
 

 

 

 
 

 
 
 

นโยบายคุ้มครองเด็ก (Organisational Child Protection Policy)   
เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRC Coalition Thailand) 

 
 
 
 
 

 

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRC Coalition Thailand):  เป็นการรวมตัวกันของ
องค์กรและบุคคลท่ีทํางานด้านเด็กในทุกมิติต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานร่วมกันภายในเครือข่าย และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับท่ีเกี่ยวข้อง 
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
วิสัยทัศน์: เด็กทุกคนเข้าถึงและได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (United 
Nations Convention on the Rights of the Child: UNCRC) และพิธีสารเลือกรับ 
(Optional Protocols: OPs) และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
พันธกิจ: รณรงค์ ผลักดันในระดับนโยบาย ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ ต่อภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิ ธีสารเลือกรับ รวมทั้ งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 
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๑.  หลักการและเหตุผล  
ด้วยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันขององค์กรและบุคคลท่ีทํางานด้านเด็ก ซ่ึงมุ่งส่งเสริมการดําเนินงานตาม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการพ้ืนฐานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ท่ีสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อเด็ก โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุด การมีชีวิตรอดและการพัฒนา การไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเป็นสําคัญ เพื่อให้เด็ก
ได้รับสิทธิต่างๆ รวมท้ังสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ 
 
บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิกมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ในฐานะท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
ในการดูแลเด็ก และป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเมื่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กร    

ความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ เช่น ความรุนแรงทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ การถูกทารุณกรรม การล่วงละเมิด การ
แสวงหาประโยชน์ การปล่อยปละละเลยและทอดท้ิง เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และทุกสถานท่ี ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน สถาบันท่ีดูแล
เด็กรวมท้ังเด็กในกระบวนการยุติธรรม  หรือ โลกออนไลน์  ซ่ึงรวมท้ังสถานท่ีดังกล่าว ท่ีอยู่ภายในการกํากับและดูแลของ
องค์กรท่ีทํางานด้านเด็กด้วยเช่นกัน  

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยเช่ือมั่นว่านโยบายคุ้มครองเด็ก ฉบับน้ี จะเป็นแนวทางและเคร่ืองมือให้กับองค์กรสมาชิก และผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง ยกระดับและสร้างความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติต่อเด็กได้ตามมาตรฐานสากล การมีนโยบายคุ้มครองเด็ก นอกจาก
จะช่วยคุ้มครองเด็กแล้ว ยังเป็นการปกป้องช่ือเสียงของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรด้วย  

๒. นิยาม 
- เด็ก คือ บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี  
- นโยบายคุ้มครองเด็ก หมายถึง นโยบายอันครอบคลุมถึงหน้าท่ีรับผิดชอบ มาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

ตลอดจนกิจกรรมท่ีองค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยตกลงร่วมกัน เพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง
กับองค์กรสมาชิก จะปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ   

- ความรุนแรงต่อเด็ก หมายถึง ความรุนแรงทุกรูปแบบ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ การทารุณกรรม การล่วงละเมิด การปล่อย
ปละละเลยทอดทิ้ง หรือการแสวงหาประโยชน์ รวมท้ังการล่วงละเมิดทางเพศ  

- ความรุนแรงทางร่างกาย หมายถึง การกระทําท่ีก่อให้เกิด (หรืออาจก่อให้เกิด) อันตรายทางกาย ความเจ็บปวดหรือ
ความไม่สบายทางร่างกายต่อเด็ก ความรุนแรงทางร่างกายหมายความรวมถึงการลงโทษทางร่างกายในทุกรูปแบบ “ไม่ว่า
การกระทําดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างวินัย และ/หรือแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก เช่น การใช้กําลังบังคับ และ/หรือทําให้
อับอาย ซ่ึงเป็นการกระทําท่ีอาจเกิดขึ้นคร้ังเดียวหรือซํ้าๆ กันหลายคร้ัง” การให้เด็กทํางานในงานหรือในสภาพแวดล้อมท่ี
ไม่เหมาะสมกับเด็ก1  ตลอดจนการทรมาน และการท่ีผู้ใหญ่หรือเด็กอ่ืนรังแกทางร่างกาย2 ตัวอย่างความรุนแรงทาง
ร่างกายมีหลายประเภทรวมถึงการทุบตี การเตะ การเขย่า การเผา การทําให้จมน้ํา ขาดอากาศหายใจและการให้กินยา
พิษ  

- ความรุนแรงทางอารมณ์ หมายถึง  การกระทํา (หรือการไม่กระทํา) ทางวาจา และ/หรือการมีปฎิสัมพันธ์กับเด็กในทุก
รูปแบบอย่างต่อเน่ือง (รวมถึงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดอันตรายทางอารมณ์ต่อเด็ก  เช่น การทํา
ให้เด็กกลัว การขู่ และคุกคาม การเหยียดหยาม การแสดงอาการรังเกียจและแบ่งแยก การเลือกการปฎิบัติต่อเด็ก การตั้ง
ฉายาต่างๆ การทําให้อับอายขายหน้า การดูถูกว่าต่ําต้อย การล้อเลียนอันเป็นการทําร้ายความรู้สึกของเด็ก การละเลยต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของเด็กอย่างต่อเน่ืองอันอาจส่งผลให้เด็กขาดความเช่ือมั่นหรือไม่เห็นคุณค่าของตนเอง การทําให้เด็ก
ต้องเผชิญหรือรับรู้ความรุนแรงภายในครอบครัว การให้เด็กอยู่ในสถานท่ีจํากัดอย่างโดดเดี่ยว การแยกให้เด็กอยู่ตาม

                                                            
1  Save the Children UK, ECPAT International, UNICEF Thailand 2550, หลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุ้มครองเด็กภายในองค์กร  

(CHILD-SAFE ORGANISATIONS TRAINING TOOLKIT), pp.98 (slide show) 
2  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก-คณะกรรมการสิทธิเด็ก-คําอธิบายโดยทั่วไปฉบบัที่ 13 ว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีมีเสรีภาพจากความรุนแรงทุกรูปแบบ (2011) หน้า 9-10 
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ลําพังหรือการกักขังเด็กในสภาพท่ีน่าอับอาย การเลือกปฏิบัติต่อเด็กโดยแสดงถึงการแบ่งแยกอันคํานึงจากพ้ืนเพของเด็ก 
เช่น ชาติพันธ์ุ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สัญชาติ ความพิการ ฯลฯ และการท่ีผู้ใหญ่หรือเด็กอื่นรังแกเด็กทางจิตใจ รวมถึง
การทารุณกรรมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมไปถึง การกระทําอันมิชอบทางเพศต่อเด็กเพ่ือผลิตส่ือโสต
ทัศน์แสดงการกระทําอันมิชอบต่อเด็กโดยใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีการส่ือสารอย่างอื่น เป็นต้น 

- การกระทํารุนแรงทางเพศ หมายถึง การเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กในกิจกรรมทางเพศโดยท่ีเด็กไม่มีความเข้าใจพอ ไม่
สามารถยินยอมหรือปฏิเสธ หรือยังไม่มีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมพอท่ีจะรับมือได้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นสอง
แบบ ดังน้ี 

o มีการสัมผัส เช่น การกอดจูบที่ส่ือไปทางเพศ การสัมผัสอวัยวะเพศของเด็ก หรือบังคับให้เด็กสัมผัสของคนอ่ืน 
การร่วมเพศกับเด็กท้ังทางช่องคลอดและทวารหนัก หรือกิจกรรมทางเพศอื่นๆ เป็นต้น 

o ไม่มีการสัมผัส เช่น การพูดหรือส่งข้อความลามกอานาจาร ให้เด็กดูส่ือลามกหรือใช้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของการทํา
ส่ือลามก การมีเพศสัมพันธ์เสมือนจริงหรือการขอมีเพศสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต การอวดอวัยวะเพศให้เด็กดู 
การบังคับให้เด็กสําเร็จความใคร่ หรือดูคนอื่นสําเร็จความใคร่ เป็นต้น 

- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หมายถึง การมีผู้ได้รับผลตอบแทนจากการกระทํารุนแรงทางเพศกับเด็ก (อาจ
เป็นเงินหรือส่ืงอื่นๆ) เช่น การให้เด็กขายบริการทางเพศ การบีบบังคับให้เด็กต้องยอมตกเป็นเครื่องบําเรอทางเพศ การมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ไม่ว่าจะภายในหรือระหว่าง
ประเทศ) การขายเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศและการบังคับแต่งงานในบางกรณี การท่องเท่ียวเพ่ือกระทํารุนแรงทางเพศ
กับเด็ก (ในกรณีท่ีผู้กระทําความรุนแรงเดินทางไปยังเมืองอ่ืน รัฐอื่น หรือประเทศอื่นท่ีไม่ใช่ถิ่นอาศัยชองตนเพ่ือมี
เพศสัมพันธ์กับเด็ก) และการใช้เด็กในการผลิตส่ือโสตทัศน์ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการกระทํารุนแรงทางเพศต่อเด็ก เป็นต้น 

- การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเด็ก หมายถึง การใช้เด็กในกิจกรรมซ่ึงสนองประโยชน์แกต่นเองและ/หรอืคน
อื่น ซ่ึงเป็นการกระทําท่ีไม่ยุติธรรม โหดร้าย และเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็ก บั่นทอนสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
ส่งผลกระทบต่อการศึกษา คุณธรรมและภาวะจิตทางสังคมของเด็ก เช่น การใช้แรงงานเด็ก การให้เด็กเป็นนักมวยเด็ก 
การบังคับใช้เด็กเป็นกองกําลังสู้รบ หรือการนําเด็กไปขอทาน เป็นต้น 

- การปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง หมายถึง การไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ไม่คุ้มครองเด็ก
ให้รอดพ้นจากอันตราย การไม่ให้การรักษาพยาบาลแก่เด็ก การไม่จดทะเบียนแรกเกิด หรือไม่ให้บริการอย่างอื่นใด แม้ว่า
บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเล้ียงดูเด็กน้ันมีความรู้ความสามารถท่ีจะกระทําเช่นว่าน้ัน อีกท้ังสามารถเข้าถึงบริการ
ดังกล่าวได้ การละเลยหมายความรวมถึง การละเลยทางกายภาพ การละเลยทางอารมณ์หรือจิตใจ การละเลยไม่เอาใจใส่
สุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก ตลอดจนความจําเป็นท่ีต้องได้รับการรักษาพยาบาล การละเลยไม่เอาใจใส่ให้การศึกษา 
การทอดท้ิง 

ท้ังน้ีสามารถศึกษา ลักษณะบ่งช้ีของการล่วงละเมิดทางร่างกาย อารมณ์ ทางเพศ และการปล่อยปละละเลย ได้ใน ลักษณะ
บ่งชี้การล่วงละเมิดเด็ก (เอกสารภาคผนวก ๑) 
 
๓. วัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองเด็ก  

ก. เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง เกี่ยวกับมาตรฐานของแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก สําหรับ
องค์กรสมาชิก บุคคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  

ข. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ค. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักแก่องค์กรสมาชิกและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองเด็ก 
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๔. ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองเด็ก 
ก. สมาชิกเครือข่าย ท้ังในนามองค์กรสมาชิกและบุคคล เจ้าหน้าท่ีของเครือข่าย คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง และ

ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย3 
ข. เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ขององค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ได้แก่ 

- เจ้าหน้าท่ีในทุกระดับ 
- อาสาสมัคร ผู้มาฝึกงาน 
- คณะกรรมการ 
- ผู้อุปถัมภ์/ผู้ให้ทุน 
- นักวิจัย ท่ีปรึกษา 
- บุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรสมาชิก 

ค. ผู้มาเย่ียม นักวิจัย ส่ือมวลชน องค์กรพันธมิตร ท่ีประสานงานโดยตรงกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  
 
๕. หลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  (Code of conduct) 

บุคคลและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีระบุในขอบเขตของนโยบายคุ้มครองเด็ก ไม่กระทําการใดๆ ต่อเด็ก ดังต่อไปนี้ 
๕.๑.  ไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ หรือกระทํา/ปฏิบัติในลักษณะใดก็ตามท่ีทําให้เด็กเส่ียงอันตราย เช่น การ

ถ่ายรูป/ภาพระหว่างไปเย่ียมเยียน การปฏิสัมพันธ์กับเด็ก หรือการรวบรวมเรื่องราวของเด็ก 
๕.๒.  ไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก โดยให้ความสําคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ 

สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ต้นกําเนิดทางชาติพันธ์ุหรือสังคม ทรัพย์สิน ความ
ทุพพลภาพ การเกิดหรือ สถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

๕.๓.  ไม่กระทําการอันใดที่ทําให้เด็กเกิดความอับอาย ขายหน้า หรือดูถูกเหยียดหยามเด็ก  
๕.๔.  ไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าจะด้วยความยินยอมหรือไม่ หรือการอ้างถึงความ

เข้าใจผิดต่ออายุของเด็กก็ไม่สามารถอ้างอิงได้ และให้ถือเป็นโมฆะ 
๕.๕.  ไม่เปิดเผยหรือช่วยให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีจะทําให้สามารถระบุตัวเด็กในความดูแลหรือครอบครัว โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเด็กท่ีตกเป็นเหย่ือของความรุนแรง ไม่ว่าจะทําผ่านส่ือหรือไม่ผ่านส่ือชนิดใดก็ตาม โดยส่ือหมายรวมถึง 
เอกสาร รูปภาพ และส่ือสังคมออนไลน์ 

๕.๖.  ไม่ส่งเสริมและไม่ร่วมมือกับกิจการและกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิดและ/หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก 
บุคคลและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีระบุในขอบเขตของนโยบายคุ้มครองเด็ก ให้กระทําการใดๆ ต่อเด็ก ดังต่อไปน้ี 

๕.๗.  ให้ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะท่ีเป็นการเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีของเด็กเสมอ ตลอดจนให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นหลัก 

๕.๘.  ให้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเด็กสามารถแจ้งข้อวิตกกังวลหรือปัญหาท่ีต้องเผชิญ พร้อมท้ังรับทราบสิทธิอันพึงมี จาก
การกระทําของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

๕.๙.  ให้ส่งเสริมสภาพแวดล้อม หรือปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือป้องกันการกระทํารุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ 
๕.๑๐. ให้รายงานกรณีการกระทํา หรือข้อกังวล เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ ท้ังน้ีให้ใช้ข้อปฏิบัติตนเป็น

แนวทางปฏิบัติ (เอกสารภาคผนวก ๒) 
๕.๑๑. ให้ดําเนินการช่วยเหลือเด็กท่ีอาจจะถูกกระทําความรุนแรงทุกรูปแบบตามกฎหมายและนโยบายคุ้มครองเด็กน้ี  
๕.๑๒. ให้จัดพื้นท่ีท่ีปลอดภัยเหมาะสม กรณีมีการเย่ียมเยียนระหว่างผู้อุปถัมภ์กับเด็กท่ีได้รับการอุปถัมภ์ โดยต้องได้รับ

ความยินยอมจากครอบครัวของเด็กด้วย  
๕.๑๓. ให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก รับผิดชอบในการรักษาขอบเขตความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 

                                                            
3 แผนภูมิเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  
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๕.๑๔. ให้สนับสนุนเด็กและครอบครัวเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ของเด็ก และส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีเป็นการเคารพ 
ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิในทุกๆ ด้านของเด็ก 

๕.๑๕. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กเข้าใจ และยอมรับเก่ียวกับนโยบายคุ้มครองเด็กน้ี (เอกสาร
ภาคผนวก ๓) 
 

๖. แนวปฏิบัติในการส่ือสาร และการทํางานร่วมกับส่ือมวลชน (Communication procedure and media 
guideline) 

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยตระหนักว่า ส่ือมีบทบาทและส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ซ่ึงส่ือ ณ 
ท่ีน้ี หมายรวมถึง ส่ือท่ีเป็นตัวบุคคล เช่น นักส่ือสารมวลชนในทุกแขนง และส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการ
ส่ือสาร รวมท้ังเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงองค์กรภาคเอกชนได้ใช้ส่ือสารสนเทศน้ีไปในการพัฒนาโครงการกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจและสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อเด็กให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล การส่ือสารและการ
สนับสนุนช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ส่ือเหล่าน้ีอาจทําให้เด็กอยู่ในสภาวะเส่ียงต่ออันตรายได้เช่นเดียวกัน องค์กรสมาชิกของ
เครือข่ายมีความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเด็กโดยสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง แนวทาง
ปฏิบัติต่อเด็กอันเก่ียวข้องกับการถ่ายภาพ การใช้ภาพถ่าย การบันทึกเสียง การรายงานข่าวท้ังในกรณีปกติและฉุกเฉิน การ
สัมภาษณ์เพื่องานวิจัย และการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ควรกระทําด้วยความระมัดระวัง มีการทําความเข้าใจกับ
เด็กเกี่ยวกับการบันทึกภาพและสัมภาษณ์ และได้รับการยินยอมจากเด็กและผู้ปกครองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อาจตวรจ
สอบในข้อปฏิบัติส่ือ ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมด้วยได้ (เอกสารภาคผนวก ๔)  

 
๗. กระบวนการรายงาน ขั้นตอนการรายงานแจ้งเหตุ 
ขั้นตอนท่ี ๑ 
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีการกระทําความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบให้ดําเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดย
เป็นไปตามกฏหมายกําหนด โดยหากผู้กระทําเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามท่ีระบุในขอบเขตของนโยบาย ให้แจ้ง
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มรายงาน (เอกสารภาคผนวก ๕) ให้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กร หรือหัวหน้าองค์กรของตนเอง และผู้รับผิดชอบงานนโยบายคุ้มครองเด็กของ
เครือข่ายทราบ 
ขั้นตอนท่ี ๒ 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย แจ้งข้อร้องเรียนให้องค์กรท่ีถูกกล่าวหาทราบ พร้อมรวบรวมแผนการ
จัดการภายในขององค์กร หรือเสนอแนวทางสนับสนุนในการจัดการข้อร้องเรียนตามท่ีกฏหมายกําหนดให้กับองค์กรสมาชิก 
ท้ังน้ี ให้ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง ความจําเป็นเร่งด่วน และประโยชน์สูงสุดของเด็กในการดําเนินช่วยเหลือโดยตรง 
กรณีองค์กรสมาชิกไม่ดําเนินการใดๆ ต่อข้อร้องเรียน และให้คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กและการรักษาความลับเป็น
หลักการสําคัญ 
ขั้นตอนท่ี ๓ 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย สรุปข้อร้องเรียนและแผนการจัดการรับมือขององค์กรสมาชิกให้
คณะกรรมการขับเคล่ือนเครือข่ายทราบ ท้ังน้ีหากองค์กรสมาชิกไม่ดําเนินการใดๆ ต่อข้อร้องเรียน ให้ผู้รับผิดชอบงานนโยบาย
คุ้มครองเด็กของเครือข่าย เสนอแผนเพื่อดําเนินการแทน ให้คณะกรรมการขับเคล่ือนเครือข่ายพิจารณา พร้อมแจ้งผลการ
พิจารณาให้องค์กรสมาชิกท่ีถูกกล่าวหาทราบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ ๘) 
ขั้นตอนท่ี ๔ 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย ติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน และสถานะความเป็นอยู่
ของเด็ก พร้อมรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการขับเคล่ือนเครือข่ายทราบ 
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แผนภูมิข้ันตอนการรายงานแจ้งเหตุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูแ้จ้งเหตุ 

ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองเด็กของเครอืข่าย 

แจ้งรายละเอียดเหตการณ์

คณะกรรมการขบัเคล่ือน

เครือข่าย 

องค์กรที่ถูกกล่าวหา 
โดยผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองเด็กขององค์กร 

กรณีรับทราบและจัดทําแผนการ
รับมือ  

ส่งแผนให้ผู้รับผิดชอบงาน
คุ้มครองเด็กเครือข่าย 

กรณีไม่ดําเนินการใดๆ  
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองเด็ก

เครือข่าย ดําเนินการรับมอืและ
ช่วยหลือโดยตรง 

 

กรณีขอรับการสนับสนุนจาก
เครือข่าย  

ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองเด็ก
เครือข่าย ดําเนินการช่วยเหลือ

จัดทําแผนการรับมือ 

แจ้งแผนการรับมือ
ข้อร้องเรียน 

แจ้งรายละเอียดข้อร้องเรียน และหาแนวทางรับมือ
พร้อมติดตามการดําเนินงาน 
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๘. กระบวนการจัดการ การรับมือกับข้อร้องเรียน และแนวทางการดําเนินการแทน 
เมื่อผู้รับผิดชอบนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่ายได้รับรายงานและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้ว ให้ดําเนินการดังน้ี  

๑. ประสานองค์กรที่ถูกกล่าวหา เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน และรวบรวมแผนการจัดการรับมือขององค์กรสมาชิก 
๒. กรณีองค์กรสมาชิก ไม่สามารถจัดการกับข้อร้องเรียน ให้ผู้รับผิดชอบนโยบายคุ้มครองเด็ก ช่วยสนับสนุนการจัดทํา

แผนการรับมือ  
๓. กรณีองค์กรสมาชิก ไม่ดําเนินการใดๆ ในการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้รับผิดชอบนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย

ดําเนินการแทน โดยเสนอแผนการรับมือให้คณะกรรมการขับเคล่ือนพิจารณาโดยให้ศึกษารายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
กระบวนการจัดการ การรับมือกับข้อร้องเรียน และการดําเนินการแทน เพิ่มเติม (เอกสารภาคผนวก ๖)    

 
๙. คณะกรรมการส่งเสริมการดําเนนิงานตามนโยบายคุ้มครองเด็ก  
คณะกรรมการส่งเสริมการดําเนินงานตามนโยบายคุ้มครองเด็ก จัดตั้งขึ้นเพ่ือติดตามการดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองเด็ก โดยมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าท่ีดังน้ี  
 
๑. ผู้รับผิดชอบงานนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย (ผู้แทนจากกลุ่มปกป้องคุ้มครองเด็ก) จํานวน ๒ คน  โดยมีบทบาท

หน้าท่ี  
ก. รับแจ้ง และดําเนินการแทน/ช่วยเหลือส่งต่อทันที (กรณีจําเป็นเร่งด่วน)   
ข. ประสานงานรวบรวมแผนจัดการรับมือข้อร้องเรียนขององค์กรสมาชิก หรือให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํา

แผนงานดังกล่าว 
ค. กําหนดแนวทางการดําเนินการแทนให้ คณะกรรมการขับเคล่ือนเครือข่าย พิจารณา กรณีท่ีองค์กรสมาชิกไม่

ดําเนินการใดๆ ในการจัดการรับมือข้อร้องเรียน  
ง. ติดตามความก้าวหน้าการจัดการแผนการรับมือข้อร้องเรียน หรือแนวทางการดําเนินการแทน 

๒. คณะกรรมการขับเคล่ือนเครือข่าย โดยมีบทบาทหน้าท่ี 
ก. ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบงานปกป้องคุ้มครองเด็กของเครือข่าย  
ข. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา การรับสมาชิกใหม่ โดยเฉพาะองค์กรท่ีอยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงท่ี

เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ  
 

๓. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพ จํานวน ๒ คน โดยมีบทบาทหน้าท่ี  
ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกดําเนินการตามนโยบายคุ้มครองเด็ก 
ข. จัดการอบรมนโยบายคุ้มครองเด็กให้กับสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ ตลอดจนเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้แทน

เยาวชน4   
ค. กําหนดและติดตามแผนส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก 
ง. ออกแบบการประเมินความต้องการท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองเด็ก 
จ. จัดทําเอกสารเรียนรู้เบื้องต้นนโยบายคุ้มครองเด็กด้วยตนเอง   
ฉ. รวบรวม ผลิต และเผยแพร่ส่ือ บทเรียนรู้ ตัวอย่างกรณีศึกษา ข้อดี ข้อจํากัด และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก   
ช. ทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็กอย่างสม่ําเสมอ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก  

 
๔. ผู้รับผิดชอบงานนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กระดับองค์กร จํานวน ๒ คน บทบาทหน้าท่ี 

                                                            
4 กลุ่มผู้แทนเยาวชนคือ กลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีเป็นผู้แทนจากองค์กรสมาชิกเพือ่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานเครือข่าย 
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ก. จัดทําแผนการรับมือข้อร้องเรียนขององค์กร 
ข. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการรับมือข้อร้องเรียน 
ค. แจ้งความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนการรับมือข้อร้องเรียนขององค์กรให้เครือข่ายทราบอย่างสม่ําเสมอ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑  
ลักษณะบ่งช้ีการล่วงละเมิดเด็ก 

 
ลักษณะของเด็กกรณีถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย 

 
1. แผลฟกชํ้า ไหม้ เคล็ดขัดยอก รอยกัด หรือบาด   
2. เด็กไม่สามารถอธิบายท่ีมาของบาดแผลต่างๆ ได้  
3. มีบาดแผลซ่ึงไม่ได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ 
4. มีบาดแผลที่ไม่น่าจะมีสาเหตุจากการหกล้มหรือเล่นกีฬา 
5. ติดเช้ือทางท่อปัสสาวะหรือการปวดท้องน้อยไม่ทราบสาเหตุ  
6. เด็กไม่ยอมเล่าหรือพูดเกี่ยวกับบาดแผลต่างๆ  
7. การไม่มีปฏิสัมพันธ์กบัผู้อ่ืนที่ต้องมีการสัมผัสตัว  
8. ปกปิดช่วงแขน หรือขา  
9. กลัวท่ีจะกลับบ้านหรือต้องพบกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
10. แสดงอาการวิตกกังวล ไม่ไว้ใจผู้ใหญ่  
11. มีแนวโน้มท่ีจะทําร้ายตนเอง  
12. แสดงอาการก้าวร้าวต่อผู้อ่ืน  
13. มีอาการเฉยช้าและแสดงอาการไม่พอใจในเร่ืองต่างๆ 
14. ว่ิงหนีตลอดเวลา 

ลักษณะของเด็กกรณีถูกละเลย ทอดท้ิง 
 

15. มีอาการหิวโหยบ่อยๆ   
16. ไม่เจริญเติบโต 
17. ขโมยหรือกินอาหารอย่างตะกละ 
18. สุขอนามัยไม่ดี 
19. แสดงอาการเหนื่อยง่ายตลอดเวลา 
20. สวมใส่เส้ือผ้าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือฤดูกาล 
21. มาโรงเรียนสาย หรือขาดเรียนบ่อยๆ 
22. มีปัญหาทางสุขภาพท่ีไม่ได้รับการรักษา 
23. ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
24. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่ดี 
25. ถกูบังคับให้มีพฤติกรรมขโมยของ 
26. พฤติกรรมติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ 
 

ลักษณะของเด็กกรณีถูกล่วงละเมิดทางอารมณ์/จิตใจ 
 

27. มีพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ล่าช้า  
28. มีอาการวิตกกังวลสูง 
29. พูดช้า หรือพูดติดๆ ขัดๆ  
30. กลัวท่ีจะอยู่ในสถานท่ี หรือเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ  
31. ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง  
32. ตอบสนองทางอารมณ์ไม่เหมาะกับเหตุการณ์ความเจ็บปวด  
33. พฤติกรรมเฉื่อยชาหรือก้าวร้าวอย่างรุนแรง   
34. พฤติกรรมติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์  
35. ว่ิงหนีตลอดเวลา 
36. ถูกบังคับให้มีพฤติกรรมขโมยของ 
37. มีอาการวิตกกังวลหรือหวาดกลัว 
38. ผลการเรียนตกต่ําอย่างฉบับพลันหรือขาดสมาธิ  
39. มีพฤติกรรมต้องการความเอาใจใส่อย่างมาก 
40. แสดงอาการเหนื่อยง่ายตลอดเวลา 
41. โกหก 

ลักษณะของเด็กกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 

42. มีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับทางเพศท่ีไม่เหมาะสมกับอายุ 
43. อาการบ่งชี้ทางร่างกาย เช่น บริเวณอวัยวะเพศ  
44. อาการบ่งช้ีทางพฤติกรรม ซ่ึงต้องพิจารณาร่วมกับการพัฒนา

ตามช่วงอายุ 
45. ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
46. ตั้งครรภ์ 
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ภาคผนวก ๒  
ข้อปฏบิัติตนของสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย 

สมาชิกและผู้เก่ียวข้อง ไม่กระทําการใดๆ ต่อเดก็ ดังต่อไปนี้  
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลใดก็ตามท่ีมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี และไม่ซ้ือบริการทางเพศเด็กท่ีอายุต่ํากว่า 18 ปี 
- ไม่ใช้ตําแหน่งหรือความเช่ือทางศาสนาในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก   แสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  และ

การใช้แรงงานเด็ก   
- ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาเสพติดในการปฏิบัติหน้าท่ีใดๆ ซ่ึงต้องรับผิดชอบต่อเด็ก รวมท้ังเกี่ยวข้องและ

ครอบครองสารเสพติด 
- ไม่ใช้คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ  วิดีโอและกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  หรือส่ืออื่นใดในการคุกคามและละเมิดต่อเด็ก 
- ไม่ตี หรือทําร้ายร่างกาย หรือทารุณกรรม หรือประทุษร้ายร่างกายต่อเด็ก รวมถึงใช้ภาษา ให้ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําท่ี

ไม่เหมาะสม ก้าวร้าวต่อเด็ก หรือจงใจกระทําให้เด็กอับอาย หรือการกระทําอื่นใดท่ีก่อให้เกิดการ กระทบกระเทือนทาง
จิตใจ 

- ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ มีกิจกรรมหรือพฤติกรรมใดๆ กับเด็ก ซ่ึงทําให้เช่ือได้ว่าเป็นการกระทําท่ีเอารัดเอาเปรียบหรือล่วง
ละเมิดต่อเด็ก  

- ไม่นอนเตียงเดียวกันกับเด็ก หรือ นอนห้องเดียวกับเด็กท่ีอยู่ในความดูแลหรือทํางานด้วยกัน และไม่ทํากิจกรรมตามลําพังกับ
เด็ก ในห้องท่ีปิดประตูมิดยกเว้นมีเด็กหรือเจ้าหน้าท่ีมากกว่าสองคน หรือเหตุจําเป็น ซ่ึงจะต้องหารือและขออนุญาตก่อน
ล่วงหน้าในทุกกรณี   

- ไม่ช่วยเหลือเด็กในเรื่องท่ีพวกเขาสามารถทําด้วยตัวเอง เช่น การเข้าห้องนํ้า อาบนํ้า 
- ไม่เอาผิดหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมของเด็ก ซ่ึงเป็นการกระทําผิดทางกฎหมายท่ีไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสม 
- ไม่เลือกปฏิบัติให้การดูแลหรือทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้กับเด็กคนหน่ึงคนใดเป็นพิเศษ 
- ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุคและส่ือโซเชียลมีเดียอื่นๆ ส่วนตัวแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว  

อันอาจนํามาสู่ความเส่ียงต่อการคุ้มครองเด็ก  และควรให้รายละเอียดการติดต่อขององค์กร  และสร้างความมั่นใจแก่เด็กว่า
หากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจะสามารถติดต่อสมาชิกเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางการส่ือสารของสมาชิก 

สมาชิกและผู้เก่ียวข้อง ให้กระทําต่อเด็ก ดังต่อไปนี้ 
- ให้รายงานพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองเด็กแก่ผู้รับผิดชอบนโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรตนเอง

หรือเครือข่าย 
- ให้เก็บข้อมูลให้เป็นความลับ ยกเว้นผู้รับผิดชอบนโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรตนเองหรือเครือข่าย 
- ให้เมื่อพบการกระทําความผิด ควรนําเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทันที และเมื่อพบว่ามีความผิดจริงนําสู่กระบวนการลงโทษ

ตามเง่ือนไขของการเป็นสมาชิก 
- ต้องทําให้มั่นใจว่ากิจกรรมท่ีทํามีความปลอดภัยสําหรับเด็ก 
- ต้องทําให้มั่นใจว่าเด็กได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเด็ก เมื่อได้รับการถ่ายภาพ วิดีโอ และการสัมภาษณ์ 
- ให้ได้รับการยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครอง เมื่อมีการนําเด็กออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การเข้าค่าย การทัศน

ศึกษา เป็นต้น และเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
- ให้ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเคารพต่อสิทธิ ศีลธรรม ศักด์ิศรี และความเสมอภาคของเด็กเสมอ ตลอดจนให้คํานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก และไม่นําเด็กไปสู่หรือทําให้เด็กตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงหรืออันตราย เช่น การ
ถ่ายรูป/ภาพระหว่างไปเย่ียมเยียน การปฏิสัมพันธ์กับเด็ก หรือการรวบรวมเรื่องราวของเด็กน้ัน จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย
และกระบวนการท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดได้  

- ให้สมาชิกเครือข่าย ใช้หลักการทํางาน กฎ “๒ ผู้ใหญ่” ในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมจะต้องมีผู้ใหญ่ ๒ คนหรือมากกว่า
กรณีท่ีมีเด็กเข้าร่วม กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและไม่สามารถปฏิบัติตามกฏนี้ได้น้ันเจ้าหน้าท่ีสามารถติดต่อสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน 
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ภาคผนวก ๓ 
 

แบบฟอรม์ยอมรับนโยบายป้องคุ้มครองเด็ก 
 

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย มุ่งม่ันส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
มาตรฐานสากลทางสิทธิมนุษยนชนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ท่ีเยี่ยมเด็ก ครอบครัว ชุมชน หรือร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายต้องดาํเนินการตามนโยบายคุ้มครองเด็กเช่นเดียวกัน โดยตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้   
 

๑. ไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ หรือกระทํา/ปฏิบัติในลักษณะใดก็ตามท่ีทําให้เด็กเสี่ยงอันตราย  
๒. ไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก โดยให้ความสําคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน   
๓. ไม่กระทําการอนัใดท่ีทําให้เด็กเกิดความอับอาย ขายหน้า หรือดูถกูเหยียดหยามเด็ก  
๔. ไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าจะด้วยความยินยอมหรือไม่ หรือการอ้างถึง

ความเข้าใจผิดต่ออายุของเด็กก็ไม่สามารถอ้างอิงได้ และให้ถือเป็นโมฆะ 
๕. ไม่เปิดเผยหรือช่วยให้มีการเปดิเผยข้อมูลใดๆ ท่ีจะทําให้สามารถระบุตัวเดก็ในความดูแลหรอืครอบครัว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ไม่ว่าจะทําผ่านสื่อหรือไม่ผ่านสื่อชนิดใดก็ตาม เว้นแต่
ในกรณีท่ีได้รับการยินยอมจากเด็กและครอบครัวในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย 
โดยสื่อหมายรวมถึง เอกสาร รปูภาพ และสื่อสังคมออนไลน ์

๖. ไม่ส่งเสริมและไม่ร่วมมือกับกิจการและกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นการลว่งละเมิดและ/หรือก่อให้เกดิอันตรายต่อเดก็ 
๗. ให้ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะท่ีเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีของเด็กเสมอ ตลอดจนคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

เด็กเป็นหลัก 
๘. ให้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเด็กสามารถแจ้งข้อวิตกกังวลหรือปัญหาท่ีต้องเผชิญ พร้อมท้ังรับทราบสิทธิอันพึง

มี จากการกระทําของเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
๙. ให้สร้างสภาพแวดล้อม หรือปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ 
๑๐. ให้รายงานกรณีการกระทํา หรือข้อกังวล เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ  
๑๑. ให้ดําเนินการช่วยเหลือเด็กท่ีอาจจะถูกกระทําความรุนแรงทุกรูปแบบตามกฏหมายและนโยบายคุ้มครองเด็ก

ของเครือข่าย  
๑๒. ให้จัดพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยเหมาะสม กรณีมีการเย่ียมเยียนระหว่างผู้อุปถัมภ์กับเด็กท่ีได้รับการอุปถัมภ์ โดยต้อง

ได้รับความยินยอมจากครอบครัวของเด็กด้วย  
๑๓. ให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก รับผิดชอบในการรักษาขอบเขตความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 
๑๔. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กเข้าใจ และรับทราบเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็กนี้ 

 

ฉันได้อ่าน เขา้ใจ และตกลงยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามข้อปฏบิัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก ดังรายละเอียดด้านบนทุก
ประการ 
 

   ลงลายมือช่ือ (ผูย้อมรับนโยบาย)    ลงลายมือช่ือ (เจ้าหน้าท่ีองค์กรหรือเครือข่าย) 
 

                           _______________________                       __________________________ 
         (                                  )             (                                    ) 
     

         วันท่ี......................................................               วันท่ี ......................................................... 
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ภาคผนวก ๔ 
ข้อปฏบิัติส่ือมวลชน 

๑. รูปภาพ การถ่ายภาพ/วีดีโอบันทึกภาพ เสียง 
- การบันทึกภาพและใช้ภาพเด็กควรได้รับอนุญาตจากเด็กและผู้ปกครองทุกคร้ัง โดยให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการ

ถ่ายภาพหรือใช้รูปภาพให้ทราบ หากเห็นว่าการบันทึกภาพหรือใช้ภาพอาจมีความเส่ียงต่อเด็กท่ีทําให้เด็กได้รับ
อันตรายท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ควรมีมาตรการป้องกันการละเมิดต่อเด็ก  มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําต่อเด็ก
ตลอดกระบวนการ ดังระบุไว้ในข้อปฏิบัติตน (ภาคผนวก ๒) 

- เจ้าหน้าท่ีควรแนะนําผู้มาเย่ียม ผู้ให้ทุนในการถ่ายภาพและพูดคุยกับเด็กอย่างเหมาะสม 
- การนําไปใช้ ควรระบุ แหล่งท่ีมาของภาพ (เช่น ช่ือองค์กร ไม่ระบุช่ือเต็ม และข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของเด็ก) 

๒. การสัมภาษณ์และการรายงานข่าวท่ีเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวท้ังในสถานการณ์ปกติหรือกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 
- เจ้าหน้าท่ีควรทําความเข้าใจเก่ียวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แก่ผู้สัมภาษณ์และทีมงาน 
- เจ้าหน้าท่ีควรทําความเข้าใจต่อเด็กและผู้ปกครอง เกี่ยวกับผลดีและผลเสีย ในการยินยอมให้สัมภาษณ์นักข่าว และ

แจ้งต่อเด็กและผู้ปกครองทราบว่า หากต้องการ เจ้าหน้าท่ีขององค์กรยินดีอยู่กับเด็กด้วยในขณะให้สัมภาษณ์ (เพื่อ
ช่วยกล่ันกรองคําถามของนักข่าว ท่ีอาจละเมิดต่อสิทธิเด็กโดยมิได้ตั้งใจ) 

- ควรแจ้งให้เด็กผู้ปกครองทราบว่า การให้สัมภาษณ์น้ัน ถือเป็นการสมัครใจ ซ่ึงเด็กมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบคําถามที่ไม่
ต้องการตอบ มีสิทธิท่ีจะยุติการให้สัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ โดยจะไม่มีผลเสียใดๆ เกิดขึ้นต่อเด็ก และเด็กมีสิทธิท่ีจะ
ยินยอมเพียงให้สัมภาษณ์เท่าน้ันและไม่ยินยอมให้ถ่ายรูป ฯลฯ 

- ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ช่ือ อายุ และท่ีอยู่ของเด็กและครอบครัว 
- ขออนุญาตพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ในทุกขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่ส่ือ กรณีท่ีมีการเปล่ียนใจภายหลังและ

ขอให้ยกเลิกการนําเสนอข่าว ต้องเคารพการตัดสินใจและไม่นําข่าวเผยแพร่ 
- ระมัดระวังการใช้ภาษา จะต้องไม่ส่อเสียด เปรียบเปรย ดูถูก หรือทําให้เด็กและครอบครัวได้รับความอับอาย 

๓. บทสัมภาษณ์ ข้อเขียน งานวิจัย 
- จะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบจากเด็กและจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กก่อนการสัมภาษณ์ 
- เจ้าหน้าท่ีควรอ่านบทสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง  และทําความเข้าใจกับผู้มาสัมภาษณ์ ควรสอบถามก่อนถึงประวัติบุคคล

หรือหน่วยงานว่าเคยสัมภาษณ์เด็กมาก่อนหรือไม่ และถ้าเคยเจ้าหน้าท่ีควรขอดูผลการสัมภาษณ์เหล่าน้ันด้วย 
- ผู้สัมภาษณ์ต้องเข้าใจในความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน และการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหาย  
- เด็กควรมีเวลาพักผ่อนหรือจนกว่าจะรู้สึกมั่นใจก่อนการสัมภาษณ์ 
- การสัมภาษณ์ควรจัดในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และควรมีบุคคลท่ีเด็กไว้ใจอยู่ด้วย  
- ผู้สัมภาษณ์ควรเป็นเพศเดียวกันกับเด็ก ควรแต่งกายด้วยเส้ือผ้าท่ีเหมาะสม ใช้ภาษาท่ีเด็กเข้าใจง่าย  
- กรณีเด็กพูดคนละภาษา จะต้องจัดหาล่ามท่ีมีผู้รับรองจากหน่วยงาน 
- การใช้เครื่องมือบันทึก เช่น กล้องวิดีโอ หรือเครื่องบันทึกเทป ให้ถือเป็นความลับท่ีได้รับการยินยอมก่อน และต้อง

คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กตลอดเวลา 
๔. ส่ืออินเตอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 

- ไม่ค้นหา เปิดดู อัพโหลด หรือโพสต์ข้อความท่ีมีเน้ือหาผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท อนาจาร ล่วงละเมิดหรือเป็น
อันตราย หากมีการเข้าถึงส่ือน้ันโดยบังเอิญให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบความปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารในทันที 

- เว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันต่างๆ ท่ีใช้ในการทํางานจะได้รับการตรวจสอบ หากพบว่ามีการละเมิดต่อกฎระเบียบ ผู้น้ัน
จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ขององค์กร 
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- ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเด็กท่ีได้รับมอบหมายขององค์กร หากมีการพบเห็นว่ามีเจ้าหน้าท่ีในองค์กรได้อัพโหลด
หรือเข้าถึงเน้ือหาดังกล่าว 

- ให้เจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความของตนเองที่ได้โพสต์หรือส่ือสารทางออนไลน์ 
- ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นช่ือ อายุ ท่ีอยู่ โทรศัพท์หรืออีเมล์ รวมท้ังรหัส (passwords) ให้แก่บุคคลอ่ืน 
- ไม่สนับสนุนให้ผู้ให้ทุนกับเด็กส่ือสารกันผ่านทางเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ โดยให้ถือแนวปฏิบัติการติดต่อทาง

ออนไลน์เป็นไปเช่นเดียวกันกับการติดต่อทางกายภาพ 
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ภาคผนวก ๕   

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหรอืท่ีรับทราบเก่ียวกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบือ้งต้นเหตุการณ์ 

วันท่ี เวลา สถานที่ องคก์รต้องสงสยั 
    
 
ส่วนท่ี ๒ รายละเอียดของเด็ก  

ชื่อ   
เพศ   
อายุ   

วันเกิด   
ท่ีอยู่   

ชื่อผู้ปกครอง   
 
ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดผู้แจง้เหตุ  

ชื่อ   
ตําแหน่ง และ องคก์ร  

เบอร์ติดต่อ   
ความสัมพันธ์กับเด็ก  

 
ส่วนท่ี ๔ รายละเอียดเหตุการณ์ท่ีกังวล (บรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างละเอียดถึงสิ่งท่ีเด็กเล่าและสิ่งท่ีท่านเห็น 
อาจเขียนรายละเอียดเป็นเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ เช่น ความทุพลภาพ ภาษา ฯลฯ 
 
 
 
 
ข้อสงัเกตุของผู้แจ้งเหตุ เช่น สภาพทางจิตใจของเด็ก และบาดแผลบนร่างกาย ฯลฯ 
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มีเด็กคนอื่นเกี่ยวข้องหรือรับรู้หรือไม่  
 มี                 ไม่มี 

มีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีดูแลเด็กแล้วหรือไม่   มี                 ไม่มี 
มีความเร่งด่วนทางการแพทย์หรือไม่  มี                 ไม่มี 
หากมีความเร่งด่วนทางการแพทย์ มีการส่งต่อแล้วหรือไม่  

 มี                 ไม่มี 
ผู้เขียนรายงานฉบับน้ี  
ลงลายมือชือ่  
วันและเวลาท่ีรายงาน  
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ภาคผนวก ๖ 
ข้ันตอนปฏบิัต ิกระบวนการจัดการ การรับมือกับข้อร้องเรียน และการดําเนินการแทน 

 
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองเด็กขององค์กรสมาชิกและของเครือข่าย ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

- ให้ผู้รายงานและผู้รู้เห็น ในกรณีร้องเรียนดังกล่าวรักษาความลับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการนี้ตลอดไป 
เพื่อเคารพสิทธิส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 

- ให้ผู้รายงานและผู้รู้เห็นทราบถึงกระบวนการรักษาความลับในการรายงานและการเป็นผู้รู้เห็น และการปกป้องจาก
การกล่ันแกล้งท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในหมู่เพื่อนองค์กรสมาชกิ 

- ให้องค์กรสมาชิกอื่นๆ ท่ีอาจเกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนดังกล่าว เช่น นักสังคมสงเคราะห์ ตํารวจ และอื่นๆ ให้เคารพ
สิทธิส่วนบุคคลในการเผยแพร่ข่าวสาร โดยหากกรณีเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจําเป็นต้องถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้
เครือข่ายแต่งต้ังผู้แทนในการเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

- ให้คํานึงถึงความปลอดภัยท้ังทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ของเด็กท่ีได้รับผลกระทบ ในกรณีท่ีคู่กรณี 
ผู้รายงานหรือผู้รู้เห็น เป็นเด็ก เครือข่ายจําเป็นต้องให้คําปรึกษาและช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการดูแลท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 

- องค์กรสมาชิกท่ีพิสูจน์แล้วว่ามีการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก เครือข่ายควรระบุมาตรการสนับสนุนตามระดับความ
รนุแรงของการละเมิดต่อเด็ก โดยคํานึงถึงความปลอดภัยท้ังทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ของเด็กท่ีได้รับ
ผลกระทบเป็นสําคัญ ท้ังน้ี ระดับความรุนแรงของการละเมิดต่อเด็กอาจหมายถึง 

ก) การกระทํารุนแรงต่อเด็กในรูปแบบต่างๆ ตามคํานิยามท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่าย  
ข) การกระทําท่ีต้องดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ท้ังน้ีให้ตระหนักถึงการรักษาความลับต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการนี้ และติดตามความคืบหน้าของคดีจนถึงท่ีสุด ในกรณีท่ีเด็กต้องเป็นพยาน 
ให้ควรตระหนักถึงความปลอดภัยทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ของเด็ก 

- ผู้ท่ีถูกกล่าวหาควรได้รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ โดยยึดถือการรักษาความลับต่างๆ (confidentiality) ท่ี
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการนี้เป็นสําคัญ 

- ในกรณีท่ีองค์กรสมาชิกไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอไว้น้ี ผู้รับผิดชอบงานปกป้องคุ้มครองเด็กของเครือข่าย และ 
คณะกรรมการขับเคล่ือนเครือข่าย ควรประชุมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการแทนในกระบวนการจัดการตามท่ี
กําหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองเด็กของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยน้ี โดยมุ่งเน้นกระบวนการการให้ความสนับสนุน 
ช่วยเหลือด้านเทคนิค แก่องค์กรสมาชิกดังกล่าวเป็นสําคัญ 

- ในกรณีท่ีพิสูจน์แล้วว่ากรณีร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมลูความจริง ผู้แทนเครือข่ายทําความเขา้ใจกับองค์กรท่ีแจ้งเหตุ และ
องค์กรท่ีถูกกล่าวหาโดยตรง เกี่ยวกับกระบวนจัดการต่างๆ ท่ีผ่านมาและส้ินสุดลง เพื่อยุติข้อเคลือบแคลงสงสัย และ
ช้ีแจงข้อเท็จจริงที่พบ พร้อมทําลายข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนท้ังหมด 
  

 


