันทึกว่าแต่ละข้อมีผู้ยกเครื่องหมายใด
การอยู่ใกล้ไฟ) อย่างไรก็ตามหลายคนใน
กี่คนลงในตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ
ที่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มครองเด็กจากการ
(ภาคผนวก 6)
ทารุณกรรมทางเพศได้อย่างไร
2. อีกวิธีหนึ่งที่ท�ำได้ง่าย คือ วางเครื่องหมาย
ถูก ผิด และค�ำถาม ไว้สามจุดโดยให้ห่างกัน
พอสมควร เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมตอบค�ำถาม
อย่างไรก็ให้เดินไปที่จุดซึ่งมีเครื่องหมายนั้นๆ
วางอยู่ เช่น ตอบว่าใช่ ก็เดินไปที่เครื่องหมาย
ถูก เป็นต้น

การทารุณกรรมทางเพศเด็กคืออะไร
สไลด์ 8 ∞

• ก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศ

เราต้องท�ำความเข้าใจกันก่อนว่าการ
ทารุณกรรมเด็กคืออะไร
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สไลด์
สไลด์ 9 ∞

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

• การทารุณกรรมเด็กคือการลงมือท�ำใดๆ
อ้างถึง บัตรข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมน�ำกลับ
(หรือเพิกเฉยและไม่ลงมือกระท�ำ) ซึ่งเป็นเหตุ (การทารุณกรรมเด็กคืออะไร)

ให้เด็กได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นอันตราย
• การทารุณกรรมเด็กอาจส่งผลโดยตรงที่เห็น
ได้ชัดเจนหรือ อาจส่งผลทางอ้อมต่อสุขภาพ
ความอยู่รอด พัฒนาการ และ/หรือศักดิ์ศรีใน
ความเป็นมนุษย์ของเด็ก

วิทยากรควรให้ค�ำจ�ำกัดความและให้ค�ำอธิบาย
เกี่ยวกับกฎหมายที่สอดคล้องกัน
• พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
• พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551
• พ.ร.บ. คุ้มครองการกระท�ำความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550
• พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2549
• ประมวลกฎหมายอาญา
การทารุณกรรมเด็กคืออะไร
การทารุณกรรมเด็กคือการลงมือกระท�า (หรือการละเลยไม่ให้การดูแล) ที่จงใจและไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้ให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือตกอยู่ในอันตราย
ในแต่ละวันเด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากการทารุณกรรม ซึ่งการ
ทารุณกรรมเด็กลักษณะนี้เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก

ประเภทของการทารุณกรรมเด็ก
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ

การทารุณกรรม การทารุณกรรม การทารุณกรรม
ทางร่างกาย
ทางเพศ
ทางอารมณ์

การละเลย
ไม่ให้การดูแล

ผลกระทบของการทารุณกรรมเด็ก
การทารุณกรรมเด็กมีผลอย่างรุนแรงต่อตัวเด็ก และส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางร่างกายและ
จิตใจในระยะยาว
ผลที่ตามมาจากการทารุณกรรม จะขยายขอบเขตจากตัวเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหาย ไปยัง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมในวงกว้าง
เด็กไม่ควรถูกกล่าวโทษจากการที่ตกเป็นผู้เสียหายในการทารุณกรรม แม้ว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบไปยังครอบครัวและชุมชนของพวกเขาก็ตาม

สไลด์ 10 ∞
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รูปแบบการทารุณกรรมเด็กแบ่งออกเป็น 4
ประเภทซึ่งมีความเชื่อมโยงเหลื่อมล�้ำกัน ดังนี้:
การทารุณกรรมทางร่างกาย
• การทารุณกรรมทางร่างกายเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ท�ำร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนา หรือขู่เข็ญที่จะ
ท�ำร้ายร่างกาย
• การตี ต่อย เขย่า เตะ เผา/ลวก ผลัก ท�ำให้
ขาดอากาศหายใจ จับมัด ให้กินยาพิษ หรือ
จ�ำกัดการเคลื่อนไหว
การทารุณกรรมทางอารมณ์
• เป็นการกระท�ำทารุณที่ต่อเนื่อง
• เป็นการท�ำลายความเชื่อมั่นของเด็กในการ
มองเห็นคุณค่าของตนเอง
• อาจจะอยู่ในรูปแบบของการเรียกชื่อเด็กใน
ทางเสียหาย ขู่เข็ญ ล้อเลียน ท�ำให้เด็กรู้สึก
ต�่ำต้อยหรือให้อยู่ตามล�ำพัง และไม่ให้ติดต่อ
กับคนอื่น
• ทุกรูปแบบของการทารุณกรรมเด็กล้วนมี
ผลกระทบทางอารมณ์ทั้งสิ้น

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

การเพิกเฉยละเลยเด็ก
• การเพิกเฉยละเลยเป็นความล้มเหลวอย่าง
สิ้นเชิงในการดูแลและคุ้มครองเด็ก
• ตัวอย่างของการเพิกเฉยละเลย เช่น
ไม่ปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตราย หรือไม่
ให้เด็กได้รับการรักษาจากแพทย์ หรือไม่ให้
สิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย
หรือการเอาใจใส่ทางด้านคุ้มครองเด็กจาก
อันตราย หรือไม่ให้เด็กได้รับการรักษาจาก
แพทย์ หรือไม่ให้สิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เช่น
อาหาร ที่อยู่อาศัย หรือการเอาใจใส่ทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเด็ก
การทารุณกรรมทางเพศ
• การทารุณกรรมทางเพศเกิดขึ้นเมื่อมีการท�ำ
กิจกรรมทางเพศกับเด็กด้วยการใช้อ�ำนาจ
บังคับหรือแสวงประโยชน์จากความไว้วางใจ
ของเด็ก
• การทารุณกรรมทางเพศหมายรวมไปถึง
ทุกรูปแบบของพฤติกรรมทางเพศที่
ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการสัมผัสร่างกาย
หรือไม่สัมผัสร่างกายก็ได้
• ตัวอย่างรูปแบบของการทารุณกรรม
ทางเพศเด็ก มีดังนี้
–– การท�ำภาพ/รูปภาพ/วิดีโอลามก
–– การบังคับเด็กให้ดูหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางเพศ หรือ
–– บีบบังคับหรือขู่เข็ญให้เด็กมีเพศสัมพันธ์
หรือท�ำกิจกรรมทางเพศกับเด็กหรือผู้ใหญ่
คนอื่น
ในการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันนี้เรา
จะพูดถึงการทารุณกรรมเด็กในประเภทที่สี่
คือการทารุณกรรมทางเพศเด็ก อย่างไรก็ตาม
ทุกท่านตระหนักว่าการทารุณกรรมทั้งสี่
ประเภทมักเชื่อมโยงกันและไม่เกิดขึ้น
เพียงล�ำพัง เช่น พบว่าเด็กที่ถูกทารุณกรรม
ทางอารมณ์มักจะถูกละเลยเพิกเฉยด้วย
ในขณะเดียวกัน
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คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

สไลด์
สไลด์ 11 ∞
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เนื้อหาหลัก
• ไม่มีสถิติที่แน่นอนว่ามีเด็กถูกทารุณกรรม

ทางเพศจ�ำนวนเท่าใด
• เป็นเรื่องยากที่จะรู้จ�ำนวนข้างต้นเพราะไม่มี
การรายงานแจ้งความหรือไม่ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลและรวบรวมสถิติจ�ำนวนของกรณี
(case) ที่รายงานเข้ามา โดยประมาณแล้ว
คาดว่ามีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศหลาย
ล้านคน
• เด็กเหล่านี้มาจากทุกสถานภาพทางสังคม
ทุกวัย ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรม
• การทารุณกรรมไม่ได้เกิดเฉพาะในภูมิภาคนี้
เท่านั้นแต่เกิดในทุกประเทศทั่วโลก
โดยทั่วไปพบว่าเด็กถูกทารุณกรรมใน
หลากหลายรูปแบบมากกว่าที่จะถูก
ทารุณกรรมเพียงรูปแบบเดียว เช่น เด็กที่
พ่อแม่เพิกเฉย ละเลย หรือทอดทิ้ง ต้องออก
มาเร่ร่อนตามท้องถนนและตกเป็นผู้เสียหาย
จากการถูกท�ำร้ายร่างกายและอารมณ์ และ/
หรือถูกทารุณกรรมทางเพศด้วยในขณะ
เดียวกัน

• การทารุณกรรมทางเพศเด็กเป็นการกระท�ำที่

ผิดกฎหมาย
• เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูก
ทารุณกรรมทางเพศ ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
• เด็กมีสิทธิได้ที่จะรับการคุ้มครองจากการ
ทารุณกรรมทุกรูปแบบภายใต้กฎหมายสากล
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งทุกประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนาม
รับรอง

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
• เพื่อเน้นให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและ

ความเป็นจริง วิทยากรควรยกตัวอย่างคดี
การทารุณกรรมทางเพศเด็กที่เป็นที่รับรู้อย่าง
กว้างขวางทั้งในท้องถิ่นและในประเทศ
หากวิทยากรสามารถแสดงสถิติหรือแนวโน้ม
ของการทารุณกรรมเด็กในประเทศได้ก็จะเป็น
สิ่งที่ดีมาก
• เพราะจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า
ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานระดับประเทศมี
ความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อข้างต้น
จากมุมมองระดับภูมิภาคซึ่งเป็นรายงาน ในปี
พ.ศ. 2555 ขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF)
ประจ�ำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
พบว่า
• แพร่หลายของการทารุณกรรมทางร่างกาย

อย่างรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคนี้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 9 ถึงเกือบร้อยละ 25
• ร้อยละ 14-30 ของทั้งเด็กชายและหญิง
แจ้งว่าเคยถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อน
• วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่เคยถูกทารุณกรรมทางเพศ
และ/หรือถูกทารุณกรรมทางกายในวัยเด็กจะมี
ความคิดหรือความพยายามในการฆ่าตัวตาย
มากกว่าคนที่ไม่มีประวัติถูกทารุณกรรมเลยถึง
สี่เท่า
วิทยากรควรค้นหาและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายของประเทศก่อนการประชุมเเลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น เพื่อน�ำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้
อย่างย่อ
• กฏหมายของประเทศไทยที่สอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีอะไรบ้าง
• มีการปรับใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ในประเทศไทยอย่างไร
วิทยากรสามารถน�ำเสนออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กของขององค์การสหประชาชาติอย่างย่อ และ
อธิบายโดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์
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ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

• การทารุณกรรมทางเพศเป็นหัวข้อที่ละเอียด

อ่อน ที่เราไม่อยากพูดถึง ด้วยเหตุนี้หลายคน
จึงอาจสับสนกับเรื่องนี้ และ หลายคนอาจ
คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่ไม่ได้มีผลกระทบกับ
ตัวเอง เพื่อนบ้าน หรือครอบครัว
• เนื่องจากไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องนี้
จึงมีความเชื่อผิดๆ มากมายเกี่ยวกับการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็ก
• ท�ำให้ผู้ท�ำทารุณกรรมทางเพศเด็กใช้ช่องโหว่
จากการขาดความรู้ความเข้าใจเป็นเครื่องมือ
ในการท�ำทารุณกรรมเด็ก ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
เรื่องส�ำคัญที่เราจ�ำเป็นต้องจัดการประชุม
เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้ขึ้นมา
• ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะช่วย
ให้ตัวเราเองในฐานะปัจเจกบุคคลและชุมชน
ของเรามีศักยภาพมากขึ้นในการคุ้มครองเด็ก

เราจะคุ้มครองเด็กให้ดีขึ้นได้อย่างไร
สไลด์ 14 ∞

• ในฐานะพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก คุณมีบทบาทที่

ส�ำคัญยิ่งในการคุ้มครองเด็ก
• วิธีการง่ายๆ ที่สามารถน�ำมาใช้เพื่อคุ้มครอง
เด็กจากการถูกทารุณกรรมทางเพศ รวมทั้ง
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก มีดังนี้
1. มีข้อมูลที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์
เกี่ยวกับเรื่องของการทารุณกรรมทางเพศ
เด็ก
2. พูดคุยกับเด็กในความดูแลของเราในเรื่อง
ดังกล่าว
3. รับรู้และทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะใน
เรื่องที่ก�ำลังเกิดขึ้น
4. รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครได้
• หากคุณสามารถคุม
้ ครองให้เด็กได้รบั ความ
ปลอดภัยภายในบ้านได้ คุณก็สามารถสร้าง
ความร่วมมือในชุมชนได้ดว้ ย โดยการสร้าง
ความปลอดภัยแก่เด็กๆ ในโรงเรียน
สนามเด็กเล่น หรือทีใ่ ดก็ตามทีเ่ ด็กๆ ไป
• วันนีเ้ ราจะพูดคุยแลกเปลีย่ นในรายละเอียด
เรือ่ งการด�ำเนินการคุม้ ครองเด็กตามหัวข้อ
สีห่ วั ข้อข้างต้น

อ้างถึง การ์ดให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำกลับ
(เราจะดูแลให้ลูกของเราปลอดภัยได้อย่างไร)
เราจะดูแลให้เด็กปลอดภัย
ได้อย่างไร
1

มีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็กดังต่อไปนี้
• ผูท้ า� ทารุณกรรมจะฉกฉวยโอกาสจากการขาดความรูข้ องคนทัว่ ไปเพือ่ ท�าทารุณกรรมเด็ก
• มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ
การทารุณกรรมทางเพศกับลูกหลานหรือเด็กในความดูแลของตน

2 พูดคุยกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของเรา
• บางครั้งเด็กไม่กล้าบอกเรื่องส�าคัญกับพ่อแม่เพราะกลัวว่าจะถูกท�าโทษหรือถูกต�าหนิ/
กล่าวโทษ คนที่ท�าทารุณกรรมทางเพศเด็กจึงใช้ความกลัวนี้แสวงประโยชน์จากเด็ก
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพูดคุยสื่อสารอย่างเปิดเผยและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของคุณ เพื่อท�าให้เขารู้ว่าเขาสามารถพูดคุยใน
ทุกเรื่องกับคุณได้
• พูดคุยกับลูกหลานและเด็กในความดูแลเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย
ของเขา
• สอนเด็กให้รู้จักวิธีป้องกันตัวตั้งแต่อายุยังน้อยโดย:
– ให้รู้จักชื่อที่ถูกต้องของอวัยวะในร่างกาย
– ให้รับรู้และตอบสนองต่อความรู้สึกและสัญญาณเตือนของร่างกายเพื่อให้สามารถ
บอกตนเองได้ว่าเมื่อใดเขาต้องการการคุ้มครอง
– หากเด็กรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัว เขาสามารถพูดว่า ไม่ แล้วออกไปจาก
สถานการณ์นั้น และบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เกี่ยวกับสิ่งเกิดขึ้น

3

รับรู้ถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น
• รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในชุมชนของเรา
• เอาใจใส่ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก
• คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่คลุกคลีกับลูกของคุณ

4 รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร
• ค้นหาและติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทันทีที่สงสัยว่าเด็กก�าลังตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงหรือถูกทารุณกรรม
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สไลด์
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ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

1. เราจ�ำเป็นต้องรู้ข้อมูลใดบ้าง

สไลด์ 15 ∞

• เพื่อคุ้มครองเด็กในความดูแลของเรา

สไลด์ 16 ∞

ผู้เสียหายคือใคร
• เป็นเด็กคนใดก็ได้ไม่ว่าจะมีภูมิหลังหรือ
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร
• เป็นได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย
• ตามกฎหมายเด็กคือใครก็ตามที่อายุต�่ำกว่า
18 ปี ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่อายุระหว่าง
0-17 ปี อาจเป็นทารก เด็กเล็กๆ หรือ วัยรุ่น
ก็ได้
• เด็กเพศที่สามหรือเด็กที่ก�ำลังค้นหาเพศที่
ตนเองต้องการเป็นจะมีความเสี่ยงสูง
• เด็กพิการ (พิการทุกประเภท) เช่น พิการทาง
ร่างกาย พิการทางประสาท (การได้ยินหรือ
การมองเห็น) พิการทางสติปัญญาและ
ทางจิต มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกทารุณกรรม
เด็กเหล่านี้จึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มาก
เป็นพิเศษ
• การทารุณกรรมทางเพศอาจเกิดกับเด็กคนใด
ก็ได้ และมาจากครอบครัวใดก็ได้
• ไม่ควรต�ำหนิหรือกล่าวโทษเด็กที่ถูก
ทารุณกรรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ถึงแม้
บางครั้งอาจไม่ต�ำหนิหรือกล่าวโทษโดยตรง
ก็ตาม) โดยต้องให้ความมั่นใจกับเด็กที่เป็น
ผู้เสียหายว่าจะไม่มีใครโทษเขาจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น
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เราจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลที่เหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์เกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศ
เด็ก
• ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถช่วยท�ำให้เรามี
ศักยภาพมากขึ้นในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยแก่เด็ก รวมทั้งสามารถรับมือกับ
ปัญหาที่เด็กๆ เผชิญได้อย่างดี
วิทยากรควรรวบรวมและให้ตัวอย่างเพื่อแสดง
ให้เห็นว่าผู้เสียหายมีความหลากหลายทั้งในด้าน
อายุ เพศ ภูมิหลัง (ประเทศและท้องถิ่นที่
ถือก�ำเนิดและพักอาศัย) ฯลฯ
การยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่น�ำเสนอทางสื่อ
(โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหาย) ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
พึงระวังต่อทัศนคติที่เป็นอคติหรือเลือกปฏิบัติซึ่ง
พบได้บ่อยๆ ในการเน้นเรื่องความเท่าเทียมกัน
ของเด็กทุกคน วิทยากรต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่ง
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมว่าจะต้องไม่มีทัศนคติ
หรือความคิดเห็นอคติหรือล�ำเอียงในเรื่องเพศ
วิถีทางเพศ เชื้อชาติ ฯลฯ ซึ่งขัดต่อสิทธิสากล
ของเด็ก ทั้งยังก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงที่อาจท�ำให้
เด็กถูกทารุณกรรมมากขึ้น

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

สไลด์ 17 ∞

• มักมีความเข้าใจผิดๆ ว่าเด็กผู้ชายจะไม่ตก

มักมีความเข้าใจผิดๆ ว่าเด็กผู้ชายจะไม่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการทารุณกรรมทางเพศ
ความเข้าใจที่ผิดนี้ส่งผลให้ชุมชนให้ความ
คุ้มครองเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายในบางครั้ง
การกระท�ำและความเข้าใจผิดดังกล่าวส่งผลให้
เด็กผู้ชายตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูก
ทารุณกรรมมากขึ้น และยังส่งผลให้เด็กผู้ชาย
รู้สึกล�ำบากใจที่จะบอกเล่าคนอื่นเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่ตนเองถูกทารุณกรรม

สไลด์ 18 ∞

ผู้ท�ำทารุณกรรมคือใคร

อีกครั้งที่จ�ำเป็นต้องเน้นเรื่องการมีความเชื่อว่า
ผู้ท�ำทารุณกรรมเป็นผู้ชายเท่านั้น

เป็นผู้เสียหายจากการทารุณกรรมทางเพศ
• ความเข้าใจที่ผิดนี้ส่งผลให้ชุมชนให้ความ
คุ้มครองเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายในบางครั้ง
• การกระท�ำและความเข้าใจผิดดังกล่าวส่งผล
ให้เด็กผู้ชายตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูก
ทารุณกรรมมากขึ้น
• และยังส่งผลให้เด็กผู้ชายรู้สึกล�ำบากใจที่จะ
บอกเล่าคนอื่นเกียวกับเรื่องราวที่ตนเองถูก
ทารุณกรรม
• เป็นไปไม่ได้ที่เราจะระบุว่าใครเป็นผู้ท�ำ

ทารุณกรรมจากรูปพรรณสัณฐานของเขา
• ผู้ท�ำทารุณกรรมอาจเป็นใครก็ได้
–– ชายหรือหญิง
–– สมาชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ ลุง ป้า ลูกพี่
ลูกน้อง ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติคนอื่นๆ)
–– เพื่อนบ้าน เพื่อน หรือคนที่อยู่ในต�ำแหน่ง
ที่น่าไว้วางใจ (เช่น ครู เจ้าหน้าที่ใน
โรงเรียน บุคคลากรทางการแพทย์ และ
อื่นๆ) เด็กที่ถูกทารุณกรรมส่วนใหญ่มัก
รู้จักกับผู้ที่ท�ำทารุณกรรมมาก่อน
–– คนแปลกหน้า
–– เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ พ่อแม่และผู้ดูแล
เด็กควรเฝ้าระมัดระวังการทารุณกรรมทาง
เพศที่อาจเกิดจากโดยเด็กคนอื่นที่โตกว่า
–– คนจากชุมชนใดหรือประเทศใดก็ได้ มีอายุ
หรืออาชีพหรือศาสนาใดก็ได้
–– ผู้ท�ำทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่ไม่ว่าที่
ใดก็ตามมักเป็นคนในท้องถิ่น
• แม้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะระบุว่าใครเป็นผู้ท�ำ
ทารุณกรรมจากรูปพรรณสัณฐานของเขาแต่
เราสามารถตั้งข้อสังเกตจากพฤติกรรมที่น่า
สงสัยว่าเขาอาจจะเป็นผู้ท�ำทารุณกรรม

ในขณะที่กรณีที่แจ้งความส่วนใหญ่ผู้ท�ำ
ทารุณกรรมเป็นเพศชาย แต่มีการรับรู้เพิ่มขึ้นว่า
ผู้ท�ำทารุณกรรมทางเพศเด็กที่เป็นผู้หญิงก็มี และ
ผลที่เกิดกับตัวเด็กก็เสียหายรุนแรงพอๆ กัน
ชี้ให้เห็นว่าการทารุณกรรมทางเพศหลายรายที่
ไม่มีการแจ้งความเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ
ดังนั้นเราจึงเห็นภาพไม่ชัดเจน
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เนื้อหาหลัก
ผู้ท�ำทารุณกรรมเด็กมีวิธีท�ำอย่างไร
• มีวิธีการมากมายที่ผู้ท�ำทารุณกรรมใช้เพื่อให้

เข้าถึงเด็กแล้วท�ำทารุณกรรม
• คนทั่วไปมักคิดว่าการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้น
แบบจู่โจมโดยคนแปลกหน้า
• แต่ในความเป็นจริงผู้ท�ำทารุณกรรมหรือ
คนกลางจะใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก
(บางครั้งกับครอบครัวของเด็ก) ก่อน

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
อ้างถึง บัตรข้อมูลให้ผู้อบรมน�ำกลับ
(ผู้ท�ำทารุณกรรมทางเพศเด็กมีวิธีท�ำ
อย่างไร)
ผู้ท�าทารุณกรรมทางเพศเด็ก
ปฏิบัติการอย่างไร
ผู้ท�ำทำรุณกรรมทำงเพศเด็กใช้วิธีกำรหลำกหลำยเพื่อให้เข้ำถึงเด็กและท�ำทำรุณกรรม
คนทั่วไปมักคิดว่ำกำรทำรุณกรรมทำงเพศเด็กเกิดขึ้นจำกคนแปลกหน้ำเท่ำนั้น แต่ในควำมเป็นจริง
แล้วผู้ท�ำทำรุณกรรมเด็กและ/หรือคนชักน�ำมักจะเป็นผู้ที่เด็กรู้จักหรือคุ้นเคย โดยบุคคลเหล่ำนี้
จะสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเด็กก่อนเพื่อให้เด็กไว้ใจ (บำงครั้งก็เข้ำทำงครอบครัวของเด็กด้วย)
เรำเรียกกำรกระท�ำดังกล่ำวว่ำเป็นกำร “เตรียมกำร” (Grooming) ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ว่ำ
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1. คัดเลือกเป้ำหมำย อันดับแรกผู้ท�ำทำรุณกรรมจะท�ำกำร

คัดเลือกเด็ก โดยมักเลือกเด็กที่อยู่ในภำวะหรือสถำนกำรณ์ที่
ไม่มั่นคง (เช่น เป็นเด็กเร่ร่อน ไม่มีพ่อแม่หรือผู้ดูแล อยู่ใน
ภำวะยำกจน และ อื่นๆ)

2. สร้ำงควำมไว้วำงใจผู้ท�ำทำรุณกรรมจะสร้ำงควำมไว้วำงใจ

กับเด็กโดยกำรแสดงควำมสนใจในสิ่งที่เด็กสนใจ ให้ของขวัญ
หรือของก�ำนัล และให้ควำมเป็นมิตรกับเด็ก

3. สร้ำงควำมลับ ผู้ท�ำทำรุณกรรมจะสร้ำงควำมลับระหว่ำง
ตนเองกับเด็ก โดยใช้สัญญำที่เด็กให้ไว้เป็นเครื่องมือ รวมทั้ง
ข่มขู่หรือบีบบังคับเพื่อไม่ให้เด็กเปิดเผยควำมลับนั้นๆ
4. รุกคืบ ผู้ท�ำทำรุณกรรมจะรุกหน้ำเพื่อเข้ำสู่ควำมสัมพันธ์

ทำงเพศกับเด็ก โดยจะพูดถึงเรื่องทำงเพศให้สื่อหรือข้อมูล
ทำงเพศเพื่อท�ำให้เด็กเกิดควำมเคยชินต่อเรื่องนี้

5. ลงมือท�ำเป็นขั้นตอนที่ผู้ท�ำทำรุณกรรมลงมือทำรุณกรรม
ทำงเพศกับเด็ก

ไม่ได้หมายความว่าผู้ท�าทารุณกรรมทุกคนจะต้องท�าตามแผนเตรียมการข้างต้นเสมอไป แต่เขาอาจ
ใช้วิธีอื่นๆ ก็ได้ เช่น จู่โจมทันที จัดซื้อจัดหาเด็ก หลอกลวงและบังคับ เป็นต้น
ผู้กระท�าการทารุณกรรมมักไม่ปฏิบัติการเพียงคนเดียวแต่จะท�างานเป็นกลุ่มโดยได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ช่วย คนจัดซื้อจัดหา ตัวแทนจ�าหน่าย คนกลาง และผู้อ�านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติการแต่ละขั้นตอน เป็นต้น

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ท�ำทารุณกรรม
ทางเพศเด็กซึ่งถูกศาลตัดสินลงโทษแล้ว พบว่า
ผู้กระท�ำผิดจะมีรูปแบบของการท�ำทารุณกรรมที่
คล้ายๆ กัน ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่นี้มาจากประเทศ
แถบตะวันตกและผู้กระท�ำผิดเป็นชาวตะวันตก
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบของผู้ทารุณกรรมทางเพศเด็กใน
เอเชียด้วย
สไลด์ 20 ∞

• ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กและ/

หรือครอบครัวของเด็ก เรียกว่าขั้น
“เตรียมการ” ซึ่งมีหลายขั้นตอนด้วยกัน
• ขั้นแรก ผู้ท�ำทารุณกรรมจะสังเกตและเลือก
เด็กที่เป็นเป้าหมายโดยมักจะเลือกเด็กที่
เปราะบางและอยู่ในภาวะเสี่ยง
• เด็กที่เปราะบางคือตอบโต้หรือขอความ
ช่วยเหลือจากใครได้ เพราะอยู่ตามล�ำพัง
หรือถูกตัดขาดจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ หรือเป็น
เด็กที่ชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย เช่น มีพ่อหรือแม่
คนเดียวและครอบครัว มีลูกหลายคนไม่
สามารถดูแลได้ทั่วถึง เด็กที่ไม่ได้อยู่กับ
ครอบครัว เด็กพิการ เด็กที่มีปัญหากับ
การใช้ชีวิต เด็กจากครอบครัวที่ใช้ความ
รุนแรง ฯลฯ

ในบางประเทศการ “เตรียมการ” ถือเป็น
ความผิดทางอาญาเพราะถือว่าเป็นขั้นตอนของ
การประกอบอาชญากรรม และการปฏิบัติการ
เพื่อท�ำร้ายเด็ก (ให้ระบุกฎหมายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง ถ้ามี)
หากเป็นไปได้ให้วิทยากรยกข้อกฎหมายไทยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้มาประกอบด้วย
• พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
• พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2549
• พ.ร.บ. คุ้มครองการกระท�ำความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550
• พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551
• ประมวลกฎหมายอาญา
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สไลด์
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เนื้อหาหลัก
• จากนั้นผู้ท�ำทารุณกรรมจะสร้างความไว้

วางใจกับเด็กโดยการแสดงความสนใจตรงกัน
กับเด็ก ให้ของก�ำนัลและพยายามผูกมิตร
บางครั้งก็พยายามผูกมิตรกับครอบครัวเด็ก
ด้วย
• ตัวอย่างเช่น ผู้ท�ำทารุณกรรมอาจผูกมิตรกับ
ผู้หญิงที่ไม่มีสามีและต้องรับภาระเลี้ยงดูลูก
คนเดียวเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและ
สามารถหาโอกาสท�ำทารุณกรรมลูกๆ
ของเธอได้ต่อไป เช่น ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ครอบครัว อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวหรืออาจให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่เด็ก (เช่น ค่าเล่าเรียนหรืออื่นๆ)
• ส่วนใหญ่ผู้ท�ำทารุณกรรมจะมีอิทธิพลเหนือ
เด็กเนื่องจากมีอายุมากกว่า เป็นผู้ใหญ่กว่า
ร่างกายแข็งแรงกว่า มีต�ำแหน่งสูงกว่า หรือ
มีอ�ำนาจควบคุมเด็กได้

สไลด์ 22 ∞

• เมื่อผู้ท�ำทารุณกรรมได้สร้างความสัมพันธ์กับ

สไลด์ 23 ∞

• ระยะเวลาที่ใช้จะหลากหลาย แต่ผู้ท�ำ

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
หมายเหตุวิทยากร
ในส่วนนี้อาจใช้วิดีโอขนาดสั้น (โดยไม่ควรให้
เห็นหน้าผู้เสียหายเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้เสียหาย) หรือเสียงสัมภาษณ์จากผู้เสียหาย
โดยเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราว เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ชีวิตของตน หรือในอีกกรณีหนึ่งวิทยากรอาจใช้
การเล่าเรื่องจากเด็กเนื่องจากเด็กอาจไม่พร้อมจะ
เล่าเอง

เด็กแล้วในขั้นต้น เขาก็จะเริ่มท�ำให้เด็กสร้าง
ความลับเพื่อเอาไว้ข่มขู่ไม่ให้เด็กเปิดเผยเรื่อง
ที่ถูกทารุณกรรม
• การสร้างความลับมักต้องมีการสัญญา ข่มขู่
หรือบีบบังคับ บางครั้งผู้ท�ำทารุณกรรมเรียก
การกระท�ำนี้ว่า “ความสัมพันธ์พิเศษ” กับเด็ก
เด็กจึงอยู่ในภาวะถูกทารุณกรรมและถูก
หลอกลวงในขณะเดียวกัน
• เช่น เด็กอาจรู้สึกว่าผู้ท�ำทารุณกรรมคือ
คนเดียวที่เข้าใจเขาและเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
• เด็กๆ มักคิดว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าใจเขา
จึงง่ายที่เด็กจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ใหญ่ที่
ให้ความเข้าใจเขา
ทารุณกรรมมักเพิ่มระดับความสัมพันธ์
ทางเพศ โดยการให้เด็กดูหนังสือปกขาวหรือ
อุปกรณ์ทางเพศเพื่อให้เด็ก “คุ้นเคย” หรือ
ไม่รู้สึกตกใจหรือวิตกกังวลในการเริ่ม
ความสัมพันธ์ทางเพศ
• ยกตัวอย่างเช่นผู้ท�ำทารุณทางเพศอาจเริ่ม
ด้วยการจับต้องตัวเด็ก หรือ ให้เด็กดูภาพโป๊
หรือพูดกับเด็กเรื่องกิจกรรมทางเพศ
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สไลด์ 24 ∞

• ผู้ท�ำทารุณกรรมรุกคืบสู่การจับต้องอวัยวะ

สไลด์ 25 ∞

การจู่โจมทันที

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

ทางเพศและแสดงพฤติกรรมทารุณกรรม
ทางเพศในที่สุด
• ควรตระหนักว่าการทารุณกรรมทางเพศเด็ก
ไม่ได้หมายถึงการข่มขืนเท่านั้น แต่รวมถึง
กิจกรรมทางเพศต่างๆ ทั้งที่มีการสัมผัส หรือ
ไม่สัมผัสก็ได้
• ผู้ท�ำทารุณกรรมอาจเริ่มด้วยการกระท�ำเล็กๆ
น้อยๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น
• การกระท�ำการข้างต้นอาจใช้เวลา จึงมีโอกาส
ป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงถึงขั้นการ
ทารุณกรรมได้ หากเด็กหรือครอบครัวเด็ก
หรือชุมชนรู้ตัวก่อนในขั้นตอนนี้
• อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ เด็กอาจถูก
“เตรียม” ไว้อย่างดีแล้ว และอาจตกอยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้ท�ำทารุณกรรมอย่างสิ้นเชิง
• โดยไม่สามารถถอนตัวออกมาได้
การเตรียมการเกิดขึ้นได้ในสถานที่ต่างๆ เช่น
บ้าน โรงเรียน สถานที่ออกก�ำลังกาย
สวนสาธารณะ ห้องสนทนาในอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
• การทารุณกรรมไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทคนิค

การเตรียมการเสมอไป
• วิธีอื่นที่ผู้ท�ำทารุณกรรมใช้เพื่อเข้าถึงตัวเด็ก
คือการจู่โจมจู่โจมผู้ท�ำทารุณกรรม
• อาจเข้าถึงตัวเด็กทันทีทันใดเมื่อมีโอกาส
สไลด์ 26 ∞
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วิทยากรควรเพิ่มเติมข้อมูลกรณีศึกษาจากใน
ท้องถิ่น ในประเทศ หรือต่างประเทศ
• ผู้ท�ำทารุณกรรมอาจจ้างคนอื่นให้จัดหาเด็ก
ยกตัวอย่างเช่น
มาเพื่อท�ำทารุณกรรม
• ผู้จัดหาก็จะเลือกเด็กหรือครอบครัวของเด็กที่ • มีการแจ้งความว่ามีโชเฟอร์แท็กซี่หรือ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่น�ำผู้ท�ำทารุณกรรม
เป็นเป้าหมายในขั้นแรก
ไปยังสถานค้าบริการทางเพศหรือสถานที่อื่น
• เช่นถ้าผู้ท�ำทารุณกรรมเป็นคนนอกชุมชนก็
ซึ่งมีการแสวงประโยชน์จากเด็ก หรือ โชเฟอร์
อาจใช้เครือข่ายในชุมชนหรือผู้จัดหา ให้หา
ในท้องถิ่นน�ำเด็กไปให้ผู้ท�ำทารุณกรรมตามที่
เด็กมาท�ำทารุณกรรม
ได้ตกลงกันเพื่อแลกกับเงิน
• มีรายงานว่าเครือข่ายจัดการและค้ามนุษย์ได้
จัดส่งเด็กไปที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและข้าม
ชายแดนไปต่างประเทศเพื่อแสวงประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก
การจัดซื้อจัดหา

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
• มีกรณีที่เด็กซึ่งเป็นเป็นผู้เสียหายจากการ

ทารุณกรรมทางเพศเอง แนะน�ำเด็กคนอื่นๆ
ให้กับผู้ท�ำทารุณกรรมทางเพศ (ยกตัวอย่าง
ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย (ถ้ามี) หรือใน
ประเทศอื่นๆ)

สไลด์ 27 ∞

หลอกลวง ครอบง�ำความคิดและการ
ตัดสินใจของเด็ก
• การกระท�ำข้างต้นเกี่ยวโยงกับการจัดซื้อ
จัดหา โดยผู้ท�ำทารุณกรรมหรือผู้จัดหาอาจ
หลอกลวงหรือท�ำให้เด็กหรือครอบครัว
ของเด็กเข้าใจผิด กรณีนี้จะยิ่งท�ำให้เด็กเสี่ยง
ต่อการถูกทารุณกรรมมากขึ้นหากเขาหรือ
ครอบครัวก�ำลังอยู่ในฐานะล�ำบาก (เช่น
ล�ำบากทางการเงิน)
การใช้อ�ำนาจบีบบังคับ
• อาจเกี่ยวโยงกับข้อที่กล่าวมาแล้ว แต่อาจ
ยังมีเรื่องของการแบล็กเมล์ ข่มขู่หรือการ
ทารุณกรรมรูปแบบอื่นร่วมด้วย

สไลด์ 28 ∞

มีใครอีกบ้างที่มีส่วนร่วมในการทารุณกรรม หากมีช่วงเวลาที่เหมาะสม วิทยากรควรน�ำเสนอ
เกี่ยวกับแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงในประเด็นของการ
• เมื่อดูจากวิธีการต่างๆ ที่ผู้ท�ำทารุณกรรมใช้
ส่งเด็กออกจากครอบครัวไปอยู่ในสถาบัน หรือ
แล้ว เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ท�ำการเพียงล�ำพัง
“สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า” (ซึ่งไม่ได้เป็นสถาน
• ผู้ท�ำทารุณกรรมอาจได้รับการช่วยเหลือหรือ ก�ำพร้าจริงอย่างที่ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดย
สนับสนุนจากอีกบุคคลหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง หน่วยงานรัฐ) ในบางกรณีพ่อแม่ และครอบครัว
เพื่อช่วยให้เขาเข้าถึงเด็กและท�ำทารุณกรรม ได้รับการชักจูงและ/หรือยินยอมส่งลูกไปที่นั่น
เด็กได้ง่ายขึ้น
เพราะหวังว่าเด็กอาจมีโอกาสได้รับการศึกษา
• คนเหล่านี้คือ ผู้ช่วย ผู้จัดซื้อจัดหา ตัวแทน
และมีชีวิตที่ดีกว่า หากไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้น
คนกลาง คนอ�ำนวยความสะดวก ฯลฯ
จึงยอมส่งลูกไปอยู่ไกลเกินกว่าที่ตนเองจะ
คุ้มครองได้ และเด็กต้องอยู่ในบรรยากาศที่ไม่
• ตัวอย่างเช่น พบว่าผู้ท�ำทารุณกรรมชาย
ปลอดภัยซึ่งอาจเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรม
หลายรายใช้ “แฟนสาว” ของตัวเองให้ช่วย
จัดหาหรือหลอกเด็กมาให้ เพราะเด็กจะไว้ใจ
ผู้หญิงมากกว่า จึงมีหลายกรณีที่ผู้หญิง
ให้การสนับสนุนผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ชายให้ท�ำ
ทารุณกรรมเด็ก โดยช่วยในฐานะเพื่อน แฟน
แม่เล้า หรือ โชเฟอร์แท็กซี่ พาเด็กไปส่งให้
กับผู้ท�ำทารุณกรรม
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อะไรคือผลกระทบจากการทารุณกรรม
ทางเพศเด็ก
• การทารุณกรรมเด็กส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

ตัวเด็ก
• เป็นผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• ผลกระทบที่เกิดกับเด็ก มีดังนี้
–– ทางร่างกาย (มีบาดแผล ติดเชื้อจากการ
มีเพศสัมพันธ์ เป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ติดสารเสพติด)
–– ทางจิต (กระทบต่อสุขภาพจิตและอารมณ์
เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล อยากฆ่าตัวตาย
ท�ำร้ายตัวเอง)
–– ถูกกล่าวโทษแทนที่จะเป็นคนผู้ท�ำ
ทารุณกรรมที่ถูกกล่าวโทษ
–– ทางสังคม (ไม่สามารถไว้วางใจใครเลย
ไม่สามารถมีสมาธิหรือไม่สามารถมีความ
สัมพันธ์กับใคร ไม่สามารถเข้าสังคมหรือ
สมัครท�ำงานได้)
–– ผลกระทบระยะยาวคือ เด็กอาจจะ
ถูกผลักดันทางอ้อมให้กลับไปอยู่ใน
สถานการณ์ที่ตนเองถูกแสวงหาประโยชน์
หรือ ต้อง “ท�ำงาน” ที่ไม่ควรท�ำ (เช่น
ค้าประเวณี ค้ายาเสพติด เป็นต้น)
–– ผลกระทบต่อเด็กอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็น
ผู้ถือก�ำเนิดจากการที่แม่ (ซึ่งเป็นเด็กใน
ขณะนั้น) ของตนเองถูกทารุณกรรมหรือ
ถือก�ำเนิดจากแม่หรือพ่อที่มีประสบการณ์
การถูกทารุณกรรมมาก่อน
• ผลกระทบของการทารุณกรรมขยายวงกว้าง
ออกไปจากตัวผู้เสียหายเอง สู่ครอบครัวและ
ชุมชนรวมทั้งคนในรุ่นต่อมาในชุมชนนั้นๆ
• ผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวคือ
–– เป็นตราบาปของครอบครัว
–– ถูกกีดกันหรือถูกปฏิเสธจากสังคม
–– เสียชื่อเสียง
–– เกิดความกลัวฝังใจและไม่ไว้วางใจใคร
–– เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้เสียหายใน
ครอบครัว
–– เคยชินกับเรื่องราวการทารุณกรรมและ
ไม่มองว่าเป็นเรื่องส�ำคัญอีกต่อไป
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• ผลกระทบต่อชุมชน
–– มีชื่อเสียงในทางลบ
–– เกิดบรรยากาศของความกลัวในชุมชน
–– เพิ่มปัญหาสังคมในชุมชน
–– ผลกระทบทางลบในทางเศรษฐกิจ
–– ดึงดูดผู้ท�ำทารุณกรรมคนอื่นๆ ให้เข้ามา

ในชุมชน
–– ลดคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี
• เด็กไม่ควรถูกต�ำหนิหรือกล่าวโทษจากการ
ถูกทารุณกรรมและไม่ควรถูกกล่าวโทษเพราะ
ผลกระทบจากการที่เขาถูกทารุณกรรม
สืบเนื่องมาถึงครอบครัวหรือชุมชนที่เขาอาศัย
อยู่ เด็กคนใดก็ตามที่ผ่านการถูกทารุณกรรม
ควรได้รับการย�้ำเตือนและให้ความมั่นใจว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของเขา
สไลด์ 30

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี
กับการทารุณกรรมเด็ก
(เลือกอภิปรายหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของ
ท้องถิ่น)
• ทุกวันจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

วิทยากรอาจต้องตัดสินใจว่าจะน�ำเสนอหัวข้อนี้
หรือไม่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่น อาจ
จะพูดถึงเพียงสั้นๆ ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิตอลในส่วนอื่นๆ ของการอภิปราย
ก็ได้

ออกมาเพื่อให้เรามีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
และสื่อสารกับคนทั่วโลก
• ตัวอย่างเช่น คนทุกวันนี้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์
มือถือเพื่อพูดเท่านั้น แต่ใช้เพื่อส่งข้อความ
พูดกันทางวิดีโอ ส่งภาพหรือวิดีโอให้กัน
ใช้ระบบน�ำทางจีพีเอส (แผนที่) เข้าใช้
อินเตอร์เน็ตและอีกมากมาย
• อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นส่วนส�ำคัญในชีวิต
ของหลายคนที่พบเห็นได้ง่ายๆ เช่น
อินเตอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือ
กระจายข้อมูล ติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
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• คนทั่วไปสามารถใช้อินเตอร์เน็ตบน

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ไอแพ็ด
แท็บเล็ต หรือเครื่องมืออื่นๆ เมื่ออยู่ใน
อินเตอร์เน็ตหรือ “ออนไลน์” ก็สามารถท�ำ
กิจกรรมได้มากมาย เช่น หาหรือป้อนข้อมูล
หาหรือส่งรูปภาพหรือวิดีโอ รับ-ส่งอีเมล
ส่งข้อความด่วนหรือพูดคุยกับคนอื่นเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น หาเพื่อนและ
สื่อสารกับเพื่อนผ่านทางเฟสบุ๊ค) และ
เล่นเกมส์
• ดังนั้น เมื่อเราพูดถึง “เทคโนโลยีดิจิตอล”
เราจึงพูดถึงเครื่องมือ กลไกและระบบทุก
อย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมจริงและรูปธรรมที่
สร้างขึ้นให้เหมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลเข้าช่วย
สไลด์ 31

ความเสี่ยงใดบ้างที่มากับเทคโนโลยีดิจิตอล
(เลือกอภิปรายหรือไม่ก็ได้-ขึ้นอยู่กับบริบทของ
ท้องถิ่น)
• ในสภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมจริงเด็กจะมี

ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใหญ่ แต่ในโลก
ดิจิตอลจะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งที่
เด็กสามารถติดต่อกับผู้คนซึ่งเขาไม่รู้จักทั้งที่
เป็นเด็กเหมือนกันและเป็นผู้ใหญ่
• เทคโนโลยีดิจิตอลมีความส�ำคัญมากขึ้น
ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ
ต้องเข้าใจเทคโนโลยีนี้เพื่อเตรียมเข้าสู่วัย
ผู้ใหญ่ซึ่งเขาอาจต้องใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อการ
ท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต ดังนั้น จึงต้อง
เข้าใจทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนี้
• เทคโนโลยีดิจิตอลให้โอกาสดีๆ มากมาย
แก่เราและเด็กในความดูแลของเรา แต่มันคือ
“สภาพแวดล้อม” ใหม่ที่เราต้องมั่นใจว่า
ลูกหลานของเรารู้ว่าจะต้องท�ำอย่างไร
พร้อมทั้งเข้าใจในความเสี่ยง และรู้จักวิธี
ป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงซึ่งรวมไปถึง
การทารุณกรรมทางเพศ
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ค�ำถามเพี่อให้แสดงความคิดเห็น/
อภิปราย (ข้อเลือกที่อาจใช้หรือไม่ใช้

ก็ได้)
วิทยากรขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้และ
มีผลต่อความปลอดภัยของเด็กซึ่งมากับ
เทคโนโลยีดิจิตอล

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
ตัวอย่างค�ำตอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มากับ
เทคโนโลยีดิจิตอล
• เมื่อเราให้ข้อมูล/ภาพลงในอินเตอร์เน็ต เราไม่

สามารถเอาออกได้

• เด็กอาจให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต

• เด็กอาจเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่เคยรู้จักผ่านทาง

เทคโนโลยีดิจิตอล และนัดหมายมาพบกัน

• ผู้ท�ำทารุณกรรมอาจใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

เพื่อเตรียมเด็กส�ำหรับการทารุณกรรม ผู้ท�ำ
ทารุณกรรมที่เป็นผู้ใหญ่อาจแกล้งท�ำเป็นเด็ก
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และท�ำให้เข้าถึงเด็ก
ได้ง่าย ซึ่งจะน�ำมาสู่การหลอกลวงและการขอมี
สัมพันธ์ทางเพศกับเด็กในขั้นต่อไป

• ภาพเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศกระจาย

แพร่หลายผ่านทางเทคโนโลยีดิจิตอล

• ผู้ท�ำทารุณกรรมใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อหา
ที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวของเด็ก (เช่น

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อ โรงเรียน ฯลฯ หรือ
ภาพถ่ายส่วนตัว)

• ผู้ท�ำทารุณกรรมใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการ

รักษาความสัมพันธ์และนัดหมายพบปะกับเด็ก
ที่ตนเองจะท�ำทารุณกรรม
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พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กจะรับมือกับความเสี่ยง
ที่มากับเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างไร
(เลือกอภิปรายหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของ
ท้องถิ่น)
• ผู้ใหญ่จ�ำนวนมากบอกว่าโลกเทคโนโลยี

ก้าวหน้าเร็วมากจนตามไม่ทัน
• มีวิธีการง่ายๆ ที่ผู้ใหญ่ท�ำได้เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยของเด็กเมื่อใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ/หรือโทรศัพท์
มือถือ
• ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเราสามารถรักษาความ
ปลอดภัยได้เมื่อเราติดต่อกันผ่านทาง
เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นเดียวกับที่เราพูดกับ
คนอื่นแบบพบหน้ากัน ตัวอย่างของการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างปลอดภัย ที่สามารถ
แนะน�ำกับเด็กได้ เช่น
–– แนะน�ำเด็กไม่ให้เปิดเผยรายละเอียด
ส่วนตัว (เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อ
โรงเรียน ฯลฯ) หรือภาพถ่ายส่วนตัว
–– ควรเก็บข้อมูลส่วนตัวในออนไลน์อย่างเป็น

ส่วนตัวที่สุดและไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าถึง

–– สอนเด็กเกี่ยวกับ “การร้องเรียนออนไลน์”

ที่มีในหลายเว็บไซต์ เช่น แฟซบุ๊ค
ทวีตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม สไคพ์ ซึ่งได้
บอกวิธีง่ายๆ ในการ “ร้องเรียน” เมื่อมีผู้ที่
ใช้งานหรือเผยแพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสม

–– สนับสนุนให้เด็กพูดคุยกับคุณเมื่อเขารู้สึก

ไม่สบายใจเมื่อเขารู้สึกไม่สบายใจในการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยี

–– เตือนเด็กให้รู้จักควบคุมข้อมูลตัวเองและ

สิ่งที่พบเห็นในออนไลน์

สิ่งที่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กควรท�ำคือ
• คอยตรวจสอบและเฝ้าระวังว่าเด็กท�ำอะไร
ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิตอลบ้าง
• สอบถามเด็กเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ห้องสนทนาที่เขาเข้าไปใช้หรือเป็นสมาชิก
• ก�ำหนดเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กในการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอล
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หากมีผู้ติดต่อกับลูกหลานของเราผ่านทาง
เทคโนโลยีดิจิตอล และท�ำให้เด็กวิตกกังวลหรือ
ไม่สบายใจ ควรรายงานไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
• http://www.facebook.com/help/
reportlinks
• https://support.twitter.com/
forms/abusiveuser
• http://www.youtube.com/yt/
policyandsafety/reporting.html
• http://help.instagram.
com/165828726894770
• https://support.skype.com/en/
faq/FA10001/how-do-i-reportabuse-by-someone-in-skype?

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์
สไลด์ 33 ∞

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างการ
ท่องเที่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก
• ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้ง

ภูมิภาคนี้
• ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตและขยายตัว
สามารถน�ำประโยชน์มากมายมาสู่ประเทศ
และชุมชน
• นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบและ
เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาพแวดล้อมและ
ประชาชนเมื่อเขาท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ใน
ประเทศชั่วระยะหนึ่ง
• อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
เด็กจากการที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและ
การพัฒนาธุรกิจการการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
สไลด์ 34

ค�ำถามเพี่อให้แสดงความคิดเห็น/
อภิปราย (เลือกอภิปรายหรือไม่ก็ได้)
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันระดมความคิด
เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเด็ก
ซึ่งมาพร้อมกับการท่องเที่ยวที่ก�ำลังเติบโตใน
ชุมชนของเขา

ตัวอย่างค�ำตอบ:
• การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้คนและ
วัฒนธรรมสามารถน�ำไปสู่ความขัดแย้ง และ
การใช้อ�ำนาจ/การใช้เงินในทางที่ผิด
• เด็กได้รับผลกระทบจากการดูโฆษณาใน
ทางลบ
• เด็กอาจถูกใช้ให้หารายได้ด้วยการขอทาน
หรือเร่ขายของตามถนน ซึ่งเสี่ยงต่อการถูก
ทารุณกรรม
• นักท่องเที่ยวอาจหาโอกาสเพื่อเข้าเยี่ยม
สถานที่ซึ่งอนุญาตเฉพาะผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้
เท่านั้น เช่น สถานเด็กก�ำพร้า โรงเรียน
บ้านพัก ฯลฯ การยินยอมให้ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จัก
เข้าไปในสถานที่ข้างต้นอาจเสี่ยงต่อการ
ทารุณกรรมเด็ก
• สถานบันเทิงยามค�่ำคืน หรือสถานขายบริการ
ทางเพศอาจเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่เหล่านี้อาจเป็นที่ล่อใจ
เด็ก หรือเป็นที่ที่มีการแสวงประโยชน์จากเด็ก
• พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กอาจตกลงตามข้อเสนอของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะให้บ้านพักหรือการ
ศึกษาแก่เด็กในความดูแลของเขา หรือเสนอให้
ย้ายเด็กออกจากบ้านที่เขามีผู้ใหญ่ที่สามารถ
ให้การคุ้มครองได้ ซึ่งอาจท�ำให้เด็กต้องเสี่ยง
กับการทารุณกรรม
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• มีนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนน้อยที่ใช้การ

สไลด์ 36 ∞

• ผู้ท�ำทารุณกรรมทางเพศเด็กใช้วิธีการ

36

ท่องเที่ยวเพื่อหาโอกาสท�ำทารุณกรรม
ทางเพศเด็ก
• ผู้กระท�ำความผิดโดยอาศัยการท่องเที่ยวเพื่อ
มุ่งมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
นักเดินทาง หรือ ชาวต่างชาติที่พักอาศัยใน
พื้นที่แล้วท�ำทารุณกรรมทางเพศเด็กใน
ประเทศหนึ่งหรือในหลายประเทศที่ตนไป
ท่องเที่ยวหรือไปพักอาศัย
• ขณะที่การท่องเที่ยวน�ำประโยชน์มากมาย
มาสู่ประเทศและชุมชนของเรา เรายังจ�ำเป็น
ต้องรู้ว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กจาก
ธุรกิจการท่องเที่ยว และเราต้องปกป้องเด็ก
ไม่ให้คนต่างชาติหรือคนในประเทศมาท�ำ
ทารุณกรรมเขาได้
• ข้อมูลที่ให้ไปแล้วเกี่ยวกับผู้ท�ำทารุณกรรม
ทางเพศเด็กก็สามารถน�ำมาใช้ได้กับการ
อภิปรายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแบบมุ่งมี
เพศสัมพันธ์กับเด็ก
หลากหลาย เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้การท่องเที่ยว
แบบมุ่งมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
• บริบทเฉพาะของการท่องเที่ยวและธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
–– ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนวางแผนล่วงหน้า
เพื่อท�ำทารุณกรรมเด็กในสถานที่ที่เฉพาะ
เจาะจง
–– ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนแสวงประโยชน์
จากบรรยากาศเทศกาลหรือบรรยากาศ
วันหยุด เพื่อท�ำทารุณกรรมเด็ก
–– ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนเดินทางไป
ต่างประเทศเพื่อไปยังที่ที่มีรายงานว่ามี
บริการทางเพศจากเด็ก
–– ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนเดินทางไป
ต่างประเทศและพักอาศัยอยู่ครั้งละ
หลายเดือนหรือเป็นปี ซึ่งจะดูไม่เหมือน
เป็นนักท่องเที่ยวแต่เหมือนคนต่างชาติ
ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือแฟลตของตนเอง

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์
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–– ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลทารุณกรรมเด็กข้ามประเทศ (เช่น
ใช้เว็บแคม-กล้องวิดีโอผ่านคอมพิวเตอร์)
–– ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนท�ำงานเป็น

อาสาสมัคร ครู หรือแพทย์ในต่างประเทศ
และท�ำทารุณกรรมเด็กที่ตนรู้จักผ่าน
ทางการท�ำงานเพื่อการกุศล สถานเลี้ยง
เด็กพร้า โรงเรียน คลีนิก ฯลฯ
–– ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนใช้ผู้จัดซื้อจัดหาใน
ท้องถิ่นและเครือข่ายเพื่อให้ได้เด็กมาท�ำ
ทารุณกรรม พบว่ามีหลายคนคอยช่วย
ผู้ท�ำทารุณกรรมให้เข้าถึงเด็กและท�ำ
ทารุณกรรมเด็ก

เราจะพูดคุยกับเด็กในความดูแลของเราอย่างไรเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของตนเอง
สไลด์ 37 ∞

• พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กสามารถลดความเสี่ยง

เราต้องรู้ว่าผู้ท�ำทารุณกรรมทางเพศเด็กบางคน
ในการที่เด็กที่จะถูกทารุณกรรมได้โดยการ
พยายามอย่างมากที่จะหาข้ออ้างหรือเหตุผล
เฝ้าระวัง
สนับสนุนพฤติกรรมของตนโดยบอกกับใครต่อ
ใครว่า “มันเป็นอุบัติเหตุ” หรือ เด็ก “ตีความ
• เฝ้าระวังและให้ความสนใจกับความสัมพันธ์
หลายรูปแบบที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่ คุณสามารถ เหตุการณ์ผิด” ผู้ท�ำทารุณกรรมบางคนยืนกราน
ช่วยคิดค้นขั้นตอนของการป้องกันตัวส�ำหรับ ว่าเด็กโกหกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือ เด็กเป็น
“เด็กสร้างปัญหา” หรือ เด็กส�ำส่อนทางเพศ ซึ่ง
เด็กได้
ทั้งหมดคือความพยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือ
• ผู้ท�ำทารุณกรรมจะมุ่งไปหาเป้าหมายที่เป็น
ของเด็กที่เป็นผู้เสียหาย ดังนั้นพ่อแม่และผู้ดูแล
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือมีปัญหาในครอบครัว
เด็กจึงจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้และไม่
• เด็กทุกคนมีความเสี่ยง แม้กระทั่งเด็กที่อยู่ใน
ควรให้อะไรมาหยุดยั้งความรับผิดชอบในการให้
ครอบครัวที่มีความรักและการเอาใจใส่
ความคุ้มครองเด็ก เพราะนี่คือเหตุผลส�ำคัญของ
• อีกวิธีการหนึ่งที่ส�ำคัญคือการส่งเสริมให้มีการ การให้ความมั่นใจกับเด็กว่าคุณก�ำลังฟังเขาและ
สื่อสารที่เปิดเผยและพูดคุยกับเด็ก ถึงวิธีการ เชื่อในสิ่งที่เขาบอกคุณ
ดูแลความปลอดภัยตั้งแต่เขายังเล็กๆ
• ให้ความส�ำคัญกับการพูดคุยกับทั้งเด็กผู้หญิง
และเด็กผู้ชายเท่าเทียมกันเพราะทั้งสองมี
ความกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรม
ทางเพศเช่นเดียวกัน
• ยกตัวอย่างเช่น ในการฝึกอบรมกับเด็ก
วิทยากรส่งเสริมให้เด็กค้นหา “ผู้ใหญ่ที่
ไว้ใจได้” ซึ่งเขาสามารถพูดคุยได้เมื่อรู้สึก
เดือดร้อนและไม่สบายใจ
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• เด็กควรสามารถมาหาคุณและเล่าถึงความ

รู้สึกของเขาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูก
ท�ำโทษ
• บางครั้งเด็กไม่กล้าบอกเรื่องส�ำคัญให้พ่อแม่รู้
เพราะกลัวว่าจะถูกดุด่าหรือต�ำหนิ ผู้ท�ำ
ทารุณกรรมใช้ความกลัวของเด็กข้างต้น
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
สไลด์ 38 ∞

ค�ำถามเพี่อให้แสดงความคิดเห็น/
อภิปราย
• ถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าเขาสอนอะไรเด็กบ้าง
เกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการ
ทารุณกรรมทางเพศ และถามเพิ่มว่าเขาได้ให้
ข้อมูลที่ส�ำคัญรวมทั้งวิธีการป้องกันตัวอะไร
บ้างที่เด็กสามารถน�ำไปใช้ได้

วิทยากรควรจดบันทึกค�ำตอบของผู้เข้าร่วม
ประชุมซึ่งเป็นการเสนอแนะมาตรการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเอามาน�ำเสนอในการประชุม
เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งต่อไป
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• โดยทั่วไปเมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตเด็กก็จะ

อ้างถึง บัตรข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำกลับ
(ดูแลเด็กให้ปลอดภัยได้อย่างไร)

อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเขา
เข้าใจว่าเป็นเรื่อง “ต้องห้าม”
• บางครั้งความอยากรู้อยากเห็นท�ำให้เด็ก
ค้นหาข้อมูลทางเพศจากเด็กคนอื่นหรือ
หาผ่านทางเทคโนโลยีดิจิตอล และให้ข้อมูล
แบบผิดๆ แก่กัน
• การพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นสิ่งที่
ท�ำได้ยาก แต่การที่ไม่พูดคุยเลยก็จะท�ำให้
เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

เราจะดูแลให้เด็กปลอดภัย
ได้อย่างไร
1

มีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็กดังต่อไปนี้
• ผูท้ า� ทารุณกรรมจะฉกฉวยโอกาสจากการขาดความรูข้ องคนทัว่ ไปเพือ่ ท�าทารุณกรรมเด็ก
• มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ
การทารุณกรรมทางเพศกับลูกหลานหรือเด็กในความดูแลของตน

2 พูดคุยกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของเรา
• บางครั้งเด็กไม่กล้าบอกเรื่องส�าคัญกับพ่อแม่เพราะกลัวว่าจะถูกท�าโทษหรือถูกต�าหนิ/
กล่าวโทษ คนที่ท�าทารุณกรรมทางเพศเด็กจึงใช้ความกลัวนี้แสวงประโยชน์จากเด็ก
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพูดคุยสื่อสารอย่างเปิดเผยและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของคุณ เพื่อท�าให้เขารู้ว่าเขาสามารถพูดคุยใน
ทุกเรื่องกับคุณได้
• พูดคุยกับลูกหลานและเด็กในความดูแลเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย
ของเขา
• สอนเด็กให้รู้จักวิธีป้องกันตัวตั้งแต่อายุยังน้อยโดย:
– ให้รู้จักชื่อที่ถูกต้องของอวัยวะในร่างกาย
– ให้รับรู้และตอบสนองต่อความรู้สึกและสัญญาณเตือนของร่างกายเพื่อให้สามารถ
บอกตนเองได้ว่าเมื่อใดเขาต้องการการคุ้มครอง
– หากเด็กรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัว เขาสามารถพูดว่า ไม่ แล้วออกไปจาก
สถานการณ์นั้น และบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เกี่ยวกับสิ่งเกิดขึ้น

3

รับรู้ถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น
• รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในชุมชนของเรา
• เอาใจใส่ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก
• คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่คลุกคลีกับลูกของคุณ

4 รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร
• ค้นหาและติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทันทีที่สงสัยว่าเด็กก�าลังตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงหรือถูกทารุณกรรม
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• เด็กจะเรียนรู้เรื่องเพศอยู่ดีไม่ว่าเราจะ

ผลการส�ำรวจวิจัยพบว่าบางครั้งพ่อแม่มีค่านิยม
ในการห้ามลูกโดยเฉพาะลูกสาวไม่ให้เรียนรู้และ
พูดถึงเรื่องวัยเจริญพันธุ์ เรื่องเพศและทุกอย่างที่
เกี่ยวกับเพศ การจ�ำกัดข้อมูลเกี่ยวกับเพศและ
พฤติกรรมที่กีดกันไม่ให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศอย่าง
เหมาะสมอาจท�ำให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
การถูกทารุณกรรมได้

ข้อควรปฏิบัติที่ 1: สร้างความสัมพันธ์ที่เน้นการ
พูดคุยแบบเปิดกว้างและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
กับเด็ก
• ส่งเสริมให้เด็กพูดคุยกับคุณในประเด็นต่างๆ
โดยอาจเริ่มด้วยการถามว่าเขาเป็นอย่างไร
บ้าง หรือ มีอะไรที่อยากคุยให้ฟังหรือไม่
• การเปิดช่องทางสื่อสารมีความส�ำคัญมากเพื่อ
ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและสะดวกใจที่จะเล่า
ปัญหาให้คุณฟัง
• เมื่อเด็กพูด คุณต้องตั้งใจฟังและตอบสนอง
อย่างใส่ใจในความรู้สึกของเขา
• ให้ลูกรู้ว่าถ้าเขาต้องการเล่าอะไรให้คุณฟัง
เขาก็พูดกับคุณได้โดยไม่ต้องกลัวถูกท�ำโทษ

มีหลายกรณีที่เด็กไม่กล้าบอกพ่อแม่เกี่ยวกับ
การถูกทารุณกรรมเพราะกลัวว่าจะถูกท�ำโทษ
เนื่องจากเข้าไปในสถานที่ซึ่งไม่ควรไป ดังนั้นถ้า
หากเป็นได้วิทยากรควรหากรณีศึกษามาน�ำเสนอ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ต้องการหรือไม่ก็ตาม เขาจะหาข้อมูลจาก
แหล่งอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ
เป็นอันตราย และบางครั้งผู้ท�ำทารุณกรรมก็
จะฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กที่
มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ
• เราควรหาเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเพื่อพูด
กับเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องเพศ
• เราสามารถปรับการสนทนาให้เหมาะสม
กับวัยของเด็ก การพูดคุยเรื่องเพศกับเด็ก
สามขวบจะไม่เหมือนกับการพูดคุยกับวัยรุ่น
อายุ 17 ปี
• ด้วยเหตุนี้เราจึงส่งเสริมให้โรงเรียนท�ำ
การสอนเรื่องเพศศึกษาให้แก่เด็กอย่างเป็น
ทางการ
• ขณะเดียวกันพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กก็ควร
รับผิดชอบในการให้ความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บ้าน
• ต่อไปนี้จะน�ำเสนอแนวคิดว่าควรจะพูดเรื่องนี้
กับเด็กของเราอย่างไรโดยยึดจากหลักการ
ศึกษาวิจัยและประสบการณ์ในระดับสากล
สไลด์ 40 ∞

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
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ข้อควรปฏิบัติที่ 2: พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่อง
เพศด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ของเขา
• รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับร่างกายที่
เปลี่ยนแปลง อนามัยทางเพศ และลักษณะ
ของความสัมพันธ์ที่ดี
• ข้อมูลข้างต้นจะป้องกันความสับสนและ
ความเข้าใจผิดๆ ของเด็กซึ่งอาจน�ำมาสู่
ความเสี่ยงจากการถูกทารุณกรรม (เรารู้ว่า
ผู้ท�ำทารุณกรรมมักฉวยโอกาสจากการที่เด็ก
ได้ข้อมูลผิดๆ เข้าถึงเด็ก)
• มีพ่อแม่จ�ำนวนมากที่รู้สึกอายและไม่
สะดวกใจที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศ แต่ก็มี
วิธีที่จะท�ำให้ง่ายขึ้น ดังนี้
• เราจะรู้สึกอายและไม่สะดวกใจน้อยลงหากเรา
เริ่มพูดเรื่องนี้กับเด็กตั้งแต่เขายังเล็ก และ
ตอบค�ำถามเด็กแบบง่ายๆ ตรงไปตรงมา และ
เป็นธรรมชาติ
• และอย่าลืมว่าเด็กก็อาจจะรู้สึกอายและ
ไม่สะดวกใจด้วยเหมือนกันที่จะคุยในเรื่องนี้

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
การศึกษาวิจัยในระดับนานาชาติได้แนะน�ำการ
ให้ความรู้แก่เด็กอย่างเหมาะสมกับวัยไว้ ดังนี้
อายุ 0 -3 ปี
• สอนให้เด็กเรียกชื่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
อย่างถูกต้องรวมทั้งอวัยวะสืบพันธุ์
• เริ่มต้นสอนถึงความแตกต่างระหว่างอวัยวะที่
ให้คนอื่นสัมผัสได้และอวัยวะสงวน
• เปิดกว้างส�ำหรับค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ชาย-เพศหญิง โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่าง
ทางเพศ
อายุ 4-5 ปี
• อธิบายการท�ำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ใน
ร่างกายรวมทั้งอวัยวะสืบพันธุ์
• ให้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น (อาจตั้งเป็นกฎก็ได้)
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความไม่เหมาะสม
ในการสัมผัสตนเอง หรือสัมผัสผู้อื่น และการ
สัมผัสอวัยวะสงวนและไม่สงวน รวมทั้งการพูด
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศชาย-หญิงและมิติทาง
สังคม (เช่น ท�ำไมบางครั้งต้องแยกเด็กหญิง
กับเด็กชาย หรือท�ำไมบางครั้งการปฏิบัติต่อ
ทั้งสองเพศจึงแตกต่างกัน) ในขณะเดียวกัน
ต้องเน้นย�้ำอย่างชัดเจนว่าทั้งสองเพศมีความ
เท่าเทียมกัน
อายุ 5-9 ปี
• เด็กในวัยนี้ควรเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ
การสืบพันธุ์
• เรียนรู้เกี่ยวกับการมีอนามัยเจริญพันธุ์
(การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การหลั่ง
การแข็งตัวของอวัยวะเพศ การมีประจ�ำเดือน)
• อธิบายความแตกต่างของวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศ
• เมื่อเด็กถามค�ำถาม คุณควรตอบค�ำถามด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการทางเพศที่แตกต่างกันและให้
รายละเอียดโดยย่อ
อายุ 9-12 ปี
• ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและวิธีการตัดสินใจ
ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเริ่มมีความสัมพันธ์ทางเพศ
กับผู้อื่น

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์
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ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
• ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความใกล้ชิดและความ

สัมพันธ์ทางเพศ
• ส่งเสริมให้รู้ทันสื่อ และชี้ให้เห็นว่าเนื้อหา
เรื่องเพศและเพศชาย-หญิงในสังคมที่ออกมา
ทางสื่อนั้น อาจมีการบิดเบือนความเชื่อและ
ไม่สะท้อนความเป็นจริงอย่างไรบ้าง
สไลด์ 42 ∞

สไลด์ 43 ∞

ข้อควรปฏิบัติที่ 3: สอนเด็กให้รู้จักวิธีป้องกัน
ตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆ
• สอนเด็กให้รู้จักชื่อที่ถูกต้องของอวัยวะใน
ร่างกายซึ่งจะช่วยให้เขามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับร่างกายของตนเองและมีค�ำศัพท์
เพียงพอที่จะบรรยายสถานการณ์
ทารุณกรรมที่อาจเกิดขึ้น
• สอนให้เด็กเข้าใจว่าคนอื่นไม่สามารถดู
หรือสัมผัสอวัยวะสงวนของเขาได้ นอกจาก
ในกรณีที่เขาบาดเจ็บหรือต้องการความ
ช่วยเหลือเท่านั้น
• สอนให้เด็กรู้ทันความรู้สึกและสัญญาณ
เตือนภัยในร่างกายของตน (ท้องไส้ปั่นป่วน
รู้สึกร้อน รู้สึกเหมือนอยากร้องไห้ เข่าสั่น
ใจเต้นแรง และปากแห้ง เป็นต้น) การรับรู้
และตอบสนองต่อสัญญาณเตือนของ
ร่างกายสามารถช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อไหร่
ที่เขาต้องการการคุ้มครอง

วิทยากรอาจใช้ข้อมูลจาก การคุ้มครองเด็ก
จากการทารุณกรรม: คู่มือวิทยากรในการให้
ความรู้เด็กและเยาวชน (ดาวน์โหลดได้จาก
http://www.childsafetourism.org
และ http://wvi.org/asiapacific/
childsafetourism) มาน�ำเสนอ ซึ่งได้ระบุ

วิธีการสอนเด็กให้รู้จักป้องกันตัวเองอย่างเป็น
ขั้นตอนในสามช่วงอายุ คือ 5-7 ปี 8-10 ปี
และ 11-17 ปี

ข้อควรปฏิบัติที่ 3: สอนเด็กให้รู้จักวิธีป้องกัน
ตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆ (ต่อ)
• วิธีการอื่นที่ได้ผลและควรสอนเด็กตั้งแต่
ยังเล็ก คือวิธีการ “ไม่-ไป-บอก” ซึ่งเป็นวิธีที่
ใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กังวล
• สอนให้เด็กรู้ว่าเขามีสิทธิที่จะปฏิเสธ “ไม่”
หากมีใครบางคนขอร้องให้ท�ำอะไรก็ตามที่
เขารู้สึกว่าผิดหรือน่ากลัว
• บอกเด็กว่า เขาควรออกไปจากสถานการณ์
นั้น ถ้าท�ำได้
• ให้เด็กรู้ว่าเขาควรบอกคุณหรือผู้ใหญ่คนอื่น
หากรู้สึกไม่ชอบใจ หรือไม่สบายใจกับสิ่งที่
เกิดขึ้น
• ควรให้เด็กมีโอกาสซักซ้อมบ่อยๆ เพื่อจะได้
เกิดทักษะและสามารถเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่
จะถูกทารุณกรรม
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สไลด์ 44 ∞

ข้อควรปฏิบัติที่ 3: สอนเด็กของคุณให้รู้จักวิธี
ป้องกันตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆ (ต่อ)
• สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการสอนให้เด็ก
รู้จักความแตกต่างระหว่างความลับที่ท�ำให้
“เป็นสุข” และความลับที่ท�ำให้ “เป็นทุกข์”
• สอนให้เด็กแยกแยะระหว่างความลับที่
ที่มีท�ำให้ “เป็นสุข” และความลับที่ท�ำให้
“เป็นทุกข์” และสนับสนุนให้เด็กเล่าให้ฟัง
เสมอเกี่ยวกับความลับที่รบกวนหรือท�ำให้
หนักใจ
• ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น จะเห็นว่าการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็กมักไม่ใช่การกระท�ำที่
เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว แต่ผู้ท�ำทารุณกรรม
มักอาศัยการปิดบังความลับเพื่อท�ำ
ทารุณกรรมอย่างต่อเนื่อง สอนให้เด็กรู้จัก
แยกแยะว่าอะไรคือความลับที่ควรเก็บไว้
• สอนเด็กโตให้เรียนรู้เกี่ยวกับให้สิ่งล่อใจและ
การข่มขู่
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ข้อควรปฏิบัติที่ 3: สอนเด็กให้รู้จักวิธีป้องกัน
ตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆ (ต่อ)
• นอกจากนี้เรายังสามารถสอนให้ลูกรู้ว่าใครคือ
ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ในครอบครัวและในชุมชนของ
เราซึ่งเด็กๆ สามารถไปหาได้เมื่อเขาเกิด
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือวิตกกังวล

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

3. อะไรคือสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
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• การเพิกเฉยต่อประเด็นการทารุณกรรม

อ้างถึง บัตรให้เข้าผู้ร่วมประชุมน�ำกลับ
ทางเพศเด็ก เป็นการท�ำให้เด็กตกอยู่ในภาวะ (เราควรเฝ้าระวังอะไร)
เสี่ยงมากขึ้น ที่ส�ำคัญคือเราต้องพึงรู้ว่าเรื่องนี้
เราควรเฝ้าระวังอะไรเกีย่ วกับ
อาจเกิดขึ้นในชุมชนของเราก็ได้
ลูกหลานและเด็กในความดูแล
• ควรให้ความเอาใจใส่พฤติกรรมของลูกๆ และ
ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างเขาด้วย
พฤติกรรมของเด็ก

มีสัญญาณเตือนหลายอย่างที่บอกว่าเด็กอาจถูกทารุณกรรม แต่สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า
ลูกของคุณถูกทารุณกรรมแน่นอน แต่มันเป็นเครื่องมือที่ดีให้คุณได้น�ามาใช้พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของเขาหรือช่วยให้เขาค้นหาหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้:
อารมณ์แปรปรวน เก็บตัวเงียบ ซึมเศร้า โกรธฉุนเฉียวหรือก้าวร้าว
• หนีออกจากบ้าน หรือหายออกจากบ้านเป็นระยะเวลานาน
• การเรียนตกต�่า และขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ
• ไม่ยอมชี้แจงที่มาของเงิน ของขวัญ/ของก�านัล โทรศัพท์มือถือ ที่ตนเองได้มา
• ใช้สารเสพติด (เช่น ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
• การมีพฤติกรรม (มีการแสดงออก) ทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัย
• อาการทางร่างกาย เช่น ปัญหาการนอน ปัสสาวะรดที่นอน ติดเชื้อที่แพร่โดยทางเพศสัมพันธ์

พฤติกรรมของผู้ใหญ่คนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวคุณ (และรอบตัวเด็ก)
คอยระมัดระวังหากสังเกตเห็นผู้ใหญ่มีพฤติกรรมผิดปกติกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของคุณ
ดังต่อไปนี้
• ให้ความเอาใจใส่เด็กมากเกินควร
• ให้ของขวัญที่เป็นของเล่นหรือเงินแก่เด็ก
• คลุกคลีกับเด็กของคุณตามล�าพัง
• ต้องการพาเด็กไปเที่ยว เดินทางระยะสั้นและพักผ่อนช่วงวันหยุดด้วยกัน
หากเด็กบอกคุณว่าเขาถูกทารุณกรรม จงให้ความมั่นใจกับเขาว่าคุณก�าลังฟังเขาและเชื่อ
ในสิ่งที่เขาบอกคุณ
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ควรให้ความสนใจในพฤติกรรมของลูก เพราะมี
สัญญาณมากมายที่แสดงให้เห็นว่าเด็กอาจ
ก�ำลังประสบปัญหาการทารุณกรรม อย่างไร
ก็ตามอาการต่างๆ เหล่านี้ก็มิได้หมายความว่า
เด็กจะถูกทารุณกรรมเสมอไป แต่พ่อแม่และ
ผู้ดูแลเด็กอาจสังเกตพฤติกรรมข้างล่างนี้และ
หยิบยกมาพูดคุยกับเด็ก เช่น:
• อารมณ์แปรปรวน เก็บตัวเงียบ ซึมเศร้า
โกรธฉุนเฉียวหรือก้าวร้าว
• หนีออกจากบ้าน หรือหายออกจากบ้านเป็น
ระยะเวลานาน
• การเรียนตกต�่ำ และขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ
• ไม่แจ้งที่มาของเงิน ของขวัญ โทรศัพท์มือถือ
• ใช้สารเสพติด (เช่น ยาเสพติด และ
อัลกอฮอล์)
• การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัย
• อาการทางร่างกาย เช่น มีปัญหาการนอน
ปัสสาวะรดที่นอน ติดเชื้อที่แพร่โดยทาง
เพศสัมพันธ์
• ถูกตั้งฉายาว่าเป็น “ตัวสร้างปัญหา”

วิทยากรควรพูดเน้นว่าที่ระบุมาไม่ใช่พฤติกรรม
ทั้งหมดที่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กควรเฝ้าระวัง
แต่จุดหลักก็คือการสังเกตพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงของเด็กซึ่งอาจเปลี่ยนจาก “ดี” เป็น
“แย่” หลายครั้งที่เด็กเริ่มมีพฤติกรรมแย่ลงแต่
ไม่มีใครเห็นว่าเขาอาจจะก�ำลังตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นผู้เสียหาย เพียงแต่สรุปเหมารวม
ว่าเขาเป็นเด็กที่ชอบ “สร้างปัญหา” เท่านั้น
ซึ่งท�ำให้เด็กมีความเสี่ยงยิ่งขึ้นต่อการถูก
ทารุณกรรม อีกทั้งไม่มีใครเชื่อเกี่ยวกับการ
ร้องทุกข์และค�ำบอกเล่าของเขา ซึ่งถือเป็นความ
ล้มเหลวที่น่าเศร้าอย่างยิ่งในความรับผิดชอบ
ของเราที่มีต่อเด็ก

นอกจากนี้ยังควรสังเกตผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรม
ไม่ปกติกับเด็ก เช่น
• ให้ความสนใจเด็กมากเกินไป
• ให้ของขวัญ หรือ เงิน
• อยู่กับเด็กตามล�ำพัง
• พาเด็กไปเที่ยว เดินทางระยะสั้น และพักผ่อน

ช่วงวันหยุดโดยไม่มีคุณไปด้วย
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4. เราจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

สไลด์ 49 ∞

• ที่ผ่านมาพบว่ามีการด�ำเนินงานที่ดีหลาย

ขั้นตอนในการคุ้มครองเด็กจากการถูก
ทารุณกรรมในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้
• ในฐานะพ่อแม่ คุณรู้ดีที่สุดว่าลูกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงหรือไม่ และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ
ที่สุดของคุณคือการการคุ้มครองลูกให้
ปลอดภัย
• คุณสามารถหาความช่วยเหลือได้ในชุมชน
ของคุณ
กิจกรรม: การท�ำแผนที่แหล่งข้อมูล
ของชุมชน
• เชิญชวนให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กร่วมกันท�ำ
“แผนที่ความคิด” เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่มี
อยู่ในชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
ชุมชนที่มีความกังวลเกี่ยวกับการทารุณกรรม
เด็กหรือมีประสบการณ์ถูกทารุณกรรม
รูปแบบอื่นๆ มาก่อน (ตัวอย่างหน่วยงานที่
ให้การบริการช่วยเหลือ เช่น กรมสวัสดิการ
สังคม สายด่วนช่วยเหลือเด็ก ศูนย์อนามัย
ชุมชน โรงเรียน สถานีต�ำรวจ ฯลฯ)
กรม
สวัสดิการ
สังคม
องค์กรพัฒนา
เอกชน

สายด่วน
ช่วยเหลือเด็ก
บริการ
สนับสนุน
ศูนย์อนามัย
ชุมชน

โรงเรียน

วิทยาการสามารถ เพิ่มตัวอย่างและแนวทางที่ดี
ในการคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ เช่น
• องค์กรท้องถิ่นหลายองค์กรสามารถช่วย

แนะน�ำขั้นตอนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คุณได้
บางองค์กรก็สามารถให้การคุ้มครองช่วยเหลือ
ด้วย
• รัฐบาลให้ความช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้
มั่นใจว่าเด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี
• รัฐบาลให้การสนับสนุนสายด่วนช่วยเหลือ
เด็กหญิง-ชาย ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและข้อมูลในเรื่องที่เขากังวล
และมีค�ำถาม
• รัฐบาลออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กและ
ด�ำเนินคดีกับผู้ที่ท�ำร้ายเด็ก
• ต�ำรวจคอยตรวจสอบและสืบสวนคดี
• ศาลเป็นผู้ฟ้องร้องผู้กระท�ำผิด
• เจ้าหน้าที่รัฐในระดับจังหวัดเป็นผู้จัดการ
รณรงค์
• มีสายด่วนให้แจ้งกรณีสงสัยว่าเด็กอาจถูก
ทารุณกรรมทางเพศ
วิทยากรควรมีรายละเอียดของหน่วยงานบริการ
ที่มีในท้องถิ่นรวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการแจ้ง
เรื่อง

ต�ำรวจ
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มอบรายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่และองค์กร อ้างถึง บัตรข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำกลับ
ต่างๆ ในท้องถิ่นให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเพื่อให้ (ขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน) และให้
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เมื่อจ�ำเป็น ข้อมูลในการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใน
ท้องถิ่น/ประเทศ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน
สายด่วนช่วยเหลือเด็ก
ศูนย์ประชาบดี/ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) 1300 โทรฟรีทั่วประเทศ
มูลนิธิสายเด็กประเทศไทย 1387 โทรฟรีทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ท่านไว้ใจในพื้นที่

w: childsafetourism.org และ wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

44

ส่วนที่ 2: คู่มือสไลด์

สไลด์

เนื้อหาหลัก

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

กิจกรรม: แผนงานของพ่อแม่และ
ผู้ดูแลเด็ก (เลือกท�ำหรือไม่ท�ำก็ได้)
• หากมีเวลาให้แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น
กลุ่มๆ ละ 5-6 คน
• แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่าตอนนี้เขาเป็น
คณะกรรมการชุดใหม่ที่รับผิดชอบในการ
ประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กในชุมชน
• ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนกิจกรรม
ทั้งหมดที่จะท�ำเพื่อคุ้มครองเด็กจากการ
ทารุณกรรมในชุมชน และให้เวลาห้านาทีใน
การเตรียมแผนงาน
• หลังจากแต่ละกลุ่มแบ่งปันแผนงานของกลุ่ม
แล้ว ให้ค�ำชมเชยกลุ่มที่มีความคิดริเริ่มและ
สนับสนุนให้น�ำความคิดที่ปฏิบัติได้จริงที่สุด
ไปปรับใช้ในชุมชนของเขา

แผนงานควรครอบคลุม
• การสนับสนุนให้มีการสอนเรื่องเพศศึกษาใน
โรงเรียน
• ก�ำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองเด็กใน
โรงเรียน
• ไม่กีดกันหรือกล่าวโทษเด็กและบุคคลอื่นที่เป็น
ผู้เสียหายจากการทารุณกรรมในชุมชน
• เฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยและรายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

การวางแผนปฏิบัติการ
สไลด์ 51

สรุป
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กิจกรรม: ประเมินผล
• เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงกิจกรรมให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น
• จึงใคร่ขอให้ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้
ตามหัวข้อต่อไปนี้
–– การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันนี้
เป็นประโยชน์หรือไม่
–– ข้อมูลใดที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณได้
เรียนรู้ในวันนี้
–– มีสิ่งใดบ้างที่เราควรเปลี่ยนแปลงในการ
จัดประชุมครั้งต่อไป
อีกทางเลือกหนึ่งคือวิทยากรสามารถแจก
แบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุม (ภาคผนวก 7) ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
กรอก วิธีนี้อาจใช้เวลามากขึ้น และอาจมี
ประเด็นเกี่ยวกับระดับของการรู้หนังสือของ
ผู้เข้าร่วมซึ่งมีผลต่อการเขียนและอ่าน
ดังนั้นจึงแนะน�ำให้วิทยากร เลือกประเมินผล
โดยการน�ำเสนอทางค�ำพูด

ในการอภิปรายและท�ำแบบทดสอบหลังการ
อบรม (หากใช้วิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์จาก
ผู้เข้าร่วม) วิทยากรควรบันทึกข้อมูลที่ได้
เพื่อเก็บรวมไว้ในตารางรายงานหลังการ
ฝึกอบรม/ประชุม (ภาคผนวก 8) ต่อไป
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สไลด์

เนื้อหาหลัก
กิจกรรม: แบบทดสอบหลังการอบรม
• วิทยากรพูดว่า “ตอนนี้ ผม/ดิฉัน ต้องการ

ตรวจสอบว่าค�ำตอบของคุณในแบบทดสอบนี้
จะแตกต่างจากตอนก่อนอภิปรายหรือไม่”
• ให้ผู้เข้าร่วมท�ำแบบทดสอบหลังการอบรมใน
แบบมีปฏิสัมพันธ์ หรือเขียนลงในแบบฟอร์ม
ของภาคผนวก 4
• จากนั้นเฉลยค�ำตอบของแบบทดสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจเนื้อหาหลัก
ก่อนออกไปจากที่ประชุม

สไลด์ 53 ∞
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• ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมส�ำหรับความตั้งใจ

และการมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้
• ย�้ำกับผู้เข้าร่วมประชุมถึงบทบาทส�ำคัญของ
เขาในการคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม
ทางเพศ
• ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมปรับใช้และ
แบ่งปันข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากการอภิปรายใน
วันนี้ให้กับบุคคลอื่นๆ ในชุมชนเพื่อช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากขึ้นแก่เด็กใน
ชุมชน
• เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมติดต่อหรือ
ประสานงานกับหน่วยงานที่แนะน�ำในระหว่าง
การอภิปราย หากเขามีความข้องใจหรือมี
ค�ำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการทารุณกรรม
ทางเพศเด็ก
• เน้นให้เห็นว่าการลงมือท�ำในสิ่งที่ง่ายๆ ตาม
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็สามารถช่วยให้พ่อแม่
และผู้ดูแลเด็กปรับปรุงมาตรการการให้ความ
คุ้มครองเด็กได้ดียิ่งขึ้น
• ขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เช่น
วิทยากรร่วม ผู้ช่วย อาสาสมัคร ฯลฯ
ที่ให้การช่วยเหลือในการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3: ภาคผนวก

ภาคผนวก
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ส่วนที่ 3: ภาคผนวก

ส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3: ภาคผนวก

ภาคผนวก 1: บัตรข้อมูลให้ผู้เข้าประชุมน�ำกลับ
ควรเตรียมบัตรนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกคนน�ำกลับไปด้วยเพื่อเตือนความทรงจ�ำ
และช่วยทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ บัตรควรมีขนาด เอ 5 หรือ เอ 6 และพิมพ์หน้า-หลัง ข้อมูลในบัตรจะ
ช่วยในการจ�ำและอ้างอิงใช้ประโยชน์ได้ง่าย
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การคุ้มครองเด็ก
จากการทารุณกรรม
ทางเพศ
พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

การคุ้มครองเด็กเป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคน
เด็กคือใครก็ตามที่อายุต�่ากว่า 18 ปี เด็กต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ดังนั้นพ่อแม่และ
ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเด็กที่ส�าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

น้าที่ดูแลเดก็
ผู้มีห
พ่อแม่
เด็ก

เราทุกคนสามารถร่วมมือกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กได้

การทารุณกรรมเด็กคืออะไร
การทารุณกรรมเด็กคือการลงมือกระท�า (หรือการละเลยไม่ให้การดูแล) ที่จงใจและไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้ให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือตกอยู่ในอันตราย
ในแต่ละวันเด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากการทารุณกรรม ซึ่งการ
ทารุณกรรมเด็กลักษณะนี้เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก

ประเภทของการทารุณกรรมเด็ก
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ

การทารุณกรรม การทารุณกรรม การทารุณกรรม
ทางร่างกาย
ทางเพศ
ทางอารมณ์

การละเลย
ไม่ให้การดูแล

ผลกระทบของการทารุณกรรมเด็ก
การทารุณกรรมเด็กมีผลอย่างรุนแรงต่อตัวเด็ก และส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางร่างกายและ
จิตใจในระยะยาว
ผลที่ตามมาจากการทารุณกรรม จะขยายขอบเขตจากตัวเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหาย ไปยัง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมในวงกว้าง
เด็กไม่ควรถูกกล่าวโทษจากการที่ตกเป็นผู้เสียหายในการทารุณกรรม แม้ว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบไปยังครอบครัวและชุมชนของพวกเขาก็ตาม

การทารุณกรรมเด็กคืออะไร

การใช้ถ้อยค�าที่รุนแรง
การแกล้งและหยอกล้อที่เกิน
การสัมผัส
เพื่อดุด่า ข่มขู่ คุกคาม
ควรท�าให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจ
ร่างกายเด็กในที่ๆ
หรือ ดูถูก
มองค่าตัวเองต�่า หรือเกิดความไม่ เด็กไม่อยากให้สัมผัส
มั่นใจในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกที่สร้างสรรค์

การเพิกเฉย
ไม่สนใจเด็ก

การเพิกเฉย ไม่สนใจให้
เด็กได้เห็นและรับรูพ
้ ฤติกรรม
รวมไปถึงสื่อลามก

ท�าลายความมั่นใจของเด็ก

ทุบตีหรือท�าร้ายเด็กเพื่อระบาย
อารมณ์ของตัวเอง

ใช้เด็กเป็นเครื่องมือให้ท�า
ในสิ่งที่ต้องการ

ละเลยไม่ดูแลเด็ก เช่นปล่อยให้
เด็กสกปรก ไม่มีเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มและขาดอาหาร

ใช้แรงงานเด็กเสมือน
เป็นคนรับใช้ในบ้าน

ละเลยความต้องการ
ทางจิตใจของเด็ก

ใช้งานบุตรหลานของตนเอง
จนเกินควร จนส่งผลให้เด็กสูญเสีย
โอกาสในการเรียน และเล่นตาม
ประสาเด็กทั่วไป

ตีและท�าให้เด็กอายในโรงเรียน

ละเลยความต้องการ
ทางแพทย์ของเด็ก

ละเลยความต้องการ
ทางการศึกษาของเด็ก

ปล่อยให้เด็กอยู่ตามล�าพัง
โดยไม่ดูแล

บังคับให้เด็กสัมผัสร่างกายคนอื่น
ในที่ที่ไม่ควรจะสัมผัส (เช่น อวัยวะ
สงวนทางเพศ หรืออวัยวะเพศ)

ที่มา: ภาพและข้อความประยุกต์มาจากโปสเตอร์ “การทารุณกรรมเด็กคืออะไร” ของมูลนิธิสายเด็กประเทศไทย http://childlinethailand.org

การทารุณกรรมทางเพศเด็กคืออะไร
• การทารุณกรรมทางเพศเด็กเกิดขึ้นเมื่อมีการน�าเอาเด็กเข้ามาร่วมในกิจกรรมทางเพศ

โดยใช้อ�านาจบังคับ (ใช้ก�าลังหรือค�าพูดข่มขู)่ หรือใช้ความไว้วางใจของเด็กเป็น
เครื่องมือชักจูงให้เด็กเข้าร่วม

• การทารุณกรรมทางเพศเด็กหมายรวมไปถึงพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมทางเพศที่เด็กไม่ให้ความยินยอม

• ซึ่งรวมทั้งการสัมผัสและไม่ได้สัมผัส ดังตัวอย่างต่อไปนี้

– วาดภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอเด็กในรูปแบบที่ซึ่งส่อถึงกิจกรรมทางเพศ
– บังคับเด็กให้ดูหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ
– บังคับ/ขู่เข็ญเด็กให้มีเพศสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศกับเด็กหรือ

ผู้ใหญ่คนอื่น

คุณทราบหรือไม่ว่า
การทารุณกรรมทางเพศเด็กเป็นปัญหาระดับโลก
การทารุณกรรมทางเพศเด็กเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และชุมชนของเราก็มิได้รอดพ้นจาก
สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากพบว่าผู้ที่ท�าทารุณกรรมส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ

ผู้เสียหาย ของการทารุณกรรมทางเพศเป็นได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย
เด็กทั้งหญิงและชายต่างก็สามารถตกเป็นผู้เสียหายจากการทารุณกรรมทางเพศได้เท่าๆ กัน
เพศที่สามหรือเด็กที่ก�าลังค้นหาเพศของตนเองจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีก เช่นเดียวกับ
เด็กพิการ (ทุกประเภท) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการทารุณกรรมทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคน

ผู้ท�าการทารุณกรรมมักเป็นบุคคลที่เด็กรู้จักหรือคุ้นเคย
พบว่าผู้ท�าทารุณกรรมทางเพศเด็กมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นญาติของเด็กหรือบุคคลที่
ได้รับความไว้วางใจจากเด็ก

ผู้ท�าทารุณกรรมจะเข้ามาตีสนิทกับผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายก่อน
ผู้ท�าทารุณกรรมมักจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เสียหายและครอบครัวของเด็กในขั้นต้นเพื่อให้เข้าถึง
ทั้งสองกลุ่มได้ง่ายขึ้น และ เพื่อปกปิดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของตน

การทารุณกรรมเด็กเกิดขึน้ ได้ในบริบทของการท่องเทีย่ ว
มีชาวต่างชาติจ�านวนหนึ่งที่ใช้การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาโอกาสท�าทารุณกรรมทางเพศเด็ก บุคคล
ดังกล่าว รวมถึง นักท่องเที่ยว นักเดินทาง หรือ ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศนั้นๆ ซึ่งท�า
ทารุณกรรมทางเพศเด็กในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือในอีกหลายประเทศที่ตนได้พักอาศัยอยู่หรือ
ได้ไปเที่ยวมา

เด็กมักจะไม่บอกผู้ใหญ่เมื่อถูกทารุณกรรม
ด้วยเหตุผลที่หลากหลายแตกต่างกันเด็กมักจะไม่บอกให้ผู้ใหญ่ทราบว่าถูกทารุณกรรม
ทางเพศ ดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้องสังเกตพฤติกรรม และสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการทารุณกรรมเกิดขึ้น
จากตัวของเด็กมากกว่าที่จะรอให้เด็กพูดเอง

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
เด็กทุกคนทั่วโลกมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมทุกรูปแบบการปกป้อง
คุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ และไม่ว่ากรณีใดๆ
เด็กไม่ควรถูกกล่าวโทษจากผู้ใหญ่ หรือจากชุมชนในเรื่องที่เขาถูกทารุณกรรมทางเพศ

เราจะดูแลให้เด็กปลอดภัย
ได้อย่างไร
1

มีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็กดังต่อไปนี้
• ผูท้ า� ทารุณกรรมจะฉกฉวยโอกาสจากการขาดความรูข้ องคนทัว่ ไปเพือ่ ท�าทารุณกรรมเด็ก
• มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ
การทารุณกรรมทางเพศกับลูกหลานหรือเด็กในความดูแลของตน

2 พูดคุยกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของเรา
• บางครั้งเด็กไม่กล้าบอกเรื่องส�าคัญกับพ่อแม่เพราะกลัวว่าจะถูกท�าโทษหรือถูกต�าหนิ/
กล่าวโทษ คนที่ท�าทารุณกรรมทางเพศเด็กจึงใช้ความกลัวนี้แสวงประโยชน์จากเด็ก
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพูดคุยสื่อสารอย่างเปิดเผยและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของคุณ เพื่อท�าให้เขารู้ว่าเขาสามารถพูดคุยใน
ทุกเรื่องกับคุณได้
• พูดคุยกับลูกหลานและเด็กในความดูแลเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย
ของเขา
• สอนเด็กให้รู้จักวิธีป้องกันตัวตั้งแต่อายุยังน้อยโดย:
– ให้รู้จักชื่อที่ถูกต้องของอวัยวะในร่างกาย
– ให้รับรู้และตอบสนองต่อความรู้สึกและสัญญาณเตือนของร่างกายเพื่อให้สามารถ
บอกตนเองได้ว่าเมื่อใดเขาต้องการการคุ้มครอง
– หากเด็กรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัว เขาสามารถพูดว่า ไม่ แล้วออกไปจาก
สถานการณ์นั้น และบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เกี่ยวกับสิ่งเกิดขึ้น

3

รับรู้ถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น
• รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในชุมชนของเรา
• เอาใจใส่ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก
• คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่คลุกคลีกับลูกของคุณ

4 รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร
• ค้นหาและติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทันทีที่สงสัยว่าเด็กก�าลังตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงหรือถูกทารุณกรรม

ผู้ท�าทารุณกรรมทางเพศเด็ก
ปฏิบัติการอย่างไร
ผู้ท�ำทำรุณกรรมทำงเพศเด็กใช้วิธีกำรหลำกหลำยเพื่อให้เข้ำถึงเด็กและท�ำทำรุณกรรม
คนทั่วไปมักคิดว่ำกำรทำรุณกรรมทำงเพศเด็กเกิดขึ้นจำกคนแปลกหน้ำเท่ำนั้น แต่ในควำมเป็นจริง
แล้วผู้ท�ำทำรุณกรรมเด็กและ/หรือคนชักน�ำมักจะเป็นผู้ที่เด็กรู้จักหรือคุ้นเคย โดยบุคคลเหล่ำนี้
จะสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเด็กก่อนเพื่อให้เด็กไว้ใจ (บำงครั้งก็เข้ำทำงครอบครัวของเด็กด้วย)
เรำเรียกกำรกระท�ำดังกล่ำวว่ำเป็นกำร “เตรียมกำร” (Grooming) ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ว่ำ
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1. คัดเลือกเป้ำหมำย อันดับแรกผู้ท�ำทำรุณกรรมจะท�ำกำร

คัดเลือกเด็ก โดยมักเลือกเด็กที่อยู่ในภำวะหรือสถำนกำรณ์ที่
ไม่มั่นคง (เช่น เป็นเด็กเร่ร่อน ไม่มีพ่อแม่หรือผู้ดูแล อยู่ใน
ภำวะยำกจน และ อื่นๆ)

2. สร้ำงควำมไว้วำงใจผู้ท�ำทำรุณกรรมจะสร้ำงควำมไว้วำงใจ

กับเด็กโดยกำรแสดงควำมสนใจในสิ่งที่เด็กสนใจ ให้ของขวัญ
หรือของก�ำนัล และให้ควำมเป็นมิตรกับเด็ก

3. สร้ำงควำมลับ ผู้ท�ำทำรุณกรรมจะสร้ำงควำมลับระหว่ำง

ตนเองกับเด็ก โดยใช้สัญญำที่เด็กให้ไว้เป็นเครื่องมือ รวมทั้ง
ข่มขู่หรือบีบบังคับเพื่อไม่ให้เด็กเปิดเผยควำมลับนั้นๆ
4. รุกคืบ ผู้ท�ำทำรุณกรรมจะรุกหน้ำเพื่อเข้ำสู่ควำมสัมพันธ์

ทำงเพศกับเด็ก โดยจะพูดถึงเรื่องทำงเพศให้สื่อหรือข้อมูล
ทำงเพศเพื่อท�ำให้เด็กเกิดควำมเคยชินต่อเรื่องนี้

5. ลงมือท�ำเป็นขั้นตอนที่ผู้ท�ำทำรุณกรรมลงมือทำรุณกรรม
ทำงเพศกับเด็ก

ไม่ได้หมายความว่าผู้ท�าทารุณกรรมทุกคนจะต้องท�าตามแผนเตรียมการข้างต้นเสมอไป แต่เขาอาจ
ใช้วิธีอื่นๆ ก็ได้ เช่น จู่โจมทันที จัดซื้อจัดหาเด็ก หลอกลวงและบังคับ เป็นต้น
ผู้กระท�าการทารุณกรรมมักไม่ปฏิบัติการเพียงคนเดียวแต่จะท�างานเป็นกลุ่มโดยได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ช่วย คนจัดซื้อจัดหา ตัวแทนจ�าหน่าย คนกลาง และผู้อ�านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติการแต่ละขั้นตอน เป็นต้น

เราควรเฝ้าระวังอะไรเกีย่ วกับ
ลูกหลานและเด็กในความดูแล
พฤติกรรมของเด็ก
มีสัญญาณเตือนหลายอย่างที่บอกว่าเด็กอาจถูกทารุณกรรม แต่สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า
ลูกของคุณถูกทารุณกรรมแน่นอน แต่มันเป็นเครื่องมือที่ดีให้คุณได้น�ามาใช้พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของเขาหรือช่วยให้เขาค้นหาหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้:
อารมณ์แปรปรวน เก็บตัวเงียบ ซึมเศร้า โกรธฉุนเฉียวหรือก้าวร้าว
• หนีออกจากบ้าน หรือหายออกจากบ้านเป็นระยะเวลานาน
• การเรียนตกต�่า และขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ
• ไม่ยอมชี้แจงที่มาของเงิน ของขวัญ/ของก�านัล โทรศัพท์มือถือ ที่ตนเองได้มา
• ใช้สารเสพติด (เช่น ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
• การมีพฤติกรรม (มีการแสดงออก) ทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัย
• อาการทางร่างกาย เช่น ปัญหาการนอน ปัสสาวะรดที่นอน ติดเชื้อที่แพร่โดยทางเพศสัมพันธ์

พฤติกรรมของผู้ใหญ่คนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวคุณ (และรอบตัวเด็ก)
คอยระมัดระวังหากสังเกตเห็นผู้ใหญ่มีพฤติกรรมผิดปกติกับลูกหลานและเด็กในความดูแลของคุณ
ดังต่อไปนี้
• ให้ความเอาใจใส่เด็กมากเกินควร
• ให้ของขวัญที่เป็นของเล่นหรือเงินแก่เด็ก
• คลุกคลีกับเด็กของคุณตามล�าพัง
• ต้องการพาเด็กไปเที่ยว เดินทางระยะสั้นและพักผ่อนช่วงวันหยุดด้วยกัน
หากเด็กบอกคุณว่าเขาถูกทารุณกรรม จงให้ความมั่นใจกับเขาว่าคุณก�าลังฟังเขาและเชื่อ
ในสิ่งที่เขาบอกคุณ

ขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน
สายด่วนช่วยเหลือเด็ก
ศูนย์ประชาบดี/ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) 1300 โทรฟรีทั่วประเทศ
มูลนิธิสายเด็กประเทศไทย 1387 โทรฟรีทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ท่านไว้ใจในพื้นที่

w: childsafetourism.org และ wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

ภาคผนวก 2: แบบบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม
แบบบันทึกนี้ใช้เพื่อบันทึกรายละเอียดและข้อมูลที่ส�ำคัญของผู้เข้าร่วมประชุม
สถานที่ประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น___________________________________________________________
วัน/เวลา___________________________________________________________________________________
ชื่อ นามสกุล
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เพศ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

(หากมี)

ลายเซ็น

ส่วนที่ 3: ภาคผนวก

ภาคผนวก 3: แบบทดสอบก่อนการอบรม/ประชุม
ควรแจกแบบทดสอบนี้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคนเมื่อเริ่มต้นการประชุม วิทยากรควรเก็บรวบรวมแบบทดสอบ
ที่ท�ำเสร็จแล้ว เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ (ใช้ฟอร์มในภาคผนวก 6) หลังจากเสร็จการประชุม หรือจะท�ำ
แบบทดสอบในรูปของการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ตามที่แนะน�ำในคู่มือสไลด์ก็ได้

กรุณาอ่านค�ำถามและเลือกค�ำตอบต่อไปนี้
1.

คุณเข้าใจว่า “การทารุณกรรมทางเพศเด็ก” คืออะไร

2.

มีการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นในชุมชนนี้ใช่หรือไม่

3.

เฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการทารุณกรรมทางเพศ
ใช่หรือไม่

4.

การทารุณกรรมทางเพศเด็กเกิดขึ้นทันทีโดยคนแปลกหน้าใช่
หรือไม่

5.

เด็กรู้สึกล�ำบากที่จะบอกผู้ใหญ่เกี่ยวกับการถูกทารุณกรรมใช่
หรือไม่

6.

คุณรู้จักสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมใช่
หรือไม่

7.

คุณรู้ว่าจะต้องท�ำอะไรบ้างในฐานะพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อช่วยให้
ลูกปลอดภัยจากการถูกทารุณกรรมทางเพศใช่หรือไม่

8.

คุณรู้ว่าจะติดต่อใคร เมื่อคุณคิดว่าลูกอาจถูกทารุณกรรมใช่
หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ
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คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

ภาคผนวก 4: แบบทดสอบหลังการอบรม/ประชุม
ควรแจกแบบทดสอบนี้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคนก่อนจบการประชุม วิทยากรควรเก็บรวบรวมแบบทดสอบ
ที่ท�ำเสร็จแล้วเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ (ใช้แบบในภาคผนวก 6) หลังจากเสร็จการประชุม หรือจะท�ำ
แบบทดสอบในรูปของการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบจากผู้เข้าร่วมประชุมตามที่แนะน�ำในคู่มือสไลด์ก็ได้

กรุณาอ่านค�ำถามและเลือกค�ำตอบต่อไปนี้
1.

คุณเข้าใจว่า “การทารุณกรรมทางเพศเด็ก” คืออะไร

2.

มีการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นในชุมชนนี้ใช่หรือไม่

3.

เฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศ
ใช่หรือไม่

4.

การทารุณกรรมทางเพศเด็กเกิดขึ้นทันทีโดยคนแปลกหน้าใช่หรือไม่

5.

เด็กรู้สึกล�ำบากที่จะบอกผู้ใหญ่เกี่ยวกับการถูกทารุณกรรมใช่หรือไม่

6.

คุณรู้จักสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมใช่
หรือไม่

7.

คุณรู้ว่าจะต้องท�ำอะไรบ้างในฐานะพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อช่วยให้ลูก
ปลอดภัยจากการถูกทารุณกรรมทางเพศใช่หรือไม่

8.

คุณรู้ว่าจะติดต่อใคร เมื่อคุณคิดว่าลูกอาจถูกทารุณกรรมใช่หรือไม่
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ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

ส่วนที่ 3: ภาคผนวก

ภาคผนวก 5: บัตรค�ำตอบส�ำหรับแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม/
ประชุม
การ์ดนี้ใช้ส�ำหรับการตอบแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
แบบปฏิสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนควรได้รับการ์ด
หนึ่งชุด (ประกอบด้วยเครื่องหมายถูก ผิด และค�ำถาม)
วิทยากรถามค�ำถามจากแบบทดสอบของภาคผนวก 3 และ
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงค�ำตอบจากการ์ด (เครื่องหมาย ถูก=ใช่
ผิด=ไม่ใช่ และ ค�ำถาม=ไม่ทราบ) วิทยากรควรบันทึกจ�ำนวน
และประเภทค�ำตอบของผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในแบบวิเคราะห์
แบบทดสอบ (ภาคผนวก 6)
%
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ภาคผนวก 6: ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม/
ประชุม
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมสามารถท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ได้ วิทยากรสามารถ
ใช้ตารางนี้บันทึกค�ำตอบที่ผู้เข้าร่วมประชุมท�ำแบบสอบถามโดยวาจา หรือใช้หลังจากจบการอบรมเพื่อ
รวบรวมและวิเคราะห์ค�ำตอบที่ผู้เข้าร่วมเขียนในแบบทดสอบ พร้อมกับรวบรวมผลสรุปที่ได้ไว้ในตาราง
รายงานจากวิทยากรในภาคผนวก 8
ใส่จ�ำนวนค�ำตอบของแต่ละข้อลงในช่องข้างล่างนี้
กรุณาอ่านค�ำถามแต่ละข้อแล้วเลือกค�ำตอบ

1.

คุณเข้าใจว่า “การทารุณกรรมทางเพศเด็ก” คือ
อะไร

2.

มีการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นในชุมชนนี้ใช่
หรือไม่

3.

เฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการถูก
ทารุณกรรมทางเพศใช่หรือไม่

4.

การทารุณกรรมทางเพศเด็กเกิดขึ้นทันทีทันใด
โดยคนแปลกหน้าใช่หรือไม่

5.

เด็กรู้สึกล�ำบากที่จะบอกผู้ใหญ่เกี่ยวกับการถูก
ทารุณกรรมใช่หรือไม่

6.

คุณรู้จักสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจเสี่ยงต่อการถูก
ทารุณกรรมใช่หรือไม่

7.

คุณรู้ว่าจะต้องท�ำอะไรบ้างในฐานะพ่อแม่/
ผู้ดูแลเด็ก เพื่อช่วยให้เด็กปลอดภัยจากการถูก
ทารุณกรรมทางเพศใช่หรือไม่

8.

คุณรู้ว่าจะติดต่อใคร เมื่อคุณคิดว่าเด็กอาจถูก
ทารุณกรรมใช่หรือไม่
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แบบทดสอบหลังอบรม
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ภาคผนวก 7: แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม
เตรียมแบบนี้แจกให้ผู้เข้าร่วมทุกคนในช่วงสรุปการประชุม หรือวิทยากรจะประเมินผลผู้เข้าร่วมทางวาจา
ก็ได้โดยใช้ค�ำถามง่ายๆ เช่น การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้มีประโยชน์หรือไม่ ข้อมูลใดที่คุณ
ได้เรียนรู้มีประโยชน์ที่สุด มีอะไรที่ควรปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดประชุมครั้งต่อไป

แบบแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเรา โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อช่วยให้เราได้พัฒนางาน
ด้านการคุ้มครองเด็กต่อไป
1. โปรดระบุหน่วยงานของท่าน

รัฐบาล
อื่นๆ โปรดระบุ

ธุรกิจ

ชุมชน

ชาย

อื่นๆ

2. โปรดระบุเพศของท่าน

หญิง

3. โปรดท�ำเครื่องหมายตามความคิดของท่าน

วิทยากรน�ำเสนอได้ชัดเจนและเนื้อหาเข้าใจง่าย

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็นด้วย

เนื้อหามีประโยชน์

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็นด้วย

การอภิปรายช่วยให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจใน
ประเด็นนี้มากขึ้น

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็นด้วย

การอภิปรายช่วยกระตุ้นให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะท�ำ
สิ่งต่างๆ ในการคุ้มครองเด็กมากขึ้น

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็นด้วย
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4. เนื้อหาส่วนใดของการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ที่เป็นประโยชน์ในการท�ำงาน/ชีวิตของ
ท่านมากที่สุด

5. อะไรที่เราควรปรับปรุงให้การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ดีขึ้น

6. กรุณาชี้แจงสิ่งที่ท่านวางแผนว่าจะท�ำแตกต่างไปจากเดิมหลังจากได้รับข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติมจาก

การประชุมครั้งนี้

7. ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
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ภาคผนวก 8: ตารางรายงานจากวิทยากรหลังการอบรม/ประชุม
ตารางนี้ควรน�ำมาใช้บันทึกข้อมูลการติดตามและประเมินผลการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งวิทยากรจะเป็นผู้จัดท�ำรายงานนี้และส่งให้กับหัวหน้า/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการเรียนรู้
ของผู้เข้าร่วมอบรมและเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นรูปแบบนี้ในอนาคต
1. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
รวมทั้งรายงานวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม/ประชุม (ภาคผนวก 6)
2. แบบแสดงความคิดเห็น
รวบรวมข้อมูล และสรุปดังนี้
1. หน่วยงานและเพศของผู้เข้าร่วมประชุม

หน่วยงาน

จ�ำนวนทั้งหมด

จ�ำนวนผู้หญิง

จ�ำนวนผู้ชาย

จ�ำนวนเพศอื่น

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็นด้วย

จ�ำนวนและ %

จ�ำนวนและ %

จ�ำนวนและ %

รัฐบาล
ธุรกิจ
ชุมชน
อื่นๆ
2. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

วิทยากรน�ำเสนอได้ชัดเจนและเนื้อหาเข้าใจง่าย
เนื้อหามีประโยชน์
การอภิปรายช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจในประเด็นนี้
มากขึ้น
การอภิปรายช่วยกระตุ้นให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะท�ำ
สิ่งต่างๆ ในการคุ้มครองเด็กมากขึ้น
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3. รวบรวมค�ำตอบจากค�ำถามที่ว่า “เนื้อหาส่วนใดของการประชุมครั้งนี้ที่เป็นประโยชน์ในการท�ำงาน/ชีวิตของ
ท่านมากที่สุด”

4. รวบรวมค�ำตอบจากค�ำถามที่ว่า “อะไรที่เราควรปรับปรุงให้การประชุมครั้งนี้ดีขึ้น”

5. รวบรวมค�ำตอบจากค�ำถามที่ว่า “กรุณาแจกแจงถึงสิ่งที่ท่านวางแผนว่าจะท�ำแตกต่างไปจากเดิมหนึ่งอย่าง
หลังจากได้รับข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติมจากการประชุมครั้งนี้”

6. รวบรวมความคิดเห็นอื่นๆ
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3. ข้อสังเกตของวิทยากร

ข้อสังเกตของวิทยากรมีความส�ำคัญในการประเมินและปรับปรุงกิจกรรม วิทยากรควรสังเกตว่าผู้เข้าร่วมตอบ
ค�ำถามอย่างไร มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มอย่างไร แสดงความสนใจหรือไม่ และถามค�ำถามที่กระตุ้นความคิด
หรือไม่ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการประเมินผู้เข้าร่วมประชุมในด้านปฏิกริยาตอบสนอง การเรียนรู้และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. กรุณาบรรยายความประทับใจโดยรวมของคุณในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้

2. กรุณาอธิบายถึงปัญหาที่พบในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้

3. มีการน�ำเสนอปัญหาใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กหรือไม่
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4. กรุณาให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม

5. บทเรียนใดบ้างที่คุณจะน�ำไปใช้ที่สามารถน�ำไปใช้ในการอบรมครั้งต่อไป

6. ควรปรับปรุงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

7. ควรจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งต่อไปหรือไม่ จัดส�ำหรับใคร และเพราะเหตุใด
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บันทึก
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บันทึก

72

โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อปกป้องเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม (พ.ศ. 2554-2557) ศุภนิมิตเป็นผู้จัดท�ำคู่มือวิทยากรส�ำหรับ
โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยแบบนี้ นอกจากนี้เอกสารทางการศึกษาอื่นๆ ที่โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย
ได้จัดท�ำขึ้นประกอบด้วย

การคุ้มครองเด็ก
จากการทารุณกรรม

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ:
คู่มือวิทยากรในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

คู่มือวิทยากรในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

การคุม้ ครองเด็กจากการ
ทารุณกรรมทางเพศ
คูม่ อื วิทยากรเพือ่ การประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ร่วมกับตัวแทนชุมชน

การคุ้มครองเด็กจากการ
ทารุณกรรมทางเพศ
คู่มือวิทยากร เพื่อการฝึกอบรมหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ:
คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนชุมชน

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ:
คู่มือวิทยากรเพื่อการฝึกอบรมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

คู่มือนี้ได้รับการจัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษ กัมพูชา ลาว และเวียดนามเรียบร้อยแล้ว โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของ
แต่ละประเทศ

เด็กที่ท�ำงานและพักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการถูกทารุณกรรมทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์และทางเพศ การที่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเหตุการณ์
เกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองเด็กให้ได้รับความปลอดภัย
การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม: คู่มือวิทยากรเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก
ได้ให้แนวทางในการด�ำเนินการประชุมที่วิทยากรสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย พร้อมทั้งน�ำเสนอเครื่องมือที่วิทยากร
สามารถใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก คู่มือนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะ
แก่ผู้เข้าร่วมในการไปปรับใช้ในการคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศในการดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากการ
ทารุณกรรมทางเพศ และได้เตรียมทุกอย่างที่วิทยากรจ�ำเป็นต้องใช้ในการอภิปรายแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบจาก
ผู้เข้าร่วม ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยอาศัยเทคโนโลยีน้อยที่สุด

โครงการเด็กปฐมวัยเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศในบริบทการท่องเที่ยวภายในประเทศ
กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม (พ.ศ. 2554-2557) โครงการนี้เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างศุภนิมิตและส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) โดยน�ำเสนอวิธีด�ำเนินงานแบบคู่ขนานซึ่งใช้หลักการท�ำงาน
ทั้งด้านการป้องกันและด้านการคุ้มครองเด็กควบคู่กันไป

