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If  you run across or suspect that a child has been sexually abused, do not hesitate to keep instantly inform to 

Social Support Center, call 1300 or Provincial Child and Family Home

WHY DO CHILDREN NOT TELL This is normal, We know children may not tell anyone
or delay in telling anyone for a range of reasons

WHY DO CHILDREN EVENTUALLY TELL WHEN THEY GET SEXUAL ABUSE?

WHY DO CHILDREN NOT TELL 
IF THEY HAVE BEEN SEXUALLY ABUSED?

They were scared,
they wouldn’t be believed.

They were scared of being 
punished because they felt

responsible for the sexual abuse. 

They didn’t want the 
abuser to get into trouble 
because of the feeling of 

loyalty, fear, or love.

They didn’t recognize it 
as abuse. They may think 

what’s happening 
was normal and 

no one wanted to know. 

They didn’t know the words 
to tell or couldn’t find a 
space to (especially in 

young children) they may 
come across to something 
like “uncle wears a strange 

color underwear”

They felt ashamed or 
embarrassed and worried 
about how their friends 

might respond to what was 
going to happen. 

They were ashamed to give 
graphic details about the 

abuse nor wanted the 
police or social services 

involved in their life. 

They didn’t know who to 
reach out to.

They couldn’t find the right 
time or space to tell.

Didn’t want friends to find 
out and scared to be called 
“tattletale” or “snitched” 

They believed sexual details 
should not be discussed 

with anyone.

They were scared to be 
labeled homosexual if the 
abuser of the same sex.

They were threatened by
the abuser and scared

they were going to cause a 
problem in their family 

or fear of safety. 

They were fearful of their safety, the 
abuse became more frequent,

physical, or sexualized.

They were scared that the sexual 
abuse may happen to someone

they cared for.

They were medicated for unrelated 
symptoms like urinary tract 

infection etc.

They told their best friend about
the sexual abuse.

They were educated about sexual 
abuse and acknowledged that

their physical boundaries
had been crossed.

They found someone
they could trust to tell about

their sexual abuse. 

educated about sexual

may happen
to my sister
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พบเห็นหรอืสงสัยวา่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ แจ้งได้ท่ี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 หรอื บ้านพักเด็กและครอบครวัจังหวัด

เหตุผลท่ีทําให้เด็กไม่กล้าบอก เด็กส่วนใหญ่จะถูกละเมิดทางเพศหลายครัง้
มีหลายเหตุผลท่ีทําให้เด็กไม่กล้าบอก หรอืบอกช้า เช่น

เหตุผลท่ีเด็กยอมบอกวา่ถูกละเมิดหรอืทารุณกรรมทางเพศ?

เหตุผลที่เด็กไม่ยอมบอกว่า
ตนเองถูกละเมิดทางเพศ!

รู้สึกวา่ตนเองไม่มีค่า

กลัวจะถูกลงโทษ 
กลัวคําขู่จากผู้กระทํา 

เด็กอาจรักผู้กระทํา

เด็กไม่รู้วา่จะบอกใคร
หรอื บอกอย่างไร

กลัวปฏิกิรยิาจากเพ่ือน 
เช่น ถูกล้อเลียน

เด็กไม่อยากถูกตีตราวา่ 
เปน็ “คนช่างฟอ้ง”

เด็กหาโอกาสท่ีจะบอกไม่ได้

เด็กอาจไม่รู้วา่การมี
พฤติกรรมทางเพศ

ก่อนวัยอันควรเปน็ส่ิงผิด

รู้สึกอายท่ีจะพูดเร ื่องทางเพศ 
ให้ผู้มีอํานาจหน้าท่ีรู้

เช่น ครู ตํารวจ เด็กเคยถูกบอกว่าเด็กท่ีเรยีบร้อย
จะไม่พูดเร ื่องทางเพศ

เพราะการทารุณนัน้ถ่ี และ แปลก
มากข้ึนเร ื่อยๆ ทําให้เด็กเกิดความกลัว

เด็กกลัววา่เร ื่องน้ีจะเกิดข้ึน
กับคนใกล้ชิดท่ีเปน็ห่วง

เด็กมีปญัหาทางกาย
เช่น ติดโรค ทําให้ต้องรักษา

ผู้กระทํากําชับให้เก็บไว้เปน็ความลับ 
แต่เด็กอาจนําไปบอกเพ่ือน

แล้วเพ่ือนไปบอกผู้ใหญ่อีกที

เด็กได้รับข้อมูลความรู้มา
ทําให้เกิดความตระหนักรู้
จึงอยากบอกใครบางคน

เด็กได้พบกับผู้ใหญ่ท่ีไว้ใจ
จึงกล้าท่ีจะเล่าเร ื่องให้ทราบ


