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 เมื่อใดถึงจะหยุด? เด็กตกเปนเหยื่อของการทารุณกรรม 

ตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบนั  ในหนงัสือ เดก็ยวิทีถ่กูทาํรายในยุคโบราณ 

(The Battered Jewish Child in Antiquity) เมียร บาร อิลาน                  

ไดศึกษางานเขียนของชาวยิวในสมัยกอนและสรุปวา
 

 ชาวยิวก็ทุบดีหรือฆาเด็กเชนเดียวกับชนชาติอื่นๆ
 ซึ่งผูมีอิทธิพลในสังคมก็ใหการยอมรับและสนับสนุน
 การทุบตเีด็กเปนสิ่งที่พบเห็นไดในทุกชนชั้น
 ตั้งแตชนช้ันตํ่าไปจนถึงเช้ือพระวงศ 1

 หลักฐานทางประวัติศาสตรบงชี้วาเด็กถูกทุบตีถูกทําราย 

ถกูเฆีย่น ถกูดหูมิน่ ถกูขมขนื ถกูฆาตรกรรม ถกูปลอยปละละเลย 

และถูกทอดทิ้งจนเสียชีวิต คอมแพสช่ัน อินเตอรเนชั่นแนล               

ไมอาจทนน่ิงเฉยตอพฤติกรรมเหลานี้เพราะเด็กของเราคือเหย่ือ
ผูเคราะหราย เด็กเล็กคนหนึ่งในเคนยาถูกผูเปนแมกัดหลายหน
ศิษยาภิบาลของคริสตจักรคูสัญญาในฮอนดูรัสถูกกลาวหาวา                       
มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมกับเด็ก แขกผูมาเยือนใน                  

เฮติไดยินเสียงไมเรียวที่ครูใชตีเด็ก เด็กหญิงคนหนึ่งในฟลิปปนส 
ตองรับภาระในการเลี้ยงดูบตุรที่เกิดจากการถูกขมขืน เด็กหญิงวัย
14 ขวบในไทยตองตกเปนเครือ่งบาํบดัความใครทกุคร้ังทีพ่อดืม่เหลา
และยังมีเด็กอกีมากมายท่ีตกเปนเหยือ่ของการทารุณกรรม ซึง่ไมอาจ
บรรยายไดหมดในท่ีนี้

หยุดการทารุณกรรมเด็ก

คํานํา
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 ลําพังการทารุณกรรมก็นากลัวพออยูแลว แตที่แยยิ่งกวานั้นคือ เด็กไมมีทางสู พระคัมภีร
ไมสามารถหาคําบรรยายใดไดดีกวาคําวา “ผูที่ไมสามารถพูดเพื่อตัวเองได”
 

 ขอความตอไปน้ีเปนคําพูดของชายที่เคยถูกกระทําทารุณสมัยที่ยังเปนเด็กและเขาตองใช
เวลาหลายปในการรักษาบาดแผลลึกทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตวิญญาณ
 

 “...จิตวิญญาณของผมตกตํ่าลงเรื่อย ๆ ผมจะพูดจาตะกุกตะกักเวลาอยูตอหนาผูใหญ 
 ผมรูสึกกลัวที่จะพูดและเร่ิมพูดโดยไมขยับปาก...ผมพยายามท่ีจะพูดออกมาเม่ือถูก 

 (ครูของเรา) กระชากคอเส้ือ ยกตัวข้ึนจากพื้น และตะโกนใสหนาวา “พูดออกมาสิ 

 ไอเด็กโง!”

 “ผมยังคงไดยินเสียงอันแสบแกวหูของเธอ ยังคงรูสึกไดถึงลมหายใจของเธอท่ีรดลงบน
 ใบหนาของผม  และแรงบีบบนคอของผม  เพื่อนนักเรียนในหองพากนันั่งตัวเกร็ง ในที่สุด 

 เธอก็วางผมลง ผมเดินกะโผลกกะเผลกกลับไปที่โตะ พยายามกล้ันนํ้าตาเอาไว 
 และคอย ๆ นัง่ลงท้ังกางเกงท่ีเปยกปสสาวะ เธอไมไดตระหนกัเลยวาสิง่ทีเ่ธอทาํไดทาํลาย
 จิตวิญญาณของผม” 2

 ทั้งหมดนี้เปนคําพูดของดร.เวสต สแตฟฟอรด อดีตประธานองคการคอมแพสชั่น อินเตอร
เนชั่นแนล ในหนังสือ เล็กนอยเกินกวาจะมองขาม (Too small to ignore) เขาไดบรรยายถึงชีวิต
ในวัยเด็กของตนที่แอฟริกาวาตองถูกทํารายและถูกกระทําทารุณอยางไรจากบุคคลที่เรียกตัวเอง
วาผูรับใชพระเจา ดร.เวสตยอมรับวา เขา “อดทนตอการกระทําดังกลาวไดโดยพระคุณพระเจาและ
ความหวงหาอาทรจากเด็กคนอ่ืน ๆ” 

 หากเราไมเผชิญความจริงและชวยกันปกปองเด็กจากการทารุณกรรม เสียงดูถูกดูหมิ่น                 

ที่แสบแกวหู แรงบีบที่กดลงบนคอ และความเจ็บปวดที่บาดลึกลงในจิตวิญญาณจะยังคงดังกองอยู
ในชวีติของเดก็ ๆ เรือ่ยไปอกีนานนบัป เด็ก ๆ จะตอง “กลัน้นํา้ตา” และ “ปสสาวะรดกางเกง” ตอไป 

และจะมีเด็กไมนอยที่ตองเติบโตมาพรอมกับความรูสึกที่วาตนเองไรคาและไมสามารถมีชีวิตที่มี
ชัยชนะไดโดยพระคุณพระเจาเชนเดียวกับ ดร.สแตฟฟอรด
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 “ปกปองเด็ก: การปองกันเชิงรุกและการตอบสนองอยางทันทวงที”  เปนหนังสือ
ที่ใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการปฐมนิเทศเจาหนาที่คอมแพสช่ัน คริสตจักรคูมิตร และผูบริจาค 

เกี่ยวกับการทารุณกรรม  และการปกปองเด็ก โดยจะบอกถึงวิธีการสืบหารองรอยของ
การทารุณกรรมเด็กในรูปแบบตาง ๆ  วิธีการปองกัน และวิธีการที่เหมาะสมในการชวยเหลือ
เด็กท่ีถูกกระทําทารุณ
 

 คุณสามารถเปนเครื่องมือแหงพระคุณพระเจาและยุติวงจรที่รุนแรงโหดรายนี้ เราสามารถ
ปกปองเด็กในพันธกิจของเราจากการทารุณกรรมและการแสวงหาประโยชนในทุกรูปแบบได               
โดยการ 
 • จดัหาสภาพแวดลอมทีป่ลอดภัยและเปนมิตรใหกบัเดก็เพือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถพัฒนา
  ศักยภาพที่มีอยูไดอยางเต็มที่
 • ให “ผูดแูลเดก็” (สมาชกิในครอบครัว เจาหนาทีค่รสิตจกัร/โครงการ เจาหนาทีค่อมแพสชัน่ 

  ผูบริจาคและผูอุปการะ) ใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตอเด็กโดยคํานึงถึงเกียรติและ
  ศกัด์ิศรดีวยความซือ่สัตยตลอดเวลา และ
 • ปองกัน และ/หรือ ลดความเส่ียงที่จะกอใหเกิดการทารุณกรรม โดยการออกนโยบาย
  ยุทธศาสตร และกระบวนการในการปกปองเด็ก 
 

 เด็กทุกคนท่ีอยูในพันธกิจของคอมแพสช่ันและคริสตจักรคูมิตรจะไดรับการปฏิบัติจาก
เจาหนาที่คอมแพสช่ัน เจาหนาที่คริสตจักร/โครงการ พอแมผูปกครอง และผูอุปการะ/ผูบริจาค 

ดวยความซื่อสัตยโดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เจาหนาที่คอมแพสชั่นและ
เจาหนาที่คริสตจักร/โครงการทุกคนจะตองมีวิธีการปองกันและการตอบสนองอยางเหมาะสม
เพ่ือที่เด็กทุกคนในพันธกิจจะเติบโตทามกลางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและปลอดภัย และ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่จนสามารถเปน  บุคคลที่พระเจาทรงประสงคใหพวกเขาเปน
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บทนํา
 เปนเรื่องงายที่จะฉกฉวยประโยชนจากเด็ก  เพราะเด็กน้ันบอบบางและไมมีทางสูแมจะ
พยายามสักเพียงใดก็ตาม 

 มิเรียม (นามสมมุติ) เปนเด็กในโครงการของคริสตจักรซ่ึงเปนคูมิตรกับคอมแพสช่ัน  

 และแอนนา (นามสมมุติ) เปนผูจัดการโครงการ
 

 มิเรียม วัย 9 ขวบ และนอง ๆ ของเธอสูแรงของพอไมได พอมักจะอุมพวกเธอข้ึน

 และโยนออกไปนอกประตูหรอืไมกโ็ยนลงไปชัน้ลาง มเิรยีมจะพยายามไมหงุขาวใหไหม 

 หรือทําจานแตก เพื่อจะไดไมถูกแมตี ในชวงกลางวันเวลาที่พี่ ๆ ไปโรงเรียน แมมักจะ

 มัดนองคนเล็กสองคนไวดวยกัน 

 มิเรียมทําอะไรไมได เธอไดแตรองไหกับแอนนา ครูพี่เลี้ยงของเธอ   ซึ่งในเวลาตอมา

 ไดชวยเหลือมิเรียมและนองๆ  จากการกระทําทารุณของพอแม  แตเรื่องเลวรายไมได

 มีเพียงแคนั้น  แอนนายังพบอีกวามิเรียมถูกลวงละเมิดทางเพศโดยพอและลุงแท ๆ 

 ของตวัเอง!
 

 ปจจุบัน มิเรียมและนอง ๆ  อาศัยอยูกับพอแมอุปถัมภอยางมีความสุขและทั้งสอง

 ก็รักพวกเธอมาก  พอของมิเรียมถูกจําคุกและแมของเธอไปอาศัยอยูกับผูชายคนใหม 

 มิเรียมจะไมมีวันลืมพระคุณของผูจัดการโครงการและคอมแพสช่ันที่ชวยชีวิตเธอและ

 นอง ๆ เอาไว 
 

 คอมแพสช่ันหวงใยเด็กและจะไมมวีนัยอมใหเดก็ตองถูกกระทาํทารณุ คอมแพสช่ันใหคณุคา
กับเด็กเพราะพวกเขาคือคนสําคัญสําหรับพระเจา พระคัมภีรมีสิทธิอํานาจสูงสุดในการกําหนดวิธี
ทีม่นุษยพึงปฏิบัติตอกัน ไมเวนแมกระทั่งเด็ก ๆ ดวยเหตุนี้ เราจึงตองปฏิบัติตอเด็กดวยความรัก
ความหวงใย และการใหเกียรติ “เราจะพบพระดํารัสเตือนหลายคร้ังในพระคัมภีรที่บอกวา 
‘อยาแตะตองเด็กที่มีคาของเรา’” (จากถอยแถลงของออกซฟอรดเกี่ยวกับเด็กที่อยูในความเสี่ยง) 
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พระเจ�ากับการปกป�องเด็ก
 
 ความปรารถนาในใจสวนลกึของมนษุยอยางหนึง่คอื การไดปกปองรักษาศกัดิศ์รขีองตนเอง 
ศักดิ์ศรีของมนุษยไมไดเกิดจากความม่ังคั่ง สีผิว หรือชาติตระกูล แตเปนของขวัญจากพระเจา
พระบิดาในสวรรคทรงถักทอเราในครรภมารดาอยางปราณีต (สดุดี 139:13-17; สดุดี 22:9-11)
เด็กทุกคนท่ีเกิดมาในโลกถูกประดิษฐขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงและมีเอกลักษณ และน่ีคือจุดเริ่มตน
ของความสําคัญและศักดิ์ศรีที่มีอยูในมนุษย เด็กแตละคนมีคุณคาสําหรับพระเจา 

 พระเจามคีาํสัง่ทีเ่ฉพาะเจาะจงใหประชากรของพระองคใหเกยีรตเิดก็ในทีป่ระชุมและอนุญาต
ใหเด็กมีสวนรวมในการสนทนาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7; 11:19-21; 
31:12-13; สดุดี 78:4)
 
 เด็กจะเปลงคําสรรเสริญออกมาในแบบฉบับของตนเอง! (สดุดี 8:2; มัทธิว  21:14-16)
พระเยซทูรงพอพระทัยในคาํสรรเสริญตามแบบฉบบัของเด็ก ๆ และไมตองการใหใครไปปดกัน้พวกเขา
พระองคทรงปกปองเด็ก ๆ เมื่อเหลาสาวกกีดกันไมใหพวกเขาเขามาหาพระองค (มัทธิว19:14)
พระเยซูยงัเตอืนพวกผูใหญไมใหปฏบิตัติอเด็กอยางไมสมควรและเตือนใหพวกเขามีจติใจเหมือนเด็ก
เพราะแผนดินสวรรคเปนของเด็กเล็ก ๆ   
 
 เม่ือเด็กถูกทํารายหรือถูกกระทําทารุณ พระบิดาในสวรรคทรงชวยพวกเขา “พระองค
ประทานความยุตธิรรมแกลกูกาํพรา” (เฉลยธรรมบัญญตั ิ 10:18) เพราะพระองคทรงเปน “พระบดิา
ของคนกําพรา” (สดุดี 68:5) 

 คอมแพสช่ันไดใหความชวยเหลือแกเดก็มากกวา 1.5 ลานคนในประเทศกําลงัพฒันาจาํนวน
24 ประเทศ ซึง่มคีวามหลากหลายทางดานวฒันธรรมอยางมาก ดวยเหตนุีจ้งึเปนการสมควรอยางยิง่
ทีเ่ราจะสรางแนวรวมเพ่ือตอตานการทารณุกรรมเด็กบนหลกัการของพระคัมภรี ทัง้นี ้ความแตกตาง
ทางดานวฒันธรรมอาจเปนอปุสรรคตอการสรางแนวรวมขณะทีแ่นวคดิเกีย่วกบัการกระทาํทีบ่งชีว้า
เปนการทารุณกรรมเด็กและพฤติกรรมที่เหมาะสมของพอแมในแตละวัฒนธรรมก็ไมเหมือนกัน 
อยางไรก็ตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่ิงที่ปฏิบัติสืบตอกันมาจะตองไมสําคัญไปกวาแนวทาง
ที่ระบุไวในพระคัมภีรเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษย 
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การทารุณกรรมเด็กกับความรุนแรงภายในครอบครัว  
 
 การทารุณกรรมหลายรูปแบบมีรากฐานมาจากความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเปน
ทีย่อมรบัในสังคมและตกทอดจากคนรุนหน่ึงมาสูอกีรุนหน่ึง พฤตกิรรมซึง่เปนทีย่อมรบัเหลานีส้งเสริม
ใหพอแมทํารายเด็กภายใตสิ่งที่เรียกวา การลงวินัย ในบางภูมิภาคของเอเชีย เด็ก ๆ จะถูกมัดใส
กระสอบและตีดวยไมเรยีว ขณะทีก่ารลงโทษเด็กนกัเรยีนดวยการเฆีย่นถือเปนเรือ่งปกตใินแอฟริกา 
สวนในอเมริกาใต เด็กจะถูกบังคับใหคุกเขาลงบนถั่วเปนระยะเวลาหนึ่ง ภาษิตที่วา “รักวัวใหผูก
รักลูกใหตี” จะกลายเปนการกระทําทารุณเมื่อเด็กถูกทํารายจนกระดูกหักและมีบาดแผล            
 ทัง้นี ้พอแมหรอืผูดแูลเดก็อาจจะมเีจตนาดีในตอนเร่ิมตน แตการยอมรับพฤตกิรรมดงักลาว
มกัจะนาํมาซึง่การทารุณกรรมเด็ก ยิง่พอแมทาํรายเดก็มากเทาไหร เดก็กย็ิง่ถูกกระทาํทารณุไดงายขึน้
เทาน้ัน เพราะสิ่งเดียวที่เด็กสามารถทําได คือ รับแรงกระแทกที่กระหนํ่าลงมา เขาปกปองตนเอง
ไมได จากการวิจยัพบวา 80 % ของผูทีก่ระทาํผดิในขอหาทารณุกรรมเด็กเปนพอแมแท ๆ ของเดก็
หรือคนที่เด็กรูจัก 
 ความรุนแรงภายในครอบครัวมักจะนํามาซ่ึงการทารุณกรรมเด็ก ผลการวิจัยระดับโลก
อีกชิ้นหน่ึงบงชี้วา “30-60 % ของครอบครัวที่มีการทารุณกรรมเด็กจะพบวามีการใชความรุนแรง
ภายในครอบครัว เชนเดียวกับที่พบวาครอบครัวที่ชอบใชความรุนแรงจะพบการทารุณกรรมเด็ก
เกิดข้ึนในครอบครัวนั้นดวย”3  เมื่อพอแมทะเลาะกัน ลูก ๆ ก็พลอยไมมีความสุขไปดวย หรือ
ในกรณีของมิเรียมก็เชนเดียวกัน หลังจากที่พอของมิเรียมพบวาแมของเธอนอกใจ เด็กนอยก็ถูกตี
จนชํ้าไปทั้งตัว
 

การทารุณกรรมเด็กกับความยากจน  
 
 เม่ือพอแมแยกทางกัน คนที่ไดรับผลกระทบอยางหนัก คือ เด็ก เชนเดียวกับปญหา
ความรุนแรงภายในครอบครัว ความยากจนกอใหเกิดความเครียดซึ่งเปนอุปสรรคตอการสราง
ครอบครัวที่เขมแข็งและนํามาซึ่งการทารุณกรรมเด็กไดโดยงาย ดาเนียล โกลแมน ผูเขียนหนังสือ
เหตใุดความฉลาดทางอารมณจงึสําคญักวาไอคิว กลาววา “ความกดดนัอนัเนือ่งมาจากความยากจน
จะกดักรอนชวีติครอบครัว โดยพอแมมแีนวโนมทีจ่ะใหความรกัความอบอุนกบัลกูนอยลง ผูเปนแม 
(ซึ่งโดยมากมักจะตองอยูคนเดียวและตกงาน) จะยิ่งหดหู และเริ่มลงโทษลูกแรงข้ึนเรื่อย ๆ เชน
ดาทอ ทุบตี และทํารายรางกาย”4           
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 การทารุณกรรมเด็กเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดในครอบครัวไมว าจะจนหรือรวย                               
แตเด็กซ่ึงเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนจะไดรับผลกระทบงายกวา นอกจากนี้ การรวมประเวณี
ระหวางพ่ีนองทองเดียวกันยังถือเปนเรื่องปกติในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน        
ความยากจนทําใหพอ (รวมไปถงึลงุและปูในหลายครอบครัว) จาํเปนตองอยูรวมกบัลูกซึง่เปนเดก็ผูหญงิ
ภายในหองเล็ก ๆ ตองนอนบนเตียงเดียวกัน ใชตูเสื้อผาและหองนํ้ารวมกัน 
 
 เด็กยากจนสวนใหญจะไมไดรับการดูแลเอาใจใส เนื่องจากพอแมไมสามารถจัดหาสิ่งที่ดี
เพื่อใหลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง มีการศึกษา มีพัฒนาการทางดานอารมณ มีโภชนาการที่ถูกตอง
และมีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย ในเมื่อครอบครัวไมมีทรัพยากรที่เพียงพอใหกับเด็ก เราจึงไมสามารถ
ตําหนิผูที่สรางความทุกขใหกับเด็กโดยการกระทําทารุณ แตควรจะโทษความเลวรายที่เกิดจาก
ความยากจนมากกวา นี่คือสาเหตุที่คอมแพสช่ันทํางานกับเด็กยากจน พวกเขาคือกลุมคนที่มี
ความเสีย่งมากทีสุ่ดทีจ่ะไดรบัผลกระทบจากความยากจน ซึง่รวมไปถงึการกระทาํทารณุ ความยากจน
จะเพาะบมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของการทารุณกรรมเด็ก แตนั่นไมใชขออาง
ที่จะปดความรับผิดชอบในการปกปองและการเล้ียงดูซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็ก

11111111111111222222222212
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การทารุณกรรมเด็กคืออะไร?
เรือ่งราวของมิเรยีมเปนเรือ่งจริง ไมใชเพราะมันเปนสิง่ทีเ่กดิข้ึนจริงกบัเดก็ผูหญงิตวัเลก็ ๆ คนหน่ึง
ซึ่งชวยเหลือตัวเองไมไดเทานั้น แตเปนเพราะมันยังคงเกิดกับเด็กอีกมากมายในปจจุบัน 
 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดตีพิมพขอเท็จจริงที่นาตกใจ5 ไวดังนี้: 

• เด็ก 1 ใน 5,000-10,000 คน ซึ่งมีอายุตํ่ากวา 5 ขวบ ตองเสียชีวิตลงในแตละปจาก 
  ความบอบช้ําทางกายซึ่งเปนผลมาจากการใชความรุนแรง 

• ในแตละปจะมเีดก็เกอืบ 1 ใน 1,000 คนถกูนาํตวัสงสถานพยาบาล หรอืมีเร่ืองรองเรียน
  ไปยังกองสวัสดิการเด็กและเยาวชนวาถูกกระทําทารุณ

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหคํานิยามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก พรอมกับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติอยางไมสมควรตอเด็กในรูปแบบตาง ๆ ไวดังนี้:
 การทารุณกรรมและการทํารายเด็ก ไดแก การปฏิบัติอยางไมสมควรตอเด็กทั้งทางดาน
 รางกาย และ/หรอืจติใจ  การลวงเกนิทางเพศ  การทอดท้ิง  การปฏบิตัโิดยไมใสใจ  การคา 
 หรือการแสวงหาประโยชนจากเด็กในทุกรูปแบบ จนกอใหเกิดอันตรายหรือมีแนวโนม
 ทีจ่ะกอใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพ  ความอยูรอด  การพฒันา หรอืศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย
 ของเด็ก โดยอาศัยความสัมพันธที่มีตอเด็ก  อันเกิดจากหนาที่ความรับผิดชอบ 
 ความไววางใจ หรืออํานาจ   
สิ่งที่มิเรียมและนองๆ ของเธอประสบน้ันอาจจัดอยูในประเภทของการทารุณกรรมทางดานรางกาย
และทางเพศ เธอไมไดเจบ็แคกาย แตความรนุแรงของการทารุณกรรมไดแทงทะลุเขาไปถงึจติวิญญาณ
และสงผลกระทบตอทัง้ชีวติของเธอ แมมเิรยีมจะผานพนสถานการณทีเ่ลวรายมาแลว แตในบางคร้ัง
เธอจะแสดงความรักอยางไมสมควรตอเพศตรงขาม ซึ่งเปนอาการที่เรามักจะพบในเหย่ือของ
การลวงละเมิดทางเพศ เธอยังจําเปนตองไดรับการบําบัดผานทางการใหคําปรึกษาตอไป 

การทําร�ายเด็ก
“ขณะน้ันเขาพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองคเพื่อจะใหพระองคทรงถูกตองตัวเด็กนั้น 

แตเหลาสาวกก็หามปรามไว เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็ไมพอพระทัย” 
มาระโก 10:13-14
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การทารุณกรรมจําแนกออกเป�น 4 ประเภท
 1. การทารุณทางรางกาย ไดแก การกระทําของผูดูแลเด็กที่กอใหเกิดอันตราย หรือ
มีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายของเด็ก 
 
 เจอรัลดีน (นามสมมติ) วัย 16 ป ยินยอมใหโครงการตัดชื่อของตนออกจากทะเบียน                        
ที่จริงเธอยังสามารถอยูในโครงการตอไปไดอีก 5 ป แตเธอไมอาจรอได เธอตองการยายไปอยู                  
อีกเมืองหนึ่งโดยเร็วเพื่อจะหนีจากยายของเธอ พอแมของเจอรัลดีนแยกทางกันตั้งแตเธอยังเล็ก
และเธอตองอยูภายใตความดูแลของยาย แตยายของเธอไมเคยเอาใจใสดูแลเธอ แถมยังทุบตีเธอ
อยางไมมีเหตุผล

 กอนที่เจอรัลดีนจะออกจากโครงการ หูขางซายของเธอเกือบจะหนวก เจาหนาที่โครงการ
คิดวาเธอหูหนวกแตกําเนิดและมีการไดยินท่ีแยลงเมื่อโตขึ้นซึ่งเปนอาการที่ไมคอยพบบอยนัก                   
เจอรลัดนีเพิง่จะเลาใหเราฟงกอนออกจากโครงการวา ยายของเธอจะตีและเอาศรีษะเธอโขกกับกาํแพง
ทุกวัน และบริเวณที่ไดรับความกระทบกระเทือนมากท่ีสุดคือ หูขางซาย ฉะนั้น เวลาใครจะพูด               
กับเธอแตละที ตองใชวิธีตะโกนหรือไมก็แสดงทาทางเธอถึงจะเขาใจ 
 
 เจอรัลดีนไมเขาใจเหมือนกันวาเหตุใดยายถึงชอบตีเธอนัก เธอคิดเอาเองวาบางทียาย
อาจจะรูสึกโกรธที่ตองมาแบกภาระในการเล้ียงดูหลานสาว เจอรัลดีนไมไดรู สึกเสียใจมากนัก
ที่ตองไปจากยายหรือจากโครงการ แมเธอจะคิดถึงเพื่อนๆ และกิจกรรมที่เธอเขารวมที่โครงการ
แตเธอก็ดีใจที่ไมตองเดินอยูบนเสนทางที่อนัตรายอีกตอไป        
 
 2. การลวงละเมิดทางเพศ ไดแก การที่ผูดูแลเด็กใชเด็กเปนเครื่องมือในการตอบสนอง
ความตองการทางเพศ
 
 เฟรนดา (นามสมมต)ิ วยั 9 ขวบ ถกูตาของตวัเองลวงละเมิดทางเพศ เจาหนาทีป่ระสานงาน
คริสตจักรคูมิตร  กลาววา ไมนาแปลกใจท่ีเกิดเหตุการณเชนนี้ เพราะ “ปจจัยแวดลอมที่เอื้ออํานวย
ใหเกดิการลวงละเมดิทางเพศน้ันมคีรบ เฟรนดาถกูท้ิงใหอยูกบัตาเพยีงลําพงัทกุวนัในกระทอมหลงัเล็ก
ซึง่มีหองเพียงหองเดยีว พอของเธอท้ิงครอบครัวไปมีภรรยาใหมและแมของเธอกไ็ปทาํงานทีผ่บัทัง้วนั”    
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 ไมมใีครในโครงการเฉลียวใจเลยวาเธอจะถูกลวงละเมิดทางเพศเพราะเธอไมเคยแสดงอาการ
บงชี้ใด ๆ ออกมาอยางชัดเจน นอกจากนิสัยที่ขี้อายเปนพิเศษ คริสตจักรคูมิตรของคอมแพสช่ัน
เพิ่งทราบเรื่องนี้จากคําบอกเลาของคนในชุมชน เพื่อนบานของเฟรนดาไดยินตาของเธอขูเธอวา
“หามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด ไมงั้นฉันจะฆาแกกับแมของแก” 
 
 ปจจบุนัตาของเฟรนดาไดหลบหนกีารจบักมุ และทางครสิตจกัรกาํลงัดําเนนิการทางกฎหมาย
โดยไดรบัการสนบัสนนุจากสาํนกังานคอมแพสช่ันประจาํประเทศ ขณะทีเ่ฟรนดาตองเขารับคาํปรึกษา
ทางดานจิตวิทยาสําหรับผูปวยที่มีบาดแผลทางดานจิตใจ 

 3. การทารุณจติใจ ไดแก การทีผู่ดแูลไมใสใจและไมสรางบรรยากาศทีเ่หมาะสมสําหรบัเดก็ 
ซึ่งรวมไปถึงการมีพฤติกรรมที่เปนปฏิปกษตอพัฒนาการทางดานอารมณและสภาพจิตของเด็ก
เชน การพดูจาดถูกู, เยาะเยย, ขมขูและทาํใหสญูเสยีความมัน่ใจ, เลอืกปฏบิตั,ิ ปฏเิสธ และพฤติกรรม
เชิงลบอื่น ๆ ที่ไมไดสงผลกระทบทางดานรางกาย
 
 คริสตินา (นามสมมติ) ฝนอยากจะเปนนักรอง แตเธอกลัววาเสียงของเธอจะไมดีพอ      
 เม่ือวินนี่เจาหนาที่ประสานงานพัฒนาเด็กของโครงการ พยายามหนุนใจเธอ 
 เธอกลับถามวินนี่วา  “พี่แนใจหรือคะวาวันหนึ่งหนูจะประสบความสําเร็จ” 
 
 “แนใจสิจะ ถาหนูพยายามอยางเต็มที่” วินนี่ยํ้า
 
 “ไมมีทางเปนไปไดหรอกคะ เพราะหนูมันโง” คริสตินากลาว
 
 วนินีรู่สกึตกใจกบัคําตอบ แตกพ็ยายามเรยีบเรยีงคาํพดูและถามเธอตอไปวา “ใครบอกหนู
 อยางนั้นหรือจะ” 
 
 “พอหนูเองคะ” เธอกลาว “พอจะบอกหนูทุกวันวาหนูมันโง เออ ไมใชทุกวันสิ แตทุกครั้ง
 ที่พอเห็นหนาหนู พอจะชอบดาหนูวา ‘อีโง’ แลวก็ตบหัวหนู ยิ่งเวลาพอเมา พอยิ่งดาหนู
 เสยีงดังและตีหนูแรงขึ้น” 
 
 “หนูไมใชคนโงหรอกนะ คริสตินา” วินนี่กลาวเพื่อใหเธอมีกําลังใจขึ้น “พี่รูจักหนูดี 
 หนูเปนเด็กราเริงแจมใส สนุกสนาน และนารักมากจะ” 
 
 คริสตินายิ้มพรอมกับกลาววา “ขอบคุณคะ แตหนูรูตัวดีคะวาหนูโง” 
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ดร.เวสต สแตฟฟอรด สามารถพูดไดไมรูจบถึงความเลวรายของการทารุณจิตใจเด็ก 

“จติวญิญาณของเดก็เลก็ ๆ กเ็หมอืนกบัปนูทีย่งัไมแหง...คาํพดูทีโ่หดรายเพยีงคําเดยีว หรือการกระทาํ
ที่โหดเห้ียมเพียงครั้งเดียวสามารถทําลายชีวิตทั้งชีวิตได! 

ซาตานรูเรื่องนี้ดี เวลาที่ผมแบงปนเร่ืองน้ีกับผูคนในชวงหลายปที่ผานมา ผมมักจะเห็นนํ้าตา
ของพวกเขาเออลนออกมา พวกเขาสามารถจําไดอยางแมนยําวาใครคือคนที่เกือบจะทําลายชีวิต
ของพวกเขาในวัยเด็ก” 

“นาเสยีดายทีค่ณุมกัจะบอกชือ่ของคนทีท่าํลายคณุไดงายกวาคนทีม่อีทิธพิลในทางบวกตอชวีติของคณุ 
มใีครจากทีไ่หนกไ็มรูมาจองมองคุณแลวบอกวาคณุนาเกลยีด บางคนกบ็อกวาคณุโง ซุมซาม ไรคา 
หรือไมก็ดื้อดึง คําพูดเหลานี้ยังคงฝงอยูในจิตวิญญาณของคุณและคุณยังคงปล้ําสูกับมัน” 

ตัวอยางของการทารุณจิตใจยังคงมีใหเห็นตลอดเวลา แตไมมีการบันทึกเอาไวเปนหลักฐานและ
ไมคอยมีใครใหความสนใจ ผูกระทําผิดจะทําอยางไรก็ได เพราะไมมีใครสามารถฟองรองหรือ
จับคนเขาคุกเพราะเรื่องนี้ได เด็กอาจเคยถูกทํารายและผลของมันอาจจะยังคงอยูเปนแรมปโดยที่
ไมมีใครรู จิตวิญญาณดวงนอยคอย ๆ ถูกกัดกรอนเหมือนกับไมที่ถูกปลวกกัดกิน         
 
 4. การละเลยหรือทอดท้ิง ไดแก การท่ีพอแมไมรับผิดชอบในการจัดหาสิ่งที่ดีเพื่อ
พัฒนาการท่ีดีของลูก ไมวาจะเปนดานสุขภาพ การศึกษา การพัฒนาทางดานอารมณ โภชนาการ
ทีอ่ยูอาศยั และสภาพความเปนอยูทีป่ลอดภัย (เราจะถอืวาครอบครัวหรือผูดแูลทอดท้ิงเดก็กต็อเมือ่
พวกเขาละเลยตอหนาที่ทั้ง ๆ ที่มีความสามารถ)

      เนอรวินมาจากครอบครัวที่ยากจนและ
สถานการณยิ่งแยลงเมื่อแมของเขาหนีไป
มสีามใีหมเพราะทนอยูกบัสามทีีต่ดิเหลาไมได 
พอของเนอรวินตกงานมานานและเขามักจะ
เอาของขวัญที่ผู อุปการะสงมาใหเนอรวิน
ไปขายเพือ่เอาเงินไปใชสวนตวั การทีเ่ขาขโมย
ของของเนอรวินไปขายและเอาเงินท่ีมีอยู
เพียงนอยนิดไปสํามะเลเทเมาเชนนี้ ถือวา
มีความผิดโทษฐานทอดทิ้งลูกของตนเอง
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จะทราบได�อย�างไรว�าเป�นการทารุณกรรม
 แอนนารูปญหาของมิเรียมเมื่อมิเรียมขออยูตอที่บาน มิเรียมไมไดบอกเหตุผลวาทําไม 
 แตแอนนาพอจะเดาไดวามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น มิเรียมอยูที่บานของแอนนาจนค่ํา 
 ขณะที่พาไปสงที่บาน มิเรียมจับมือของแอนนาไวแนน ถาแอนนาเปนคนไมใสใจอะไร
 เธออาจคิดวามิเรียมก็เหมอืนกับเด็กทั่ว ๆ ไปท่ีอยากจะอยูเลนตอจนมืดคํ่า แตแอนนา
 กลับไมคิดเชนนั้น เธอมองวาพฤติกรรมของมิเรียมเปนสัญญาณที่บงชี้ถึงปญหาและ
 ความเจ็บปวดที่ซอนอยูขางในลึก ๆ

 เราทุกคนสามารถรูไดวาเด็กถูกกระทําทารุณมาหรือไมโดยไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานจิตวิทยาเด็ก เพียงแตเราตองมีความหวงใยและเอาใจใสเด็กอยางแทจริง และเม่ือคุณ
อุทิศเวลาใหกับเด็ก ขอใหคุณหมั่นสังเกตลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมเหลานี้ใหดี

ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่บงชี้วาเด็กถูกกระทําทารุณ 6

ชนิดของการทารุณกรรม ขอสังเกตทางรางกาย ขอสังเกตทางพฤติกรรม

การทํารายรางกาย รอยฟกชํ้า รอยเฆี่ยนตี หรือ
รอยแผลอ่ืน ๆ ที่ปรากฎให
เห็นบอย ๆ บนตัวเด็กซึ่ง
ไมนาจะเกิดขึ้น

กระดูกหักทีเดียวหลายแหง
โดยหาสาเหตุไมได 
โดยเฉพาะกระดูกซี่โครง
กะโหลกราวอยางรุนแรง
หรือมีการบาดเจ็บที่ศีรษะ
อยางรุนแรง

อธิบายอาการบาดเจ็บทาง
รางกายไมตรงกบัความเปนจริง
หรือไมสอดคลองกับพฒันาการ
ตามวัยของเด็ก

ชอบบนซํ้า ๆ เกี่ยวกับ
ความผิดปกติทางดานรางกาย
ที่ไมทราบสาเหตุ เชน ปวดหัว
ปวดทอง เปนตน
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ชนิดของการทารุณกรรม ขอสังเกตทางรางกาย ขอสังเกตทางพฤติกรรม

การลวงละเมิดทางเพศ

รอยไหมหรือรอยแผลที่มี
ลกัษณะเหมือนกบัรูปรางของ
สิง่ทีเ่ปนตนเหตขุองบาดแผล 
เชน รอยกัด รอยฝามือ 
รอยบุหรี่จี้ หรือรอยไหม 
รอยเฆี่ยนดวยเข็มขัด 
รอยแผลจากการโดนน้ํารอน
หรือของเหลวรอน ๆ ลวก

มีอาการบาดเจ็บที่ฟน
โดยไมทราบสาเหตุบอย ๆ 

มีอัตราการเจริญเติบโต
ที่ชากวาปกติ เมื่อเทียบ
กับเด็กคนอื่นที่อยูใน
วัยกําลังเจริญเติบโต

เจ็บ คัน มีรอยฟกชํ้าหรือ
มเีลอืดออกบริเวณอวยัวะเพศ 
ชุดช้ันในมีรอยเปอน
หรือรอยเลือด

พอแมหรือผูดูแล รายงานวา
อาการบาดเจบ็ทีร่นุแรงเหลานี้
เกดิจากตัวเดก็เอง หรอืเด็กเลาให
ฟงเองวาถูกพอแมหรือผูดูแล
ทําราย

พอแมหรือผูดูแล ไมรีบพาเด็ก
ไมรักษาอาการบาดเจ็บ

วติถาร มคีวามรู หรือพฤตกิรรม
ทางเพศเกินวัยเด็ก เชน 
ขอใหผูอื่นแสดงพฤติกรรม
ทางเพศ  เอาปากเขาไป
ในบริเวณอวัยวะเพศ หรือ 
พยายามมีเพศสัมพันธ
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ดานหนา

ชนิดของการทารุณกรรม ขอสังเกตทางรางกาย ขอสังเกตทางพฤติกรรม

เปนกามโรค

เดิน หรือ นั่งลําบาก

มีสารขับออกมาจากชอง
คลอดหรือชองขับปสสาวะ

เด็กรายงานวา ถูกพอแมหรือ
ผูใหญลวงละเมิดทางเพศ

 เรามกัจะพบรองรอยตามรางกายของเด็กทีถ่กูลวงละเมดิทางเพศและทางรางกาย ผูดแูล
จะพยายามแกตวัโดยบอกวา เปนบาดแผลท่ีเกดิจากการเลนซกุซนตามประสาเด็ก อยางไรกต็าม 
อาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเลนที่รุนแรงกับอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการทารุณกรรมทาง
ดานรางกายนั้นไมเหมือนกัน และเราตองเรียนรูถึงวิธีที่จะแยกแยะ 

     ดานหนา                       ดานหลัง

อาการบาดเจ็บที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทั่วไปในระหวางการเลน

อาการบาดเจ็บที่เกิดจาก
การทารุณกรรมทางดานรางกาย

     ั



20

ปกป�องเด็ก: การป�องกันเชิงรุกและการตอบสนองอย�างทันท�วงที

ชนิดของการทารุณกรรม ขอสังเกตทางรางกาย ขอสังเกตทางพฤติกรรม

การทํารายดานอารมณ 
ความรูสึก

การถูกทอดทิ้ง

มีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ และสติปญญาชา
โดยไมสามารถอธิบายได

มีนิสัย เชน ชอบโยกตัวหรือ
ดูดนิ้วมากเกินกวาปกติ 
เมื่อเทียบกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก

หิวอยูตลอดเวลา ชอบขอ
หรือ กักตุนอาหาร เหนื่อย
หรือ เบื่อหนาย ไมคอยดูแล
ตัวเอง ปลอยใหผมเผารุงรัง 
เนื้อตัวมอมแมม และเสื้อผา
สกปรก ไมเรียบรอย

ขาดโภชนาการท่ีดี ไมเจริญ
เติบโตทั้งที่ไมไดเจ็บปวย
ทางรางกาย

ไมรีบไปหาผูเชี่ยวชาญ 
ใหชวยตรวจดูอาการ
ทางรางกายและทันตกรรม

พอแม หรือ ผูดูแล มีความ
ผิดปกติอันเนื่องมาจาก
การเสพยา หรือ ความเจบ็ปวย
ทางรางกายและจิตใจ

มีความรูสึกวาตัวเองดอยคา 
หดหู เก็บตัว

มีพฤติกรรมแบบสุดขั้ว เชน 
กาวราวเกินไป หรือนิ่งเกินไป 
เฉยเมย ไมแสดงออกทางสีหนา 
มปีฏสิมัพนัธทางสงัคมกบัผูอืน่
ลดลง มีความหวาด ระแวง 
ขี้กลัว กลัวพอแม

ไมไดรับการดูแลเปนเวลานาน 
มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
กับวัยหรือพัฒนาการของเด็ก
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ชนิดของการทารุณกรรม ขอสังเกตทางรางกาย ขอสังเกตทางพฤติกรรม

มีการใชสารเสพติด
เด็กขาดการเขารวมกจิกรรม
โดยไมมีคําอธิบาย

เด็กเชื่อฟงคําสั่งมากเกินไป 
หรือ นอยเกินไป ไมรูจักวิธี
เขาหาผูใหญ มีพัฒนาการ
ที่ถดถอย เชน เด็กที่เคยไดรับ
การฝกเรื่องการใชหองนํ้า 
กลับควบคุมตัวเองไมได 
กินไมได นอนไมหลับ หดหู 
ชอบทาํรายตนเอง กลวัเกนิเหตุ 
โดยปราศจากเหตุผล

การทารุณกรรมทุกชนิด
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ใครสามารถก�อการทารุณกรรมได�บ�าง?7

1. สังคมเปนผูกอการทารุณกรรมตอสังคมเอง เมื่อในคนสังคมยอมรับสภาพแวดลอมทางสังคม  
 การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีสงเสริมหรือยอมใหมีการใชความรุนแรงกับเด็ก เชน 
  ก. การหาเสียงทางการเมืองที่มีการชูนโยบายเรื่อง ”การกวาดลางเด็กจรจัด” 
  ข. ศาสนาหรือวัฒนธรรมท่ีถือวาการทําโทษทางกายและการทําใหอับอายเปนวิธีการ 
   เล้ียงเด็กที่ยอมรับได
  ค. ธรรมเนียมปฏิบัติที่เปนอันตราย เชน  การทําลายอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง 
   พิธีชําระลาง เปนตน
  ง. การใชความรุนแรงที่ปรากฎตามส่ือตาง ๆ และ
  จ. ทัศนคติทางวัฒนธรรมท่ียอมรับแนวคิดที่วา เด็กเปน ”ทรัพยสิน” ของพอแม 
   แทนที่จะคิดวาเด็กเปนมนุษยคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิเทาเทียมกับผูใหญ
2. เด็กอาจเปนคนทํารายตัวเอง ดวยการกรีดหรือทําใหตัวเองบาดเจ็บโดยเจตนา การคิดหรือ
 พยายามท่ีจะฆาตวัตาย หรือการใชสารเสพติด ซึง่เดก็ทีเ่ปนเชนนีไ้มควรปลอยใหอยูเพยีงลําพงั
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3.  การทารณุกรรมจากกลุมเพือ่น โดยการรงัแก (ทางดานรางกาย และ/หรือ จติใจ) การลวงละเมดิ
    ทางกายและทางเพศ และการใชความรุนแรงของแกงวัยรุนตาง ๆ   
4.  ผูใหญ ซึ่งอาจเปนใครก็ได เชน พอแม ญาติพี่นอง เพื่อนบาน ตํารวจ ครู แกง ฯลฯ 

 ผูทีก่ระทําทารุณและใชความรุนแรงกับเด็กอาจเปนผูใหญทีท่าํงานกับองคกรซ่ึงควรจะตอง
ปกปองเด็ก เชน เจาหนาที่และอาสาสมัครของคริสตจักรคูมิตร  ผูนําคริสตจักร  ครู พอบานแม
บาน  ผูอุปการะ  แขกผูมาเยือน หรือเจาหนาที่คอมแพสช่ัน นาเศราที่คนที่ชอบลวงละเมิดทางเพศ
กับเด็ก มักแสวงหาโอกาสที่จะเขามาทํางานกับเด็ก นักวิจัยบางคนช้ีใหเห็นวา พวกที่ชอบมีเพศ
สัมพันธกับเด็กจะลวงละเมิดทางเพศกับเด็กโดยเฉลี่ย 130 คนกอนที่จะถูกจับได 
 คณุอาจจะนัง่อยูขาง ๆ คนทีช่อบลวงละเมดิทางเพศกบัเดก็โดยท่ีคณุไมรูตวั หรืออาจจะกาํลงั
ทาํงานรวมกบัคนทีช่อบทบุตเีด็กโดยทีค่ณุดไูมออก ความเขาใจผดิบางประการเก่ียวกบัลกัษณะของ
คนท่ีชอบลวงละเมิดทางเพศกับเด็ก ไดแก ผูกระทําผิดจะตองดูนาขยะแขยงหรือมีบุคลิกแปลก ๆ 
เปน “ชายแกที่ดูสกปรก” ยิ่งเปนคนแปลกหนายิ่งตองระวังใหมากที่สุด และผูหญิงไมมีทางลวง
ละเมิดทางเพศกับเด็ก แตในคดีที่เราพบสวนใหญ 
ผูกระทําผิดกลับกลายเปนคนธรรมดาเชนเดียวกับ
คุณและผม 

ผู  ใหญที่มองเห็นความเปราะบางของเด็ก
สามารถกระทําทารุณเด็กได เปนเรื่องงาย
ที่เด็กจะไดรับการปฏิบัติอยางไมเหมาะสม
และโหดราย ถูกทําราย และถูกคนในสังคม
มองวาไมมีความสําคัญอะไร เด็กนั้นบอบบาง
และไมมีกําลัง พวกเขาไมสามารถปกปอง
ตัวเองไดแมวาจะพยายามสักเพียงใดก็ตาม
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คํามั่นสัญญาของคอมแพสชั่นท่ีจะปกป�องเด็ก
 เพือ่สนบัสนนุพระบญัชาของพระเยซูคริสตทีใ่หเราเอาใจใสและปกปองเดก็ ๆ คอมแพสช่ัน
ขอสัญญาวาจะปกปองคุมครองเด็กในพันธกิจของเราจากการทารุณกรรมและการแสวงหา
ผลประโยชนในทุกรูปแบบ โดยในการรวมพันธกิจกับคริสตจักรคูมิตร เราจะ
 
 • จัดหาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเหมาะสําหรับการเรียนรูและการเลนของเด็ก
 • ใหผู ใหญที่ดูแลเด็กและอยูใกลชิดกับพวกเขาใหคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติตอเด็ก
  โดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของเด็กดวยความซ่ือสัตยตลอดเวลา 
 • ปองกัน และ/หรือ ลดความเส่ียงที่จะกอใหเกิดการทารุณกรรม โดยการออกนโยบาย  

  ยุทธศาสตร และกระบวนการในการปกปองเด็ก 
 
 เราจะตองไมใหสิ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมาและวัฒนธรรมทางสังคมมาเปนใหญกวาแนวทาง
ในพระคมัภีรเรือ่งความสัมพนัธระหวางเพือ่นมนษุย พระเจาทรงตรัสอยางชดัเจนถึงศกัดิศ์รีและคณุคา
ของชีวิตมนุษย ทั้งผูใหญและเด็กถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจา (ปฐมกาล1:1; สดุดี 139)

พระวจนะของพระเจาตองมสีทิธอิาํนาจสูงสดุในการควบคมุใหมนษุยปฏิบตัติอกนัดวยจติใจทีเ่มตตา
สงสาร รวมไปถึงการปฏิบัติตอเด็กดวย

ร้ือฟ��นความหวัง
เม่ือพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็ไมพอพระทัย จึงตรัสแกเหลาสาวกวา “จงยอมใหเด็กเล็กๆ

เขามาหาเรา  อยาหามเขาเลย เพราะวาแผนดินของพระเจาเปนของคนเชนเด็กอยางนั้น” 

มาระโก 10:14
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คอมแพสช่ันจะจัดหาสภาพแวดล�อมที่ปลอดภัย
และเหมาะสําหรับการเล้ียงดูเด็กได�อย�างไร?

 เราคงไมสามารถปองกันไมใหมีการใชความรุนแรงภายในครอบครัวและการทารุณกรรม
เดก็ไดเสมอไป โดยเฉพาะอยางยิง่ถาเหตุการณนัน้เกดิข้ึนทีบ่านของเดก็เอง ดวยเหตนุี ้คอมแพสช่ัน
จงึไดพฒันาโครงการตาง ๆ ขึน้โดยมเีปาหมายทีจ่ะสรางชมุชนทีเ่คารพในศกัดิศ์รีของเดก็ทีพ่ระเจา
ประทานให ซึ่งจะชวยลดโอกาสท่ีเด็กจะถูกกระทําทารุณ และไดรับการปฏิบัติอยางไมสมควร 
ไมวาจะเปนชุมชน ที่บาน คริสตจักร โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก 

 โครงการพัฒนาตาง ๆ ของคอมแพสช่ันจะทาชวนใหผูใหญมีปฏิสัมพันธอยางเหมาะสม
กบัเดก็ ชีแ้นะแนวทางใหกบัเด็ก อธษิฐานเผือ่เดก็ และอยูกบัเดก็ในยามทีเ่ขาตองการ การทีผู่ใหญ
ซึ่งมีความหวงใยเขามามีสวนในชีวิตของเด็กถือเปนหัวใจสําคัญของโครงการพัฒนาเด็กของ
คอมแพสช่ัน เราจะหนุนใจและใหการสนับสนุนแกพอแมและผู ดูแลเด็กเนื่องจากคนเหลานี้
เปนผูรับผิดชอบหลักในการเล้ียงดูและพัฒนาเด็ก ปรัชญาที่วานี้จะทําใหครอบครัวเขมแข็ง 
การสนับสนุน คําอธิษฐาน และความชวยเหลือจากผูอุปการะไมไดมาแทนที่สิทธิและหนาที่
ความรับผิดชอบของพอแม หรือลดทอนความสําคัญของครอบครัวลง แตยิ่งทําใหการดูแลเด็ก
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบจําลองภาพแสดงชวงวัยและโปรแกรมการพัฒนาเด็กแบบองครวมของคอมแพสชั่น



27

คอมแพสช่ัน อินเตอร�เนช่ันแนล

 ในชวงเร่ิมแรกของชีวิตเด็ก ตั้งแตอยูในครรภ จนถึงอายุ 1 ป พอแมของเด็กแตละคนจะ
ไดรบัการปลูกฝงใหตระหนกัวาเดก็เปนของขวญัจากพระเจา ดงัน้ัน ทกุคนในครอบครัวจะตองชวยกนั
เพ่ือทําใหเด็กมีชีวิตรอด ผูเปนแมจะไดรับการสอนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตาง ๆ ในการดูแลครรภ 
การคลอดบุตร และการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ขณะที่ผูเปนพอจะไดรับการหนุนใจใหคอยชวยเหลือ
ผูเปนแมในกระบวนการที่งดงามของการใหกําเนิดชีวิต
 
 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จะยํ้าถึงหัวใจสําคัญของโครงการท่ีวา เด็กมีความสําคัญ
ในสายพระเนตรของพระเจา ดังนั้น เราจะตองรัก  หวงใย และปกปองเด็ก มาตรฐานอยางหนึ่งของ
โครงการนีคื้อ การเอาใจใสเด็กเปนรายบคุคล คอมแพสช่ัน อนิเตอรเนชัน่แนล ใหความชวยเหลอื
แกเด็กมากกวา 1.5 ลานคนทั่วโลก นั่นหมายความวาเด็กแตละคนและทุกคนจะไดรับความสนใจ
เปนรายบคุคล ชวงเวลาเหลานีเ้ปนชวงเวลาทีพ่เิศษซึง่ผูใหญใชกบัพวกเขา เปนเวลาทีเ่ดก็จะไดรบั
การดูแลทามกลางบรรยากาศท่ีทาํใหพวกเขามีอสิระในการบอกเลาเร่ืองราวความเจ็บปวดความกงัวล 

และการปฏิบัติที่อาจจะไมเหมาะสมซึ่งพวกเขาไดรับ 
  
 นอกจากนี้ ผูดูแลเด็ก พอแม ผูปกครอง จะสั่งสอน อบรม และสรางผูนําเยาวชนใหเปน
สาวกทีด่ขีองพระเยซคูรสิต พวกเขาจะไดรบัการสอนใหรูจกัควบคมุอารมณและกลาพดูในสิง่ทีถ่กูตอง
พวกเขาจะไดรับโอกาสในการแสดงความเปนผูนํา ซึ่งจะชวยเพิ่มอํานาจในการพูดเพื่อตอตาน               

การทารุณกรรมเด็กใหกับพวกเขา 
 
 คอมแพสช่ันเชือ่วาเด็กมคีณุคาอยางยิง่เพราะเขาหรอืเธอถกูสรางขึน้โดยพระเจา ดวยเหตนุี้ 
คอมแพสช่ันจะไมยอมใหมีการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้น 
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การป�องกันในเชิงรุก และ
การตอบสนองอย�างทันท�วงที
คอมแพสช่ันจะปกป�องเด็กจากการทารุณกรรม

ภายในองค�กรได�อย�างไร?
นโยบายการปกปองเด็ก

 เราเชื่อวาเจาหนาที่ของคอมแพสช่ันและคริสตจักรคูมิตรทุกคน รวมทั้งผูอุปการะและ
ผูบริจาคสวนใหญจะมีสวนรวมและสนับสนุนคานิยมขององคกรในเรื่องการใหเกียรติและการดูแล
เอาใจใสเด็ก แตนาเศราใจที่เราตองยอมรับวา มีบางคนอาจอาศัยการอุปการะเด็กเปนชองทางใน
การเขาหาเด็กดวยเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ เพื่อรับมือกับปญหาขางตน เราจึงจัดทํานโยบายตอไปน้ีขึ้น
เพื่อเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่คอมแพสช่ัน เจาหนาที่ของคริสตจักรคูมิตร รวมถึงผูอุปการะ
และแขกผูมาเยือน ในการปฏิบัติตอเด็กที่ไดรับการอุปการะ 
 • นโยบายการปกปองเด็ก –แนวทางในการปฏิบัติระหวางเจาหนาที่คอมแพสช่ัน
  กับเด็กที่ไดรับการอุปการะ
 • นโยบายการปกปองเด็ก –แนวทางในการปฏิบัติระหวางเจาหนาที่โครงการกับเด็ก
  ที่ไดรับการอุปการะ
 • แนวทางในการปฏิบัติระหวางแขกผูมาเยือนกับเด็ก 

 • การกลาวหาเจาหนาที่ในขอหาทารุณกรรมเด็ก 

 • การเดินทางออกนอกประเทศของเด็กและเยาวชน
 • การเดินทางออกนอกประเทศของเด็กที่ไดรับการอุปการะเพื่อไปเยี่ยมผูอุปการะ
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องค�ประกอบของการดําเนิน
นโยบายในการปกป�องเด็ก
 • การอบรมและการใหความรู  เจาหนาที่
คอมแพสช่ัน เจาหนาที่และอาสาสมัครของคริสตจักรคูมิตร
เด็กท่ีไดรับการอุปการะและพอแมเด็กทุกคนจะตองผาน
การอบรมเก่ียวกับหลักการและแนวทางในการปกปองเด็ก
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในหนา 40) 

 • การคดัเลอืก และวาจาง เจาหนาทีค่อมแพสช่ัน
และผูที่สมัครเขามาทํางานกับโครงการของคริสตจักรคูมิตร
ทุกคนจะตองผานการรับรองและขบวนการตรวจสอบที่
เหมาะสมจากบุคคลอางอิงที่เชื่อถือไดในเรื่องบุคลิกนิสัย
กอนท่ีจะมีการจางงานเกิดขึ้น
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในหนา 41)  

 • แผนปฏิบัติการ สํานักงานคอมแพสช่ันประจํา
ประเทศและคริสตจักรคู มิตรทุกแหงจะตองจัดทําแผน
ปฏิบัติการของตนเองข้ึนเพ่ือรับมือกรณีเกิดเหตุ 
 • แนวทางในการเย่ียมเดก็ ผูทีป่ระสงคจะเยีย่ม
เด็กและโครงการจะไดรับแจงเกี่ยวกับมาตรการในการ
ปกปองเด็กกอนการเยี่ยม โดยแนวทางการเยี่ยมทั้งหมด
จะปรากฏอยู ในแผนพับและในเว็บไซตของคอมแพสชั่น
(compassion.com และ compassionth.com)

 • การสือ่สาร คอมแพสช่ันสญัญาวาจะปกปองเดก็ 

ดวยเหตุนี้ เราจึงพยายามอยางเต็มที่ที่จะปกปองศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุยของเดก็และความเปนสวนตวัของครอบครวั
เวลาที่มีการรายงานขอมูลเก่ียวกับเด็กออกสูสาธารณชน
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 • การกลาวหาเจาหนาที่ในขอหาทารุณกรรมเด็ก ในกรณีที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับ
การทารุณกรรมเด็ก คอมแพสช่ันจะดําเนินการสอบสวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนการลับในทันที 
และทุกขอกลาวหาจะไดรับการสอบสวนอยางละเอียดเพ่ือใหแนใจวาขอมูลที่ไดมาน้ันถูกตอง 
คริสตจักรคูมิตรก็ควรจะจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรับมือในกรณีที่เจาหนาที่หรืออาสาสมัคร
ในโครงการถูกกลาวหาดวยเชนกัน

จรรยาบรรณ
 เจาหนาที่คอมแพสช่ันและคริสตจักรคูมิตรควรจะลงนามและยึดถือตามจรรยาบรรณและ
พฤตกิรรมทีม่กีารใหคาํนิยามไววาเปนพฤตกิรรมและปฏิสมัพนัธทีเ่หมาะสมตอเดก็ทีไ่ดรบัการอปุการะ 
 ตอไปน้ีเปนจรรยาบรรณท่ีเจาหนาที่คอมแพสช่ัน เจาหนาที่และอาสาสมัครของโครงการ
ผูนําคริสตจักร ผูอุปการะและผูบริจาค รวมทั้งแขกที่มาเยี่ยมโครงการ พึงระวังและปฏิบัติตาม: 

 

 • ขาพเจาจะปฏิบัติตอเด็กทุกคนโดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
  จะสําแดงความรักและความหวงใยในแบบคริสเตียนตอพวกเขาโดยไมคํานึงถึงเรื่อง
  เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนาหรือความพิการ ภูมิหลังทางสังคม และวัฒนธรรม 

 • ขาพเจาจะไมทําสิ่งใดที่ทําใหเด็กตองอับอายไมวาจะโดยการลวงเกินทางวาจา 
  ทางอารมณความรูสึก ทางเพศ หรือทางกาย 

 • ขาพเจาจะสนับสนุนใหมีการลงวินัยเด็กบนพื้นฐานของพระวจนะวาดวยเรื่องศักดิ์ศรี
  ความเปนมนษุยและคณุคาของเดก็ รวมทัง้สอนใหเดก็รูจกัรบัผดิชอบ และไมคาดหวงั
  จากเด็กมากเกินวัยของเขา 
 • ขาพเจาจะไมใชภาษาที่ไมเหมาะสมกับเด็ก ไมทุบตีเด็ก หรือมีความสัมพันธทางเพศ
  หรือทางกายกับเด็ก 

 • ขาพเจาจะหลีกเล่ียงการอยูหรือการเดินทางไปกับเด็กเพียงลําพัง ขาพเจาจะรวม
  ทํากิจกรรมกับเด็กในที่โลงแจงหรือที่ซึ่งผูอื่นสามารถมองเห็นได
 • ขาพเจาจะไมชักชวนเด็กหรือเยาวชนท่ีไดรับการอุปการะไปเท่ียวกับขาพเจา 
 • ขาพเจาทราบดีถึงโทษของการทําผิดจรรยาบรรณขางตน
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 • ขาพเจาทราบดีวาจะมีการพิจารณาขอกลาวหาและการสอบสวนเกิดขึ้นตามท่ี
  คอมแพสช่ันเห็นสมควร และตระหนักวาหากขาพเจาทําผิดจรรยาบรรณขางตน  

  ขาพเจาอาจถูกลงโทษตามกฎขององคกรและถูกดาํเนนิการภายใตกฎหมายของประเทศ

สิง่ท่ีคุณสามารถทําได�: ขัน้ตอนสาํคญัในการตอบสนอง
เม่ือเด็กถูกกระทําทารุณ 

 หลงัจากทีแ่อนนาพามเิรยีมไปสงทีบ่านคนืนัน้ เธอกไ็มไดพบกบัมเิรยีมอกีเปนเวลาสองวัน
ดวยความเปนหวง เธอจึงไปเยี่ยมมิเรียมที่บานและตองประหลาดใจเม่ือเห็นรอยเขียวชํ้าตามตัว
ของมิเรียม มิเรียมเลาใหเธอฟงทั้งนํ้าตาวา แมของเธอหนีไปอยูกับผูชายคนใหม และพอของเธอ
ไดระบายความโกรธลงที่เธอ มิเรียมขอรองใหแอนนาพาเธอและนอง ๆ ไปจากที่นี่
 แอนนาไมแนใจวาเธอควรจะทําอยางไร ดังน้ัน  เธอจึงติดตอไปยังสํานักงานคอมแพสช่ัน
ประจําประเทศ ทันทีที่ทราบเรื่อง เจาหนาที่คอมแพสช่ันรีบเดินทางมาที่โครงการเพ่ือประเมิน
สถานการณ จากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี: 
 1. ยายมเิรยีมไปยงับานพกัชัว่คราวเพือ่เธอจะไดไมตกเปนเหยือ่ของการลวงละเมิดซํา้อกี
  และจะไดรับการเยียวยารักษาจากอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการถูกทําราย 
 2. สงเรื่องตอไปยังหนวยงานดานสังคมสงเคราะหของคริสเตียนซึ่งมีความชํานาญใน
  การประเมินและการใหความชวยเหลือแกเด็กที่ถูกกระทําทารุณ และยังสามารถให
  คําแนะนําทางดานกฎหมายและจิตวิทยา 
 3. แจงความตอตํารวจเพื่อดําเนินคดีกับพอของมิเรียม    
 4. ติดตอญาติพี่นองของมิเรียมที่อยูใกล ๆ เพื่อขอใหชวยดูแลนองทั้งสี่คนของมิเรียม
  ซึ่งมีความเสี่ยงตอการถูกกระทําทารุณนอยกวา 
 5. อธิษฐานเผื่อและคอยปลอบโยนมิเรียม  

 การท่ีแอนนาติดตอไปยังสาํนกังานคอมแพสช่ันประจําประเทศน้ันเปนการกระทําทีถ่กูตอง

เธอไมไดพยายามทําตัวเปนวีรสตรี แตกลับยอมรับวาตนเองยังออนประสบการณ สํานักงาน

คอมแพสช่ันก็ทําหนาที่ไดอยางดีเยี่ยมดวยการประสานงานตอไปยังหนวยงานคริสเตียนท่ีมี

ความชํานาญในการประเมินและใหความชวยเหลือแกเด็กที่ถูกกระทําทารุณ  
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 คําสั่งที่บอกใหเรา “อาปาก...แทนคนใบ” (สุภาษิต 31:8) ดวยการเปนปากเปนเสียงใหกับ
เดก็ตวัเลก็ ๆ ทีอ่อนแอนัน้ไมไดจาํกัดเฉพาะเด็กทีไ่ดรบัความชวยเหลอืจากคอมแพสช่ันเพยีงกลุมเดยีว 
ตอไปนี้เปนขั้นตอนสําคัญในการตอบสนองเมื่อมีการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นทั้งในและ
นอกขอบเขตความรับผิดชอบของคอมแพสชั่น      
 เหตุการณตอไปนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณในฐานะท่ีคุณทํางานกับเด็ก:

 1. บางคนอาจมาบอกกับคณุวามกีารทารณุกรรมเด็กเกดิขึน้ และคนนัน้อาจเปนตวัเดก็เอง
 2. คุณอาจบังเอิญไปเห็นเหตุการณการทารุณกรรมเด็ก 

 จากท้ังสองเหตุการณ คุณจะทําอยางไร? จงฟงเมื่อเด็กเลาใหคุณฟงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและ
ทําบางส่ิง

ตั้งใจฟ�ง
 บางคร้ังเด็กหรือเยาวชนอาจจะอยากเลาส่ิงทีเ่กดิกับเขาใหฟงหลังจากไดรวมกิจกรรมกับคณุ
หรือเขาอาจจะรูสึกปลอดภัยเวลาที่อยูกับคุณเพราะคุณเปนเจาหนาที่ หรือไมคุณก็รูจักกับเด็กและ
ครอบครัวดีจนยากที่จะเช่ือในส่ิงที่ไดยิน หากเด็กหรือเยาวชนมาหาคุณเพื่อเลาถึงเหตุการณที่เธอ
ถูกกระทํา ขอใหคุณปฏิบัติตามขอแนะนําในการฟงตอไปน้ี 8: 

 1. เรื่องทั่ว ๆ ไป
   • อยูในอาการสงบ
   • อยาตื่นตระหนก
   • อยาพยายามมองหาความชวยเหลือขณะที่เด็กกําลังพูดกับคุณ
   • สัตยซื่อ
   • มองหนาเด็กเวลาพูด
   • อยาทําทาทางตกใจ
   • บอกเด็กใหรูวาคุณจําเปนตองบอกเรื่องนี้กับบางคน
   • ยืนยันกับเด็กวาเขาหรือเธอจะไมถูกตําหนิจากเหตุการณที่เกิดขึ้น 

   • อยาถามคําถามชี้นํา
   • อยาพยายามถามคําถามซํ้า ๆ กับเด็ก
   • อยาพยายามเคนหาขอมูลจากเด็ก
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    • รอใหเด็กพูดเองจนจบ อยาดวนสรุปหรือสันนิษฐานเอาเอง
    • โปรดทราบวาเด็กอาจจะถูกขมขูมา
    • ดาํเนนิการอยางเหมาะสมเพือ่ใหแนใจวาเดก็ปลอดภัยและมสีภาพจติทีด่ี 
     ซึง่อาจรวมไปถึงการพาเดก็ไปใหแพทยดอูาการหรือรับคาํปรึกษาจากนักจติวทิยา 
    • จงแนใจวาคุณแยกออกระหวางสิ่งที่เด็กพูดกับคําวินิจฉัยของคุณเอง 
     ความถูกตองเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในข้ันตอนนี้
    • อยาปลอยใหความสงสัยของคุณเปนตวัขดัขวางไมใหคณุรายงานขอกลาวหา 
     ตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องการปกปองเด็กหรือนักสังคมสงเคราะห 
    • บอกใหเดก็รูวาคุณจะทาํสิง่ใดตอไปและคณุจะบอกใหเขารูวาจะมสีิง่ใดเกดิข้ึนบาง       
 2. สิ่งที่ควรพูด:

    • ทวนคําพูดสุดทายในรูปของประโยคคําถาม
    • “ฉันเชื่อหนูจะ”
    • “ฉันจะหาทางชวยหนูนะ” 
    • “ฉันจะชวยหนู”
    • “ฉันดีใจนะที่หนูมาบอกเรื่องนี้กับฉัน” 

    • “จะไมมีใครตําหนิหนูได” 
 3. สิ่งที่ไมควรพูด: 

    • “หนูนาจะบอกคนอ่ืนตั้งแตกอนหนานี้”
    • “ไมอยากจะเชื่อเลย ฟงแลวช็อค”

    • “โห...ฟงแคนี้ก็รูแลว” 
    • “ไมจรงิ (ชือ่ผูทีถ่กูกลาวหา) ไมทาํอยางนัน้แนๆ  เขาเปนเพือ่นของฉนัเอง”
     “ฉันจะไมบอกเรื่องนี้กับใคร” 
    • “ทําไม? อยางไร? เมื่อไหร? ที่ไหน? กับใคร?”    

 4. หลังจากที่เด็กเลารายละเอียดทั้งหมด
    • ใหยืนยันกับเด็กวาการท่ีเขาบอกเรื่องนี้กับคุณเปนสิ่งที่ถูกตอง
    • บอกใหเด็กรูวาคุณจะทําสิ่งใดตอไป
    • ใหขอความชวยเหลือในเบื้องตนจากผูประสานงานดานการปกปองเด็ก
     หรือนักสังคมสงเคราะหทันที 
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    • บนัทกึสิง่ทีเ่ด็กบอกกบัคณุใหถกูตอง พรอมทัง้ลงช่ือและวันทีท่ีท่าํการบนัทกึ 
     ใหเกบ็รกัษาบันทกึดงักลาวในที ่ๆ ปลอดภัยโดยไมมกีาํหนดเวลา ขอมลูเหลานี้
     เปนสิง่จาํเปนสาํหรบันักสงัคมสงเคราะหหรือเจาหนาทีต่าํรวจในการตดัสนิใจวา
     อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก และสามารถใชเปนหลักฐานไดหากจําเปน
    • ใหขอความชวยเหลือจากผูอื่นหากคุณรูสึกวาไมไหว
 จงคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่เด็กจะไดรับเสมอ จําไววาหากมีความสงสัยเกิดขึ้น 
คณุจะตองตดัสนิใจโดยใหเดก็ไดรบัประโยชนสงูสดุ และขอใหตรวจสอบทันทวีาเดก็อยูในสภาพ
ที่ปลอดภัยท้ังทางดานรางกายและจิตใจ
 นอกจากน้ี ขอใหคณุฝกทีจ่ะ “ฟง” เดก็ ซึง่อาจจะไมสามารถพดูกบัคณุโดยตรง แตอาจจะพดู
กับคุณดวยวิธีอื่น บาดแผลหรือความเจ็บปวดซึ่งเด็กที่ถูกกระทําทารุณไดรับอาจปรากฎออกมา
ทางกายหรือในรูปของพฤติกรรมบางอยาง ขอใหคุณมีใจที่จดจอและหวงใยเด็กอยางแทจริง 
แลวคุณจะ “ไดยิน” สิ่งที่พวกเขา “กําลังพูด” 

จงฟงเด็กผานพฤติกรรมที่ผิดปกติแลวคุณจะทราบวาพวกเขาถูกกระทําทารุณมาหรือไม 
 
 มาเรีย (นามสมมติ) มีอาการอายผิดปกติและชอบหลบหนาผูคน ลุซ (นามสมมติ) ผูจัดการ
 โครงการพยายามหลายครั้งที่จะทําใหเธอออกมาจากเกราะกําบังที่เธอสรางขึ้นแตกไ็มสาํเรจ็ 
 ไมทราบดวยเหตุใดลุซรูสึกไดวามีบางสิ่งผิดปกติ แตเธอบอกไมไดวามันคืออะไรและแลววันหนึ่ง
 มาเรยีกม็าระบายกบัครทูีเ่ธอไวใจถงึความทกุขทีเ่ธอตองทนจากการถูกพอของตัวเองลวงละเมิด
 ทางเพศ! ครผููนัน้ไมรอชารบีรายงานเรือ่งนีใ้หลซุทราบ ลซุจงึ “สุม” ไปเย่ียมมาเรยีทีบ่านโดยไมให
 รูตัวและมาเรียก็ไมทราบดวยวาลุซรูเรื่องของเธอแลว ในระหวางการเย่ียม ลุซสังเกตเห็นวา
 ปฏิกิริยาระหวางมาเรียกับพอก็เหมือนกับพอลูกทั่ว ๆ ไป ถาไมใชมืออาชีพจริง ๆ คงไมอาจ

 ทราบไดวามีสิ่งชั่วรายเกิดขึ้นในบานเล็ก ๆ หลังนี้ 
 
 หากมองใหลึกลงไป มาเรียไดสงสัญญาณทางพฤติกรรมเพื่อบอกใหรูวาเธอกําลังมีความ
ทุกข ดวยการปลีกตัวออกจากผูคนและการเปดเผยเรื่องที่เธอถูกพอของตัวเองลวงละเมิดทางเพศ
กับครู หากคุณไมแนใจ ขอใหคุณตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนของเด็กเปนหลัก และอยานิ่งเฉย
เวลาที่ไดรับรายงานเกี่ยวกับการทารุณกรรม
 หากคณุตองการชวยใหเดก็ไดรบัการพฒันาแบบองครวม คณุจะตองรับผดิชอบในการปกปอง
เด็กจากการทารณุกรรม ดวยเหตุนี้คุณจึงจําเปนตองรูวิธีสังเกตลักษณะของเด็กที่ถูกกระทําทารุณ 
วิธีตอบสนอง และหลีกเล่ียงสถานการณที่อาจนําไปสูการทารุณกรรม 
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การตอบสนองอย�างเหมาะสมและทันท�วงที
หากมกีารกลาวหาหรือเกดิความสงสัยวาเดก็อาจถูกกระทาํทารณุ เราจาํเปนตองดาํเนนิการบางอยาง

 จากเรื่องของมาเรีย ลุซไมลังเลที่จะไปเยี่ยมเด็กที่บานแมในเวลาน้ันเธอยังไมแนใจวาจะ
 ไดเบาะแสอะไรบาง วันตอมาลุซไดไปพบกับครูเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นเธอ
 ไดแจงใหศิษยาภิบาลทราบและเขาไดอธิษฐานเผื่อมาเรียอยางรอนรน หลังจากนั้นไมนาน 
 มาเรียจึงยอมเลาเร่ืองของเธอใหลุซฟง เร่ืองกลายเปนวาพอของมาเรียกับเพื่อนบาน
 อีกสองคนหลอกใหมาเรียมา “เลน” ดวยและพยายามท่ีจะมีเพศสัมพันธกับเธอ จากการ
 พิสูจนพบวามีรอยถลอกในอวัยวะเพศของมาเรีย

 แมของมาเรียไมไดใหความรวมมือในคดีนี้เพราะเธอตองการปกปองชื่อเสียงของสามี  
 และมาเรียก็ไมใชลูกของสามีคนนี้ อยางไรก็ตาม ลุซไมยอมปลอยใหเร่ืองจบลงงาย ๆ
 เธอไดประสานไปยงัเจาหนาทีส่งัคมสงเคราะหและรวบรวมหลกัฐานทัง้หมดเพือ่ดาํเนนิคดี
 กับผูกระทําผิด สวนมาเรียไดยายไปอยูที่บานพักของคริสเตียนแหงหน่ึงและเริ่มใชชีวิต
 อยางคนปกติ

 มาเรยีเพ่ิงฉลองวันเกดิครบรอบ 11 ป  ทีบ่านหลังใหมไปเมือ่เรว็ ๆ นี ้เธอเร่ิมมมีนษุยสมัพนัธ
 มากขึ้นแมวาบางครั้งเธอจะยังชอบปลีกตัวก็ตาม  

ไมใชเรื่องงายที่คอมแพสช่ันจะปองกันไมใหเกิดการกระทําทารุณในครอบครัว แตสิ่งสําคัญคือ 
คณุตอง (1) รูจกัสงัเกตอาการของเด็กทีถ่กูกระทาํทารณุ (2) แสดงความรักความหวงใยอยางแทจรงิ
กับเด็กแตละคนเพ่ือที่เด็กจะกลาเลาเรื่องของเธอใหคุณฟง (3) ตอบสนองอยางรวดเร็ว 

เชนเดียวกับลุซ คุณตองรูจักขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ เชน เจาหนาที่สังคมสงเคราะห 
ผูใหคาํปรกึษาของครสิเตยีน หรอืเจาหนาทีช่าํนาญการงานปกปองสทิธเิดก็ของสาํนกังานคอมแพสช่ัน
ประจําประเทศ แมคณุจะคดิวาคุณสามารถจัดการกบัปญหาทีเ่กดิข้ึนไดดวยตวัเอง แตคณุจะแกปญหา
ไดดีที่สุดหากไดรับความชวยเหลือจากผูที่มีสวนเก่ียวของซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางและ
สามารถใหความชวยเหลือไดตรงกับความตองการของเด็ก
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คุณจะตอบสนองตอขอกลาวหาไดดีหากคุณรูจักวางแผนวาจะตองติดตอใครอยางไร                     
ตอไปน้ีเปนแผนผังที่คุณสามารถใชเปนแนวทางในการตอบสนอง9: 

แผนผังการตอบสนอง:
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การตอบสนองต�อผู�ที่มีส�วนเก่ียวข�องแต�ละกลุ�ม: 
 หากเหตกุารณนีเ้กดิขึน้กบัเดก็นอกโครงการ เชน ในชุมชนหรือในคริสตจกัร ใหปรกึษา
สํานักงานสังคมสงเคราะหประจําจังหวัด  ผูนําคริสตจักร หรือตํารวจทองถิ่น (นอกจากนี้ คุณอาจ
ขอคําแนะนําจากสํานักงานคอมแพสช่ันประจําประเทศ) 
 
 หากเด็กที่ถูกกระทําทารุณเปนเด็กในโครงการ และผูถูกกลาวหาไมไดเปนบุคคลที่
เกี่ยวของกับคอมแพสช่ันหรือโครงการ (เชน พอ เพื่อนบาน ครู เปนตน) ใหแจงสํานักงาน
คอมแพสช่ันประจําประเทศภายใน 48 ชั่วโมง โดยใชแบบฟอรมการแจงเหตุ (Incident Report) 
และสงมายังเจาหนาที่ประสานงานคริสตจักรคูมิตรที่รับผิดชอบโครงการน้ัน ๆ โดยตรง และ/หรือ 
เจาหนาทีช่าํนาญการงานปกปองสทิธเิดก็ของคอมแพสช่ัน จากนัน้ผูนาํครสิตจกัรรวมกบัคอมแพสช่ัน
ซึง่มเีจาหนาทีช่าํนาญการงานปกปองสทิธเิด็กเปนตวัแทน จะประสานไปยังผูเชีย่วชาญในดานตาง ๆ 
ซึง่รวมไปถึงผูเช่ียวชาญทางดานกฎหมายและการใหคาํปรกึษา เพือ่รวมกนัวางแผนในการชวยเดก็
ที่ตกเปนเหย่ือ ซึ่งอาจจําเปนตองไดรับความชวยเหลือทางดานจิตวิทยา อารมณ การเงิน รางกาย 
และกฎหมาย 

 หากเดก็ทีถ่กูกระทาํทารุณเปนเดก็ในโครงการ และผูถกูกลาวหาเปนบคุคลทีเ่กีย่วของ
กบัคอมแพสช่ันหรือโครงการ (เชน เจาหนาทีโ่ครงการ เจาหนาทีค่อมแพสชัน่ ผูอปุการะ เปนตน) 
ใหดําเนินการทันทีตามขั้นตอนตอไปนี้: 
 1. กรอกแบบฟอรมการแจงเหต ุ (Incident Report) พรอมทัง้ลงนามและเก็บเขาแฟมไวเปน
  หลักฐานชิ้นแรก     
 2. สงรายงานใหกับเจาหนาที่ประสานงานคริสตจักรคูมิตร และ/หรือ เจาหนาที่ชํานาญ
  การงานปกปองสิทธิเด็กของคอมแพสช่ัน ภายใน 12 ชั่วโมง
 3. ผูอํานวยการสํานักงานประจําประเทศหรือผูอํานวยการคอมแพสช่ันประจําภูมิภาค 
  และหน่ึงในทีมบริหารจะตองเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อสืบหาความจริง 
 4. ทีมสืบสวนจะทําการสอบสวนและแยกผูตองหาออกจากเด็กทันที (การทําเชนนี้ไมได
  หมายความวาผูตองหามีความผิด)
 5. หากพบวามคีวามผดิจริง ใหผูกระทําผดิสาํนกึ กลบัใจและไดรบัการเยยีวยา ไมวากรณใีด ๆ
  ผูทีก่ระทาํความผดิในขอหาทารณุกรรมเดก็จะไมไดรบัอนญุาตใหกลบัมาปฏบิตัหินาที่
  ที่ตองทํางานกับเด็กหรือใกลชิดกับเดก็อีก 
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 6. หากมกีารกระทําผดิทางอาญา ใหแผนกบคุคลประสานไปยังตาํรวจทองถิน่เพือ่ดาํเนนิ
  คดีกับผูตองหา 
 7. กรณีที่คดีไดรับการยืนยัน ใหประสานงานกับสํานักงานคอมแพสช่ันประจําประเทศ
  เพ่ือใหแนใจวาขอมูลที่สื่อสารออกไปยังบุคคลภายนอกเปนไปในทิศทางเดียวกัน
  และชัดเจน
  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม หนา 45-48)

 โดยการสนบัสนุนจากคอมแพสช่ัน ผูนาํครสิตจกัรควรมีแผนชวยเหลือเหย่ือของการทารุณกรรม 

ไมวาจะเปนในรูปของการใหคําปรึกษา ความชวยเหลือทางดานกฎหมาย หรือความชวยเหลือ
ทางดานจิตวิทยา อารมณ การเงินและรางกาย 

ตอไปน้ีเปนแนวทางเพิ่มเติมในการตอบสนองตอขอกลาวหาเกี่ยวกับการกระทําทารุณเด็ก10: 

 
 • หากคณุกงัวลวาอาจจะมอีนัตรายเกดิข้ึนกบัเดก็ในเร็ว ๆ นี ้โปรดอยารรีอ เพราะการไม
  ทาํสิง่ใดเลยอาจสงผลใหเด็กตกอยูในอนัตราย ตวัอยางเชน เดก็บอกคณุวาเขาไมอยาก
  กลับบานเพราะถากลับไป เขาจะตองถูกตีแน ๆ หรือบางทีชีวิตของเขาอาจจะตกอยู
  ในอันตราย  

 • หากคุณไดรับขอมูลวามีเด็กไดรับการปฏิบัติอยางไมเหมาะสม คุณมีหนาที่ที่จะตอง
  บอกคนอืน่ หากคณุนิง่เงียบแสดงวาคณุยอมรับพฤตกิรรมนัน้และสนับสนนุใหผูกระทาํ
  ผิดปฏิบัติเชนนั้นตอไป 

 • ในหลายประเทศ ตํารวจและเจาหนาที่สังคมสงเคราะหจะเปนผูดําเนินการสอบสวน
  ในคดทีารณุกรรมเด็ก แตหากคณุตดิตอบคุคลเหลานีไ้มได คณุอาจขอความชวยเหลอื
  มาที่สํานักงานคอมแพสช่ันประจําประเทศ   

 • การแจงเหตดุวยความมุงรายหรอืไมหวงัดจีะสงผลใหกระบวนการปกปองเดก็ทัง้หมด
  ขาดความนาเชื่อถือและอาจเปนอันตรายตอเด็ก 

 • ควรจะมีการจดบันทึกตลอดกระบวนการท่ีนํามาสู การตัดสินใจ โดยขอเท็จจริง 
  ขอกลาวหา และการตอบสนองท้ังหมดที่บันทึกไวเปนลายลักษณอักษรจะตองเก็บ
  เขาแฟม 

 • เมื่อคดีถูกยกฟองทันที ใหแจงเหตุผลในการยกฟองตอผูที่แจงเหตุ 
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 หากเดก็มาหาคณุและเลาใหคณุฟงวาเขาถกูกระทาํทารณุ ขอใหคณุจาํไววาเขาไดฝากชวีติ
เขาไวในมือคุณ คอมแพสช่ันพรอมทีจ่ะยนืเคยีงขางคณุขณะทีค่ณุทาํหนาทีร่ือ้ฟนความหวงัใหกบัเดก็ 

คอมแพสช่ันพรอมท่ีจะสนับสนุนใครก็ตามท่ีพยายามดวยเจตนาท่ีบริสุทธิ์ที่จะปกปองเด็กจาก
สถานการณหรือความสัมพันธที่ดูเหมือนจะเปนอันตรายตอเด็ก

39
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 นโยบายและ
แนวทางในการปกป�องเด็ก

การอบรมและการให�ความรู�
 ผูทีจ่ะดแูลรบัผิดชอบเด็กและปกปองเด็กจากการถูกทารุณกรรมหรอืถูกลวงละเมิดทางเพศ
ไดนั้น จะตองมีความเขาใจในความหมายของการทารุณกรรม การลวงละเมิดทางเพศในเด็ก 

วิธีการตอบสนอง และหลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจกอใหเกิดการทารุณกรรมหรือการลวงละเมิด
ทางเพศ   นอกจากนี้ ผูที่ทํางานดานการพัฒนาเด็กยังตองรูดวยวา พวกเขาควรตอบสนองอยางไร
ตอขอกลาวหาในเรื่องทารุณกรรมเด็ก  ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดเตรียมชองทางในการให
ความรูในเร่ืองดังกลาวใหกับ
 1. เจาหนาที่โครงการ รวมถึงอาสาสมัครที่มีสวนรวมในงานโครงการทุกคนควรไดรับ
  การอบรมในหลักการ และแนวทางในการปกปองคุมครองเด็ก 

 2. พอ แม และผูปกครองของเด็กในโครงการควรมีโอกาสไดเรียนรูในเร่ืองนโยบาย
  การปกปองคุมครองเด็ก รวมไปถึงวธิดีาํเนนิการ และแนวทางการปฏิบตัใินการปกปอง
  คุมครองเด็ก
 3. เด็กในโครงการจะตองไดเรียนรูถึงสิทธิของตนเอง  รูจักพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ
  ไมเหมาะสมของผูใหญ  รวมทั้งรูแหลงที่พึ่งที่สามารถชวยเหลือ ใหคําแนะนําเม่ือ
  พวกเขาประสบปญหาน้ี หรอืเมือ่พวกเขาพบเหน็การถูกทารณุกรรม หรือการลวงละเมดิ
  ทางเพศในเด็กคนอ่ืน ๆ ดวย
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การคัดเลือกและว�าจ�าง
 คอมแพสช่ันไดกาํหนดแนวทางปฏิบตัใินการคัดเลอืกและวาจางเจาหนาที ่ (ซึง่รวมถงึ
อาสาสมัคร) ไวดังนี้ 
 1. เจาหนาที่ทุกคนจะตองผานขั้นตอนการคัดเลือก รวมทั้งการอบรมท่ีมีมาตรฐาน  

  ซึ่งในขั้นตอนการอบรมจะตองมีการแจงนโยบายปกปองคุมครองเด็กใหกับเจาหนาที่
  ไดรับทราบ
 2. ขั้นตอนการคัดเลือกจะตองมีการตรวจสอบประวัติจากใบสมัคร และแหลงขอมูล
  ที่นาเชื่อถือถึงความเหมาะสมในการทํางานกับเด็ก 

 3. คอมแพสช่ันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจางบุคคล มีประวัติในคดีทารุณกรรมเด็ก  คดีพราก
  ผูเยาวและการคาเด็ก หรือเกี่ยวของกับขอหาดังที่กลาวมาขางตน
 4. อาสาสมัครและนักศึกษาฝกงานท่ีมาทํางานกับคอมแพสช่ันจะตองไดรับการอบรม
  ในเรื่องนี้  พรอมทั้งมีการประเมินความเหมาะสมในการทํางานกับเด็ก  

 5. มาตรการทีช่วยลดโอกาสทีอ่าจเกดิการทารณุกรรมหรอืการลวงละเมดิทางเพศในเดก็ 

  คือการกําหนดชวงเวลาทดลองงานใหกับเจาหนาที่ใหม โดยในชวงเวลาดังกลาว
  ใหจับคูเจาหนาที่ใหมกับเจาหนาที่ประจําซึ่งเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน สามารถ
  ใหคําปรึกษาได และตองคอยสังเกตพฤติกรรมเปนระยะ ๆ เพื่อประเมินปฏิสมัพันธ
  ที่มีตอเด็ก
 6. อนึง่ แนวทางปฏบิตัใินการคดัเลอืกและวาจางนีใ้หนาํไปใชในระดบัโครงการเชนเดยีวกนั 
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แนวทางปฏิบัติ 
 นโยบายขางลางนี้เปนแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่คอมแพสช่ัน  เจาหนาที่โครงการ
และอาสาสมัคร ที่ทํางานรวมกับเด็ก ไมวาจะเปนเด็กในโครงการหรือไมก็ตาม
 1. กจิกรรมตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัเดก็ ( เชน สมัมนา  คาย  เวทอีภปิราย  การชมุนมุตาง ๆ   

  การประชุม การใหคําปรึกษา เปนตน) ตองมีเจาหนาที่ตั้งแตสองคนข้ึนไปคอยให
  คําปรึกษา และมีการสังเกตการณเด็กอยางใกลชิด
 2. เมือ่เจาหนาทีโ่ครงการพาเด็กออกนอกพ้ืนทีใ่นงานท่ีเกีย่วของกบัพนัธกจิของโครงการ
  จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางาน และผูปกครองของเด็กอยางเปนทางการกอน
 3. เจาหนาทีค่อมแพสช่ัน หรอืเจาหนาทีโ่ครงการจะตองไมคางคนืทีบ่านเดก็ หรือทีอ่ืน่ ๆ 

  เพียงลําพังตนเองกับเด็กไมวาจะมีเด็กกี่คนก็ตาม เพื่อหลีกเล่ียงไมใหเจาหนาที่
  ตองเผชิญกับสถานการณที่ลอแหลม 

 4. ไมอนญุาตใหเจาหนาทีค่อมแพสช่ัน หรือเจาหนาทีโ่ครงการ ลบูไล  จบั  จบู  โอบกอด 

  หรือถูกเนื้อตองตัวของเด็กอยางไมสมควรหรือขัดตอวัฒนธรรม รวมทั้งการพูดจา
  เกี้ยวพาราสี  การพูดเยินยอเกินความจริง หรือพูดสองแงสองงามกับเด็ก
 5. การใชเวลากับเด็กมากเกินกวาความจําเปน  และ/หรืออยูกันตามลําพังเปนสิ่งที่ตอง
  หลีกเล่ียง ถามคีวามจาํเปนจะตองใชเวลาสวนตัวกบัเดก็ เจาหนาทีจ่ะตองไดรบัอนญุาต
  จากผูจัดการโครงการ และ/หรือ ผูจัดการอาวุโสฝายคริสตจักรคูมิตรกอน
 6. เจาหนาทีค่อมแพสช่ัน หรอืเจาหนาทีโ่ครงการจะตองมีปฏิสมัพนัธกบัเดก็อยางเหมาะสม 

  รวมท้ังแสดงออกถึงความรักและความหวงใยแบบคริสเตียนตอเด็ก
 7. เจาหนาที่คอมแพสช่ัน หรือเจาหนาที่โครงการจะตองระมัดระวังความรูสึก  ทาทาง
  การกระทําหรือการใชภาษาตอเด็ก โดยเจาหนาที่จะตองไมใชภาษาที่ทําใหเด็กไดรับ
  ความเสียหายและกระทําการใด ๆ ที่อาจทําใหเด็กไดรับความอับอาย  ขายหนา หรือ
  การกระทําใด ๆ ที่เปนการทารุณกรรมจิตใจของเด็ก เจาหนาที่จะตองไมเลือกปฏิบัติ 
  หรือแสดงความชอบเด็กคนหนึ่งคนใดมากกวาเด็กคนอื่น ๆ
 8. เจาหนาที่คอมแพสช่ัน  หรือเจาหนาที่โครงการตองไมมีความสัมพันธกับเด็กในรูป
  ของการสัมผัสดานรางกายที่ไมเหมาะสม หรือ ทางเพศสัมพันธ 
 9. การถายรูป หรือถายวิดีโอเด็กจะทําไดก็ตอเมื่อเด็กแตงกายอยางเหมาะสมเทานั้น



43

คอมแพสช่ัน อินเตอร�เนช่ันแนล

 10. คอมแพสช่ันและโครงการจะตองไมวาจาง หรือมีสวนในการวาจางบุคคล/เจาหนาที่
  ที่มีแนวโนมจะทํารายเด็กหรือแยกเด็กออกจากครอบครัว
 11. เมื่อเจาหนาที่คอมแพสช่ันไมแนใจในขอบเขตเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
  ไมเหมาะสมตอเด็ก  จะตองหาคําตอบจากผูจัดการอาวุโสฝายคริสตจักรคูมิตร หรือ
  จากทีมบริหารโดยทันที
 12. เจาหนาทีค่อมแพสช่ัน และเจาหนาทีโ่ครงการจะตองยึดถือคานยิมหลักและหลกัการ
  ผูนําของคอมแพสช่ัน เมื่ออยูกับเด็ก                                                                                                                                              

  คานยิมหลกั  ไดแก  ความสตัยซือ่, การเปนผูอารกัขาทีด่,ี ศกัดิศ์รีของความเปนมนษุย 
  และความเปนเลิศ                               

  หลกัการผูนาํ ไดแก 1). สาํแดงพระลกัษณะของพระเจา 2). รกัและทะนถุนอมครอบครัว 

  3). ทุมเทใหกับคริสตจักร 4). ดําเนินชีวิตดวยความสัตยซื่อ  5). ปรนนิบัติผูอื่น 

  6). ฟงดวยใจถอม 7). นําดวยความกลาหาญ  8). จุดประกายความปรารถนา  

  9). สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  10). พัฒนาเจาหนาที่  11). มุงมั่นสูความเปนเลิศ 

  12). ฝกวินัยตนเอง

ข�อแนะนําระหว�างที่ผู�อุปการะมาเย่ียม
 13. เจาหนาทีค่อมแพสช่ัน และ/หรอืผูทีไ่ดรบัการรบัรอง และเจาหนาทีโ่ครงการจะตองอยู
  กับผูอุปการะเมื่อมีการเยี่ยมเยียนเด็กในโครงการ
 14. เจาหนาทีค่อมแพสช่ัน และ/หรอืผูทีไ่ดรบัการรบัรอง และเจาหนาทีโ่ครงการจะตองอยู
  กบัผูอปุการะระหวางการเย่ียมเย่ียนเดก็ทีบ่าน หรือเมือ่ผูอปุการะชวนเด็กไปยงัสถานที่
  ที่ผูอุปการะพักอยู
 15. เจาหนาที่คอมแพสช่ัน และ/หรือผูที่ไดรับการรับรอง และเจาหนาที่โครงการจะตอง
  แนใจวาผูอปุการะยดึถอืหลกัการเยีย่มเยยีนของคอมแพสชัน่ทีผู่อปุการะไดลงนามกอน
  ทีจ่ะมาเยีย่มเดก็อยางเครงครดั (ดใูนภาคผนวก - ใบขออนญุาตพบเด็กเปนการสวนตวั)
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แนวทางในการช�วยลดโอกาสการทารุณกรรมในเด็ก
 • มีการกําหนดนโยบายในการลงวินัยที่ชัดเจน
 • สรางบรรยากาศในการทํางานทีจ่ะชวยบรรเทาความรูสกึเหนือ่ยลาหรอืออนเพลยีของ
  เจาหนาที่ เชน จํากัดจํานวนเด็กในความรับผิดชอบของเจาหนาที่แตละคน  รักษา
  ขนาดของกลุมใหอยูภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว  ใหวันหยุดที่เพียงพอแกเจาหนาที่ 
  รวมทั้งใหการอบรมเพ่ือทบทวนในเร่ืองตาง ๆ เชน ระเบียบวินัย  การจัดชั้นเรียน
  ความสัมพันธกับผูปกครอง  ความขัดแยงระหวางเจาหนาที่และการปกปองเด็ก
  จากการถูกทารุณกรรม
 • โครงสรางของกิจกรรมที่วางไวจะตองไมเปดชองใหมีการทารุณกรรมเด็ก 

  o สถานที่จัดกิจกรรมสําหรับเด็กทุกแหง ไมควรจะอยูในที่ลับตาคน 

  o ควรมีการทบทวนกิจวัตรประจําวันและสภาพแวดลอมทางกายภาพของเด็ก 

   (ทั้งในที่รมและที่แจง) เพื่อขจัดความเปนไปไดที่เจาหนาที่จะมีโอกาสเขาไปหา
   เด็กตามลําพังโดยไมมีใครเห็น 

  o โครงการตองมีนโยบายท่ีเปดกวางใหผูปกครองมาหาบุตรหลานของตนไดโดย
   ไมตองนัดหมาย 

  o และจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพคอยตรวจตราตลอดท้ังวัน
 

   หากมเีจาหนาทีค่อมแพสชัน่ เจาหนาทีโ่ครงการและอาสาสมัครไดกระทาํความผดิ
   และไดรับการสืบสวนอยางเปนทางการวาไดกระทําผิดจริงในกรณีที่ฝาฝน
   ขอหามขางตน (แนวทางปฏิบัติและขอแนะนําระหวางที่ผูอุปการะมาเย่ียม) หรือ
   มสีวนเกีย่วของกบัการทาํทารณุกรรมเด็กหรอืรบัรูสถานการณ ดงักลาวแตไมได
   มีการดําเนินการใด ๆ  ตอจะตองไดรับบทลงโทษ รวมถึงการถูกไลออกจาก
   การเปนเจาหนาที่ของคอมแพสช่ัน หรือเจาหนาที่โครงการและจะถูกดําเนินคดี
   ตามกฎหมาย
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การรายงานและแนวทางปฏิบตัสิาํหรบัเด็กท่ีถกูทารุณกรรม
 คดคีวามเร่ืองการถูกทารุณกรรมของเด็กอาจตองใชเวลาในการสืบสวนสอบสวนท่ียาวนาน    

และในบางกรณีอาจมกีารโอนเปล่ียนเจาหนาทีผู่ดแูล  อนัอาจทาํใหเดก็ตกอยูในสภาพถกูทารณุกรรม
ซํ้าซอน กลาวคือ เด็กตองตกเปนเหยื่อของการถูกทารุณกรรม  ทั้งยังตองตกเปนเหยื่อของขั้นตอน
พิจารณาคดีเนื่องจากเด็กจะตองใหปากคําเพื่อเปนประโยชนตอรูปคดีซํ้าอีก เหตุการณเชนนี้
อาจเกิดขึ้นไดเมื่อขั้นตอนการพิจารณาคดีมีความลาชา หรือเม่ือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคดีไมมี
ความสามารถเพียงพอที่จะดูแลคดีได  จึงตองโอนคดีไปยังเจาหนาที่ที่มีความเช่ียวชาญมากกวา 
เด็กจะตองตอบคําถามและเลาเหตุการณที่ตนถูกทารุณกรรมน้ันซํ้าแลวซํ้าอีก  และในข้ันตอนของ
การตรวจสอบ  หรือการทดสอบตาง ๆ  ก็จะตองทําซํ้าแลวซํ้าอีก  หากเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ
มจีาํนวนมากและหลากหลาย  ยอมมทีัง้ผูทีไ่วตอความรูสกึของเดก็ และผูทีไ่มสนใจความรูสกึของเดก็
อาจเปนเหตุใหเด็กกลายเปนเหยื่อที่ถูกกระทําซํ้าได ดังนั้น คอมแพสชั่นจึงมีนโยบายในการปฏิบัติ
ตอเด็กทีถ่กูทารณุกรรมดวยความเอาใสใจและรบัผดิชอบอยางทีส่ดุ  จะเปลีย่นเจาหนาทีใ่นการดแูล
คดีเด็กใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได และจัดเตรียมข้ันตอนการเยียวยาเด็กอยางเหมาะสม  เชน
มขีัน้ตอนสาํหรบัการรกัษาทางรางกายและจิตใจ  มกีารบาํบดัสภาพจติใจ  มกีารใหคาํปรกึษา  และ
เขาโครงการคุมครองพยาน   

ในกรณีทีเ่ด็กถูกทารุณกรรมหรือถูกล�วงละเมิดทางเพศ
มขีัน้ตอนการรายงานดังน้ี

1. การรายงานภายใน
 1.1 เมื่อเจาหนาที่โครงการไดรับรูเรื่องราวเก่ียวกับการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้น หรือมี 

  ความสงสัยวาเดก็ไดรบัการทารณุกรรม  เจาหนาท่ีจะตองรายงานตอผูจดัการโครงการ
  โดยทนัท ี  เมือ่ผูจดัการโครงการหรือเจาหนาทีป่ระสานงานคริสตจกัรคูมติรทราบเร่ือง
  จะตองติดตอเจาหนาที่ชํานาญการงานปกปองสิทธิเด็กของคอมแพสช่ันทันที
 1.2 การรายงานเรื่องการทารุณกรรมเด็กหรือมีการสงสัยวาเด็กไดรับการทารุณกรรม 

  เจาหนาที่โครงการจะตองจัดทํารายงานที่เปนลายลักษณอักษรเทานั้น
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 1.3 การชวยเหลือขัน้แรกสาํหรบัเด็กทีถ่กูทารณุกรรมคือใหการรกัษาพยาบาล  เจาหนาที่
  โครงการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําเด็กไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
  ทีใ่กลทีส่ดุเพื่อตรวจรางกาย และมีใบรับรองแพทย
 1.4 การรายงานการทารุณกรรมเดก็จะตองรายงานตอทมีผูบรหิารของคอมแพสชัน่กอน
  ทีจ่ะรายงานตอเจาหนาทีร่ฐั  ไมควรใหขอมลูกบัคนนอกองคกรจนกวาจะมคีาํแนะนาํ
  ทีม่าจากคอมแพสช่ันเทานัน้  ยกเวนในกรณีเรงดวน เชน การถกูขมขนื หรือการถกู
  ลวงละเมิดทางเพศ สามารถติดตอตํารวจไดทันที
 1.5 เจาหนาทีค่อมแพสชัน่ หรอืเจาหนาทีโ่ครงการไมควรสือ่สารออกไปภายใตสถานการณนี้ 
  คอมแพสช่ันจะจัดหาบุคคลที่เหมาะสมในการสื่อสารและในการติดตอกับบุคคล
  หรือองคกรภายนอก

2. การรายงานภายนอก
 เม่ือขั้นตอนของการรายงานภายในสมบูรณแลว  คอมแพสช่ันจะติดตอประสานงาน
ไปยงัหนวยงานหรือองคกรภายนอกแหงใดแหงหนึง่ เพือ่ใหรายงานดังกลาวไดรบัการสืบสวน 
และจดัการอยางถกูตองเหมาะสม  อยางไรกด็ ี การกระทาํดงักลาวนัน้จะตองทาํดวยความรอบคอบ
และอยูภายใตเงื่อนไขเพื่อนําประโยชนสูงสุดมายังเด็ก  ดังนี้
 2.1 เด็กจะตองไดรับความเคารพเร่ืองสิทธิสวนบุคคลตลอดทุกขั้นตอน หามใหชื่อ
  หรือที่อยูของเด็กและผูปกครองกับบุคคลอื่นยกเวนเจาหนาที่รัฐเทานั้น คอมแพสช่ัน
  จะทําทุกวิถีทางที่จะรักษาคดีนี้ใหเปนความลับ  หากพิสูจนไดวามีเจาหนาที่คนใด
  ไดทําการละเมิดโดยการเปดเผยเรื่องนี้ตอบุคคลที่สาม  จะตองถูกลงโทษโดยนโยบาย
  ของฝายบุคคลตามคูมือการทํางานของพนักงาน
 2.2 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะตองสามารถดูแลเด็ก และรูปคดีเปนอยางด ีและตอง
  ชวยใหเด็กที่ถูกทารุณกรรมไดรับการรักษาและการเยียวยาอยางเหมาะสม
 2.3 ถาผูกระทําความผิดเปนเด็กในโครงการ เด็กจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
  โดยคอมแพสช่ันจะใหความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส และใหคําปรึกษาแบบคริสเตียน
  ตลอดจนพาไปพบจิตแพทย หรือรับการบําบัดรักษาอยางเหมาะสม
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แนวทางและมาตรการในการรับมือและตอบสนองต�อ
ข�อกล�าวหาเรื่องการทารุณกรรมเด็ก 

หลักปฏิบัติตอไปนี้มีเจตนาที่จะปกปองทั้งเด็ก และเจาหนาที่

1. ในกรณีที่เจาหนาที่คอมแพสช่ันถูกกลาวหาวาทําทารุณกรรมเด็ก

 1.1 กรณีเกิดเหตุการณที่เจ าหนาที่คอมแพสชั่นถูกกลาวหาวาทําทารุณกรรมเด็ก 

  ฝายบุคคลและผูอํานวยการจะตองไดรับแจงภายใน 12 ชั่วโมงจากผูจัดการโครงการ
  หรือผูเกี่ยวของที่รับรูเหตุการณนี้ การรายงานสามารถบอกทางวาจาในข้ันแรก  

  แตจะตองทํารายงานที่เปนลายลักษณอักษรสงทันทีที่ทําไดและไมเกิน 12 ชั่วโมง 
  หลังจากแจงเหตุ
 1.2 คณะกรรมการฝายวินัยอันประกอบดวยผูอํานวยการ, ฝายบุคคล, และหัวหนาของ
  เจาหนาที่ตามสายงาน  จะตองประชุมโดยทันทีเพื่อรับมือกับเหตุการณดังกลาว
 1.3 ผูถูกกลาวหามีเวลา 3 วัน เพื่อแกขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษร
 1.4 ผูถูกกลาวหาจะอยูในฐานะผูตองสงสัย  แตตองไมเกิน 30 วันระหวางการสืบสวน
  สอบสวน  และผูถูกกลาวหาสามารถหาขอมูล  หรือชื่อของบุคคลที่สามารถใหปากคํา
  เปนพยานได
 1.5 หลังจากรวบรวมขอเทจ็จรงิทัง้หมดแลว คณะกรรมการจะมีการประชมุกนัอกีคร้ังหนึง่
  เพื่อตรวจสอบขอมูล และนํามาซึ่งขอสรุปสําหรับขอกลาวหาน้ี
 1.6 ขอมูลที่ไดรับทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับโดยคณะกรรมการฝายวินัย
 1.7 ถาขอกลาวหาไดรับการพิสูจนวาไมเปนความจริง เขาใจผิด หรือถูกใหราย  

  คณะกรรมการฝายวินยัจะตองพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะกูสถานการณใหกบัผูถกูกลาวหา 
  สาํหรบัเดก็หรอืผูทีท่าํรายงาน ควรมวีธิกีารทีเ่หมาะสม เชน ไดรับคาํปรกึษาและหนนุใจ
 1.8 ถาขอกลาวหาเปนความจริง คอมแพสช่ันจะใชนโยบายของฝายบุคคลเพื่อลงโทษ
  และเจาหนาที่ผูทําผิดจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
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2. เจาหนาที่โครงการหรือทางโครงการถูกกลาวหาวาทําทารุณกรรมเด็ก
 โอกาสในการทารุณกรรมเด็กมกัจะเกิดข้ึนไดกบัผูทีใ่กลชดิเดก็ทีส่ดุ คอมแพสชัน่ทาํงานกบั
ผูที่คริสตจักรทองถิ่นวาจางหรือสรรหามา  ดังนั้น เม่ือมีการกลาวหาเจาหนาที่โครงการหรือผูที่
เก่ียวของกับคริสตจักรที่รวมพันธกิจกับคอมแพสช่ันในเร่ืองการทารุณกรรมเด็ก  คอมแพสช่ัน
และคริสตจักรจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้: 
 2.1 ใหผูทีไ่ดรบัแจงวามกีารทารณุกรรม เขยีนรายงานเหตุการณทีเ่กดิข้ึน สงถึงเจาหนาที่
  ชํานาญการงานปกปองสิทธิเด็กสํานักงานประเทศไทยโดยตรงทันที
 2.2 ผูอํานวยการทาํการติดตอศิษยาภิบาล หรือประธานธรรมกิจ  และรวมกับทีมบริหาร
  ลงพ้ืนที่ เพื่อตรวจสอบขอกลาวหาเรื่องการทารุณกรรมดังกลาว
 2.3  แยกผูถูกกลาวหาไมใหติดตอกับเด็กอีก
 2.4 ผูนําคริสตจักรและคณะตรวจสอบจากคอมแพสชั่นวางแผนเพื่อชวยเหลือเด็กที่ตก
  เปนเหยื่อของการทารุณกรรมตามความจําเปน
 2.5 เมือ่ผูกระทาํผดิกลบัใจอาจจะใหกลบัไปทาํงานอกีไดในตําแหนงทีไ่มใกลชดิกบัเดก็อกี
 2.6 หากสงสัยวามีการกระทําผิดทางอาญาเกิดขึ้น  ใหเจาหนาที่คอมแพสช่ันและผูนํา
  คริสตจักรทองถิ่นติดตอแจงความเพื่อใหตํารวจประจําทองถิ่นเขามาดําเนินการ
 2.7 ดําเนินการเพื่อรักษาความสัมพันธที่มีตอผูรวมพันธกิจ และการสนับสนุนที่ใหกับเด็ก
  ในโครงการ
 2.8 หากไดรบัการยนืยนัวามกีารทารณุกรรมเกดิขึน้จรงิ ใหสาํนกังานประเทศไทยประสานงาน
  ไปยังสํานักงานใหญของคอมแพสช่ันที่โคโรลาโด สปริงค (GMC) เพื่อชี้แจงวามี
  การติดตอบุคคลภายนอกท้ังหมดกี่คน และมีใครบาง

3. ผูอุปการะถูกกลาวหาวาทําทารุณกรรมเด็ก
 สําหรับกรณีที่ผูอุปการะถูกกลาวหาวาทําทารุณกรรมเด็กใหผูอํานวยการคอมแพสชั่น
เปนผูทําการตรวจสอบและติดตามขอกลาวหาตามความเหมาะสมเพ่ือรายงานตอ GMC
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การจัดเก็บเอกสารอ�างอิง 
 การจัดเก็บเอกสารเปนสวนประกอบสําคัญในการปกปองเด็ก  เพราะเปนเครื่อง
มือที่ชวยยํ้าเตือนองคกรไมใหละเลยความรับผิดชอบในการปกปองเด็ก

เอกสารอ�างอิงท่ีควรจัดเก็บเพ่ือปกป�องเด็กจากการถูกทารุณกรรม
 • ใบสมัครจากทุกคนที่ตองการทํางานดานการพัฒนาเด็ก
 • หลักฐานอางอิงในใบสมัครทั้งหมดที่ผานการตรวจสอบและไดผลเปนที่นาพอใจ
 • สําเนาเอกสารเกี่ยวกับขอกําหนดและขอผูกมัดทางจริยธรรมท่ีมีลายเซ็น
 • หลักสูตรเกี่ยวกับการปองกันและการตอบสนองตอการทารุณกรรมเด็ก
 • คํามั่นสัญญาเกี่ยวกับการปกปองเด็ก
 • รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นสําหรับบันทึกการตอบสนองที่มีตอขอกลาวหาเร่ือง
  การทารุณกรรม
 • แนวทางสําหรับการปกปองเด็กและการตอบสนองท่ีมตีอขอกลาวหาเร่ืองการทารุณกรรม
  o จะทําอยางไรหาก เจาหนาที่คอมแพสช่ันถูกกลาวหา
  o จะทําอยางไรหาก เจาหนาที่โครงการถูกกลาวหา
  o จะทาํอยางไรหาก ผูอปุการะถูกกลาวหา หรือ แขกทีม่าเยีย่มโครงการมีพฤตกิรรม
   ไมเหมาะสม
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ภาคผนวก
Individual Visit Release/Consent Form - ฉบับแปลเพ่ือความเข�าใจ

ใบขออนุญาตพบเด็กเป�นการส�วนตัว
(Individual Visit Release/Consent Form)

ผูอปุการะและ/หรอื ผูขอพบ: การขอพบเดก็จะเกดิข้ึนไมไดจนกวาทานจะลงนามในเอกสารฉบับนี้
สาํนกังานภายในประเทศ: กรณุาสงเอกสารฉบับนีก้ลบัไปยงัสาํนกังานคอมแพสช่ันในประเทศผูอปุการะ

___________________________________ (ผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบ) ขอยอมรับเงื่อนไข
ตอไปนี ้สาํหรบัการพบทกุครัง้ทีจ่ดัโดยคอมแพสช่ัน รวมทัง้การขอพบ _____________________ 
(เดก็ในการอุปการะ) ในครัง้น้ี หากผูอปุการะ และ/หรือ ผูขอพบ ละเมิดเงือ่นไขเหลานี ้คอมแพสช่ัน
มีสิทธิที่จะยกเลิกการพบได
 • โดยปกต ิผูอปุการะ และ/หรอื ผูขอพบ จะตองตดิตอกบัสาํนกังานคอมแพสช่ันลวงหนา
  อยางนอย 8 สปัดาห จงึจะไดรบัอนญุาตใหไปพบเดก็ในการอปุการะได โดยไมคาํนงึวา
  จะเปนการพบกันครั้งแรกหรือการขอพบซ้ํา
 • หลังจากตดิตอกบัสาํนักงานคอมแพสช่ันแลว คอมแพสช่ันจะติดตอกบัสาํนกังานภายใน
  ประเทศของเด็กในการอุปการะ และตรวจสอบความเปนไปไดในการไปพบเด็กของ
  ผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบ
 • หากสํานักงานภายในประเทศเห็นวามคีวามเปนไปได คอมแพสชัน่จะจดัใหมกีารพบกนั
  และจะใหขอมูลกับผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบ เพื่อพวกเขาจะสามารถติดตอกับ
  สํานักงานภายในประเทศได นอกจากน้ี คอมแพสช่ันจะใหขอมูลเกี่ยวกับตาราง
  การพบกันแกสํานักงานภายในประเทศดวย
 • ผูอปุการะ และ/หรอื ผูขอพบ จะรบัผดิชอบในเร่ืองการเดนิทาง รวมทัง้คาใชจายทัง้ไป
  และกลบัดวยตนเอง และจะจดัหาทีพ่กัเองตลอดการเดินทาง คอมแพสชัน่จะไมรบัผดิชอบ
  กจิกรรมในวันอืน่ ๆ ของผูอปุการะ และ/หรือ ผูขอพบ ยกเวนในวันทีม่กีารพบเดก็เทานัน้
 • ผูอปุการะ และ/หรอื ผูขอพบ จะไมแสวงหาโอกาสหรือตอบรบัคาํเชญิใหเขาพกักบั
  โครงการ หรือกับผูปกครองของเด็กในการอุปการะ หรือกับสมาชิกในชุมชน
 • ผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบ จะใหเกียรติกับเจาหนาที่, เด็ก, ครอบครัวและชาวบาน
  ในชมุชนทีพ่วกเขาพบเจอ และจะคาํนงึถึงความออนไหวทางวัฒนธรรมของประเทศน้ัน 
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 • การพบเด็กในการอุปการะแตละคร้ังจะใหเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงโดยเฉล่ีย แตอาจ
  จะมากหรือนอยกวานั้นก็ได เจาหนาที่โครงการท่ีผานการอบรมหรือเจาหนาที่ของ
  คอมแพสช่ันจะไปกับผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบตลอดเวลาในการพบเด็กในฐานะ
  ผูลาม ผูอปุการะ และ/หรอื ผูขอพบ จะไมพบกบัเดก็ในการอปุการะ โดยไมมเีจาหนาที่
  โครงการทีท่ีไ่ดรับมอบหมายหรือเจาหนาทีค่อมแพสช่ันอยูดวยไมวากรณใีด ๆ กต็าม
 • ผูอปุการะ และ/หรอื ผูขอพบ จะไมใหขอมลูตดิตอเปนการสวนตัวกบัเดก็ในอปุการะ
   และจะไมขอหรือบันทึกขอมูลติดตอกับเด็กในอุปการะ
 • ของขวัญทกุชิน้ทีจ่ะมอบใหกบัเดก็ ครอบครัว หรือชมุชน จะตองเปนไปตามนโยบาย
  ของคอมแพสช่ัน ผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบ จะไมใหเงินสดกับโครงการ 
  เจาหนาที่คอมแพสช่ัน เด็ก หรือครอบครัว
 • ผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบ จะรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นดวยตนเองท้ังหมด
  สํานักงานภายในประเทศและเจาหนาที่โครงการจะพยายามใหมีคาใชจายเกิดขึ้น
  นอยทีส่ดุ ผูอปุการะ และ/หรอื ผูขอพบ จะชาํระเงนิคนืในสวนของคาใชจายทีเ่กีย่วกบั
  การขอพบเด็ก ซึ่งสํานักงานภายในประเทศหรือโครงการออกไปกอน สวนคาใชจาย
  ทีค่างชําระอืน่ ๆ สาํนกังานภายในประเทศของผูอปุการะและ/หรือผูขอพบ จะเรยีกเกบ็เอง
 • ในการเยี่ยมโครงการหรือการพบเด็กในการอุปการะคร้ังตอ ๆ ไป จะตองมีหนังสือ
  ยินยอมลวงหนาจากสํานักงานคอมแพสช่ันในประเทศของผูอุปการะ
 • ผูอุปการะ และ/หรือ ผูขอพบ จะตองไมอางความรับผิดชอบกับคอมแพสชั่น กรณีที่
  ไดรับบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหวางการพบกัน

คํายืนยัน

 • ขาพเจา เขาใจดีวาเดก็ทีข่าพเจาใหการอปุการะ (หรือเดก็ทีข่าพเจาจะไปพบ) มคีรอบครัว 
พอแม  ผูปกครองของตัวเอง ขาพเจาจะใหเกียรติและจะไมมีความสัมพันธใด ๆ กับเด็กนอกเหนือ
จากความเปนผูอุปการะ (หรือผูขอพบ)

_______________________________        _____________________________

  ลงช่ือผูขอพบ            วันที่
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