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สารบัญ

 

หยุดความรุนแรงต่อเด็ก 
(Stop violence against children)

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำ�คู่มือป้องกัน 
คว�มรุนแรงต่อเด็ก ข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึง 

  ในโครงก�ร “รณรงค์ยุติคว�มรุนแรงต่อเด็ก 
ทุกรูปแบบ” รณรงค์ให้บุคคลท่ีอยู่แวดล้อมเด็ก  
ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู คนในชุมชน และคนใน 
สังคม เกิดคว�มตระหนักต่อผลกระทบของ 
คว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กม�อย่�งต่อเนื่อง 
และร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กให้ปลอดภัย
จ�กคว�มรุนแรง 
 คูม่อืเลม่นี ้รวบรวมเนือ้ห�ส�ระเก่ียวกบัคว�มรนุแรง 
ต่อเด็ก คว�มหม�ย ผลกระทบ และแนะนำ�วิธีก�ร 
เพื่อป้องกันก�รใช้คว�มรุนแรงต่อเด็ก ทั้งในมิติ 
ของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และคนในสังคม  
ช่องท�งและร�ยละเอียดของก�รแจ้งเหตุเม่ือ 
พบเหน็เหตกุ�รณก์ระทำ�คว�มรุนแรงตอ่เดก็ รวมทัง้ 
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวช�ญด้�นเด็กต่อก�รป้องกัน
คว�มรุนแรงต่อเด็ก 
 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�  
คู่มือป้องกันคว�มรุนแรงต่อเด็กเล่มน้ี จะช่วย
ให้เด็กๆ ทุกคนในสังคมได้รับก�รดูแล ปกป้อง 
คุม้ครอง จ�กผูใ้หญท่กุคน และเตบิโตขึน้ท�่มกล�ง
สภ�พแวดล้อมท�งสังคมท่ีน่�อยู่ ปลอดภัยและ 
เอื้ออ�ทรสำ�หรับเด็ก 

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
ผู้จัดทำ�

กันย�ยน 2563

“โรงเรียนปลอดภัยไร้

ความรุนแรง” หยุดการรังแกกัน 

และความรุนแรงในโรงเรียน

“รวมพลังร่วมปกป้องเด็ก

จากความรุนแรง” 

หลากมุมมอง ป้องกันปัญหา

ความรุนแรงในเด็ก

ความหมายและประเภท

ผลกระทบของความรุนแรง

รูจ้กัมลูนธิศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

หยุดความรุนแรง..เริ่มต้นที่บ้าน
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ความหมายและประเภท
ของความรุนแรง

ประเภทของความรุนแรง 

ความรุนแรงทางด้านร่างกาย 

 คือ การกระทำาใดๆ ก็ตามท่ีทำาให้เด็กเกิดการบาดเจ็บ 

ทางร่างกาย โดยตั้งใจ รวมถึงการฝึกวินัยที่มีการลงโทษทางกาย  

ทั้งการใช้และไมใ่ชว้ัตถ ุเชน่ การชกตอ่ย ตบตี ใช้ของร้อน การกดนำ้า  

การใช้สารพิษ การผูกมัด รวมถึงการเขย่าเด็กเล็ก

ความรุนแรงด้านจิตใจ 

 คือ การท่ีผู้ดูแลไม่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ดูแล หรือมีการทำาร้ายจิตใจ  
หรืออารมณ์ของเด็ก รวมถึงการไม่สนับสนุนให้เด็กเติบโตได้อย่างมั่นคง  
ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความดีงาม และการอยู่ร่วมในสังคม  
ตัวอย่างเช่น การมีปฏิสัมพันธ์หรือปฏิบัติต่อเด็กอย่างต่อเน่ือง ในลักษณะ 
ที่ทำาให้รู้สึกตำ่าต้อย ด้อยค่า ไม่มีตัวตน ตำาหนิ ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ต้องการ 
แสดงท่าทีไม่ต้องการเด็ก ทำาให้เด็กเป็นส่วนเกิน หรือท่าทีที่รังเกียจเด็ก  
การทำาร้ายสัตว์เล้ียง หรือทำาลายของรักของเด็ก โดยตั้งใจให้เกิดผลกระทบ 
ต่ออารมณ์ ความรู้สึกของเด็ก การขู่ให้กลัวซำ้าๆ ขู่ทำาร้าย ขู่ว่าจะทิ้ง ไม่ดูแล 

ความรุนแรงต่อเด็ก 

 คอื การกระทำาหรอืละเวน้การกระทำาในการเลีย้งดเูดก็จนสง่ผลใหเ้ดก็เสยีชวีติ  
หรือได้รับอันตรายด้านร่างกาย พัฒนาการ และสุขภาพจิต การล่วงละเมิด 
ทางเพศ ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ใช้ให้เด็กกระทำาหรือ 
ประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ พัฒนาการหรือ 
ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ทั้งนี้รวมถึงละเว้น 
การกระทำาจนทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวข้างต้นด้วย 
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ความรุนแรงด้านเพศ 

 คือ การให้เด็กเข้าไปมี

สว่นรว่มกับกิจกรรมทางเพศ 

ของผูใ้หญ่ ไมว่า่จะเปน็รปูแบบ 

ใดก็ตาม ซึ่งตามพัฒนาการ 

แล้วเด็กมักจะไม่มีความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้กระทำาอาจเป็นผู้ใหญ่ 

หรือเป็นเด็กที่โตกว่า ซึ่งสามารถใช้อายุ หรือพัฒนาการที่มากกว่าทำาให้เด็ก 

ถูกควบคุม ชักนำา หรือใช้กำาลังบังคับให้ร่วมกิจกรรมทางเพศ ทั้งนี้อาจมี 

หรือไม่มีการจับต้องเด็ก ในกรณีที่ไม่ได้จับต้องเด็ก เช่น การเปิดเผยอวัยวะ

เพศให้เด็กดู การแอบดู การถ่ายภาพเด็กเพื่อเป็นการโฆษณาการค้าทางเพศ  

รวมถึงการพูดจาท่ีส่อไปทางด้านเพศกับเด็ก ส่วนกรณีที่มีการจับต้องเด็ก  

มีตั้งแต่การจับอวัยวะเพศ หน้าอก สะโพก ก้น หรือการให้เด็กจับต้องร่างกาย

ของผูก้ระทำาบรเิวณดังกล่าว จนถงึการสอดใส่อวยัวะเพศ หรอืวตัถทุางชอ่งคลอด  

ทวารหนัก หรือการใช้อวัยวะเพศกับร่างกายส่วนอื่นของเด็ก

การละเลยทอดทิ้ง 

 คือ การทอดทิ้งไม่ให้ 

การดูแลหรือจัดหาสิ่งที่ 

จำาเป็นในการดำาเนินชีวิต 

ให้เป็นปกติสุขแก่เด็ก  

ทั้งท่ีอยู่ในฐานะที่สามารถจัดหาได้ อาจเกิดทุกด้านหรือเพียงบางด้าน เช่น  

อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย ความสะอาดร่างกาย สภาพแวดล้อม การรักษา 

พยาบาล การรับวัคซีนตามวัย การศึกษา การละเลยหรือไม่ปกป้องเด็ก 

จากอันตราย ไม่ดูแลให้เด็กมีความปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน รวมถึง 

การละเลยด้านอารมณ์จิตใจ ไม่ตอบสนอง ไม่เป็นที่พึ่งพิง 
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ความรุนแรงด้านอื่นๆ 

 ไดแ้ก่ การแสวงหาผลประโยชน ์การค้าเด็ก การใชแ้รงงานเดก็  
การใช้ให้เด็กขอทาน ค้ายาเสพติด การให้เด็กขายบริการ  
หรือเปน็สว่นหนึง่ของการขายบรกิารทางเพศ การบงัคบัแตง่งาน  
การบังคับหรือชักจูงเด็กเข้าร่วมในการสู้รบหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อร่างกาย สุขภาพจิต การเรียนรู้ และจิตวิญญาณ รวมถึงการที่ผู้ดูแลมีปัญหา  
สุขภาพจิต เป็นโรคจิตเภทที่ควบคุมอาการไม่ได้ ผู้ดูแลไม่สามารถควบคุมอารมณ์
หรอืพฤตกิรรมของตนเอง มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา ผูด้แูลตดิแอลกอฮอลห์รือ 
สารเสพตดิ ผู้ดแูลคา้ยาเสพตดิ หรอืทำางานผดิกฎหมาย หรอืการเตบิโตในครอบครวั
ที่ใช้ความรุนแรง

ข้อมูลที่ควรสงสัยว่าเด็กถูกกระทÓรุนแรง 

 หรือได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตเป็นปกติสุข นอกจาก 
ประเดน็ขอ้มลูทีบ่ง่บอกถงึการถกูกระทำารนุแรงรูปแบบต่างๆ ดังทีก่ลา่วถงึขา้งต้นแลว้  
อาจสังเกตประเด็นอื่นๆ ร่วมด้วย ที่ควรตั้งข้อสงสัยการกระทำารุนแรงต่อเด็ก ได้แก่ 
 ☹ เด็กมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากการมีกิจวัตรที่เป็นปกติ เช่น  
กินน้อย ไม่ยอมกิน หรือกินมาก ไม่อิ่ม การนอน นอนไม่หลับ ฝันร้าย ไม่เล่นของเล่น 
ที่เคยชอบ มีปัญหาการเรียน ผลการเรียนตก 
 ☹ เด็กมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ 
 ☹ มีการเจ็บป่วย โรคเรื้อรัง โรคประจำาตัว โดยไม่ได้รับการดูแล 
 ☹ ไม่มีความสุข หรือมีอาการซึมเศร้า หวาดกลัว ระแวง ทำาร้ายตัวเอง 
 ☹ อยากฆ่าตัวตาย หรือปัญหาทางด้านอารมณ์ในรูปแบบอื่น 
 ☹ ไม่เห็นข้อดีของตนเอง รู้สึกว่าเป็นคนไม่มีค่า ไม่มีใครต้องการ หรือไม่มีใครรัก 
 ☹ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น 
 ☹ ก้าวร้าว ทำาร้ายเด็ก ทำาร้ายสัตว์ ทำาลายข้าวของ มีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
ต่อตนเอง หรือปัญหาพฤติกรรมรูปแบบอื่นๆ
 ☹ ปญัหาพฤตกิรรม เช่น ขโมย หนอีอกจากบา้น แยกตวั ดืม่เหลา้ ใชส้ารเสพตดิ  
เล่นการพนัน 
 ☹ พฤติกรรมท่ีแสดงออกด้านเพศ หรือมีความรู้หรือการพูดถึงเร่ืองเพศมากกว่าวัย 
 ☹ มีชว่งเวลาทีเ่ดก็เลก็ตอ้งอยูต่ามลำาพงั หรอืเดก็วยัรุ่นท่ีอยู่ลำาพงั โดยไมส่ามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
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สาเหตุที่มีการกระทÓความรุนแรงต่อเด็ก

 การที่บุคคลใดสามารถทำาร้ายเด็กได้ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และไม่สามารถ

อธิบายสาเหตอุย่างงา่ยๆ ได ้มกัเปน็ผลรวมของการมปีจัจยัเสีย่งทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ 

 ☹ การถ่ายทอดวิธีปฏิบัติท่ีรุนแรงต่อเด็กท่ีสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น ผู้กระทำา

ที่เคยถูกทำาร้ายในวัยเด็ก แม้ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถูกทำาร้ายในวัยเด็กไม่ได้เติบโต 

เป็นผู้ใหญ่ท่ีทำาร้ายเด็ก แต่ทำาให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติมากกว่า 10 เท่า  

โดยเฉพาะถ้าเข้าใจผิดว่าตัวเองขณะเป็นเด็กมีความผิดสมควรถูกทำาร้าย 

 ☹ ปัญหาส่วนบุคคลของผู้กระทำาความรุนแรง ทั้งทางด้านการติดสิ่งเสพติด  

ความผิดปกติทางสุขภาพจิต ปัญหาด้านบุคลิกภาพ และการขาดความสามารถ 

ในการจัดการปัญหา ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง 

 ☹ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู วิธีการเลี้ยงดู  

และปัจจัยจากตัวเด็ก ไม่มีสายใยผูกพัน การใช้วิธีการเลี้ยงดูด้วยความรุนแรง  

หรือการมีความคาดหวังต่อเด็กไม่เป็นไปตามวัยและพัฒนาการ การไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง 

ที่จะเล้ียงดูหรือสนับสนุนการเติบโตตามศักยภาพของเด็ก ปัญหาจากตัวเด็ก  

เช่น ปัญญาอ่อน พิการ เป็นต้น 

 ☹ ครอบครัวมีความเครียดสูง มีปัญหาเรื้อรัง มีความรุนแรงในครอบครัว 

มีการแยกตัวจากสังคมหรือการไม่มีแหล่งสนับสนุน การมีแหล่งสนับสนุน 

เปน็ปัจจัยดา้นบวกสำาคัญทีจ่ะชว่ยลดความเส่ียงในการทำารา้ยเดก็ พอ่แมอ่าจตอ้งการ 

การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวและลูกได้ เช่น ด้าน 

เศรษฐฐานะ เวลา หรือแม้แต่ทางด้านอารมณ์จิตใจ ถ้าสังคมใดถือว่าการดูแลเด็ก 

เปน็หนา้ทีร่ว่มกนั เชน่ ชมุชนทีเ่พือ่นบา้น ญาต ิเพือ่น เขา้มาชว่ยดแูลเดก็ เมือ่พอ่แม ่

ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้ จะเป็นสังคมที่มีอัตราการทำาร้ายเด็กตำ่า

 ☹ ปัจจัยทางสังคม เช่น การถูกกดดันจากทัศนคติสังคม สังคมยอมรับ 

ความรุนแรง ยอมรับการใช้ความรุนแรงลงโทษเด็ก รวมถึงความเชื่อว่าพ่อแม่ 

เป็นเจ้าของและมีสิทธิและอำานาจท่ีจะทำาอะไรกับลูกก็ได้ เป็นความเส่ียงในการทำาร้ายเด็ก

 *ที่ม�ข้อมูล : คว�มรุนแรงต่อเด็ก, รศ.พญ.วนิด� เป�อินทร์, 
 เว็บไซต์ www.thaichildprotection.com
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ผลกระทบของความรนุแรง
 ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ทกุรปูแบบ  ไมว่า่จะเปน็ความรนุแรงทางดา้นรา่งกาย 

จิตใจ ทางเพศ หรือการปล่อยปละละเลย ล้วนส่งผลร้ายต่อเด็กในทุกด้าน 

ผลต่อด้านกาย จิต สังคมของเด็ก

1 กลุ่มอาการในระยะวิกฤต เช่น กลัว วิตกกังวล ในบางรายมีอาการทางกาย เช่น  

ปวดทอ้ง ปวดศรีษะ อาเจยีน ปสัสาวะบอ่ย ใจเต้นแรง หนา้แดงหรือซดี หายใจเร็ว  

หายใจไมอ่ิม่ เจบ็หนา้อก ตกใจง่าย มีความโกรธ ความเครียด อาการทุกขท์รมานใจ  

(Trauma) ซึมเศร้า มีอาการแสดง ได้แก่ ท่าทางเสียใจ เฉยชา อารมณ์หงุดหงิด  

ร้องไห้บ่อย ปฏิเสธอาหาร เลี้ยงไม่โต เบ่ืออาหารหรือกินมากขึ้น นำ้าหนักลด 

หรอืเพิม่ขึน้ นอนไมห่ลับหรอืหลบัยาก ไมส่นใจกิจวตัรประจำาวนัและสิง่แวดลอ้ม   

อ่อนเพลียง่าย ไม่มีแรง แยกตัวออกจากกลุ่ม (Isolation) รู้สึกหมดหวัง  

ไม่มีทางออก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ รู้สึกไม่มีใครรัก ไร้ค่า  

รู้สึกผิดหวังอย่างมาก ความคิด การเคลื่อนไหวช้าลง ในเด็กพบซนมากขึ้น สมาธิ

ลดลง ตัดสินใจลำาบาก ทำาร้ายตัวเอง มีความคิดอยากตาย หรืออยากฆ่าตัวตาย

2 กลุ่มอาการในเรื่องของตัวเอง (Self)    ได้แก่ มีความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง 

ในทางลบ มคีวามยอมรบันบัถอืตนเองตำา่ (Low self esteem) ขาดความเชือ่ม่ัน 

ในตนเอง (Lacking of self-confidence) การขาดรักมีอาการแสดง เช่น  

เรียกร้องความสนใจอย่างมากในรูปแบบต่างๆ ต่อต้านบุคคลเฉพาะที่เด็ก 

มีความผูกพันเป็นพิเศษ การเข้าหาคนง่ายเกินไป หรือสนิทสนมคลุกคลี 

กับคนแปลกหน้าเสมือนคุ้นเคยกันมานาน ขาดความมั่นคงในจิตใจ (insecure)  

หวาดระแวงว่าผูอ้ืน่คดิรา้ย (Paranoid) ภาวะรูส้กึวา่ตนอ่อนแอ (Powerlessness) 

มีมลทิน (Stigmatization) เรียกร้องความสนใจ (Attention seeking)

3 กลุ่มอาการความผิดปกติทางอารมณ์ ภาวะถดถอยทางจิตใจ (Withdrawal)  

ปราศจากความหวงัในการพฒันาชวีติของตน (Hopelessness) อารมณแ์ปรปรวน 

(Mood disorder) ก้าวร้าว (Aggressiveness)
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4 กลุ่มอาการผิดปกติทางเพศ  ได้แก่ ยั่วยวนทางเพศ เสพติดทางเพศ ล่วงเกิน 
ทางเพศต่อผู้อื่น (Sex offender) ซำ้าเติมตนเอง (Victimization)

5 กระบวนการคิดผิดปกต ิ(Cognitive disorder) ไม่สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล 
ไม่สามารถใช้หรือยอมรับเหตุผล ไม่สามารถเข้าใจกฎแห่งเหตุและผล เพ้อฝัน  
มกีระบวนการทางความคิดทีแ่ตกต่างจากบรรทดัฐานทางสงัคม ทรยศ (Betrayal) 
ก่อความเดือดร้อน หรือสร้างปัญหาให้แก่บุคคลที่ตนรักผูกพัน โดยมีความรู้สึก 
ว่าถูกทรยศ หลอกลวง พฤติกรรมแสดงอาการต่อต้านสังคม (Anti-social)  
กระทำาการฝา่ฝนืกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา จารตี ประเพณ ีศลีธรรม หรอืกฎหมาย
โดยไมรู่ส้กึผดิ หนอีอกจากบ้าน หนเีทีย่ว โกหก กา้วร้าว ใชส้ารเสพตดิ ทำารา้ยคนอืน่  
รังแกสัตว์ บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorder) มีบุคลิกภาพ 
หลายแบบท่ีเป็นปัญหาให้แก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ขาดหรือมีสติสัมปชัญญะ  
(Consciousness) น้อย ขาดสมาธิ เหม่อลอย ทำาให้การส่ือสารกับผู้อื่น 
ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้

6 ปัญหาด้านครอบครัว  เช่น พ่อแม่ตามมารบกวน
การดำาเนินการช่วยเหลือ หรือขาดการกระตุ้น 
พัฒนาการของเด็ก

7 ปัญหาทางร่างกาย  ได้แก่ ขาดสารอาหาร  
ทำาให้มีผลต่อระดับสติปัญญาและการพัฒนาสมอง 

พัฒนาการล่าช้า มีอาการบาดเจ็บทางกาย

ผลกระทบที่ตัวเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสมอง

 ในเด็กที่ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงหรือถูกทารุณกรรมจะพบว่า สมองจะ 

ถูกทำาลายไปบางส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนหน้า 

 นอกจากนั้นยังเป็นการทำาลายสมองท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพราะว่า 

ระหว่างที่เขาเป็นเด็ก สมองยังต้องพัฒนาอยู่ต่อไปอีก มีงานวิจัยจำานวนมากพบว่า  

ถ้าเด็กถูกทารุณกรรม ในช่วงเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกิน 2 ปี จะมีผลต่อสมอง 

อย่างร้ายแรงเพราะจะไปทำาลายโครงสร้างของการพัฒนาสมองอย่างทั่วด้าน  

ทำาให้เกิดผลกระทบต่อเด็กกลุ่มนี้ที่ตามมา ได้แก่
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1 กระบวนการเรียนรู้หรือความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กมีปัญหา ทำาให้

การจัดการศึกษาให้เด็กเหล่านี้กระทำาได้ยาก

2 ภาวะความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจซึ่งเป็นผลมาจากถูกปล่อยปละละเลย 

ทอดทิ้ง จนเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจ ว่าหากมีปัญหาหรือมีภัย  

จะมใีครมาปกปอ้งคุม้ครองดแูลหรือไม ่โดยเขาไมอ่าจยดึถอืผูด้แูลเปน็ทีพ่ึง่ 

ได้นั่นเอง

3 ความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) ตำ่า เมื่อมีภัยหรือภาวะวิกฤติ 

หรือปัญหาที่เข้ามาเป็นผลโดยตรงจากการถูกปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกปล่อยปละละเลยทางจิตใจ จนเกิดความไม่มั่นคง 

ทางจิตใจแล้วเกิดความอ่อนแอทางจิตใจ ขาดความหวังที่จะผ่านพ้นวิกฤติ

 มงีานวจิยัเกีย่วกบัเด็กทีถ่กูทารณุกรรม เชน่ เราพบวา่การกระทำาความรนุแรง
ต่อเด็กมีผลต่อสมองทุกส่วน งานวิจัยในหลายๆ ประเทศพบว่าผลของ trauma 
(อาการทุกข์ทรมานใจ) รบกวนการทำางานของสมองอย่างมาก (Perry BD, 2001) 
เด็กก็จะมีภาวะอาการต่างๆ เหล่านี้เป็นเพราะว่าสมองไปจดจำา อย่างเช่นเด็ก 
มีอาการกลัว เด็กมีอาการไม่มั่นคงต่างๆ เป็นเพราะสมองจำาอย่างฝังแน่น 
ในเรื่องที่ถูกกระทำา (Shore, 1997)
 งานวิจัยของ Bremner และคณะ (1995) พบว่าสมองส่วนท่ีเรียกว่า  
hippocampus ซึ่งเป็นที่เก็บความจำาทั้งดีและไม่ดี ในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ทารุณกรรม 
ทำาร้ายจิตใจ ล่วงเกินทางเพศ ส่งผลให้ปริมาตรของสมองส่วนน้ีเล็กลง เราต้องดู 
ว่าเขาเหลือสมองส่วนไหนที่จะช่วยทำาให้สมองส่วนท่ีเสียไปทำางานได้ นั่นคือ 
เราต้องเยียวยาสมองส่วนอารมณ์ให้เขาสงบ ให้เกิดความสุข

(ที่ม�ข้อมูล : คัดลอกบ�งส่วนจ�กง�นวิจัย ก�รประเมินผลนโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ�
สำ�หรับเด็กด้อยโอก�ส : กลุ่มเด็กถูกละเมิดสิทธิโดย น�ยสรรพสิทธิ์  คุมพ์ประพันธ์ และ

น�งส�วพยงค์ศรี  ขันธิกุล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เสนอต่อสภ�ก�รศึกษ� พ.ศ.2553)
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บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง   

หยุดความรุนแรง..เริ่มต้นที่บ้าน

 “เดก็ทกุคนอยูด่ ีมสีขุ ปลอดภัยในครอบครวั ชมุชนและสงัคมแวดลอ้ม 
ที่ คุ้มครองและดูแล” ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการคุ้มครองเด็ก แต่การจะทำาให้เด็กๆ มีชีวิตอย่างปลอดภัยไร้ความรุนแรง 
ต้องเร่ิมจากที่ “บ้าน” ทำาอย่างไรจะให้บ้านปลอดภัยและไม่มีความรุนแรง มูลนิธ ิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำาแนะนำาสำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนี้ 

  เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย เช่น

  	วัยเด็กเล็ก วัยนี้จะสำารวจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ควรจัดสภาพแวดล้อม 

   ภายในบ้านให้ปลอดภัย และเด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง 

   ในระยะเอื้อมมือถึงหรือในสายตาเสมอ เพ่ือป้องกันอันตรายจากบุคคล 

   และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

  	วัยประถม คอยแนะนำาให้เด็กประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ก่ออันตราย 

   แก่ตนเอง ไม่ควรให้ไปไหนตามลำาพัง

  	วัยมัธยม สอนให้เด็กประเมินสถานการณ์อันตรายจากบุคคลต่างๆ  

   รู้จักระมัดระวัง หลีกเลี่ยงหรือหลบหลีก และขอความช่วยเหลือ 

   จากผู้ใหญ่ได้

  เข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็ก หากมีปัญหาให้ค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข

  หากพบพฤติกรรมท่ีผิดปกติจากพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก เช่น  

เด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กมีสมาธิสั้น มีความผิดปกติทางอาการ 

หรือโรคบางอย่าง ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ 

และปรับวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีเด็กเป็น ดีกว่าการคิดคาดเดาเอง 

ว่าเด็กดื้อ ต่อต้าน มีพฤติกรรมไม่น่ารัก ไม่เชื่อฟัง เพราะหากไม่เข้าใจอาจใช้วิธีการ 

เลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมและรุนแรงกับเด็กได้ 
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  ใช้วิธีการเชิงบวกดูแลเด็ก

  การตี เป็นเพียงการหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กเพียงชั่วขณะ 

เท่านั้น ไม่สามารถปรับพฤติกรรมของเด็กได้ หากจะปรับพฤติกรรมหรือส่งเสริม 

พฤติกรรมเดก็ ควรใชว้ธิกีารเชงิบวกกบัเดก็ ใหเ้ดก็ไดร้บัรูผ้ลของการกระทำานัน้ และเดก็ 

จะมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมนั้นๆ อย่างไร หรือบางครั้งการห้ามให้เด็กหยุดทำา 

บางสิ่งบางอย่างที่พวกเขากำาลังเล่นอย่างสนุกและยากที่จะหยุด อาจจะไม่ได้ 

รับความร่วมมือ พ่อแม่ควรใช้วิธีการเชิงบวกกับเด็ก เช่น

  	บอกถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่อยากจะเห็นหรืออยากให้ลูกทำา ด้วยคำาพูด 

   เชิงบวกแทนการตะคอกใส่

  	เรียกชื่อลูก และบอกให้ลูกทำาสิ่งนั้นด้วยนำ้าเสียงที่สงบแทนการตะโกน 

   ใส่ลูก เพราะการตะโกนจะทำาให้ลูกและพ่อแม่เกิดความเครียด

  	ให้คำาชื่นชม ยกย่องลูกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ลูกทำาได้ดีมาก ลูกจะชอบมาก 

   เพราะนั่นแสดงว่าพ่อแม่สนใจและสังเกตพวกเขาอยู่

  	คำาชมเชยเป็นหนึ่งในแรงเสริมทางบวก ซึ่งเป็นวิธีบำาบัดทางจิตวิทยาที่ใช้ 

   ปรับพฤติกรรม แรงเสริมทางบวกคืออะไรก็ตามที่เมื่อเกิดขึ้นตามหลัง 

   พฤติกรรมใดๆ แล้วจะทำาให้พฤติกรรมนั้นเกิดมากขึ้นในอนาคต คำาชมเชย 

   ที่จะใช้เป็นแรงเสริมทางบวกที่ได้ผลมากที่สุด ควรจะต้องมีองค์ประกอบ 

   ครบสามด้าน คือ  1. บอกพฤติกรรมที่เราจะชม 2. บอกความรู้สึกของเรา  

   3. บอกคุณลักษณะตัวอย่างเช่น วันนี้หนูล้างจานด้วยตนเอง แม่รู้สึก 

   ภูมิใจจัง อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเด็กที่มีความรับผิดชอบ

  ไม่ซํ้าเติมเด็ก

  เพราะการซำา้เตมิจะทำาให้เดก็คดิวา่ตนเองทำาไมไ่ด ้ทำาไมเ่กง่ และไมอ่ยากทำา 

สิ่งนั้น หากเด็กทำาไม่ได้ควรให้กำาลังใจและคอยส่งเสริม พร้อมให้คำาแนะนำา 

ที่ถูกต้อง เช่น หากพบว่าเด็กในบ้านทำานำ้าหก ผู้ใหญ่ควรเชิญชวนให้เด็กได้คิดแก้ไข

ปัญหา ด้วยการตั้งคำาถามชวนคิดว่า “ถ้านำ้าหกแบบนี้ เราจะทำาอย่างไรกันดี”

  หากเดก็ยังเล็กเกินไปไม่สามารถคิดและตอบเราได้ในขณะนั้น เราอาจพูด 
กบัเด็กว่า “หยบิผา้ขีร้ิว้ทีอ่ยูใ่นครวั มาเช็ดนำา้ทีห่กดว้ยกนันะคะ เด๋ียวแมจ่ะช่วยเอง” 
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  จากนั้นก็ตั้งคำาถามกับเด็กเพ่ือให้เขาคิดแก้ไขปัญหา โดยถามเด็กว่า  
“ครั้งหน้า ถ้าเราไม่อยากให้นำ้าหกอีก เราจะทำาอย่างไรดีคะ” 
  การแนะนำาแบบไม่ซำ้าเติมในข้อผิดพลาดของเด็ก เป็นการปลูกฝัง 
ให้เด็กแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เหตุและผล ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
  ไม่กล่าวโทษหรือลงโทษเด็ก แต่ควรหาวิธีการช่วยเหลือ
  การลงโทษโดยใชอ้ารมณ ์เชน่ ดา่ทอ หรอืทบุต ีเปน็การทำารา้ยทัง้ร่างกาย
และจิตใจ ส่งผลให้เด็กจดจำาและนำาความรุนแรงเหล่านั้นไประบายออกสู่คนอื่น 
ที่เขาไม่พอใจ ควรอธิบายด้วยเหตุผลว่าเด็กทำาผิดอะไร และให้เด็กได้คิด 
ทบทวนว่า ตัวเขาจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร
  ในกรณีท่ีเด็กทำาผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
ผูใ้หญค่วรทำาความเข้าใจเดก็ก่อนวา่เขาทำาสิง่น้ันไปเพราะอะไร  ใชท้ัง้การสอบถาม 
และการสังเกตพฤติกรรม พร้อมช่วยกันหาทางออกที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกัน  
หากต้องการที่จะปรับพฤติกรรมโดยการลงโทษ ผู้ใหญ่อาจตั้งข้อตกลงหรือ 
ทำากติกากับเด็กก่อน เช่น
  “แม่เข้าใจว่าลูกชอบเล่นคอมพิวเตอร์ แต่เล่นเสร็จแล้วต้องมาช่วยแม่ 
ล้างจานนะจ๊ะ จะเล่นกี่นาทีแล้วมาช่วยแม่ดีจ๊ะ” หรือ “แม่ให้ลูกเล่นคอม  
1 ชั่วโมงนะจ๊ะ แล้วมาช่วยแม่ล้างจาน ถ้าครบ 1 ชั่วโมงแล้วไม่มาช่วยแม่ ครั้งหน้า 
แม่จะลดเวลาให้ลูกเล่นคอมเหลือแค่ 30 นาทีนะจ๊ะ”
  รู้เทา่ทนัอารมณข์องตนเอง จดัการอารมณอ์ยา่งเหมาะสม เปน็ตวัอยา่งทีด่ ี
ให้กับลูก
  เป็นเรื่องปกติท่ีเด็กอาจมีช่วงเวลาท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
เมื่อเขารู้สึกเหนื่อย หิว ง่วง หรืออ่อนล้าจากการเล่น ซ่ึงอาจทำาให้พ่อแม่รู้สึก 
หงุดหงิดโมโหได้ เมื่อต้องอยู่ที่บ้านกับลูกตลอดเวลาหากพ่อแม่ไม่สามารถ 
ระงับอารมณ์ตนเองได้ อาจกระทำาความรุนแรงกับเด็กทั้งทางร่างกายและ 
จิตใจได้ พ่อแม่สามารถรับมือได้ด้วยวิธี 

 - หยุดตัวเองชัว่คราว เม่ือพอ่แม่รู้สกึวา่ตัวเองเร่ิมมอีารมณ์โกรธ หรือโมโห ใหห้ยุดตวัเอง  
10 วนิาที แล้วหายใจเขา้ออกชา้ๆ 5-10 คร้ัง แลว้ค่อยพยายามจดัการพฤตกิรรมที่ไมเ่หมาะสม 
ของเด็กด้วยอาการที่สงบ
 - สร้างข้อตกลงร่วมกันกบัเดก็ พอ่แม่ควรมีการทำาขอ้ตกลงร่วมกนักบัลูกถงึพฤติกรรม
หรือสิ่งที่ลูกทำา หากลูกสามารถทำาได้ตามข้อตกลงจะได้รับรางวัล
 - การให้เวลากับลูก ช่ืนชมลูก ใช้วิธีการเชิงบวก จะช่วยลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของลูกได้
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 * ในขณะเดียวกันเมื่อลูกมีอารมณ์ความรู้สึก สิ่งท่ีเราต้องทำาความเข้าใจ  

คืออารมณ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดข้ึน  “เป็นเรื่องธรรมชาติ”  พ่อแม่ควรช่วยลูกให้รู้จัก 
อารมณ์และจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น การจัดการกับอารมณ์ไม่ได้เกิดจากคำาส่ัง   
“เงียบ” “หยุดเดี๋ยวนี้” “จะร้องทำาไม” “ไม่เห็นน่ากลัวเลย” “เรื่องแค่นี้เอง”  
“เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งนะ” ฯลฯ 
 1.  การชว่ยใหล้กูรูจ้กัอารมณข์องตนเอง ดว้ยคําถาม หรอืพดูสะทอ้นอารมณ ์
  “ตอนนี้หนูรู้สึกยังไง”  “ดูเหมือนหนูจะกำาลังโกรธมาก”  “หนูคงเสียใจมาก 
ที่พี่เค้ามาหยิบของโดยไม่ขอ”
 2. แสดงความเข้าใจทําให้รู้สึกว่าการมีอารมณ์เป็นเรื่องเข้าใจได้ 
    “หนูเสียใจได้นะ ใครๆ ก็เสียใจได้” “เป็นแม่ก็คงรู้สึกโกรธเหมือนกัน”
 3. เสนอวิธีที่จะช่วยจัดการอารมณ์และพฤติกรรม 
  “เวลาโมโห เราไม่ตีคนอื่น หนูมาขีดๆ บนกระดาษนี้แทนมั้ย” “เวลาโกรธ 
แมช่อบเปา่เจา้ตัวโกรธออกไป” (สอนเรือ่งลมหายใจ) “หนสูงบตรงนีก้อ่น แมน่ัง่อยูต่รงนี ้ 
รีบหยุดร้องไห้แล้วมาคุยกับแม่นะ” “แม่กอดอยู่นะ หายเจ็บแล้วเราหยุดร้องกันนะ”
   การช่วยให้ลูกรู้จักอารมณ์ และสอนการจัดการอารมณ์ เป็นหน้าท่ีของ 
พ่อแม่ แต่การสอนที่ดีที่สุดคือ การสอนด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี

 (*ทีม่� : เพจเลีย้งลกูนอกบ�้น แพทยห์ญิงจริ�ภรณ ์อรณุ�กูร กมุ�รแพทย์เวชศ�สตร ์
วัยรุ่น คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี https://www.bangkoklife.com/ 

HappyLifeClub/th/SukRobDan/detail/1)
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  หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่รุนแรงให้เด็ก 
  เพราะอาจทำาให้เด็กซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงและได้รับอันตราย 
จากของเล่นได้ ควรจะหาของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการและสอดคล้องตามวัย 
ของเด็ก ของเล่นที่ดีที่สุดสำาหรับลูก คือ การที่พ่อแม่นั่งเล่นกับลูก ใช้เวลาร่วมกับลูก 
  หลีกเลี่ยงการเสพสื่อที่มีความรุนแรงทั้ง เกม วิดีโอ ทีวี ออนไลน์ 
  ไม่ปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกินความจำาเป็น  
เพราะส่งผลเสียต่อเด็กมากมาย ไม่ว่าเป็นร่างกายไม่พัฒนาตามวัย ไม่มีสมาธิ  
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หงุดหงิดง่าย ขาดทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหา ขาดความ 
สัมพันธ์กับผู้อื่น หากจะให้เด็กเล่น ควรมีการทำาข้อตกลง กำาหนดเวลากติกาการเล่น 
ทีช่ดัเจน และมกีจิกรรมเสรมิให้เดก็ไดท้ำา เช่น การออกกำาลังกาย เล่นดนตร ีศลิปะ ฯลฯ
 ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichildrights.org



หยุดการรังแกกัน และความรุนแรงในโรงเรียน

 ทุกวันนี้ปัญหาการรังแกกันหรือกลั่นแกล้งของเด็ก เป็นปัญหาความรุนแรง 
อนัดบัตน้ๆ ท่ีเกดิขึน้ในโรงเรยีน ซึง่ผูใ้หญอ่าจคดิว่าเปน็เรือ่งเลก็ๆ แคเ่ลน่ หรือหยอกกัน  
แต่สำาหรับเด็กถือเป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ 
ให้ช่วยจัดการปัญหาอย่างทันท่วงทีและยุติปัญหาอย่างถาวร  พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
และคุณครู มีบทบาทสำาคัญที่จะช่วยป้องกันให้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนนั้นหมดลงได้ 

การรังแกมีหลายแบบและทําซํ้าๆ ต่อเนื่อง

 การรงัแก มหีลายรปูแบบ  เชน่ การชกตอ่ย 
ทำาร้ายร่างกาย (การรังแกทางกาย)   การแซว 
ล้อเลียน (การรังแกทางวาจา) การข่มขู่ บังคับ หรือการกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่ม 
ทำากิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน (การรังแกทางจิตใจ) และการส่งข้อความข่มขู่  
หรือล้อเลียนทางโทรศัพท์หรือทางคอมพิวเตอร์โดยใช้อีเมล์ (การรังแก 
ทางอินเตอร์เน็ต) โดยปกติแล้วการรังแกจะกระทำาซำ้าแล้วซำ้าอีกติดต่อกันเป็น 
ระยะเวลานาน บางครั้งอาจติดต่อกันนานถึงสองสามปี

สัญญาณเตือนภัย

 สัญญาณซึ่งอาจบ่งบอกถึงการถูกรังแก มีดังต่อไปนี้
  ลูกกลับม�จ�กโรงเรียนโดยเสื้อผ้� สมุดหนังสือ 
  หรือข้�วของฉีกข�ด ชำ�รุด หรือสูญห�ยเป็นบ�งส่วน
  ร่�งก�ยมีรอยบ�ดแผล ฟกชำ้� หรือถลอกที่ไม่ทร�บส�เหตุชัดเจน
  มีเพื่อนน้อย หรือไม่มีเลย
  มีอ�ก�รกลัวก�รไปโรงเรียน กลัวก�รเดินไป-กลับโรงเรียน ก�รข้ึนรถรับส่ง 
  นักเรียน หรือก�รเข้�ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ (เช่น ก�รเข้�ร่วมชมรมต่�งๆ)
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 	ไป-กลับโรงเรียนโดยใช้ท�งอ้อม ซึ่งดูแล้วไม่มีเหตุผลสมควร
 	ไม่สนใจทำ�ก�รบ้�นและผลก�รเรียนตกตำ่�อย่�งกะทันหัน
  มีท่�ท�งเศร้� หงุดหงิดง่�ย นำ�้ต�คลอ หรือหดหู่ หลังกลับม�จ�กโรงเรียน
  บ่นว่�ปวดหัว ปวดท้อง หรือมีคว�มเจ็บป่วยด้�นอื่นอยู่บ่อยๆ
  มีปัญห�นอนไม่หลับ หรือฝันร้�ยบ่อยๆ
  ไม่เจริญอ�ห�ร
  มีท่�ท�งกังวลหรือน้อยเนื้อตำ่�ใจ

หากลูกถูกรังแก พ่อแม่จะทÓอย่างไร?

 1. ใหค้ว�มสนใจดแูลลกูของตนเองเปน็พเิศษ ใหก้ำ�ลงัใจและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับก�รรังแกกันที่เกิดขึ้น 
  - ฟังรายละเอียดจากลูกว่า การรังแกนั้นเกิดข้ึนอย่างไร ซักถามหรือ 
ขอให้ลกูเลา่วา่มใีครเกีย่วขอ้งบ้าง และการรงัแกแตล่ะครัง้มพีฤตกิรรมอะไรเกีย่วขอ้ง 
  - อยา่ตำาหนหิรอืกลา่วโทษลกูทีถ่กูรังแก ควรแสดงความเหน็อกเหน็ใจลกู  
บอกเขาว่าการรังแกเป็นสิ่งที่ผิดและพ่อแม่ดีใจที่เขากล้าเล่าให้ฟัง ถามความเห็น
เขาว่าควรดำาเนินการอย่างไรจึงจะช่วยได้ ให้คำามั่นเขาว่าท่านจะคิดดูให้ดี ว่าควร
จะดำาเนินการอย่างไร และจะบอกเขาทุกครั้งก่อนที่พ่อแม่จะทำาอะไรต่อไป

ผลของการถูกรังแก

 การรังแกอาจกอ่ใหเ้กดิผลภายหลงัท่ีรา้ยแรง  เด็กท่ีถกูรงัแก 
อาจมีลักษณะดังต่อไปนี้มากกว่าเด็กคนอื่น
 	หดหู่ เหงา กังวลใจ
  น้อยเนื้อตำ่าใจ รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
  ขาดเรียน ผลการเรียนตกตำ่า
  รู้สึกไม่สบายทางร่างกาย
  มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
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 2. ติดต่อครูหรือครูใหญ่ของลูก
  - พยายามควบคุมอารมณ์ แล้วให้เฉพาะ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถูกรังแกของลูก ใคร ทำาอะไร  
เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร   
  - ยำ้าความตั้งใจ ว่าท่านต้องการร่วมมือกับ 
บุคลากรของโรงเรียนหาทางออกเพื่อยุติการรังแกกัน  
ทั้งเพื่อลูกของท่านและเด็กคนอื่นๆ
  -  มีความคาดหวังให้การรังแกยุติลงเสมอ พูดคุยกับลูกและบุคลากร 
ของโรงเรียนอย่างสมำ่าเสมอเพื่อติดตามดูว่าการรังแกได้หยุดลงหรือไม่ หากยัง 
ไม่ยุติ ควรติดต่อผู้มีอำานาจหน้าที่ในโรงเรียนอีกที

 3. ช่วยลูกให้มีก�รปรับตัวรับมือกับก�รถูกรังแกจ�กผู้อ่ืน
  - ช่วยพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ 
ที่เขามีอยู่ให้เต็มที่ การทำาเช่นนี้จะช่วยให้ลูกมีความม่ันใจ 
มากขึ้น เมื่ออยู่ท่ามกลางหมู่เพ่ือน (เพราะคนที่มั่นใจ 
ในตนเอง จะมทีา่ทางท่ีทำาให้คนอืน่ๆ  ไมอ่ยากหรือไมก่ล้ารงัแก)
  - สนับสนุนให้ลูกติดต่อคบหากับเพื่อนนักเรียนที่เป็นมิตรในห้องเรียน   
ครูของลูกอาจแนะนำาได้ว่านักเรียนคนไหนน่าคบเป็นเพื่อน น่าใช้เวลาด้วย 
หรือทำางานร่วมด้วย
  - สอนวธิกีารสรา้งความปลอดภยัใหลู้ก สอนใหเ้ขารูวิ้ธขีอความชว่ยเหลอื 
จากผู้ใหญ่เม่ือเขารู้สึกว่าถูกคุกคาม พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับบุคคลที่เขาสามารถ 
ขอความช่วยเหลือได้และซ้อมบทสนทนาว่าควรพูดอย่างไร   ยืนยันกับลูกว่า  
การแจ้งเหตุรังแกกันนั้นไม่เหมือนกับการ ‘ขี้ฟ้อง’
  - หัวใจสำาคัญคือ บ้าน  โปรดทำาให้แน่ใจว่าลูกได้รับบรรยากาศในบ้าน 
ที่เป่ียมด้วยความรักและความปลอดภัย ซึ่งสามารถเป็นท่ีหลบภัยของเขาได้ 
ทั้งทางกายและใจ  สื่อสารกันอย่างสมำ่าเสมอ
 *ท่ีม�ข้อมลูจ�ก : คูมื่อรบัสถ�นก�รณเ์ด็กรงัแกกนัในโรงเรียน สำ�หรับพอ่แม ่
ทีล่กูถกูรงัแก : ลกูฉนัถูกรังแก ทำ�อย�่งไรด ี ผู้เรยีบเรียง ผศ.ดร.สมบตั ิต�ปัญญ�  
ผู้จัดทำ�มูลนิธิส�ธ�รณสุขแห่งประเทศไทย (มสช.)
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คุณครูควรทÓอย่างไรในวันที่นักเรียนคนหนึ่งถูกกลั่นแกล้ง*

 คุณครูคืออีกหนึ่งคนสำาคัญที่จะช่วยยุติเรื่องการรังแกกัน 
ของเด็ก สิ่งที่คุณครูสามารถทำาได้ คือ
 1) สิง่ทีค่รทูำาไดท้นัทกีค็อื การรบัฟงัและแสดงความเหน็ใจ  
โดยครูต้องเอาใจเด็กมาใส่ใจครู  อย่ามองเพียงในมุมมอง 
ของครูอย่างเดียว ครูแสดงความเข้าใจและเห็นใจเด็ก แค่น้ัน 
ก็ทำาให้เด็กรู้สึกดีขึ้นมากแล้ว
 2) ครูควรต้องมีหลักการที่ถูกต้องในเรื่องของการกลั่นแกล้งรังแกกัน 
ในโรงเรียนก่อน นั่นก็คือ
  “ไม่ยอมรับการกลั่นแกล้งให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ และมองว่า 
เร่ืองการกล่ันแกล้งเป็นเรื่องจริงจัง” อย่ามองว่าการกลั่นแกล้งรังแกเป็นเรื่องเล็กๆ 
ไม่มีอะไร
 3)  การจัดการต่อไป อยากให้แบ่งเป็นส่วนของเด็กท่ีถูกแกล้ง กับเด็กท่ีไป 
แกล้งเพ่ือน
  – “เด็กที่ถูกแกล้ง” ครูควรทำาให้เด็กมีความรู้สึก “ปลอดภัย”  
จากการถูกแกล้ง  ให้เขารู้สึกว่า เขามีที่พึ่ง อย่างน้อยก็พึ่งพาทางใจ เริ่มท่ีพูดคุย 
กับเด็ก ให้เด็กได้ระบายความรู้สึกแย่ๆ ที่ถูกเพื่อนแกล้งก่อน การที่คร ู
รับฟังโดยยังไม่ต้องรีบแนะนำาอะไร แค่นั้นก็ทำาให้เด็กรู้สึกดีขึ้นมาก 
ควรเรียกพ่อแม่เด็กมารับรู้ปัญหาร่วมกัน เพื่อพ่อแม่จะได้ 
เป็นกำาลังใจให้เด็กด้วย
  แล้วช่วยกันคิดถึงวิธีการจัดการ  ตรงนี้ลองเปิด
โอกาสให้เด็กคิดเองก่อน ถ้าเป็นไปได้การที่ให้เขาลองคิด
วิธีจัดการเอง แล้วไปลองทำาดูว่าได้ผลเป็นอย่างไร ก็จะเป็น
ประสบการณ์ที่ดีและได้เรียนรู้
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 เด็กบางคนอาจมีผลกระทบจากการถูกแกล้ง เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า  

จนทำาใหม้ผีลกบัการใชช้วีติ เชน่ ไมอ่ยากไปโรงเรยีน การเรยีนตกลง เดก็กอ็าจตอ้ง 

รับการประเมินรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ

 – “เดก็ท่ีไปแกลง้เพือ่น” คนภายนอกมกัจะมองเด็กกลุม่นีด้ว้ยสายตาตำาหน ิ

แต่เมื่อครูเป็นผู้ใหญ่ ส่ิงที่ต้องตระหนักคือ จะทำาอย่างไรเพื่อปรับพฤติกรรม 

เด็กกลุ่มนี้ให้ดีข้ึน  โดยสร้างแรงจูงใจให้เด็กเต็มใจจะปรับปรุงตัว ไม่ต่อต้าน 

หรือรู้สึกว่าครูตำาหนิหรือบังคับ ตรงนี้ก่อนที่ครูจะตั้งป้อมดุและตำาหนิเด็ก ครูควร

ตั้งสติ พูดคุยกับเด็กด้วยการไม่ใช้อารมณ์

มองหาสาเหตุที่มาที่ไปของการที่เด็กไปแกล้งเพื่อน 

พบบ่อยๆ ที่เด็กท่ีชอบแกล้งเพ่ือนน้ันอาจมี 

ภาวะทางจติเวชบางอย่างอยู่ เชน่ ความเครยีด 

จากครอบครัว การกดดันจากกลุ่มเพื่อน  

(เพื่อนชวนกันไปแกล้ง ไม่กล้าปฏิเสธตรงนี ้

ต้องหาหัวโจกที่เป็นคนเร่ิมแกล้งก่อน)  

เด็กบางคนเป็นสมาธิสั้น (เลยชอบแหย่เพื่อน  

ถ้ารักษาแล้วก็แกล้งเพื่อนน้อยลง) เด็กบางคนอาจยังเด็กหรือไม่ค่อยมีคนปลูกฝัง

เรื่อง “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา” ดังนั้น ครูควรหาสาเหตุก่อน ไปจัดการที่ตรงนั้น

 แน่นอนการเรียกพ่อแม่ของเด็กที่ไปแกล้งเพื่อนมารับทราบด้วยก็ดี (แต่อย่า 

ทำาให้พ่อแม่รู้สึกเหมือนเป็นการเรียกเพ่ือมาต่อว่า แต่ควรสร้างความรู้สึกว่า  

เรียกเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อช่วยไม่ให้เด็กไปแกล้งคนอื่นอีก)

 นอกจากนัน้ควรจะมกีารทำาโทษตามสมควร เพือ่ให้เด็กได้เรยีนรูก้ารรบัผดิชอบ 

และผลของการกระทำา แต่ควรเน้นให้เด็กรู้ว่าที่ทำาโทษไม่ใช่ว่าเขาเป็นเด็กไม่ดี   

แต่การกระทำาบางอย่างของเขาที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่ยอมรับ ทำาให้เด็กรู้ว่า 

เขาก็มีโอกาสปรับปรุงตัว ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กไม่ดี
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 4) ครคูวรจะสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนและโรงเรยีนใหเ้กดิความปลอดภยั 
ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาถูกแกล้ง เขาสามารถไปพูดคุยกับครูได้ ครูควรมีการปลูกฝัง 
ให้เด็กรู้จักเห็นใจคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดในมุมมองของคนรอบข้าง  
อาจจะผา่นการเลน่เกม การจำาลองสถานการณ์จริง ว่าถ้าเขาอยูใ่นบทบาทของคนที่ 
ถูกแกล้ง บทบาทคนที่ไปแกล้งคนอื่น จะมีความรู้สึกอย่างไร
 5)  มโีปรแกรมในโรงเรยีนทีส่อนเร่ืองของการจดัการกบัอารมณ ์การแกป้ญัหา 
เฉพาะหน้าเวลาถูกเพื่อนแกล้ง ฯลฯ
 6)  ครูควรจะเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่แกล้งเด็ก มีครูบางคนเรียกเด็กด้วย 
สมญานามต่างๆ ตามลักษณะเด็ก (เช่น เด็กคนหนึ่งสมมติว่าช่ือ “สุพร”แต่เด็ก 
มีรูปร่างอ้วน ครูเรียกเด็กว่า “สุกร”) เพื่อนในห้องก็เลยล้อเลียนตามไปด้วย  
แบบนี้ก็ไม่ดี

(*ที่ม�ข้อมูล: เพจเข็นเด็กขึ้นภูเข�  #หมอมินบ�นเย็น)

**บทบาทครู กับการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทÓความรุนแรง  

 1. เมื่อทราบว่าเด็กถูกทำาร้ายไม่ว่าตัวเด็กมาเล่าเองหรือครูสังเกตเห็น 
ความผิดปกติ สิ่งแรกคือครูต้องแสดงให้เด็กรับรู้ว่าครูเชื่อเด็ก แม้จะยังไม่สามารถ
สืบค้นว่าเป็นเร่ืองจริงหรือไม่ก็ตาม และสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กว่าจะได้รับ 
ความช่วยเหลือให้ปลอดภัย
 2. สืบค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็น
  • รายละเอียดของความเสียหายของเด็ก
  • พยานหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้กระทำา  
   หรือร่วมกันกระทำา
  • กระบวนการทารุณกรรมเด็กมีขั้นตอนอย่างไร  
   ถูกกระทำากี่ครั้ง
  • ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็ก ต่อครอบครัว
 3. บันทึกคำาพูดที่เด็กพูดเวลาสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ควรบันทึก คือ
  • วัน เวลา สถานที่ที่สัมภาษณ์เด็ก
  • สิง่ทีส่งัเกตเหน็ เชน่ ร่องรอยบรเิวณรา่งกาย พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง 
   ของเด็ก
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  • ถ้าสามารถถ่ายภาพได้ควรถ่ายภาพเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน  
โดยเฉพาะบาดแผลตามร่างกาย บางกรณีอาจบันทึกเทปคำาพูดของเด็กไว้  
แต่ต้องขออนุญาตจากเด็กก่อนเพื่อให้เด็กรับรู้ว่าจะนำาไปทำาอะไร
 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็ก 
โดยแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราช- 
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หรือหน่วยงานเอกชนที่ทำางานด้านเด็ก  
โรงพยาบาล หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ

สิ่งที่ครูต้องรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  คือ

 • ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวเด็กผู้เสียหาย ได้แก่  
ชือ่ นามสกลุ ชือ่เลน่ วันเดอืนปเีกิด ขอ้มูลบดิา/มารดา/
ผูป้กครอง ทีอ่ยูข่องเดก็ การศึกษาของเดก็ ครปูระจำาชัน้  
โรงเรียน และอื่นๆ
 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย ได้แก่ เด็ก
ถูกทำาอะไร เริ่มถูกกระทำาตั้งแต่เมื่อไหร่ สถานที่เกิดเหตุ 
สภาพร่างกายเดก็เปน็อยา่งไร (เชน่ มบีาดแผลหรอืไมอ่ยา่งไร หรอืมีอาการเจบ็ปว่ย 
หรือไม่อย่างไร) สภาพจิตใจของเด็กเป็นอย่างไร และอื่นๆ
 • ขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัผูต้้องสงสยั ได้แก ่ชือ่ นามสกลุ ความสมัพนัธก์บัเดก็
และครอบครัว และอื่นๆ
 • ข้อเท็จจริงอื่นๆ ได้แก่ ครูทราบเรื่องได้อย่างไร ทราบเมื่อไร หลังจาก 
ทราบเร่ืองครูดำาเนินการอะไรบ้าง ความต้องการของผู้แจ้งในการแจ้งเร่ือง  
และอื่นๆ

 (**ที่ม�ข้อมูล: ม�ตรฐ�นโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
โครงก�รโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก)
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คนในสังคมกับการปกป้องเด็กจากความรุนแรง

 พระร�ชบัญญตัคิุม้ครองเด็ก ม�ตร� 29  

ระบุว่� “ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพ

จําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครอง

สวัสดิภาพตาม หมวด 3 และหมวด 4  

จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและ 

แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24  

โดยมิชักช้า” ห�กเป็นท่ีปร�กฏชัดหรือน่�สงสัยว่�เด็กถูกท�รุณกรรมหรือเจ็บป่วย

เนื่องจ�กก�รเลี้ยงดูโดยมิชอบ ก�รแจ้งหรือก�รร�ยง�นต�มม�ตร�นี้ เมื่อได้กระทำ�

โดยสุจริตย่อมได้รับคว�มคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งท�งแพ่ง ท�งอ�ญ�หรือ 

ท�งปกครอง

 ประชาชนทั่วไป และรวมถึงตัวคุณเอง ถือเป็นพลังที่สําคัญ 

ในการปกปอ้งคุม้ครองเดก็ “เพียงคุณใส่ใจ สังเกต เฝา้ระวงั และไมเ่พกิเฉย”   
หากพบเห็นเหตุการณ์หรือเพียงสงสัยว่าเด็กถูกกระทําด้วยความรุนแรง 

ทุกรูปแบบ สิ่งที่คุณสามารถทําได้ คือ 

 1. ช่วยเด็กให้ปลอดภัย ห�กพบเห็นเด็กกำ�ลัง

ถูกใช้คว�มรุนแรงต่อหน้�ต่อต� ให้เข้�ไปช่วยเหลือเด็ก 

ได้ทันทีหรือบอกกล่�วให้หยุดก�รกระทำ�หรือขอคว�ม

ช่วยเหลือจ�กคนที่อยู่แถวนั้น เช่น ตำ�รวจ ผู้ใหญ่บ้�น  

แตค่ณุตอ้งคำ�นงึถงึคว�มปลอดภยัของตวัคุณและเดก็ด้วย 

ห�กไม่ปลอดภัยให้โทรศัพท์แจ้งเหตุ
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 2. แจ้งเหตุไปยังหน่วยง�น เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ส�ยด่วน 1300 

ซึ่งมีเจ้�หน้�ที่รับเร่ืองตลอด 24 ชั่วโมง (ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ ก�รแจ้งเหตุ)  

หรือบ้�นพักเด็กและครอบครัวของแต่ละจังหวัด 

 3. กรณีที่คุณสงสัยว่�เด็กข้�งบ้�น อ�จจะถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรง 

จ�กผู้ดูแลหรือคนในครอบครัว เช่น มีเสียงร้องไห้ของเด็กดังตลอดเวล� หรือ  

ร้องไห้ในช่วงเวล�ใดเวล�หนึ่งเป็นประจำ�ขณะที่ผู้ดูแลก็อยู่ด้วย เสียงผู้ดูแล 

ดุด่� ทำ�ร้�ยเด็ก หรือกรณีที่เด็กถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่คนเดียว หรืออยู่กับเด็ก

ด้วยกันต�มลำ�พังโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ส�ม�รถโทรศัพท์แจ้งไปยัง ศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม 1300 ได้เช่นกัน

แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ต้องบอกอะไรบ้าง?

 1. ใคร? : บอกข้อมูลส่วนตัวที่สำ�คัญ ทั้งของผู้ถูกกระทำ� และผู้กระทำ� 

เช่น ชื่อ-สกุล อ�ยุ ที่อยู่ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์  กรณีที่ผู้แจ้งรู้ข้อมูล ข้อมูลส่วนนี ้

มีคว�มสำ�คัญเพร�ะจะช่วยให้เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถลงพื้นที่เข้�ไปช่วยเหลือเด็ก 

ได้อย่�งทันท่วงที แต่ห�กไม่ทร�บให้แจ้งพิกัดและร�ยละเอียดอื่น

 2. ทำ�อะไร/ ทำ�อย่�งไร? :  บอกเล่�เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น ว่�ผู้กระทำ� 

ทำ�อะไรเด็กบ้�งและทำ�อย่�งไร เช่น พ่อทำ�ร้�ยร่�งก�ยลูกด้วยคว�มรุนแรง  

ใช้ไม้กว�ดตีต�มตัวเด็ก จนเกิดบ�ดแผล 

 3. ที่ไหน?  : สถ�นที่เกิดเหตุ เช่น บ้�น โรงเรียน วัด ห้องนำ้� ฯลฯ 

 4. เมื่อไหร่? : วัน เวล� ที่มีก�รใช้คว�มรุนแรง 

 5. คว�มประสงค์ของผู้แจ้งเหตุ : บอกคว�มต้องก�รกับเจ้�หน้�ที่ 

ว่�เร�ต้องก�รให้ช่วยเหลืออย่�งไร เช่น ขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ  

ขอใหเ้ข�้ไปชว่ยเหลอืเดก็ทนัท ีขอคำ�แนะนำ�เพ่ือไปบอกเพือ่นบ�้น 

 6. บอกข้อมูลของผู้แจ้งเหตุ :  ให้ผู้แจ้งเหตุบอก  

ชื่อ-น�มสกุล ช่องท�งก�รติดต่อกลับไว้กับเจ้�หน้�ที่ กรณีที ่

เจ้�หน้�ที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูล 

ของผู้แจ้งจะถูกปิดเป็นคว�มลับเพื่อคว�มปลอดภัย
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กรณีที่คุณได้รับแชร์คลิปวิดีโอ หรือ ภาพเด็กถูกกระทําความรุนแรง  

หรือได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่คุณควรทํา คือ 

 1. เช็คก่อนแชร์ ตรวจสอบว่�ภ�พหรือคลิปวิดีโอนั้นเป็นเหตุก�รณ์ 

ทีเ่กดิขึน้และเดก็ไดร้บัคว�มชว่ยเหลอืแลว้หรอืไม ่ หรอืเป็นเหตกุ�รณท์ีเ่พิง่เกดิขึน้

และยังไม่มีหน่วยง�นใดช่วยเหลือ 

 2. สง่ตอ่เจ้�หน้�ที ่จ�กขอ้1 ห�กเปน็ภ�พหรอืวดิโีอเก�่ ใหแ้จง้ตอ่ผูโ้พสต ์ 

เพื่อหยุดก�รเผยแพร่หรือส่งต่อ แต่ห�กเป็นเหตุก�รณ์ใหม่ ให้ส่งภ�พหรือ 

คลิปวิดีโอนั้นไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กทันที 

 3. บอกข้อมูล ร�ยละเอียดเช่นเดียวกับก�รแจ้งเหตุท�งโทรศัพท์  

(ห�กคุณรู้หรือมีข้อมูล) ห�กไม่มีข้อมูลให้แจ้งกับผู้โพสต์ภ�พหรือคลิปวิดีโอ 

ให้เป็นผู้ส่งข้อมูลแจ้งเหตุแทนก�รโพสต์แชร์บนไทม์ไลน์ 

 4. คิดก่อนโพสต์ บ�งครั้งคุณเห็นภ�พและคลิปวิดีโอแล้วรู้สึกสงส�รเด็ก  

และโกรธผู้กระทำ� อ�จทำ�ให้คุณไม่ทันคิดเขียนโพสต์ต่อว่�ผู้กระทำ� คุณต้อง 

ระมัดระวังเรื่องก�รใช้ภ�ษ�จะต้องไม่ส่อเสียด เปรียบเปรย ดูถูก ใช้คำ�หย�บค�ย 

หรือทำ�ให้เด็กและครอบครัวได้รับคว�มอับอ�ย 

1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (SAC) สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ 

 ให้บริการ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน 

 ➡ 10 ปัญห�เร่งด่วน : คว�มรุนแรงในครอบครัว ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ก�รค้�มนุษย์ ปัญห�ผู้ได้รับผลกระทบจ�กย�เสพติด คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง คนขอท�น 

เด็กและเย�วชน บุคคลสูญห�ย ผู้สูงอ�ยุ คนพิก�ร 

หน่วยงานที่รับแจ้งเหตุเด็ก

ถูกกระทÓความรุนแรง
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 ➡ ช่องทางการติดต่อ 

 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ส�ยด่วน 1300 กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ 

คว�มมั่นคงของมนุษย์

 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวงคลองมห�น�ค 

เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย กรุงเทพมห�นคร 10100

 โทรศัพท์ : 1300   

 โทรส�ร : 02 659 6352, 6535

 Email : oscc1300.m@m-society.go.th    

 Facebook fanpage : ส�ยด่วน 1300 พม.

 Line ID : sac1300news

SC A N  Q R  CO DE

 2. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

 ➡ ช่องทางการติดต่อ 

 ที่อยู่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่�พระ 

เขตบ�งกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

 โทรศัพท์ : 02 412 0739  02 412 1196 

 โทรส�ร : 02 412 9833 

 Email : cpcrheadoffice1981@gmail.com

 Facebook fanpage : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 www.thaichildrights.org 
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สื่อมวลชนกับการปกป้องสิทธิเด็ก

 นอกจ�กพลงัของประช�ชนแลว้  

พลังของส่ือมวลชนก็มีคว�มสำ�คัญ  

เพร�ะบ�งครัง้เดก็ทีถ่กูกระทำ�คว�มรนุแรง 

ได้รบัคว�มช่วยเหลอื เพร�ะก�รเผยแพร ่

ข่�วของสื่อมวลชน ทั้งนี้ก�รเผยแพร่

ข่�วควรกระทำ�อยู่บนพื้นฐ�นก�รคำ�นึงถึงสิทธิของเด็ก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ต่อก�รดำ�เนินชีวิตของเด็กและครอบครัวด้วย 

 จ�กคู่มือก�รร�ยง�นข่�วสิทธิเด็กบนสื่อออนไลน์ ได้นำ�เสนอแนวท�ง 

ก�รร�ยง�นข่�วเด็กที่ถูกกระทำ� ไว้ดังนี้ 

ด้าน DO / ข้อควรปฏิบัติ DON’T / ไม่ควรปฏิบัติ

ด้านอัตลักษณ์

-ปกปิดตัวตนของเด็กและคนใกล้ชิด  

โดยใช้นามสมมติที่ไม่เชื่อมโยงถึงตัวเด็ก

-ใช้คำาเรียกผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิด 

ทีไ่ม่เช่ือมโยงถงึตวัเดก็ เชน่ เรียกวา่ พอ่ แม ่

ครู คนร้าย ฯลฯ โดยไม่ระบุชื่อ-นามสกุล

-*เผยแพร่ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่  

ทีเ่รียน ทีท่ำางาน เสียง ฯลฯ ของเดก็  

ผูป้กครอง หรือคนร้ายทีท่ำาใหล่้วงรู้

ถงึตัวเดก็ ยกเวน้กรณีเดก็สูญหาย 

แต่ต้องไม่ส่งผลเสียต่อเด็ก

ด้านภาพ

-นำาเสนอภาพวาด ภาพการ์ตูน ปกปิดตัวตน 

ของเด็ก หรือใช้คำาบรรยายแทนภาพเด็ก

-กรณีเด็กเสียชีวิตอาจเผยแพร่ภาพ 

หนา้ตรงขณะมชีีวติได ้แตต้่องไม่กอ่ใหเ้กิด

ความเสียหายแก่เด็กและครอบครัว หรือ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

-*เผยแพร่ภาพหรือคลิปท่ีทำาให้

เกิดความเสียหายแก่เดก็ ครอบครัว 

ผู้กระทำาความรุนแรงในครอบครัว

และภาพหรือคลิปของเด็กที่ถูก 

ล่วงละเมดิทางเพศ รวมถงึภาพใดๆ  

ที่จะทำาให้รู้ถึงตัวเด็กได้

-**เผยแพร่ภาพหรือคลิปเก่ียวกบั 

เด็กที่ลามก อนาจาร โป๊เปลือย  

อุจาด ส่ือถึงเร่ืองเพศ
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ด้าน DO / ข้อควรปฏิบัติ DON’T / ไม่ควรปฏิบัติ

ด้านเนื้อหา

-นำาเสนอรายละเอียด ข้อเท็จจริง  

หรือพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน ์

ต่อตัวเด็ก ไม่ละเมิดสิทธิหรือสร้าง 

ความเสียหายแก่เด็กและครอบครัว

-*เผยแพร่ข้อมูลที่ทำาให้เกิด 

ความเสียหายแก่เด็ก ครอบครัว 

หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

-เผยแพร่เร่ืองราวท่ีซำ้าเติม 

ความทกุข์ของเดก็ และครอบครัว

-นำาเสนอข่าวหรือเรื่องราวโดยใส่

ความคิดเหน็ส่วนตัว ตดัสินตัวเดก็ 

และครอบครัวในเชิงลบ หรือ 

นำาเสนอเกินกวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏ

ด้านการใช้คำา
-ระมัดระวังการใช้ภาษา คำานึงถึงสิทธิ

มนุษยชน จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคุณ 

ของเด็กและครอบครัว

ใช้คำาบรรยายท่ีรุนแรงกระทบ

กระเทือนจิตใจ เช่น ถูกสอดใส่

อวัยวะเพศ ถูกข่มขืน เป็นต้น

ด้านอื่นๆ

-สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำารวจ เจ้าหน้าที่ 

ทีด่แูลเดก็ นักจติวทิยา แทนการสัมภาษณ์เดก็

-ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี 

ในการให้ข้อมูล เบาะแสโดยเน้นให้ 

ความช่วยเหลือเด็กก่อนเป็นข่าวหรือ 

เผยแพร่เรื่องราวสู่สาธารณะ

สัมภาษณ์เด็กโดยตรง

“เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” พวกเราทุกคนจึงต้องหันมาช่วยกัน

ดูแลลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากความรุนแรงต่างๆ เพื่อให้พวกเขาเติบโต 

ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมีคุณภาพของสังคมต่อไป

บทลงโทษทางกฎหมาย
*จำ�คุก 6 เดือน ปรบั 60,000 บ�ท
**จำ�คุก 5 ปี ปรบั 100,000 บ�ท
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หลากมุมมอง 

ป้องกันปัญหา

ความรุนแรงในเด็ก 

 “..คนในสังคมถ้�จะมีส่วนร่วมให้เด็ก

ปลอดภัย มี 2 อย่�ง อย่�งที่หนึ่งคือ เข�ควร 

จะมีพฤติกรรมที่ระมัดระวังไม่ให้ตัวเองไปก่อ 

ภยัอนัตร�ยใหแ้กเ่ดก็หรือบคุคลอืน่ อกีอนัหนึง่ 

ที่เข�ควรจะต้องตระหนักม�กเลยก็คือ จะต้อง 

รู้จักสังเกตถึงคว�มผิดปกติ เช่น เด็กบ�งคนม ี

ท่�ท�งหว�ดกลัวผิดปกติม�กับผู้ใหญ่บ�งคน 

อ�จจะเข้�ไปสอบถ�มคว�มสัมพันธ์ แล้วถ้�

เห็นว่�ผิดปกติม�กจริงๆ หรือไม่ได้มีคว�ม

สัมพันธ์ม�ก ก็ต้องแจ้งให้เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ 

เข้�ไปดำ�เนินก�รดูแลคุ้มครอง เพร�ะว่�ใน 

หล�ยกรณี ผู้ใหญ่บ�งคนก็อ�จจะไปลักพ�ตัว 

เดก็ม� หรอืลอ่ลวงเดก็ม� เพือ่แสวงห�ประโยชน ์

หรือทำ�อะไรต�่งๆ  ม�กม�ย สมยักอ่นมลีกัษณะ 

ของก�รลักพ�ตัวเด็กท�รกจ�กโรงพย�บ�ล 

เรื่องพวกน้ีเร�ก็ควรจะสังเกต โดยเฉพ�ะ 

ถ้�มีเพ่ือนบ้�นที่มีลูกอยู่ในครอบครัว แล้วมี 

ก�รด�่ทอใชค้ว�มรุนแรงก็ควรจะแจง้พนกัง�น

เจ�้หน�้ทีคุ่ม้ครองผูถ้กูกระทำ�ดว้ยคว�มรนุแรง

ในครอบครวั โดยผ่�นหม�ยเลขโทรศพัท ์1300 

เพือ่ใหเ้จ�้หน�้ทีเ่ข้�ไปดแูล จดัก�รและตดิต�ม 

 ผมอย�กจะบอกว่� อย่�คิดว่�เด็กไม่ใช่ 

ลูกหล�นของเร�แล้วเร�ไม่เอ�ใจใส่ เพร�ะว่�

ถ้�เด็กเหล่�นี้เกิดเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เข�ก็จะมี

พฤติกรรมที่เป็นอันตร�ยต่อสังคม เนื่องจ�ก 

ในวัยเด็กเข�ถูกกระทำ�ม� แล้วเข�ก็เติบโต 

ขึ้นม� เข�ก็มีลักษณะที่จะต้องคล้�ยๆ กับ

ทดแทนในสิ่งที่เข�ถูกกระทำ�ม� แต่ไม่ใช่ 

แกแ้คน้ แตห่ม�ยถงึว�่เปน็ก�รกระทำ�ทดแทน 

ในสิ่งที่เข�ถูกกระทำ�ม�กับคนอื่น ซึ่งจำ�นวน 

ไม่น้อยเข�จะไปกระทำ�ต่อเด็ก ให้เหมือนกับ 

สมัยที่เข�เป็นเด็กที่ถูกกระทำ�ม�แล้ว เพร�ะ 

ฉะน้ันเรื่องพวกนี้เร�จะต้องติดต�มสังเกต  

แลว้ถ�้เหน็มอีะไรผดิปกต ิควรจะโทรแจง้ 1300 

ไว้ก่อน ให้เข�ม�ช่วยติดต�มดูแล เรื่องพวกนี ้

เร�มบีทบ�ทในก�รเข�้ไปชว่ยเหลอืดแูล กจ็ะ 

ทำ�ให้ปญัห�นีเ้บ�บ�งลงไป แลว้ก็สงัคมของเร� 

กจ็ะเปน็สงัคมทีม่คีว�มเอือ้อ�ทรต่อเดก็ทุกคน  

แล้วลูกหล�นเร�ก็จะมีหลักประกันว่�จะไม่ม ี

คนอ่ืนที่จะม�รังแกลูกหล�นเร� เพร�ะว่� 

เด็กทุกคนได้รับก�รดูแลดี แล้วก็มีพฤติกรรม

ที่ดี แล้วก็เป็นมิตรกับคนอื่น ..”

น�ยสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
อดีตกรรมก�รสิทธิเด็ก

แห่งสหประช�ช�ติ
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 “...ด้�นหนึ่งคือก�รกลับไปทำ�ง�นในมิติของก�รก่อร่�งสร้�งครอบครัว  

ทำ�ให้พ่อแม่เข้�ใจลูกในลักษณะของก�รยอมรับ ก�รค้นห� จุดแข็ง คุณค่� 

บ�งอย�่งในตวัลกู ก�รกลบัม�ทำ�ง�นกบัทกัษะบ�งเรือ่ง ซึง่เปน็ทกัษะทีพ่อ่แม่เอง 

ก็ควรจะได้รับก�รฝึกฝน เน้นไปท่ีเร่ืองทักษะก�รสื่อส�ร เพร�ะว่�บ�งทีพอเร� 

อยูกั่บคนในบ�้นเร�ก็ไมร่ะมดัระวงัก�รสือ่ส�ร เร�ก็มกัจะสือ่ส�รแบบทีเ่อ�ตวัเอง 

เป็นตัวตั้ง แต่ถ้�เร�มีคว�มเข้�ใจในเรื่องนี้มันก็จะทำ�ให้เร�พัฒน�ตัวเองม�กขึ้น  

คิดม�กขึ้นว่�ก�รสื่อส�รลักษณะไหนที่มันจะส่งผลต่อสม�ชิกในครอบครัว 

ของเร�  คนทีเ่ป็นพ่อแมต่อ้งเรียนรูว้�่เร�จะตอ้งยอมรบัลกูของเร� เปน็ก�รยอมรบั

ในภ�วะที่เป็นจริงของเด็กๆ ไม่ใช่ไปค�ดหวังหรือเปรียบเทียบจนกระทั่งเกิด 

ก�รที่เร�ยอมรับลูกไม่ได้ ไม่ยอมรับอย่�งเดียวไม่พอยังตำ�หนิประณ�ม เอ�ไป

เปรียบเทียบ ลงโทษ เพร�ะฉะนั้นสิ่งเหล่�นี้เด็กจะรู้สึกว่�เด็กไม่ม่ันคงปลอดภัย  

ในเวล�ที่เด็กอยู่ในครอบครัว ก�รป้องกันตั้งแต่ข้ันต้นก็คือก�รป้องกันตั้งแต่ 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ก�รก่อร่�งสร้�งครอบครัวขึ้นม� อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญ

 สื่อมวลชนเป็นตัวขย�ยรูปธรรมของคว�มรุนแรงให้เกิดขึ้น แต่ว่�ส่ือมวลชน

เลือกหยิบประเด็นที่จะม�ขย�ย แทนที่จะเป็นประเด็นที่ทำ�ให้คนในครอบครัว 

มคีว�มเข�้ใจตอ่ประเดน็คว�มรนุแรง แลว้กม็ตีวัอย�่งทีเ่ปน็ตวัอย�่งเชงิสร�้งสรรค์

หรอืตวัอย�่งเชงิบวกในก�รแก้ไขปญัห�คว�มรุนแรง สือ่ตอ้งมที�งเลอืกทีม่�กกว่� 

ก�รนำ�เสนอข�่วท่ีเร�้ แตเ่ป็นก�รเสนอข�่วทีส่ร�้งคว�มรูค้ดิท�งปญัญ� เปน็ก�รนำ�เสนอ 

ทีท่ำ�ใหม้กี�รใชเ้หตุใชผ้ล  เพร�ะฉะน้ันสือ่มวลชนเองอ�จจะตอ้งพลิกก�รนำ�เสนอ 

เป็นก�รนำ�เสนอที่ทำ�ให้เห็นผลกระทบของคว�มรุนแรงในครอบครัว ว่�ส่งผล 

ต่อสม�ชิกในครอบครัวคนนั้นอย่�งไร และทำ�ให้เห็นผลในระยะย�วด้วยว่�  

ผลในระยะย�วมนัจะสง่ผลใหต้วัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ พอไปมคีรอบครวัของตนเอง  

ตนเองจะส่งผ่�นเป็นวงจรของคว�มรุนแรงไปที่ลูกของตัวเองอย่�งไร แล้วลูก 

จะส่งต่อเป็น generation ต่อ generation..”

รองศ�สตร�จ�รย์อภิญญ� เวชยชัย
ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
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 “..เดก็ทกุคนไมไ่ดเ้ตบิโตกล�งอ�ก�ศ  เข�เตบิโต 

อยู่ในบ้�นหลังหนึ่ง เหมือนเร�ปลูกต้นไม้เร�ปลูก 

ต้นไม้ชนิดไหนเร�ก็จะได้ดอกได้ผลที่เป็นแบบนั้น  

ดังนั้นเด็กที่เติบโตในบ้�นที่เต็มไปด้วยคว�มสุข  

ในบ�้นทีเ่ห็นคณุค�่เข�  ในบ้�นทีมี่คว�มยบัยัง้ชัง่ใจ  

จะลงไม้ลงมืออะไรกับเด็กนี่คิดน่�ดูเลย แล้วก็ 

เปลี่ยนไปเป็นเร่ืองของก�รพูดคุยเจรจ� เด็กที่

เติบโตในครอบครวัแบบนี ้เข�ก็จะนำ�สิง่ทีเ่ข�ไดรั้บ  

ติดตัวเข�ออกม� แล้วก็นำ�ไปใช้กับคนอื่นต่อ” 

 “สิ่งที่เร�ต้องคิดต่อไปก็คือพ่อแม่คือใคร?  

ใน 22,800,000 ครอบครัวในประเทศไทยตอนนี้  

พ่อแม่ไม่ใช่ว่�มีที่ม�จ�กคว�มพร้อม พ่อแม่ 

จำ�นวนหนึ่งก็แค่เป็นหญิงช�ยคู่หนึ่งที่บังเอิญ 

ม�เจอกัน และทั้งสองคนก็อ�จจะเคยมีบ�ดแผล 

ในวัยเด็กเยอะแยะเต็มไปหมด แล้วในที่สุด 

เข�ก็ม�เจอกัน กล�ยม�เป็นผัวเมียกัน และม�เป็น

พ่อแม่ของเด็กผู้ช�ย เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วเข� 

ก็เอ�ประสบก�รณ์ทั้งหมดที่เข�ได้รับ ส่งต่อไป 

ให้กับเด็กคนนั้น นี่คือเส้นท�งของคนที่เป็นพ่อแม่  

คำ�ถ�มกค็อืว�่เร�เหน็ใครทีจ่ะเข�้ม�เกีย่วข้องกบัชวีติ 

พ่อแม่บ้�งไหมในประเทศน้ี โดยส่วนตัวคิดว่�รัฐ

จำ�เป็นอย่�งม�ก empower เปลี่ยนวิธีคิดของ

พ่อแม่ ทำ�ให้พ่อแม่ทำ�หน้�ที่ของตัวเองได้อย่�ง

สมบูรณ์ หรืออย่�งน้อยก็คือดีท่ีสุดในเวล�ที่เด็กๆ 

กำ�ลังเปร�ะบ�ง กำ�ลังอ�ยุยังน้อย” 

น�งทิช� ณ นคร
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เย�วชนบ้�นก�ญจน�ภิเษก

 “..จ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น 

ม�เกือบ 39 ปี เร�พบว่�เด็กที่ถูกกระทำ�

คว�มรุนแรง ณ ปัจจุบันจะทวีคว�มรุนแรง 

ม�กขึ้นเรื่อยๆ กรณีเด็กที่ถูกกระทำ� 

คว�มรุนแรงท�งร่�งก�ย ท�งด้�นจิตใจ  

ท�งเพศ รวมถึงก�รเล้ียงดูจ�กผู้ปกครอง

ที่ไม่ดี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้รับ

แจ้งทุกวัน เร�รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  

และมันไม่ง่�ยเลยที่บ�ดแผลในใจนั้น 

จะได้รับก�รฟื้นฟู ต้องใช้เวล�อย่�งม�ก 

เร�อย�กจะขอเชิญชวนท่�น ไม่ทำ�ร้�ยทุบตี 

ไม่รังแก ไม่ล่วงละเมิดท�งเพศ เลี้ยงดูเข�

อย่�งเข้�ใจ..” 

น�งส�วว�สน� เก้�นพรัตน์
ผู้อำ�นวยก�รมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
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 “..วิธีก�รป้องกันปัญห�คว�มรุนแรง 

ในครอบครัว หมอคิดว่�ควรจะเริ่มต้ังแต่

ระดบัของภ�คสังคมและประช�ชน เร�อ�จจะ 

ต้องร่วมมือกันในเรื่องของก�รเป็นตัวอย่�ง 

ทีด่ใีนเรือ่งของก�รใชค้ว�มรนุแรง และรว่มมอื 

กันที่จะไม่เผยแพร่สื่อท่ีเกี่ยวข้องกับคว�ม 

รุนแรง หรือไม่เป็นตัวอย่�งท่ีไม่ดีในก�ร 

เผยแพร่คว�มรุนแรงเท่�นั้นเอง นอกจ�ก 

ในสังคม ในสื่อ จุดต่อม�ที่เร�จะช่วยได้ก็คือ  

ในครอบครวัของเร�เอง พย�ย�มทีจ่ะหลกีเลีย่ง 

ก�รใช้คว�มรุนแรงทั้งในเรื่องของร่�งก�ย 

และก�รใชค้ำ�พดูทีร่นุแรงตอ่กนั พย�ย�มคยุ 

กันด้วยคว�มมีสติและเหตุผล และพย�ย�ม 

ห�วิธีก�รจัดก�รกับอ�รมณ์ และเรื่องของ 

ก�รให้คว�มรู้ตรงนี้ เพร�ะหล�ยๆ คนก็ไม่รู้ 

อ�จจะคดิว�่คว�มรนุแรงน่�จะเปน็เรือ่งของ

ก�รใช้กำ�ลงั ก�รทำ�ร�้ยท�งร�่งก�ยอย�่งเดยีว  

แต่จริงๆ คว�มรุนแรง มันก็เป็นเรื่องของ 

คว�มรุนแรงท�งคำ�พูด หรือก�รใช้อ�รมณ์  

กถ็อืเปน็คว�มรนุแรงเหมอืนกนั  ในสงัคมทัว่ไป 

จะช่วยลดคว�มรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก  

เริ่มต้นที่ตัวเร� ตัวเร�ต้องเป็นตัวอย่�งที่ดี  

ไมว่�่จะเปน็ผูใ้หญ่ จะเปน็พอ่แม ่หรอืจะเป็น

คนทีไ่มใ่ชพ่อ่แม ่เริม่ตน้ดว้ยก�รไมแ่สดงออก

เปน็คว�มรนุแรง และไมย่อมรบัรปูแบบของ

คว�มรุนแรงทุกรูปแบบ..”

พญ.เบญจพร ตันตสูติ  
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

‘เพจเข็นเด็กขึ้นภูเข�’

 “..ถ�้เร�ตระหนกัว�่เดก็มคีว�มสำ�คญั เร�ตระหนกั
ว่�วัยเด็ก และประสบก�รณ์ในวัยเด็กนั้นเป็นส่วน 
ที่มีคว�มหม�ยอย่�งม�กในก�รหล่อหลอมบุคลิก  
และก�รเจริญเติบโตท�งจิตใจ คว�มม่ันคงในชีวิต 
ของเด็ก เร�จะดูแลเด็กด้วยคว�มไว ไวที่จะมองว่�  
ถ้�เร�ทำ�เช่นนี้เด็กจะรู้สึกอย่�งไร มันจะกระทบต่อ 
คว�มรูส้กึมัน่คงปลอดภยั คว�มรูส้กึทีม่คีว�มสขุในชวีติ 
ของเดก็รเึปล�่ พอ่แมค่วรจะมวีธิดีแูลคว�มเครยีดของ
ตนเอง มีวิธีจัดก�รตัวเองโดยที่ทำ�อย่�งสร้�งสรรค์
แทนที่จะใช้วิธีของก�รแก้ปัญห�โดยใช้คว�มรุนแรง 
หรอืแสดงออกท�งก�รใช้กำ�ลงั หรอืก�รใชค้ว�มรนุแรง
กับคนรอบข้�ง 
 ในหนว่ยง�นและสิง่แวดล้อม ในชมุชน ในบรรย�ก�ศ
ของเครอืญ�ต ิก�รชว่ยดแูลซ่ึงกนัและกนั ก�รทีช่มุชน 
มหีนว่ยง�นมอีงคก์รทีเ่ปน็หูเปน็ต� ชว่ยเหลือครอบครวั 
และเด็กที่มีก�รใช้คว�มรุนแรงอย่�งจริงจัง ที่สำ�คัญ 
คือมีก�รติดต�ม ดูแลช่วยเหลือ เหนืออื่นใดเมื่อเร� 
ตระหนักว่�ส่ิงเหล่�นี้มีปัญห� อย�กให้เร�ส่งเสริม 
สนับสนุนที่จะช่วยทำ�ให้ครอบครัวมีคว�มส�ม�รถ 
ในก�รดูแลเด็กให้ง่�ยขึ้น สนับสนุนให้ครอบครัว 
มีคว�มสุขเพียงพอในก�รดูแลเด็ก มีทรัพย�กร  
มีต้นทุนท�งสังคมที่จะเป็นตัวช่วยให้ก�รเลี้ยงดูเด็ก 
คนหนึ่งไม่เกิดคว�มเครียด แล้วก็ทำ�ให้สิ่งแวดล้อม 
ในสังคมมีสิ่งแวดล้อมท่ีสร้�งสรรค์ ลดสิ่งแวดล้อม 
ที่เป็นปัญห� เป็นอันตร�ย และสุ่มเสี่ยงต่อก�รที่ 
จะทำ�ให้เด็กๆ นั้นเข้�ม�สู่ก�รถูกใช้คว�มรุนแรง 
ม�กขึ้น..”

อ�จ�รย์แพทย์หญิงปริชวัน  จันทร์ศิริ
ภ�ควิช�จิตเวชศ�สตร์  

คณะแพทยศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยจุฬ�ลงกรณ์

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก30



รู้จักมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลลําดับท่ี 581 เร่ิมดําเนินกิจกรรม

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2524 ดําเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กท่ีถูกกระทําทารุณ  

อายุต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ได้แก่ เด็กถูกกระทําทารุณร่างกาย เด็กถูกกระทําทารุณ

ทางเพศ และเด็กได้รับการเล้ียงดูโดยมิชอบ มูลนิธิฯ ดําเนินการสงเคราะห์และคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก เด็กได้รับการฟ้ืนฟูเยียวยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ได้รับการช่วยเหลือ 

ทางกฎหมาย โดยมูลนิธิฯทํางานร่วมกับสหวิชาชีพ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง ในการฟ้ืนฟูเยียวยาท้ังร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมพัฒนา ให้ความช่วยเหลือ

ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านกฎหมาย นอกจากน้ีมูลนิธิฯยังดําเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกัน

ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก โดยทํางานกับเด็ก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และอาสาสมัคร  

ให้มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 

 ตลอดระยะเวลาการทํางาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ตระหนักว่าการช่วยเหลือ

คุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ด้วยองค์กร

ใดเพียงองค์กรเดียว จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างให้เกิด

สังคมท่ีเอ้ืออาทรสําหรับเด็ก 

ช่องทางการติดต่อ 
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