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เด็กทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือในสถานการณ์ใด ล้วนมีสิทธ์ิได้รับการปกป้องคุ้มครอง เลี้ยงดูและเป็นอิสระจากความรุนแรง 
การล่วงละเมิด การละเลยทอดทิ้ง การทารุณกรรม และการแสวงหาประโยชน์ดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก1 
ซึ่งการเคารพและส่งเสริมสิทธิเหล่านี้เป็นสาระส�าคัญของการปกป้องดูแลเด็ก (Child Safeguarding)

ส�าหรับบริษัทต่าง ๆ ‘การปกป้องดูแลเด็ก’ หมายถึง การกระท�าใด ๆ ที่ใช้ควบคุมการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานท่ี
ส่งผลกระทบต่อการอยู่ดีมีสุขของเด็ก โดยทั่วไปหมายถึงการป้องกันการทารุณกรรมหรือล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ และ
ทางอารมณ์ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อเด็กโดยพนักงานและบุคคลอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ 
ผู้เยี่ยมชมบริษัท และอาสาสมัคร 

การปกป้องดูแลเด็ก หมายถึง การกระท�าใด ๆ ของบริษัทเพื่อดูแลคุ้มครองเด็กที่มีการติดต่อกับบริษัท
ให้ปลอดภยั รวมถึงการด�าเนนิมาตรการเชิงรุกเพื่อสรา้งหลกัประกนัวา่เดก็จะไมไ่ดร้บัอนัตรายจากการตดิตอ่
กบับรษิทัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม นอกจากนี ้การปกป้องเดก็ยงัหมายรวมถงึการป้องกนัการทารุณกรรม
ทางรา่งกาย ทางเพศ และทางอารมณ ์การทอดทิง้ละเลย รวมทัง้การปฏิบัติโดยมชิอบต่อเด็ก ทัง้จากพนกังาน
และบุคคลอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ซ่ึงรวมถึงผู้รับเหมา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้เยี่ยมชมบริษัท 
และอาสาสมัคร

บริษัทที่มีพนักงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมกับเด็ก มีหน้าที่ทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม
ในการดูแลและกระท�าการทุกอย่างเพือ่ปกป้องคุม้ครองเดก็ให้พ้นจากภัยอนัตราย นโยบายเพือ่การปกป้องดแูลเดก็ช่วยให้บรษิทั
มีแนวทางในการบริหารจัดการหน้าที่ในการดูแลนี้ นอกจากบทบาทหลักในการสร้างหลักประกันด้านสวัสดิภาพของเด็กแล้ว 
นโยบายปกป้องดูแลเด็กที่ดียังช่วยปกป้องบริษัท พนักงาน และชื่อเสียงของบริษัทอีกด้วย เม่ือมีการก�าหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว การด�าเนินนโยบายอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกด�าเนินคดีได้ โดยการป้องกันหรือ
ลดจ�านวนสถานการณ์ที่เด็กจะได้รับอันตรายที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กของบริษัท

การติดต่อทางตรง หมายถึง การติดต่อแบบเผชิญหน้ากับเด็ก ตัวอย่างเช่น การท�างานร่วมกับเด็กในการ
ถ่ายท�าภาพยนตร์ การที่เด็กเข้าร่วมในกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยของบริษัท การติดต่อทางอ้อม 
หมายถงึ การตดิตอ่กบัเดก็ทางอินเทอรเ์นต็หรือผา่นทางขอ้มูลของเด็ก ซ่ึงรวมถงึภาพเดก็หรือขอ้ความที่เด็ก
เป็นผู้โพสต์ และการติดต่อกับเด็กโดยผ่านบุคคลภายนอก ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่หน้า 9

1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 19 www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

การปกป้องดูแลเด็ก
คืออะไร

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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คู่มือฉบับนี้มีความส�าคัญต่อองค์กรทุกขนาดและทุกระดับวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาด้านความรับผิดชอบขององค์กรและ
ความยัง่ยนื โดยมอบค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารระบแุละลดความเสีย่งในประเดน็การปกป้องดูแลทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและอาจเกิดขึน้ 
ในอนาคตให้แก่องค์กรในอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งแสดงขั้นตอนของการก�าหนดนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก 
การน�าแผนไปปฏิบัติ จนถึงการจัดการและการรายงานข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก 

การคุ้มครองเด็ก (Child Protection) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปกป้องดูแลเด็ก (Child Safeguarding) ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
อยู่บนสุดและครอบคลุมการด�าเนินงานรวมท้ังมาตรการของบริษัทเพื่อป้องกันและลดโอกาสของการเกิดข้อกังวล (เช่น จรรยา
บรรณ กระบวนการสรรหาที่ปลอดภัย นโยบายต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติด้านการสรรหาท่ีปลอดภัย การฝึกอบรมและการสื่อสาร) 
ทว่า แม้จะมีมาตรการป้องกันเหล่านี้ก็ตาม ความกังวลเรื่องการคุ้มครองเด็กก็ยังคงมีให้เห็น จากรูปในหน้าถัดไป ส่วนหนึ่งบนร่ม
แสดงถึงการคุ้มครองเด็ก หมายถึงการที่บุคคลหรือบริษัทต้องด�าเนินการเพื่อตอบโต้ความเสี่ยงหรือข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับ
เด็กคนใดหรือกลุ่มใดเพื่อที่จะปกป้องพวกเขาจากอันตราย การคุ้มครองเป็นส่วนส�าคัญของการปกป้องดูแลเด็กหากมีข้อกังวลว่า
เด็กอาจถูกกระท�าทารุณหรือไม่ปลอดภัย

การคุ้มครองเด็ก เป็นส่วนประกอบส�าคัญของการปกป้องดูแลเด็ก หมายถึงการกระท�าใด ๆ ของบริษัท
เพื่อจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการที่เด็กคนหนึ่งคนใดมีความเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรง โดยมีสาเหตุมาจาก
การติดต่อกับพนักงานของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทน�าเสนอ 
การคุม้ครองเดก็เป็นสิ่งส�าคญัอย่างย่ิงหากมขีอ้กงัวลวา่เดก็อาจก�าลงัถกูลว่งละเมดิหรอืไรซ่ึ้งความปลอดภยั

ความเชื่อมโยงและความแตกต่างระหว่างการปกป้องดูแลเด็กและการคุ้มครองเด็ก

การปกป้องดูแลเด็ก

ผู้นําด้านการปกป้องดูแลที่ได้รับการแต่งตัง้

นโยบาย

การสรรหาบุคลากรที่ปลอดภัย

จรรยาบรรณ

การคุ้มครองเด็ก
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การทารุณกรรมเด็กอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยาวนานต่อสุขภาพของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การศึกษา
ทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของการทารุณกรรมเด็กยังคงรุนแรงในปีที่ผ่านมา2 เด็กอายุ 2-17 ปีกว่าหนึ่งพันล้านคน หรือ 
1 ใน 2 ของประชากรเดก็ทัว่โลกต้องทกุข์ทรมานจากการถกูกระท�ารุนแรงทางกาย ทางเพศ และทางอารมณ์ รวมทัง้การถกูละเลย
ทอดทิ้ง มีรายงานว่าผู้หญิง 1 ใน 5 คนและผู้ชาย 1 ใน 13 คนเคยถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก3 และมีเด็กเสียชีวิตทุก 5 นาทีจากการ
ถกูใช้ความรนุแรง4 อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ทีก่ารใช้ความรุนแรงและการทารณุกรรมเด็กถกูปดิบงัเพราะเหยื่อไม่มัน่ใจทีจ่ะเปิดเผย
เหตุการณ์ ทั้งยังไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือในการรับมือกับประสบการณ์อันเลวร้าย หรือกระท�าการใด ๆ เพื่อปกป้องตนเอง
จากการตกเป็นเหยื่อซ�้าอีก5 ตัวอย่างเช่น เกือบครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีที่เคยรายงานว่ามีประสบการณ์ถูกใช้ความ
รุนแรงทางร่างกาย และ/หรือทางเพศ กล่าวว่าไม่เคยบอกเรื่องราวกับใคร6

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ เด็กมักมีก�าลังน้อยกว่าผู้ใหญ่ซึ่งท�าให้พวกเขายิ่งเปราะบางต่อภัยอันตราย ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากอันตรายและแก้ไขสถานการณ์ที่ท�าให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยง

การทารุณกรรมและประพฤติมิชอบต่อเด็กมีรูปแบบและระดับความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทั่วโลก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
กไ็ด้รเิริม่โครงการขึน้ในภาคส่วนต่าง ๆ  เพือ่จดัการกบัปัญหาดงักล่าว หนึง่ในความร่วมมอืนีค้อืพนัธมติรเพือ่ยตุคิวามรนุแรงต่อเดก็ 
(Global Partnership to End Violence Against Children)7 และการประชมุระดับสดุยอดขององค์การสหประชาชาติ (Solutions 
Summit)8

แม้ข้อมูลทางสถิติของการทารุณกรรมเด็กที่เกี่ยวโยงกับการด�าเนินธุรกิจมีจ�ากัด แต่เราก็รับรู้มากขึ้นถึงความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่
และศกัดิศ์รขีองเดก็อนัเกดิจากผูใ้หญ่ซึง่อยูใ่นต�าแหน่งท่ีได้รับความไว้วางใจ9 ในบริษัทส่วนใหญ่ พนกังานและผู้เกีย่วข้องกบักจิการ
ของบรษิทัมกัมกีารติดต่อกบัเดก็ ไม่ทางตรงกท็างอ้อมระหว่างการด�าเนนิธรุกิจ ซึง่เด็กอาจเป็นอันตรายหากบคุคลเหล่านีไ้ม่สามารถ
ระบุและจัดการกับความเสี่ยงได้ดีพอ

2 Hillis, Susan, et al., ‘Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A systematic review and minimum estimates’, Pediatrics, vol. 137, 
no. 3, January 2016, p. 1, ดูรายละเอียดได้ที่ www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/publications.html
3 Stoltenborgh, Marije, et al., ‘A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-analysis of prevalence around the world’, Child Maltreatment, 
vol. 16, no. 2, May 2011, pp. 79–101
4 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization), Global Health Estimates (GHE) Summary Tables: Deaths by cause, age, sex and region, 2012, 
WHO, Geneva, 2014, ค�านวณใหม่ส�าหรับช่วงอายุ 0–19 ปีโดยยูนิเซฟ
5 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund), A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, 
New York, 2017, p. 8, ดูรายละเอียดได้ที่
6 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund), Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 
UNICEF, New York, 2014, p. 90
7 พันธมิตรเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก (Global Partnership to End Violence Against Children), www.end-violence.org
8 การประชุมระดับสุดยอดขององค์การสหประชาชาติ (Solutions Summit), www.solutions-summit.org
9 ดตูวัอย่างจาก Keeping Children Safe Coalition, ‘Standards for Child Protection: Tool 1’, 2011, เปิดแฟ้ม PDF ได้ที ่https://resourcecentre.savethechildren.
net/node/8559/pdf/kcstool1-_english.pdf

เหตใุดเราจงึตอ้งปกป้อง
ดูแลเด็ก

www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/publications.html
www.end-violence.org
www.solutions-summit.org
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8559/pdf/kcstool1-_english.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8559/pdf/kcstool1-_english.pdf
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ความเสี่ยงอาจพัฒนาไปเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ตั้งแต่การกระท�าทารุณทางร่างกายและทางเพศ ไปจนถึงการ
ละเมดิความเป็นส่วนตวัด้านข้อมลูของเดก็ หรอืผลกระทบจากแคมเปญโฆษณาแบบไวรลั ดงันัน้ บรษิทัทัง้หลายควรมกีารประเมนิ
ความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อระบุประเด็นปัญหาที่ต้องจัดการ

การทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ และมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กในหลากหลายสถานการณ์ เช่น พนักงาน
ของบริษทัล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็ขณะเดนิทางไปท�าธรุกจิ หรอืเดก็อาจถูกกลัน่แกล้งหรอืล่อลวงขณะอยูใ่นห้องสนทนาออนไลน์
ท่ีมพีนกังานบรษัิทเป็นเจ้าของ หรือถกูปฏิบตัอิย่างไม่เหมาะสมและได้รบัอนัตรายระหว่างเป็นแบบในงานโฆษณา เป็นต้น นอกจาก
นี้การทารุณกรรมเด็กที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยังรวมถึงการกระท�าดังต่อไปนี้

• การทารุณกรรมทางร่างกาย การที่พนักงานของบริษัทตีเด็กขณะท�างานเพื่อควบคุมหรือลงโทษเด็ก รวมถึงบุคคลใดที่
มีการติดต่อกับเด็กโดยตรง เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานในร้านอาหาร หรือเจ้าหน้าที่ของสวนสนุก

• การล่วงละเมิดทางเพศ การท�ากิจกรรมทางเพศกับเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีไม่ว่าภาวะที่เด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะมีความหมาย
ในประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงการที่พนักงานบริษัทชักชวนให้เด็กท�ากิจกรรมทางเพศ หรือดาวน์โหลด
รูปภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กลงในคอมพิวเตอร์

• การแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ การที่พนักงานเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น 
เมือ่พนกังานโรงแรมอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็ การแสวงหาประโยชน์เชงิพาณชิย์
อาจเกิดขึ้นทางอ้อมได้ เช่นในสถานการณ์ที่บริษัทท�าให้เด็กเป็นผู้ส่งเสริมเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่แชร์ออกไปในวงกว้างโดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

• การท�าร้ายทางออนไลน์ การล่อลวงหรือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การเปิดรับเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม หรือการติดต่อ
ผ่านห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ตหรือวิดีโอเกม และการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่ดีพอ

• การล่วงละเมิดทางอารมณ์ หรือการปฏิบัติมิชอบ การแสดงออกอย่างซ�้า ๆ ที่ท�าให้เด็กคิดว่าตนเองต�่าต้อย ไร้ค่า เช่น 
อาจมีพนักงานพูดจาท�าร้ายจิตใจหรือเลือกปฏิบัติต่อเด็ก

• การละเลยทอดทิ้ง การดูแลไม่ดีพอ เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่เอาใจใส่เด็กที่เดินทางคนเดียว หรือไม่แนะน�า
ช่องทางเข้าถึงการรักษาพยาบาลยามจ�าเป็น นอกจากนี้ นโยบายการจ้างงานของบริษัทก็มีผลให้เด็กถูกทอดทิ้งได้ เช่น 
เงือ่นไขเวลาการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปมาได้อาจท�าให้ผูป้กครองไม่สามารถพาลกูไปหาหมอ หรือท�าให้เดก็โตในครอบครวั
ต้องหยุดเรียนเพื่อดูแลเด็กเล็ก

และเนื่องจากการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ แต่ละบริษัทจึงควรออกนโยบายที่ปฏิเสธหรือไม่อดทนต่อการทารุณ
กรรมหรือเหตุให้เกิดอันตรายต่อเด็กทุกรูปแบบ ทั้งยังควรรวมเรื่องความเท่าเทียมกันเข้าไว้ในนโยบายเหล่านี้ด้วย โดยก�าหนดให้
เดก็ทกุคนมสีทิธไิด้รบัการคุม้ครองโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าเดก็จะมบีคุลกิลกัษณะ อาย ุเพศสภาพ ความสามารถ วฒันธรรม เช้ือชาติ 
ความเชือ่ทางศาสนา และอตัลกัษณ์ทางเพศเป็นอย่างไรกต็าม ทัง้นี ้เป็นทีน่่าสงัเกตว่าการทารณุกรรมบางรปูแบบมกัส่งผลกระทบ 
ต่อเด็กผู้หญิงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยความเส่ียงและความเปราะบางต่อการถูกทารุณกรรมจะเพิ่มข้ึนในกลุ่มเด็กพิการ เยาวชน
ที่มีภาวะเพศก�ากวมและคนข้ามเพศ เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล รวมทั้งเด็กชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ เด็กผู้ลี้ภัยและย้ายถิ่นฐาน 
และเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

การทารุณกรรมเด็ก หมายถึง การปฏิบัติโดยมิชอบทุกรูปแบบทางร่างกายและอารมณ์ การล่วงละเมิด
ทางเพศ การละเลยทอดทิ้ง และการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือการกระท�าใดก็ตามที่ส่งผลให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ การอยู่รอด พัฒนาการ และศักดิ์ศรีของเด็ก ไม่ว่าเด็กก�าลังเผชิญอยู่หรืออาจเกิดขึ้น
กับเด็กในอนาคต และอยู่ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ น่าไว้วางใจ 
และมีอ�านาจเหนือเด็ก
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ค�าชี้แนะในคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลจากประสบการณ์จริงของเหล่าบริษัทที่ได้ก�าหนดนโยบายและริเริ่มโครงการต่าง ๆ ด้าน
การปกป้องดูแลเด็ก ประกอบกับการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของยูนิเซฟและ Article One ในการพัฒนาข้อแนะน�าทางธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน เครื่องมือและวัสดุเหล่านี้จัดท�าข้ึนจากความร่วมมือภายในระยะเวลาสามปีของยูนิเซฟและ LEGO Group 
นอกจากน้ี ความร่วมมือดังกล่าวยงัรวมถงึการพฒันานโยบายและส่ือทีใ่ช้ในการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก รวมถงึการคดิค้น
กลไกในการด�าเนินงาน 

บทต่อไปเป็นการน�าเสนอ 6 ข้ันตอนของกระบวนการจัดท�าโครงการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมตัวอย่างสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อม
ทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

เหตุใดเราจึงต้องปกป้องดูแลเด็ก

การปกป้องดูแลเด็กต่างจาก
การเคารพสิทธิเด็กอย่างไร
ความปลอดภัยจากการถูกทารุณกรรมเป็นสิทธิของเด็กทุกคน และการปกป้องดูแลเด็กให้พ้นจากการ
ถูกทารุณกรรมเป็นส่วนหน่ึงในความรับผิดชอบขององค์กรในการเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก นอกจากนี้ 
ความรับผิดชอบดังกล่าวยังรวมไปถึงการสร้างหลักประกันว่าสิทธิเด็กจะได้รับการการเคารพนับถือในทุกแง่
มุมของการด�าเนินธุรกิจ ตั้งแต่สิทธิในการได้รับการศึกษาและการมีสุขภาพที่ดี ไปจนถึงสิทธิได้รับความ
คุม้ครองจากการใช้แรงงานเดก็และการเลือกปฏิบติั ไม่เพียงแต่ปกป้องเด็กใหร้อดพ้นจากการถูกกระท�าทารุณ
โดยพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการเคารพสิทธิเด็กในทุกขัน้ตอนของห่วงโซ่คุณค่า
ขององค์กร ตัง้แต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภคซ่ึงรวมถึงเด็กด้วย

ความรับผิดชอบขององค์กรที่พึงมีต่อการเคารพสิทธิเด็กตัง้อยู่บนหลักส�าคัญ 2 ประการ ได้แก่ หลักปฏิบัติ
ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights - UNGP)[1] ซ่ึงระบุสิ่งที่องค์กรจะต้องปฏิบัติเพื่อ ‘ทราบและแสดง’ ความ
เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และหลกัการสทิธเิดก็และหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิ (Children’s Rights and Business 
Principles – CRBP)[2] ซ่ึงตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการช้ีน�า (Guiding Principles) โดยหลักการนี้ช้ีแนะ
การปฏิบัติเพื่อเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็กในสถานที่ท�างาน สถานที่ซ้ือขายทางธุรกิจ และชุมชน นอกจากนี้ 
คู่มือสิทธิเด็กกับการประเมินผลกระทบจากการท�าธุรกิจ (Children’s Rights in Impact Assessments)[3] 
ของยูนิเซฟยงัมอบค�าช้ีแนะอนัเป็นประโยชนใ์หแ้กอ่งคก์รที่ประสงคจ์ะผนวกประเดน็สทิธเิดก็เขา้กับกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงของตน

[1] ส�านักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commission for Human Rights – OHCHR), ‘Guiding Principles on Business 
and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework’, United Nations, New York and 
Geneva, 2011, เผยแพร่เป็นภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติทั้ง 6 ภาษา อ่านรายละเอียดได้ที่ www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/
Pages/ReferenceMaterial.aspx 
[2] องค์การยูนิเซฟ (UNICEF), ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children), 
‘Children’s Rights and Business Principles’, 2013, http://childrenandbusiness.org
[3] องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก (United Nations Children’s Fund and Danish Institute for Human 
Rights), Children’s Rights in Impact Assessments: A guide for integrating children’s rights into impact assessments and taking action 
for children, UNICEF and DIHR, Geneva and Copenhagen, December 2013, เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_
in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf
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สถานการณ์: สายการบินยอมเปรียบเทียบปรับในคดีทารุณกรรมเด็กของนักบิน 

ใน พ.ศ. 2559 บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจสายการบินแห่งหนึ่งได้ตกลงยอมความในคดีการล่วงละเมิดเด็กอายุ 5-18 
ปีจ�านวน 38 คน โดยคดีดังกล่าวเพ่งความสนใจไปที่การกระท�าของนักบินผู้ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กใน
ช่วง พ.ศ. 2544-2556 ขณะท�างานเป็นอาสาสมัครในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าในสาธารณรัฐเคนยา และ 
สาธารณรฐัยูกนัดา ที่บรษิทัใหก้ารสนบัสนนุ ฝ่ายโจทก์โตแ้ย้งวา่บรษิทัควรตอ้งรบัผดิในการกระท�าของนักบนิ 
เพราะบริษัทมีหน้าที่ดูแลเด็กผู้ถูกล่วงละเมิดในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าเหล่านัน้ด้วย

บริษัทยินยอมช�าระค่าปรับแต่ปฏิเสธความรับผิด ทนายความของเหยื่อกล่าวว่า 
“การจ่ายค่าปรับครัง้นี้ควรเป็นสารที่สื่อไปถึงเหล่าองค์กรทัง้หลายที่ส่งพนักงานไปท�างานหรืออาสาช่วยเหลือ
เด็ก องค์กรเหล่านี้จะต้องมีมาตรการปกป้องดูแลเด็กที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระท�าอันเลวร้ายเช่นนี้”

บทเรียนทีไ่ด้รับ: หากสายการบินปฏิบัติตามแนวทางในการปกป้องดูแลเด็กทีม่ีประสิทธิภาพ การล่วงละเมิด
เช่นนีก้็ย่อมป้องกันได้ ตัวอย่างเช่น หากมีการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม และขัน้ตอนในการปฏิบัติงานที่

สถานเลีย้งเด็กก�าพร้าอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีโครงสร้างการรายงานเพือ่บ่งช้ีข้อกังวล นักบินรายนีอ้าจไม่
ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้ท�างานเกีย่วข้องกับเด็กโดยตรงก็เป็นได้ 
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การจัดท�าโครงการ
ปกป้องดูแลเด็ก

เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายถึง 6 ขั้นตอนส�าคัญในการจัดท�าโครงการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระ ข้อผูกพันเชิงนโยบายและแผนด�าเนิน
งานต่อจากกระบวนการจัดท�านี้ จะต้องมีลักษณะที่ช่วยเติมเต็ม ส่งเสริม และเชื่อมโยงไปยังนโยบายด้านบุคลากรรวมทั้งนโยบาย
อื่น ๆ ของบริษัท 

บริษัทที่มีการติดต่อกับเด็กเป็นประจ�าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ควรมองหาการสนับสนุนและการชี้แนะพร้อมทั้งประสานงาน
กับผู้เช่ียวชาญด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อให้โครงการนี้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุม กระบวนการในการจัดท�าโครงการ
มีล�าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขัน้ตอนที่ 1 – ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อเผยให้เห็นหนทางในการ
ติดต่อกับเด็กทัง้ทางตรงและทางอ้อมของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจที่กระท�าในนามบริษัท

ขัน้ตอนที่ 2 – จัดท�าการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบาย กระบวนการ และโครงสร้างการควบคุม
ดแูลที่อาจมสีว่นสนบัสนนุการปกป้องดแูลเดก็ พร้อมทัง้พฒันาโครงสร้างและค�าช้ีแนะเพิ่มเตมิเพื่อ
อุดช่องว่างที่อาจมี

ขัน้ตอนที่ 3 – ก�าหนดขอ้ผูกพันเชิงนโยบายที่บง่บอกค�ามั่นสัญญาของบริษทัในการคุ้มครองเดก็
ให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดและการกระท�าผิดของพนักงานและพันธมิตรที่ปฏิบัติงานในนาม
ของบริษัท

ขัน้ตอนที่ 4 – จัดเตรียมแผนด�าเนินงานตามเป้าหมายของข้อผูกพันที่ก�าหนดไว้ในนโยบาย
เพื่อการปกป้องดูแลเด็ก 

ขัน้ตอนที่ 5 – จดัท�าโครงสรา้งการรายงานในการรบัเรื่องและด�าเนนิการเกี่ยวกบัการทารุณกรรม
เด็กทัง้ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ขัน้ตอนที่ 6 – มอบค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวแก่พนักงาน เมื่อต้องการรายงานข้อกังวล
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สถานการณ์: แอปเกมถูกถอดออก เพราะเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่แสวงหาประโยชน์จากความ
เปราะบางของเด็ก

บรษิทัแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งไดคิ้ดค้นแอปพลเิคชันที่เดก็สามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยการใสร่หสัแบบตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว (Quick-Response) บนเว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชันนี้จะมีเกม 2 ประเภทให้ผู้เล่นได้ควบคุม
คาแรคเตอร์หรือตัวละครในเกมเพื่อสะสมสิ่งของที่ใช้ส�าหรับการอยู่อาศัยใน ‘โลก’ ของเกม ประเด็นน่าวิตก
จึงเกิดขึ้น ดังนี้

• โลกในเกมกับโลกแห่งความจริงแทบไม่แตกต่างกัน
• ค�าถามในเกมมุ่งไปที่เด็กผู้เล่นเกมหรือคาแรคเตอร์ในเกม
• ภาษาและโทนเสียงเชิงลบที่ใช้ในเกมมีลักษณะโน้มน้าวใจ ซ่ึงอาจชักจูงให้เด็กเข้าใจไปว่า หากพวกเขา

ไม่บริโภคสินค้าบางชนิดจะกลายเป็นคนอ่อนแอ 
• เกมกระตุ้นให้เด็กร้องขอให้ผู้ปกครองซ้ือสินค้า

ใน พ.ศ. 2556 มีค�าตัดสินให้บริษัทถอดแอปพลิเคชันนี้ออก และต้องด�าเนินการให้มั่นใจว่าการสื่อสารทาง 

การตลาดของตนไมแ่สวงหาประโยชนจ์ากความไรเ้ดยีงสาหรอืความความเปราะบางของเดก็ ทัง้ยงัไมท่�าใหเ้ดก็
รู้สึกด้อยกว่าผู้อื่นหากไม่ซ้ือสินค้าหรือขอให้ผู้ปกครองซ้ือสินค้าของบริษัท

บทเรียนทีไ่ด้รับ: หากบริษัทมีโครงการปกป้องดูแลเด็กทีม่ีประสิทธิภาพ บริษัทจะตระหนักว่าการสือ่สาร
ทางการตลาดในลกัษณะนีเ้ป็นการแสวงหาประโยชนเ์ชิงพาณชิย ์และเปลีย่นไปคดิคน้เกมทีป่ลอดภยัและสรา้งสรรค์
ส�าหรับเด็กยิง่ขึน้
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ขัน้ตอนที่ 1
การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนแรกในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ
ของเด็กอันเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขณะที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท พนักงาน หรือตัวแทน
ของบริษัท บริษัทอาจจัดท�าการประเมินตนเองเป็นรูปแบบอิสระ หรือจะผนวกไว้ในระบบ
การจัดการความเสี่ยงหรือกระบวนการประเมินผลกระทบที่มีอยู่ของบริษัทก็ได้ ทัง้นี้ เป้าหมาย
ของการประเมินคือเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสทัง้หมดในการติดต่อกับเด็กทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของพนักงานหรือตัวแทนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบตามหน้าที่ และเพื่อระบุระดับของ
ความเสี่ยงในการติดต่อนัน้ ๆ 

ตัวอย่างของการติดต่อกับเด็กทางตรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
• การขายสินค้าให้เด็กโดยตรง (พนักงานในร้านขายเสื้อผ้ามองดูเด็กถอดเสื้อผ้าในห้องแต่งตัว)
• กิจกรรมทางการตลาดที่เด็กมีส่วนร่วม (พนักงานของบริษัทผลิตของเล่นกระท�าทารุณนักแสดงเด็กขณะถ่ายท�าโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท)
• การเดินทางในนามของบริษัทไปยังสถานท่ีท่ีมีประเด็นน่าวิตกเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (พนักงาน

ล่อลวงเด็กขณะเดินทางเพื่อธุรกิจ)
• การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีท�าการของบริษัทหรือพื้นท่ีใกล้เคียง (เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ของโรงงานล่วงละเมิดทางเพศและ/หรือท�าร้ายร่างกายเด็ก)
• อาสาสมัครช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กในนามของบริษัท (พนักงานกระท�าทารุณเด็กเปราะบางในวันแนะแนวเยาวชน

ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาของบริษัท)
• การดูแลเด็กและเยาวชน (พนักงานของสายการบินใช้ก�าลังบังคับเด็กขณะท�าหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของเด็ก)
• สถานที่เชิงพาณิชย์ที่น�าเสนอความบันเทิงและกิจกรรมยามว่างส�าหรับเด็กหรือเยาวชน (พนักงานของสวนสนุก

พูดจาเหยียดเชื้อชาติใส่เด็กซ�้าแล้วซ�้าอีก)

การติดต่อกับเด็กทางอ้อม และตัวอย่างของความเสี่ยง 
• การตดิต่อสือ่สารกบัเดก็หรอืเยาวชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (พนกังานล่อลวงเดก็ผ่านข้อความทีแ่สดงบนแพลตฟอร์ม

วิดีโอเกมของบริษัท)
• การเข้าถงึข้อมลูละเอียดอ่อนของเด็ก (ตัวแทนจากบรษิทัประกนัภยัจดัการข้อมลูผดิพลาดและแชร์ข้อมลูส่วนบคุคลของ

เด็กไปยังบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของเด็ก)
• การท�าการตลาดผ่านสือ่สงัคม (เดก็ถกูแสวงหาประโยชน์จากความเปราะบาง เช่นมกีารคะยัน้คะยอให้เดก็คดิว่าเป็นการ

เท่หากโพสต์หรือแชร์โฆษณาบางชิ้นอย่างซ�้า ๆ ในสื่อสังคมโดยไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการส่งเสริมการขาย)
• การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก (เยาวชนรายหน่ึงโทรศัพท์ไปหาฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรายงาน

การถูกทารุณโดยพนักงานของบริษัท แต่ผู้ที่รับโทรศัพท์ไม่ทราบวิธีจัดการกับการรายงานดังกล่าว)
• การสะสมภาพเด็ก (รูปภาพ/วิดีโอถูกน�าไปใช้ในทางเสื่อมเสีย มีการระบุข้อมูลของเด็กโดยไม่เคารพสิทธิความเป็น

ส่วนตัวของเด็ก หรือท�าให้เด็กตกเป็นเป้าหมายของการถูกทารุณกรรม)
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หลงัจากแจกแจงโอกาสของการตดิต่อกบัเด็กแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการตอบค�าถามเหล่านีเ้พือ่สงัเกตเหน็บรเิวณทีม่คีวามเสีย่งหรอื
ผลกระทบมากที่สุด 

1. บริษัทมีวิธีการติดต่อกับเด็ก/เยาวชนอย่างไรในการด�าเนินธุรกิจ
ก. การติดต่อกับเด็กโดยทางตรง

- กิจกรรมที่ท�าเป็นประเภทใด และการติดต่อเกิดขึ้นที่ใด (เขียนกิจกรรมทุกประเภทที่มีการติดต่อแบบเผชิญหน้ากับ
เด็ก)

- มีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้บ้าง (เขียนทุกต�าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ พร้อมรายละเอียด เช่น หน่วย
ธุรกิจ ต�าแหน่ง/ประเภทของพนักงาน ผู้รับเหมา พันธมิตรทางธุรกิจที่ด�าเนินงานในนามของบริษัท และอาสาสมัคร)

ข. การติดต่อกับเด็กโดยทางอ้อม
- กิจกรรมที่ท�าเป็นประเภทใด และการติดต่อเกิดขึ้นที่ใด (เขียนกิจกรรมทุกประเภทที่มีการติดต่อกับเด็กทางอ้อม เช่น 

ออนไลน์ หรือการจัดการข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอของเด็ก)
- มีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้บ้าง (เขียนทุกต�าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อรวมทั้งรายละเอียด เช่น หน่วย

ธุรกิจ ต�าแหน่ง/ประเภทของพนักงาน ผู้รับเหมา พันธมิตรทางธุรกิจที่ด�าเนินงานในนามของบริษัท และอาสาสมัคร)

2. มีการติดต่อกับเด็กและ/หรือเยาวชนบ่อยครั้งเพียงใด

3. ในการติดต่อน้ัน ๆ พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทมีความจ�าเป็นหรือได้รับอนุญาตให้อยู่ตามล�าพังกับเด็กหรือไม่ 
หากมี พวกเขามีการติดต่อในลักษณะใด

4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและ/หรือเยาวชนในการติดต่อนั้น ๆ เป็นอย่างไร (เช่น ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
โอกาสถูกกระท�าทารุณหรือละเลยทอดทิ้ง ดูรายการในหน้า 6)

หลังจากตอบค�าถามแล้ว บริษัทจะสามารถระบุโอกาสของการติดต่อระหว่างพนักงาน/ตัวแทนกับเด็กรวมถึงระดับความเส่ียง
ทีมี่ในแต่ละโอกาสได้ ดแูม่แบบของการประเมินความเสีย่งในภาคผนวก 1 บรษิทัควรท�าการประเมนิอย่างต่อเนือ่งเมือ่มกีารด�าเนนิ
ธุรกิจใหม่ ๆ หรือเมื่อเปิดตัวโครงการและแคมเปญต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ และคิดหาวิธีลด
ความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุด
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ขัน้ตอนที่ 2
การวิเคราะห์ช่องว่าง

ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการวเิคราะหช่์องวา่งเพื่อเปรยีบเทียบนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการที่มอียู่
ของบริษัท ซ่ึงจะช่วยให้เข้าใจระดับความสอดคล้องของการปกป้องดูแลเด็กกับแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงของบริษัท แนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ช่องว่างประกอบด้วย 
2 ขัน้ตอน ดังนี้

ทบทวนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน รวมถึงการเทียบเคียงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องดูแล 
การคุ้มครอง และการทารุณกรรมเด็ก โดยประเมินระดับความสอดคล้องของนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท 
กับกรอบทางกฎหมายของแต่ละประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

ประเมินวิธีการบริหารจัดการที่มอบการปกป้องดูแลเพ่ิมเติมจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วยการทบทวนในประเด็น
ต่อไปนี้

- นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อตรวจสอบว่ามีการกล่าวถึงข้อควรพิจารณาในการปกป้องดูแลเด็ก
ไว้ที่ใด หรือควรเพิ่มเติมสิ่งใด

- ค�าชี้แนะส�าหรับผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง
- นโยบายและจรรยาบรรณที่ใช้ก�ากับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจที่ด�าเนินงานให้กับบริษัทหรือในนามของบริษัท ควบคู่ไปกับ

วิธีที่ใช้สื่อสารนโยบายและการปฏิบัติเหล่านี้ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น พนักงาน และผู้รับเหมา เป็นต้น)

ส�าหรับขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ บริษัทจะต้องตั้งค�าถามก่อนว่า อะไรคือข้อก�าหนดทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กใน
ประเทศที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ หลายประเทศผนวกประเด็นการปกป้องดูแลเด็กไว้ในกฎหมายระดับชาติ โดยส่วนใหญ่จะมี
กฎหมายห้ามการทารุณกรรมเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก อย่างไรก็ตาม กฎหมายในบางประเทศยังคง 
ขาดมาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้พืน้ฐานอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ซึง่ในกรณทีีม่ข้ีอขดัแย้งระหว่างมาตรฐานสากลกบักฎหมาย
ระดับประเทศ บริษัทจะต้องให้ความส�าคัญกับมาตรฐานสากลเป็นหลัก

ในขั้นตอนที่ 2 บริษัทพึงถามว่า เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไรหากมีติดต่อกับเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงประเมินความเสี่ยง ค�าถาม
ต่อไปนี้ควรครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ 

• บริษัทมีโครงสร้างการก�ากับดูแลเพื่อจัดการวิธีปกป้องดูแลหรือไม่ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรยอมรับและเข้าใจเรื่อง
การปกป้องดูแลเด็กอย่างไร

• บริษัทผนวกแนวปฏิบัติด้านการปกป้องดูแลเด็กไว้ในจรรยาบรรณของพนักงานและผู้ขาย หรือก�าหนดไว้เป็นนโยบาย
อิสระ
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• บรษัิทด�าเนนิมาตรการด้านการคดัสรรบคุลากรทีป่ลอดภยัอย่างเพยีงพอแล้วหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น มกีารตรวจสอบประวตัิ10 
ของพนักงานทุกคนที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• มกีารจดัฝึกอบรมด้านการปกป้องดแูลเดก็ให้กบัพนกังานทกุคนหรอืไม่ และมกีารน�าเสนอเนือ้หาเพิม่เตมิส�าหรบัพนักงาน
หรอืพนัธมติรทางธรุกจิท่ีมีหน้าท่ีติดต่อกบัเด็กทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่เป็นส่วนหนึง่ของความรบัผดิชอบตามต�าแหน่ง
หน้าที่แล้วหรือไม่

• มกีระบวนการในการรายงานและตอบสนองต่อข้อกังวลเร่ืองการปกป้องดแูลเดก็ของพนักงานหรือบุคคลภายนอกหรอืไม่
• บริษัทให้การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านภาระรับผิดชอบหรือไม่ เช่น น�าข้อกังวลที่มีการรายงานมาพิจารณาอย่างจริงจัง 

ด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในทันที และให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส

หากบริษัทขาดแคลนกลไกเฉพาะด้านเพื่อจัดการความเสี่ยง (เช่น นโยบายและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสที่ใช้ก�าหนด
วธิจีดัการข้อกงัวลเกีย่วกบัพนกังานอย่างโปร่งใสและเคร่งครดั) บรษิทัควรให้ความส�าคญักบัการพฒันากลไกและน�าไปปฏบิติั ทัง้น้ี 
การทีพั่นธมิตรทางธรุกจิไม่สามารถน�ากลไกไปปฏบิตัเิป็นสิง่ทีต้่องพจิารณาในการเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรือสานต่อความ
ร่วมมือกับพันธมิตรด้วยเช่นกัน ดูค�าชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างกลไกเพื่อจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 4 และภาคผนวก 2 
พร้อมแม่แบบง่าย ๆ ของการวิเคราะห์ช่องว่าง

10 กระบวนการและข้อก�าหนดทางกฎหมายในการขอตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอหนงัสือรบัรองประวตัิ
อาชญากรรมในประเทศต่าง ๆ ได้ที่ www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants

http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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ขัน้ตอนที่ 3
ข้อผูกพันเชิงนโยบาย

นโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กเป็นสิ่งก�าหนดข้อผูกพันด้านการคุ้มครองเด็กของบริษัท 
โดยระบุส่ิงที่บรษิทัพงึปฏิบตัเิพื่อปกป้องเดก็ใหพ้น้จากอนัตรายและตอบสนองตอ่ขอ้วติกกงัวลต่าง ๆ  
ข้อผูกพันเชิงนโยบายไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการปกป้องดูแล แต่เป็นก้าวแรกของ
การด�าเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่าง ๆ จึงควรปฏิบัติตามนโยบายเพื่อ
การปกป้องดูแลเด็กบนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงของตน ดังที่ระบุไว้ในขัน้ตอน
การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ขัน้ตอนที่ 1)

บริษัทควรก�าหนดนโยบายและค�าแนะน�าโดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตน เช่นอาจผนวกข้อผูกพันเข้ากับนโยบาย
และจรรยาบรรณของบริษัท หรืออาจแยกออกมาเป็นนโยบายอิสระโดยมีเอกสารแนะน�าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนประกอบ ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับระดับความเสี่ยงที่มีต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กอันเกิดจากกิจกรรมของบริษัท เอกสารแนะน�านี้อาจจัดท�าขึ้น
ในหลายรูปแบบ (เช่น ถาม-ตอบ และวิดีโอ เป็นต้น) หรือแปลเป็นภาษาต่าง ๆ  ผลจากการวิเคราะห์ช่องว่าง (ขั้นตอนที่ 2) จะช่วย
ก�าหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของข้อผูกพันเชิงนโยบาย นอกจากนี้ องค์กรป้องกันการทารุณกรรมเด็กหรือ NSPCC (National 
Society for the Prevention of Cruelty to Children) แห่งสหราชอาณาจักร ยังได้เสนอแนะแนวทางในการร่างนโยบาย
เพื่อการปกป้องดูแลเด็ก11 ที่น่าสนใจ 

ในการพัฒนานโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กนั้น บริษัทควรรวบรวมประเด็นส�าคัญต่าง ๆ เข้าไว้ในนโยบาย โปรดดูรายการ
ในหน้าถัดไป

รายการตรวจสอบ ส�าหรับนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก

11 องค์กร NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), ‘Writing a Safeguarding Policy: How to set out an organisational approach 
to protecting children’, NSPCC, London, 2018, www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/safeguarding/writing-a-safeguarding-policy

ประเด็นส�าคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผูกพันขององค์กร 

ข้อความเกี่ยวกับ
ข้อผูกพัน 

ระบุความส�าคัญของการปกป้องดูแลเด็กที่มีต่อบริษัท และวิธีด�าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามข้อผูกพันและความรับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็กโดยอาจมีการ
อ้างอิงค่านิยมองค์กร มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย
ระดับประเทศ และมาตรการเชิงรุกในการจัดการความเสี่ยง





http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/safeguarding/writing-a-safeguarding-policy
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ประเด็นส�าคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผูกพันขององค์กร 

ความเสี่ยงด้านการ
ปกป้องดูแลเด็ก 

และข้อความเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียม

บ่งบอกอย่างกว้าง ๆ  ถงึวธิท่ีีบรษิทัอาจก่อให้เกดิความเสีย่งต่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของเด็กจากการติดต่อท้ังทางตรงและทางอ้อมตามที่ระบุไว้ในการ
ประเมินความเสี่ยง แสดงตัวอย่างที่จับต้องได้ของผลกระทบที่บริษัทอาจมีต่อเด็ก
เพือ่ให้พนกังานและพนัธมิตรทางธรุกจิมคีวามเข้าใจเรือ่งความเสีย่งอย่างแจ่มแจ้ง 
พร้อมทัง้แสดงข้อความเรือ่งการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั และระบตุวัเดก็ทีเ่ปราะบาง
มากที่สุด (ตามรายการในหน้า 9) ซึ่งเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป
ในการได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของบริษัท



ค�าจ�ากัดความ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทควรระบุค�าจ�ากัดความของค�าศัพท์เหล่านี้ลงใน
ข้อผูกพันด้วย
• เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าอายุของการ

บรรลุนิติภาวะในบางประเทศอาจต�่ากว่า 18 ปีก็ตาม
• การทารุณกรรมเด็ก หมายถึง การปฏิบัติไม่ดีหรือการทารุณกรรมทุกรูปแบบ

ทางร่างกายและ/หรือทางอารมณ์ การล่วงละเมิดทางเพศ การละเลยทอดทิ้ง 
และการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดก็ตาม 
อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายทั้งในปัจจุบันหรืออาจเกิดข้ึนในอนาคตต่อสุขภาพ 
ความอยู่รอด พัฒนาการ และศักดิ์ศรีของเด็ก

• การปกป้องดูแลเด็ก หมายถึง การกระท�าของบริษัทเพื่อป้องกันการกระท�า
ผิดต่อเด็ก รวมถึงการทารุณกรรมเด็กทางร่างกาย ทางเพศ และทางอารมณ์ 
โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมทั้งผู้รับ
เหมา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้เย่ียมชม และอาสาสมัคร นอกจากน้ียังรวมถึง
มาตรการเชิงรุกในการปกป้องเด็กที่มีการติดต่อกับพนักงานหรือตัวแทนของ
บริษัทให้ปลอดภัยจากการติดต่อนั้น ๆ

• การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การกระท�าเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะเรื่องหากมี
เด็กคนหนึ่งคนใดมีความเส่ียงต่ออันตรายอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีสาเหตุจาก
การตดิต่อกบัผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัและพนัธมติร รวมถงึการใช้ผลติภณัฑ์และ
บริการของบริษัท



ความเกี่ยวข้อง
ของข้อผูกพัน

ระบุอย่างชัดเจนว่าข้อผูกพันของบริษัทมีความหมายครอบคลุมพนักงานทุกคน
รวมถงึบคุคลอืน่ใดทีป่ฏบิตังิานในนามของบรษัิท ปฏบิตักิารทกุรปูแบบของบรษัิท 
และความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และย�้าว่าการปกป้อง
ดูแลเด็กเป็นความรับผิดชอบของทุกคน โดยทุกคนจะต้องยึดมั่นในข้อผูกพันนี้ 
ตลอดจนอธิบายเก่ียวกบัความเชือ่มโยงระหว่างข้อผกูพนัด้านการปกป้องดแูลเดก็
กับนโยบายและกระบวนการอื่น ๆ ของบริษัท เช่น การประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม 



การรับทราบเกี่ยวกับ
หน้าที่ดูแล 

และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายอื่น ๆ

แสดงข้อผกูพนัด้านการปกป้องดูแลเด็กและแนวทางไม่อดทน (Zero-tolerance) 
ของบรษิทัต่อการทารณุกรรมเดก็ รวมทัง้ผลจากการละเมดิข้อผกูพัน เช่น บทลงโทษ 
ค่าปรบั หรอืมาตรการลงโทษเก่ียวกบัการจ้างงาน พร้อมทัง้เชือ่มโยงข้อผกูพนัเข้า
กับกฎหมายระดับประเทศด้านการปกป้องดูแลเด็กตามความเหมาะสม
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ประเด็นส�าคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผูกพันขององค์กร 

โครงสร้าง
การก�ากับดูแล

สรปุรายชือ่หน่วยงานหรอืบคุคลในบรษิทัทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบสงูสดุในการด�าเนนิ
งานตามข้อผูกพัน รวมทั้ง ’ผู้สนับสนุนองค์กร’ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้
ดูแลข้อผูกพันนี้



โครงสร้าง
การรายงาน

ระบุกระบวนการในการรายงานข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกบรษัิททีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของเดก็และการปกป้องเดก็จากอนัตราย
ทีม่ใีนการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยปกตจิะเป็นหมายเลขโทรศพัท์หรอือเีมลของ
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับเรื่องข้อกังวล ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่พบได้
ในกลไกรับแจ้งเบาะแสของบริษัท 



การอนุมัติของ
ประธานบริหาร 

หรือประธานกรรมการ
บริหาร

ข้อผูกพันดังกล่าวควรได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เช่น ประธาน
บริหารหรือประธานกรรมการบริหาร การอนุมัติของประธานบริหารไม่เพียงแต่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการส่งสญัญาณของการท่ีบรษิทัให้ความส�าคญักบัข้อผกูพนัไปยงัพนกังานและ
พันธมิตรอีกด้วย ความมุ่งมั่นในการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยควรเป็นสารส�าคัญที่
ฝ่ายบริหารระดับสูงพึงเน้นย�้าอยู่เสมอหลังจากมีการแจ้งข้อผูกพันให้ทราบโดย
ทั่วกันแล้ว





การพัฒนานโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก แบบนโยบายอิสระ

การก�าหนดรูปแบบและขอบเขตที่เหมาะสมที่สุดของนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งผลลัพธ์
จากการประเมินความเส่ียงและการวิเคราะห์ช่องว่าง ความเหมาะสมของนโยบายท่ีมีอยู่เดิมและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(เช่น นโยบายด้านการแจ้งเบาะแส และวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น) กลยุทธ์ในการบูรณาการความเคารพสิทธิเด็กเข้ากับ
การด�าเนินธุรกิจ ลักษณะของกิจกรรม การด�าเนินงานและโครงสร้างของบริษัท ตลอดจนการค�านึงถึงวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของบริษัท

หลังจากเลือกก�าหนดนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระแล้ว บริษัทจะต้องระบุข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็ก
จากอันตรายใด ๆ ไว้อย่างชัดเจน นโยบายนี้ควรมีลักษณะสั้น กระชับ ไม่คลุมเครือ และน�าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นเครื่องมือที่
เหมาะสมในการชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติและการตัดสินใจให้กับพนักงานและฝ่ายบริหาร

ทั้งน้ี ระดับของความเสี่ยงในประเด็นการปกป้องดูแลเด็กของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไป ความต้องการค�าแนะน�าอย่างละเอียด
เพ่ือจัดการกับประเด็นความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจจึงมีหลายรูปแบบ โดยบริษัทอาจผนวกแนวปฏิบัติของพนักงานเข้ากับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมที่มีอยู่ หรือร่างเอกสารแนะน�า/จรรยาบรรณด้านการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระแยกออกมา 
หากการประเมินบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงในวงกว้างต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก 

จรรยาบรรณในบางบริษัทอาจระบุถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมของพนักงานต่อกลุ่มผู้เปราะบางอยู่แล้วและมีเด็กรวมอยู่ในกลุ่มนี้ 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัควรปรบัปรงุจรรยาบรรณทีม่อียูเ่ดมิให้เป็นปัจจบุนัโดยเพิม่เติมข้อแนะน�าในการประพฤติปฏิบติัด้านการปกป้อง
ดูแลเด็กโดยเฉพาะลงไปด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก�าหนดนโยบาย
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สถานการณ์ การปฏิบัติตามนโยบาย ‘ไม่อดทน’ ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
บริษัทท�าเหมืองแร่แห่งหน่ึงเริ่มต้นธุรกิจในแอฟริกาตะวันออก โอกาสการจ้างงานครั้งนี้ดึงดูดชายที่มีเงิน
ในการจบัจา่ยใช้สอยและอยูห่่างไกลบ้านเกดิจ�านวนมากใหเ้ขา้มาสมคัร ในเวลาต่อมา สถานคา้ประเวณจี�านวน
หนึ่งเปิดตัวข้ึนใกล้กับท่ีพักคนงานก่อสร้าง ส่วนเด็กผู้หญิงที่นี่ต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะความยากจน 
ในไม่ช้าปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศก็ปรากฏอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จริงจังกับประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และใช้เวลาศึกษาปัญหานี้
ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และเพื่อรับมือกับปัญหาเช่นการค้าประเวณี
และการแสวงหาประโยชนจ์ากเด็ก บรษิทัฯ ไดก้�าหนดจรรยาบรรณ ‘ไมอ่ดทนตอ่การแสวงหาประโยชน’์ ส�าหรบั
คนท�างานขึ้น ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าท�างานจะต้องเซน็ช่ือในนโยบายและเซน็ซ�้ าเป็นประจ�าทุกปี 
โดยพนักงานทัง้ในและต่างประเทศจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตัง้หน่วยงานติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทัง้กลไกในการรายงานและ
แจ้งเบาะแส การประพฤติผิดใด ๆ จะมีผลให้ถูกลงโทษทันที

ในการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทฯ ได้ท�างานประสานกับผู้ด�าเนินงานหลักจากเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชน
ท้องถ่ิน โดยมีการรายงานหรือส่งต่อกรณีการทารุณกรรมหรือแสวงหาประโยชน์ไปยังศูนย์คุ้มครองเด็ก
ในชุมชนที่มีข้อกังวลเกิดขึ้น
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ขัน้ตอนที่ 4
จัดท�าแผนงาน
และน�าไปปฏิบัติ

การรา่งหรอืขยายนโยบายเพ่ือการปกป้องดแูลเดก็ จะตอ้งมแีผนด�าเนินงานท่ีชัดเจนควบคู่กันไป 
เพื่อให้บุคลากรทัง้องค์กรสามารถน�าไปปฏิบัติตามข้อผูกพันท่ีให้ไว้ได้ และควรมีโครงสร้าง
การก�ากับดูแลเพื่อควบคุมและจัดการโครงการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมทัง้จัดเตรียมและ
น�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการปกป้องดูแลเด็ก ฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบและสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทในประเด็นการปกป้อง
ดูแลเด็กที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังควรร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องดูแลเด็กในการพัฒนาโครงการสร้างความตระหนักและฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการรายงานข้อกังวลส�าหรับพนักงานและพันธมิตร ตลอดจนติดตามมาตรการด้านการปกป้อง
ดูแลเด็กที่ปฏิบัติอยู่ เช่น มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบัน และหมั่นสอบถามพนักงานเกี่ยวกับการรับรู้และ
ความมั่นใจของพวกเขาในการใช้กลไกรายงานข้อกังวล

ขั้นตอนนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การก�ากับดูแล ทรัพยากรบุคคล และการตระหนักและฝึกอบรมทั่วทั้งองค์กร

การก�ากับดูแล
หลังจากน�านโยบายไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรแล้ว บริษัทจะต้องจัดท�าโครงสร้างการก�ากับดูแลเพื่อสนับสนุนนโยบายพร้อมทั้งจัดตั้ง
ศูนย์กลางของการปกป้องดูแลเด็กภายในองค์กร โดยมีฝ่ายบริหารระดับสูงรับผิดชอบและให้การส่งเสริมตลอดทั้งกระบวนการ 
บริษทัอาจผนวกเร่ืองการก�ากบัดแูลกระบวนการนีเ้ข้าไว้ในโครงสร้างต่าง ๆ  ท่ีมอียูห่รอืจดัท�าเป็นรปูแบบอสิระกไ็ด้ และไม่ว่าจะเป็น 
รูปแบบใดก็ตาม ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างเพียงพอ 

หากบริษัทมีประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการด้านความเสี่ยงที่มีหน้าที่จัดการกับความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ แล้ว 
การเพิ่มความรับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็กเข้ากับอ�านาจสั่งการที่มีอยู่เดิมจะเป็นวิธีท่ีมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการยกระดบัเรือ่งภาระรบัผิดชอบในประเดน็น้ี แนวทางนีเ้หมาะสมกบับรษิทัทีม่คีวามเสีย่งด้านการปกป้องดแูลเดก็เพยีงเลก็น้อย 
ดังระบุไว้ในการประเมินความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 1)
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ส�าหรับบริษัทท่ีมีความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งมักเกิดจากที่บริษัทมีการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับเด็ก 
บริษัทอาจจ�าเป็นต้องแต่งตั้งผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กและด�าเนินการก�ากับดูแลแบบอิสระ โดยผู้น�าจะท�างานร่วมกับ
คณะกรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็ก ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ และรับผิดชอบในการด�าเนินงานเกี่ยวกับข้อกังวลในประเด็น
ดังกล่าว คณะกรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็ก ควรประกอบด้วยตัวแทนผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากหลากหลาย
หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่สร้างหลักประกันเรื่องภาระรับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกันเมื่อมีการรายงานข้อกังวลไปยัง
ผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากหน่วยงานก�ากับดูแลแล้ว บริษัทควรจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่มหัวหน้างาน
ปกป้องดแูลเดก็ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ธรุกจิ กลุม่บคุคลเหล่าน้ีจะเป็นด่านแรกส�าหรับการติดต่อในหน่วยธุรกิจทีมี่ความเสีย่งสงูทีค่อย
ให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนแก่พนักงานและพันธมิตร พร้อมทั้งเสนอข้อร้องเรียนท่ีได้รับไปยังผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็ก
ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังในกรณมีข้ีอกงัวลด้านการคุม้ครองเด็ก หัวหน้างานเหล่าน้ีไม่จ�าเป็นต้องท�างานเตม็เวลา แต่จะได้รบัการฝึกอบรม
และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปลูกฝังเรื่องการปกป้องดูแลเด็กให้ทั่วองค์กร
 
บรษิทัอาจจัดท�าข้อตกลงกบัเหล่าองค์กรพฒันาเอกชนในท้องถิน่ทีท่�างานด้านการคุม้ครองเดก็ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละประเทศ 
โดยองค์กรเหล่านีจ้ะช่วยมอบค�าแนะน�าเก่ียวกบัประเด็นปัญหาทีซ่บัซ้อน และส่งต่อเด็กทีถู่กกระท�าไปยงัหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ 
ต่อไป

ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส�าคัญในการผนวกการปกป้องดูแลเด็กเข้าไว้ในโครงสร้างการจัดการและกระบวนการต่าง ๆ 
ของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการเปลี่ยนจากนโยบายด้านการปกป้องดูแลเด็กไปเป็นการปฏิบัติ การสรรหา
บุคลากรที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กเป็นวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสรรหาบุคลากร12 มีปัจจัยที่ควรพิจารณา ดังนี้

1. การวางแผนและเผยแพร่
บ่งบอกความคาดหวังด้านการปกป้องดูแลเด็กตามข้อผูกพันของบริษัท เช่น ใส่ลิงก์ที่เชื่อมไปยังนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก
ไว้ในประกาศรับสมัครงาน

2. ใบสมัครและการเปิดเผยตัวตน
ส�าหรบัต�าแหน่งงานทีม่หีน้าทีต่ดิต่อกบัเดก็ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม (ทัง้แบบได้รบัค่าจ้างหรอืโดยสมคัรใจ) ใช้แบบรับรองตนเอง
ที่ผู้สมัครยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ และมีการแสดงประวัติการถูกจับกุมหรือด�าเนินคดีทางอาญา13

3. การสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์อิงค่านิยม (Values-based) ช่วยเผยทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมต่อเด็กของผู้สมัครได้ หากต�าแหน่ง
งานที่รับสมัครมีการท�างานร่วมกับเด็ก อาจดัดแปลงหรือเพิ่มค�าถามที่ใช้สัมภาษณ์เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ต�าแหน่ง นอกจากค�าถามเกี่ยวกับช่องว่างในประวัติการท�างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรถามค�าถามต่อไปนี้ซึ่งจะช่วยบ่งบอก
ทัศนคติของผู้สมัครที่มีต่อการปกป้องดูแลเด็กได้

12 ดัดแปลงจาก National Ice Skating Association of Great Britain & N.I., ‘NISA Safeguarding & Policies’, 2018, 
ดูรายละเอียดได้ที่ www.iceskating.org.uk/index.cfm/work-force-coaching/coaching/nisa-safeguarding-policies
13 แบบฟอร์มการรับรองตนเอง (Self-declaration) ควรมีการยินยอมจากผู้สมัครให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือการสมัครขอใบรับรอง ICPC (International Child 
Protection Certificate – การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อการคุ้มครองเด็ก) ตามความเหมาะสม ค�าถามแบบเจาะจงที่ปรากฏในแบบฟอร์มควรสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ 

http://www.iceskating.org.uk/index.cfm/work-force-coaching/coaching/nisa-safeguarding-policies
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- คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็กอย่างไร
- คุณเคยผ่านการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็กหรือไม่
- คุณเคยมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กหรือไม่ ถ้าเคย มีวิธีปฏิบัติตนอย่างไร
- คุณจะท�าเช่นไรหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทัศนคติของเพื่อนร่วมงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
- คุณเคยท�างานร่วมกับเด็กไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือโดยสมัครใจหรือไม่ ถ้าเคย เหตุใดถึงต้องการท�างานร่วมกับเด็ก 

4. บุคคลอ้างอิง และการตรวจสอบประวัติ
ผู้สมัครในต�าแหน่งงานที่มีการติดต่อกับเด็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องถูกตรวจสอบประวัติและขอดูหนังสือรับรองประวัติ
อาชญากรรม เพ่ือตรวจสอบว่าเคยถูกด�าเนินคดีด้านการทารุณกรรมเด็กหรือไม่ อย่างไรก็ดี กระบวนการและข้อก�าหนดทาง
กฎหมายในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป14 และแม้ว่าการมีประวัติอาชญากรรมอาจไม่ได้
เป็นส่ิงท่ีขัดขวางการจ้างงานได้เสมอไป แต่อย่างน้อยบริษัทก็สามารถน�าข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติไปประเมินความเสี่ยง
เพื่อระบุว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่

นอกจากการตรวจสอบประวัติแล้ว บุคคลอ้างอิงก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาประวัติการท�างานด้านการปกป้อง
ดูแลเด็กของผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อของอดีตนายจ้างอย่างน้อย 2 ราย

เมือ่มกีารเซ็นสญัญาการจ้างงาน พนกังานทกุคนควรเซน็ชือ่ในนโยบายเพือ่การปกป้องดแูลเดก็ของบรษิทัด้วยไม่ว่าพวกเขาจ�าเป็น
ต้องติดต่อกับเด็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามต�าแหน่งหน้าที่หรือไม่ก็ตาม นโยบายนี้ระบุความคาดหวังด้านการปฏิบัติต่อเด็ก 
รวมทัง้พฤตกิรรมและการกระท�า อนัไม่เปน็ทีย่อมรบัของพนกังาน และผลของการปฏบิตัิทีไ่ม่เป็นไปตามความคาดหวงัของบรษิทั

5. ปฐมนิเทศ
การจดัฝึกอบรมทีเ่หมาะสมให้แก่ท้ังพนกังานท่ีมอียูเ่ดิมและพนกังานใหม่ จะช่วยให้บคุลากรของบรษิทัตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ 
ในงานของตน และรายงานการประพฤติผิดหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก

6. การติดตามและประเมินผล
บริษัทควรผนวกเครื่องมือวัดผลการด�าเนินงานด้านการปกป้องดูแลเด็กไว้ในระบบการประเมินและติดตามผลการด�าเนินงาน
ของธรุกจิ เพือ่ย�า้เน้นเรือ่งภาระรบัผดิชอบทีค่วรมอีย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะต�าแหน่งทีม่คีวามเสีย่งสงูในหน่วยธรุกจิต่าง ๆ  นอกจาก
นีย้งัควรมเีครือ่งมอืวัดประสทิธิภาพการด�าเนินงานทัว่ทัง้องค์กร หรอืการรายงานประจ�าปีทีต่ดิตามการปฏบิตังิานและประสทิธภิาพ
ของนโยบายไม่อดทนต่อการทารุณกรรม

14 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก�าหนดในการรับรองประวัติอาชญากรรมของประเทศต่าง ๆ ได้ที่หน้าเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักร, ‘Guidance: Criminal records 
checks for overseas applicants’, 2017, www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants

http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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สถานการณ์ บนเส้นทางของการปกป้องดูแลเด็ก – จากการก�าหนดนโยบาย...สู่การน�าไปปฏิบัติ

ใน พ.ศ. 2556 ทีมงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรในบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกแห่งหนึ่ง 
ได้ทบทวนการด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและคณะ
กรรมการก�ากับการปฏิบัติงานของบริษัทให้การสนับสนุน หลังการทบทวน บริษัทตัดสินใจท�างานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิเด็กในการก�าหนดนโยบายด้านการปกป้องดูแลเด็กขึ้นมา กระบวนการในการก�าหนด
นโยบายนี้ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงร่วมกับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และการยอมรับในข้อผูกพัน
เชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมทัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

หลังจากเริ่มใช้นโยบายใน พ.ศ. 2558 บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาแผนด�าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความ
ตระหนักด้านการปกป้องดูแลเด็กในธุรกิจ การจัดท�าโครงการอี-เลิร์นนิงหรือการเรียนการสอนผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และการจัดการฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง (Targeted Training) ให้กับพนักงาน
ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเด็ก และเนื่องจากบริษัทแห่งนี้เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของอุตสาหกรรมที่มี
การคิดค้นนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงต้องมีการแจ้งความคืบหน้าของแผนงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหท้นักบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของบริษัทและทรัพยากรที่มีอยู่ 

หนึ่งในบทเรียนที่บริษัทได้รับคือ แนวปฏิบัติด้านการปกป้องดูแลเด็กจะได้ผลดีที่สุดหากได้รับการผนวกเข้ากับ
โครงสรา้งการก�ากบัดแูลของบรษัิท แทนที่จะก�าหนดขึน้ใหมเ่ป็นกลไกอสิระ การด�าเนนินโยบายเป็นกระบวนการ 

ต่อเนื่อง โดยนโยบายจะช่วยวางรากฐานให้กับการปกป้องดูแลสวัสดิภาพของเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท 
รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานและช่ือเสียงของบริษัทเอง

การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม
การสร้างความตระหนกัและการจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังาน เป็นองค์ประกอบส�าคญับนเส้นทางของการปกป้องดแูลเดก็และจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองเด็กในทุกกิจกรรมของบริษัท เมื่อใดที่บริษัทสร้างหลักประกันได้ว่าพนักงานทุกคน ตั้งแต่พนักงานรักษา
ความปลอดภัยไปจนถึงประธานบริหาร ต่างตระหนักถึงข้อผูกพันของบริษัทและความรับผิดชอบของตนในประเด็นนี้ ก็เท่ากับ
บริษัทได้มุ่งไปสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งการตระหนักถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างแท้จริง การสร้างความตระหนักและฝึกอบรมมี
เป้าหมายในการปลกูฝังการปกปอ้งดแูลเดก็ลงไปในทกุแง่มุมของธรุกิจ และเพือ่ใหพ้นกังานทกุคนมคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึวิธี
ระบุและตอบสนองต่อ ‘สัญญาณเตือนภัย’ เกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็ก

การสร้างความตระหนักและฝึกอบรมอย่างเพียงพอ จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของการจัดการและรายงานทุกข้อกังวลด้าน
การปกป้องดูแลเด็ก อย่างไรก็ดี ความบกพร่องในการปฏิบัติอาจเป็นสาเหตุไปสู่การทารุณกรรมเด็กได้ และหากเหตุการณ์เช่น
การท่ีพนักงานอยู่ตามล�าพังกับเด็กหรือกล่าวค�าไม่เหมาะสมต่อเด็กไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เมื่อนั้นการประพฤติผิด
ของพนักงานก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าอีกจนกลายเป็นสิ่ง ‘ปกติ’ ของวัฒนธรรมองค์กร

ในบางบริษัท โครงการสร้างความตระหนักแบบกว้าง ๆ อาจเพียงพอ โดยเฉพาะหากบริษัทไม่มีการติดต่อโดยตรงกับเด็กหรือ
มใีนปรมิาณจ�ากดั แต่ส�าหรบับรษิทัท่ีมกีารตดิต่อกบัเดก็มากกว่า การผนวกการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเดก็เข้ากบัการอบรม
ด้านจริยธรรมหรือการก�ากับการปฏิบัติงานประจ�าปี จะเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าในการตอกย�้าข้อผูกพันของบริษัท

การสร้างความตระหนกัในระดบัองค์กรท�าได้หลายรปูแบบ และควรด�าเนนิการบนพืน้ฐานของวฒันธรรมและวธิกีารส่ือสารเฉพาะ
ของแต่ละบริษัท เช่นอาจส่งอีเมลถึงพนักงาน ติดประกาศในห้องโถงส่วนกลาง โพสต์ข้อความลงในอินทราเน็ต ทบทวนนโยบาย
การจ้างงาน บรูณาการเข้ากบัการฝึกอบรมด้านจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณ หรอืจดัท�าหลกัสตูรอ-ีเลร์ินนงิด้านการปกป้องดแูลเดก็
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โดยเฉพาะ และเมื่อพิจารณาเลือกแนวทางใดแล้ว บริษัทควรสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย�้าให้พนักงานตระหนักถึงประเด็น
ดังกล่าวอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์หลักของการสร้างความตระหนักในระดับองค์กรมี 2 ประการ ได้แก่
• เพื่อแสดงความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กที่มีอยู่ รวมถึงวิธีสังเกตข้อกังวลส�าหรับพนักงานและพันธมิตร 
• เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานและพันธมิตรเกี่ยวกับการรายงานข้อกังวลด้านการปกป้องดแูลเด็กผ่านโครงสร้างการรายงาน

ของบริษัท

การสนทนาเรื่องความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กและการป้องกันความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะคู่สนทนาอาจรู้สึก
หวาดกลัวหรือไม่ก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับงานของตน การพูดคุยในประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้มีส่วนร่วม
ในการสนทนาอาจเคยมีประสบการณ์ถูกกระท�าทารุณในวัยเดก็หรอืเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่ ผูด้�าเนนิการประชมุเพือ่สร้างความตระหนกั
ควรมีทักษะในการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยไม่ท�าให้เกิดบรรยากาศของความหวาดระแวงหรือตื่นตระหนก และ
พร้อมตอบสนองหากผู้ร่วมสนทนารู้สึกทุกข์ใจหรือต้องการก�าลังใจ ซ่ึงในข้ันตอนนี้อาจจัดให้มีผู้ให้ค�าปรึกษาท่ีผ่านการฝึกหัด
เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งเตรียมรายชื่อบริการด้านการส่งต่อไว้ล่วงหน้า

ในขั้นตอนการก�าหนดและด�าเนินนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กนั้น การริเริ่มและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก
ในองค์กรให้เข้มแข็งก็ส�าคัญไม่แพ้กัน เพราะแม้จะมีนโยบายด้านการรายงานที่แข็งแกร่ง แต่หากพนักงานไม่รับรู้ ขาดความมั่นใจ
ในการรายงานข้อกังวล หรือไม่รู้ว่าควรรายงานต่อใคร นโยบายเหล่านี้ก็ไร้ผล ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะต้องชี้น�าและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารและการฝึกอบรมภายในองค์กรที่ชัดเจน
เป็นปัจจัยเสริมสร้างวัฒนธรรมนี้ให้แข็งแกร่ง

ตัวอย่างสไลด์ประกอบการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก

บริษัทของเรามีนโยบายไม่อดทนต่อการทารุณกรรมเด็ก

คุณจะทราบได้อย่างไรว่า
เด็กก�าลังตกอยู่ในอันตราย

เพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรของบริษัท
กระท�าสิ่งเหล่านี้หรือไม่

• หาโอกาสอยู่ตามล�าพังกับเด็ก
• ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมต่อเด็ก
• กระท�าทารุณทางรา่งกายหรอืลว่งละเมดิทางเพศ

ต่อเด็ก

เหตุการณ์เกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็กที่รายงานต่อสายงานจริยธรรม

เปิดแฟ้มคดี

เหตุการณ์นี้เป็นการกระท�าผิดทางอาญาหรือไม่

ส่งต่อไปยังต�ารวจทันที ส่งต่อ
อย่างเหมาะสม
และติดตาม

จัดการกับ
เหตุการณ์ตาม
นโยบายองค์กร

ร่วมมือในการสืบสวน
และเก็บรักษาแฟ้มคดี
ตามความเหมาะสม

ต้องการความช่วย
เหลือของหน่วยงาน
ภายนอกหรือไม่ 
(เช่น NGO หรือ

นกัสงัคมสงเคราะห)์

น�าเสนอ
รายงาน
เหตุการณ์

คุณมีข้อกังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัย

ของเด็กหรือไม่

ถ้ามี โปรดรายงาน
สิ่งที่เกิดขึ้นต่อ

ผู้จัดการตามสายงาน
หรือสายงานด้านจริยธรรม

ในทันที
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เมือ่บรษิทัเผชิญกบัความเสีย่งด้านการปกป้องดแูลเดก็อย่างมนียัส�าคัญ บรษัิทจะต้องจดัการฝึกอบรมเฉพาะเรือ่งเพิม่เตมิจาก
โครงการสร้างความตระหนักทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจัดฝึกอบรมเชิงลึกในหลักสูตรการปกป้องดูแลเด็กให้แก่พนักงาน
ที่มีการติดต่อกับเด็กเป็นประจ�าไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยปกติแล้ว พนักงานเหล่านี้มักเป็นกลุ่มบุคคลแถวหน้า
ของบรษิทัทีม่คีวามเกีย่วข้องกับเดก็ เช่น เจ้าหน้าทีส่ายการบิน พนกังานในร้านค้า พนกังานโรงแรม เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
พนักงานร้านฟาสต์ฟู้ด และเจ้าหน้าที่ในสวนสนุก เป็นต้น 

บ่อยครั้งที่พนักงานเหล่านี้ต้องให้การดูแลสวัสดิภาพของเด็กเป็นพิเศษ (เช่น เจ้าหน้าที่สายการบินดูแลเด็กที่เดินทางคนเดียว) 
การฝึกอบรมเฉพาะเรือ่ง มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานเหล่านีเ้ข้าใจว่า งานของตนส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสวสัดภิาพ
ของเด็กอย่างไร ตลอดจนรู้วิธีปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและเตรียมจัดท�ารายงานเมื่อสงสัยว่าเด็กอาจตกอยู่ในความเสี่ยง 
ปัจจัยเหล่านี้จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็กของบริษัท
การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง ควรเป็นการให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละหน่วยธุรกิจรวมทั้งสิ่งที่ควรปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรควรประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

• ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง’
 บทน�าไปสู่นโยบายและเนื้อหา พนักงานสามารถศึกษานโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากที่ใด และจะขอค�าปรึกษา

เกี่ยวกับนโยบายได้จากใคร/ที่ใด เช่น ศูนย์กลางด้านการปกป้องดูแลเด็ก

• ความเกี่ยวข้องของการปกป้องดูแลเด็กกับบริษัท
 การอบรมควรน�าเสนอรายการความเสี่ยงด้านปกป้องดูแลเด็กตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยเน้นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยธุรกิจหรือต�าแหน่งงานอย่างเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ด้านความเสี่ยงที่บริษัท
ก�าลังประสบอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจน

• ความรับผิดชอบของพนักงาน
 ระบุสิ่งที่พนักงานควรปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงผลที่ตามมาหากละเว้นการปฏิบัติ โดย

อาจแสดงสถานการณ์คบัขนัด้านสทิธเิดก็และสิง่ทีพ่นกังานพงึปฏบิตัใินแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี ้การเชือ่มโยงตวัอย่าง
เข้ากับปัญหาที่พนักงานพบเจอในแต่ละวันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการท�าให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและตระหนักถึง
ประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

• กระบวนการรายงานพร้อมรายละเอียด
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรายงานข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงวิธีตรวจสอบและจัดการกับข้อกังวลเหล่านั้น 

นอกจากนี้ การฝึกอบรมยังควรชี้แนะถึงวิธีปฏิบัติตัวของพนักงานหากเด็กรายงานปัญหาให้ทราบโดยตรง

• ข้อแนะน�าในการสังเกตความเสี่ยง
 เพ่ือให้พนักงานสังเกตเห็นความเสี่ยงหรือ ‘สัญญาณอันตราย’ บริษัทควรแสดงปัจจัยท่ีเพ่ิมความเสี่ยงให้กับเด็ก 

(เพศสภาพ อายุ ความพิการ) และข้อมูลของผู้ที่มีแนวโน้มเป็นผู้ล่วงละเมิด (เช่น วิธีท่ีผู้กระท�าความผิดทางเพศใช้
ล่อลวงเด็กทางออนไลน์) ในการสื่อสาร/การฝึกอบรม

 สัญญาณอันตรายรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการพบเห็นหรือได้ยินผู้ใหญ่มีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสมกับเด็ก หรือรู้ว่า
มีบุคคลเข้าถึงและแชร์ภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก รวมทั้งการเห็นพนักงานใช้ก�าลังกับเด็กและได้ยินพนักงาน
พูดจาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเด็ก บางครั้งการล่วงละเมิดเปิดเผยขึ้นจากการที่เด็กมีสัญญาณของการถูกทอดทิ้ง เช่น 
เด็กมีพฤติกรรมเก็บตัวหรือแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เด็กท่ีมีประสบการณ์ถูกทารุณกรรมหรือล่วงละเมิด
ส่วนใหญ่จะไม่เอ่ยขอความช่วยเหลือ ดังนั้น หากเด็กเปิดเผยเรื่องราวให้ทราบ ผู้ที่รับฟังจะต้องตั้งใจและตอบสนอง
ด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
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และเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายไม่อดทนต่อการทารุณกรรมเด็ก บริษัทควรแนะน�าให้พนักงานทุกคนรายงานสถานการณ์เกี่ยว
กับการทารุณกรรมทั้งหมดที่พบเห็นหรือสงสัย รวมถึงการกลั่นแกล้งและการกล่าววาจาดูถูกหรือล่วงละเมิด ทั้งยังควรเน้นย�้าถึง
การจัดการกับเหตุการณ์ที่แม้จะเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว รวมทั้งสถานการณ์ที่อาจถูกมองข้ามหรือที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาด
ของพนักงาน (เช่น เมื่อพนักงานอยู่ตามล�าพังหรือพูดจาไม่เหมาะสมกับเด็ก) เพื่อไม่ให้มีการประพฤติผิดซ�้า ๆ จนเป็นสิ่งที่ฝัง
รากลึกในวัฒนธรรมองค์กร

บรษิทัทีม่กีารจดัฝึกอบรมเฉพาะเรือ่ง ควรลงทนุด้านการฝึกอบรมท่ีกระตุน้พลงัความคดิและน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิให้แก่พนกังาน
และพนัธมติรทางธรุกจิ การฝึกอบรมจะประสบผลส�าเรจ็หากมเีนือ้หาทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรและเกีย่วพนักบัความเสีย่ง
ด้านการปกป้องดูแลเด็กของบริษัท โดยอาจเป็นรูปแบบผสมผสานของโครงการอี-เลิร์นนิง การฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า การตอบ
ปัญหาออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้งนี้ ประเด็นการปกป้องดูแลเด็ก การคุ้มครองเด็ก และการทารุณกรรมเด็ก เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรม โครงการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องจึงจ�าเป็นต้องให้พนักงาน
เข้าร่วมในการฝึกอบรมและมีการสนทนาแบบพบหน้ากันเสมอ 

นอกจากนี้ การยกตัวอย่างสถานการณ์คือเคร่ืองมืออันเป็นประโยชน์ในการแสดงให้เห็นความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องการน�าเสนอความเสี่ยงที่พบบ่อยแต่กลับมีน้อยคนที่เข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าว ศึกษาตัวอย่าง
สถานการณ์เหล่านี้ได้ในตารางที่หน้าถัดไป

ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

สถานการณ์คับขัน สิ่งเหล่านี้จัดเป็นความเสี่ยง
ด้านการปกป้องดูแลเด็กหรือไม่

พนกังานของบรษิทัติดต่อกับเด็กหญงิอายุ 
15 ปีผ่านการประชุมออนไลน์ เด็กคนนี้
มีไอเดียทางธุรกิจที่ดีมาก เขาจึงเชิญเด็ก
เข้าร่วมวิดีโอคอลส่วนตัว

แม้ว่าพนักงานตั้งใจสนทนากับเด็กเร่ืองไอเดียทางธุรกิจอย่างแท้จริง 
แต่สถานการณ์เช่นนีม้โีอกาสทีพ่นกังานจะพฒันาความสมัพนัธ์และใช้อ�านาจ
หน้าท่ีในทางท่ีผดิ การกระท�าของพนักงานจึงไม่สมเหตสุมผลและอาจถกูเข้าใจผดิ

พนักงานดาวน์โหลดภาพการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเด็กลงในคอมพิวเตอร์

การดูหรือเป็นเจ้าของภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กถือเป็นการทารุณ
กรรมเด็กเช่นกัน และเป็นการกระท�าผิดทางอาญาในหลาย ๆ ประเทศ

กลุ่มนักเรียนเดินทางมาเยี่ยมชมบริษัท
เพื่อศึกษาดูงาน และพนักงานคนหนึ่ง
เล่าเรือ่งตลกขบขนัเก่ียวกบัการเหยยีดเพศ
ให้นักเรียนฟังหลายครั้ง

การหัวเราะเยาะหรือใช้ค�าพูดไม่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคลิก อายุ เพศสภาพ 
ความสามารถ วัฒนธรรม เชือ้ชาต ิความเชือ่ทางศาสนา หรอือตัลกัษณ์ทางเพศ 
ของบุคคลใด ๆ  เป็นการเลือกปฏิบัติและอาจสื่อให้เด็กหรือหนุ่มสาวเหล่านั้น
คดิไปว่าตนไร้ค่าและไม่ดีพอ การเล่าเร่ืองขบขันลักษณะนีซ้�า้ไปซ�า้มาจัดอยูใ่น
ประเภทการล่วงละเมดิทางอารมณ์ การสร้างวฒันธรรมขององค์กรท่ีไม่ยอมรบั
อารมณ์ขันชนิดเลือกปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
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สถานการณ์คับขัน สิ่งเหล่านี้จัดเป็นความเสี่ยง
ด้านการปกป้องดูแลเด็กหรือไม่

พนักงานไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ 
ขณะนัง่ดืม่กบัคูค้่าทางธุรกิจท่ีบาร์แห่งหนึง่ 
วัยรุ่น (อายุราว 16 ปี) ก็เข้ามาเสนอ
บริการทางเพศ

การยุง่เกีย่วกบักจิกรรมทางเพศเชงิพาณชิย์กบัเดก็เป็นการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและเป็นการกระท�าผิดทางอาญาในหลาย ๆ  ประเทศ ในกรณีทีก่ฎหมาย
ในประเทศขัดแย้งกับมาตรฐานสากล ให้ยึดมาตรฐานสากลเป็นหลัก

เจ้าหน้าที่ในสวนสนุกบอกให้เด็กชายวัย 
15 ปีไปพบหลังเลิกงาน

นี่เป็นความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็ก เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีโอกาส
อยู่ตามล�าพังกับเด็ก การกระท�าของพนักงานจึงไม่สมเหตุสมผลและอาจ
ถูกเข้าใจผิด

สถานการณ ์ความปลอดภยัของเด็กทางออนไลน ์คอืหวัใจของการสรา้งความตระหนกัและการฝึกอบรม

บริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคช่ือดังแห่งหนึ่งที่ก�าลังเติบโตทางออนไลน์และมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
บริการส�าหรับเด็ก ได้จัดท�าการประเมินระดับองค์กรด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในขัน้ตอนการพัฒนานโยบายด้านการปกป้องดแูลเดก็ของบรษิทั การประเมนิครัง้นีเ้ผยใหเ้ห็นวา่บรษิทัจะตอ้ง
มกีารด�าเนนิการเพิ่มเติมจากการปฏบัิตติามขอ้ก�าหนดท่ัวไปเพื่อเพ่ิมประสทิธภิาพในการจดัการผลกระทบทางธุรกจิ

 

ที่มีต่อความปลอดภัยและสิทธิเด็ก โดยเริ่มตัง้แต่การก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ 

นโยบายระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ตั้งแต่ประเด็นเร่ืองการติดต่อและความประพฤติ
ของบุคลากร หรือลักษณะของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไปจนถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทัง้ครอบคลมุวธิทีี่บริษทัใช้จดัการความเส่ียงเหล่านีด้ว้ย ในการปฏบิตัติามนโยบาย 
บริษัทมีกระบวนการคุ้มครองเด็กและข้อมูลของเด็กขณะใช้บริการผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัท เช่น 
มีระบบอัตโนมัติในการตัง้ช่ือที่ใช้สื่อสารในโลกออนไลน์และสร้างรูปจ�าลองในบัญชีผู้ใช้ เด็กจึงเข้าร่วมชุมชน
ออนไลน์ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนของเด็ก

หลังจากนัน้ บริษัทต้องการสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานด้วยการจัดท�าหลักสูตรอี-เลิร์นนิงด้านความ
ปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ โดยมีพนักงานมากกว่าร้อยละ 95 ส�าเร็จหลักสูตรในปลายปีแรก นอกจากนี้
ยังมีการจัดฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าให้กับพนักงานและหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศต่าง ๆ 

‘ความปลอดภัยของเดก็ทางออนไลน’์ เป็นประเดน็ส�าคญัที่ตอ้งน�ามาพจิารณาในขัน้ตอนการพัฒนาผลติภณัฑ์
ออนไลน์ของบริษัท และมีความเกี่ยวข้องกับพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การตลาด กฎหมาย การก�ากับการปฏิบัติงาน และความยั่งยืนทางธุรกิจ นอกจากนี้ การท�างานร่วมกับ
บริษัทต่าง ๆ และกลุ่มคนท�างานที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่ายเพื่อสร้างให้เกิด
สภาพแวดล้อมของการก�ากับดูแลที่เหมาะสมและครอบคลมุรวมทัง้มกีารแบง่ปันแนวปฏบิตัทิี่ดแีละสิ่งที่ได้เรยีน
รู้ในระดับสากล ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ 

ภาคผนวก 3 ในคูม่อืฉบับนีแ้สดงรายการตรวจสอบส�าหรับนโยบายดา้นความปลอดภยัของเดก็ทางออนไลน์
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ขัน้ตอนที่ 5
การก�าหนดโครงสรา้งการรายงาน
เพื่อจัดการข้อกังวล

คูม่อืฉบับนีใ้ห้ค�าแนะน�าเกี่ยวกบัวิธลีดโอกาสที่เดก็ถกูกระท�าทารุณ โดยมสีาเหตมุาจากการตดิตอ่
ทางตรงหรอืทางอ้อมกบัพนกังานหรอืตวัแทนของบรษิทั และแมว้า่บรษิทัจะมีกลไกอนัแขง็แกรง่
ด้านการปกป้องดูแลเด็กแล้วก็ตามการทารุณกรรมเด็กก็ยังคงเกิดขึ้น ซ่ึงเมื่อโครงการปกป้อง
ดูแลเด็กของบริษัทประสบผลส�าเร็จ จ�านวนข้อกังวลที่รายงานเข้ามาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดังนั้น บริษัทจึงจ�าเป็นต้องเน้นย�้าสาระท่ีส�าคัญอย่างยิ่งยวดให้พนักงานทุกคนทราบ นั่นก็คือพนักงานทุกคนจะต้องรายงาน
ข้อกังวลใด ๆ ที่ตนมีโดยไม่ต้องตัดสินใจว่ามีการทารุณกรรมเกิดขึ้นหรือไม่ สิ่งส�าคัญคือการส่งต่อข้อกังวลนั้น ๆ ไปยังบุคคล
ที่เหมาะสมเพื่อด�าเนินการปกป้องเด็กให้พ้นจากอันตราย

พนักงานทุกคนจะต้องทราบว่าใครได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็ก ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีด�าเนินการหลัง
จากรับเรื่องข้อกังวลต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังควรสร้างกลไกท่ีชัดเจนส�าหรับการรายงานข้อกังวลท้ังในปัจจุบันและที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งชี้แจงให้พนักงานเข้าใจโครงสร้างของการด�าเนินงานเกี่ยวกับข้อกล่าวหา รวมถึงรายละเอียดเหล่านี้

• พนักงานควรมีการตอบสนองในเบ้ืองต้นอย่างไรเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็ก และบริษัทควรด�าเนินการเกี่ยวกับข้อกังวล
นั้น ๆ ต่อไปอย่างไร

• ใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรายงานข้อกังวล และมีการปฏิบัติหลังได้รับรายงานอย่างไร
• หลักการใดบ้างที่ครอบคลุมระบบการรายงาน เช่น ความปลอดภัย การไม่เปิดเผยตัวตน การรักษาความลับ และ

ความเป็นธรรม

โครงสร้างการรายงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุมกัสร้างอยูบ่นพืน้ฐานของกลไกท่ีมีอยูเ่ดมิของบรษัิท เช่น นโยบายด้านการรายงาน
เบาะแส เป็นต้น หากธุรกิจต้องการพัฒนากลไกด้านการก�ากับดูแลให้แข็งแกร่งเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก โครงสร้างการรายงาน
แบบอิสระอาจเป็นรูปแบบที่เหมาะสม แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม บุคคลที่เป็นศูนย์กลางด้านการปกป้องดูแลเด็กของบริษัท
จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านความเสี่ยงในประเด็นการปกป้องดูแลเด็ก

โครงสร้างการรายงานจะต้องระบุค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดการรายงาน กล่าวคือ เมื่อใดที่ควรส่งต่อข้อกังวลไปยังหน่วยงาน
ภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และด้วยวิธีการใด ทว่าในบางบริบท การติดต่อกับต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่เมื่อมีข้อกังวลว่า
อาจมีอาชญากรรมเกิดขึ้น เป็นผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่ออันตรายมากกว่าเดิม ค�าถามต่อไปนี้จะช่วยในการพิจารณาว่าควรติดต่อ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อใด และอย่างไร

• การติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก มากกว่า
การไม่รายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่

• หากค�าตอบคอืใช่ มเีจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานอ่ืนใดหรอืไม่ (เช่น องค์กรพฒันาเอกชนท้องถิน่) ทีม่ทีกัษะและสามารถด�าเนนิ
การเกี่ยวกับข้อกังวลดังกล่าวแทนได้
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บริษัทต้องให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองเด็กเป็นล�าดับแรกเสมอ โดยค�านึงถึงภาระผูกพันตามกฎหมายและความรับผิดชอบ
ต่อพนกังานควบคูก่นัไป และเพือ่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการนี ้บรษิทัควรกระชับความสัมพันธ์กบัองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถ่ิน
ด้านการคุ้มครองเด็กที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะและส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ในการปฏบิตัเิก่ียวกบัข้อกงัวล บรษัิทควรมุง่เน้นเรือ่งสวสัดิภาพของเด็กเป็นส�าคญัและส่ือสารกับเด็กด้วยความเข้าใจและให้ก�าลงัใจ 
(ดูกล่องข้อความในหน้าถัดไป) บริษัทจะต้องด�าเนินการเก่ียวกับข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็กอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
และรักษาความลับของทุกคนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเหตุการณ์ประเภทอื่นของบริษัท ท้ังยังแสดงออกอย่างชัดเจนว่าบริษัท
จะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ และจะส่งต่อข้อมูลก็ต่อเมื่อหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กส�าคัญกว่าเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล
เท่านั้น 

การตอบสนองต่อข้อกังวลของเด็ก
เด็กที่เคยถูกทารุณกรรมส่วนใหญ่จะไม่เอ่ยขอความช่วยเหลือ ดังนัน้ การเปิดเผยเรื่องราวของเด็กจะต้องได้
รับการใส่ใจและดูแลอย่างจริงจัง ท่ีส�าคัญ พนักงานควรติดต่อบริการฉุกเฉินทันทีหากเด็กก�าลังตกอยู่ใน
อนัตราย หรอืรายงานใหศ้นูยก์ลางดา้นการปกป้องดูแลเด็กทราบเพ่ือเฝ้าติดตามกรณท่ีีเด็กยังไม่เป็นอันตราย 

หากเด็กกล่าวว่าต้องการบอก ‘ความลับ’ กับพนักงาน หรือเปิดเผยข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่าเด็กก�าลังตกอยู่ใน
ความเสี่ยงหรือถูกล่วงละเมิด พนักงานควรปฏิบัติดังนี้

• อยู่ในความสงบและไม่แสดงอาการตกใจหรือแสดงให้เด็กรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน
• ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กเล่าและกล่าวค�าปลอบใจ โดยเฉพาะเมื่อเด็กเปิดเผยเรื่องที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตัวอย่าง

เช่น “ฉันเสียใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนู” “มันไม่ใช่ความผิดของหนูเลย”
• ไม่ถามค�าถามซักไซ้หรือค�าถามชี้น�าที่ลงรายละเอียด
• ยืนยันกับเด็กว่าตนจะด�าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
• อธิบายให้เด็กทราบเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะด�าเนินการ (ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กด้วย และอาจถามเด็กว่าต้องการ

ให้ช่วยเหลืออย่างไร และใครบ้างที่ท�าให้เด็กรู้สึกสบายใจ)
• แจ้งกับเด็กว่าตนไม่อาจรักษาความลับไว้ได้หากเป็นการท�าให้เด็กตกอยู่ในอันตราย แต่จะเปิดเผยข้อมูล

ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่ท�าให้เด็กปลอดภัยเท่านั้น

หนึ่งในแหล่งค�าแนะน�าเพิ่มเตมิคอืรายงานช่ือ “Caring for Child Survivors of Sexual Abuse in Humanitarian 
Settings” จัดท�าโดยคณะกรรมการช่วยเหลือและกู้ภัยนานาชาติ (International Rescue Committee – IRC) 
ร่วมกับยูนิเซฟ ดูรายละเอียดได้ที่www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/GBV/ 
Caring for Child Survivors in Humanitarian Settings Aug 2011.pdf
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ขัน้ตอนที่ 6
การปฏิบัติเมื่อได้รับ
รายงานข้อกังวล

ขัน้ตอนนี้ระบุสิ่งที่บริษัทพึงปฏิบัติเม่ือได้รับรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของเดก็ ไมว่า่จะเป็นการรายงานผ่านกลไกการแจง้เบาะแสของบรษิทัหรือโครงสรา้งการรายงาน
ข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระ ที่ส�าคัญ บริษัทจะต้องมีระบบให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รายงานข้อกังวล รวมทัง้กระบวนการแก้ไขหลังรับเรื่องรายงาน ขัน้ตอน
การรายงานข้อกังวลของพนักงานมีดังนี้

แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานของพนักงาน เมื่อมีข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็ก 

• หมายเลขบริการฉุกเฉินในท้องถิ่น ....................................................................................................................
• ผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตัง้ .......................................................................................
• กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อบุคคลข้างต้นได้ โปรดติดต่อ ............................................................................

ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
จากนัน้ ติดต่อบุคลากรด้านการปกป้อง

ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตัง้

ประสานงานกับบุคลากรด้านการปกป้องดูแล
เด็กที่ได้รับการแต่งตัง้ ซ่ึงจะเป็นผู้แนะน�า

สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อไปให้กับคุณ 

ใช่ ไม่

คุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็ก
เด็กต้องการความช่วยเหลือจากต�ารวจหรือแพทย์อย่างเร่งด่วนหรือไม่
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ขัน้ตอนการเตรียมการที่จ�าเป็นในการ
ด�าเนินโครงการปกป้องดูแลเด็ก
ภายในองค์กร

1. ให้ข้อมูลแก่พนักงานเก่ียวกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็ก เช่น ใครคือผู้ได้รับการแต่งต้ัง 
มีบทบาทหน้าที่อย่างไร และจะติดต่อบุคคลนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังควรแต่งตั้งรองผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็ก
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้น�าได้

2. ติดต่อกับองค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดให้พร้อมใช้
กรณีท่ีผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กประสงค์จะส่งต่อข้อกังวล ในนามสงเคราะห์ควรมีรายช่ือเจ้าหน้าที่ต�ารวจและ
เหล่าองค์กรบริหารอิสระตามกฎหมาย (เช่น หน่วยงานบริการสังคม) มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และองค์กรที่ให้การสนับสนุน 
รวมทั้งข้อมูลการติดต่อสถานทูตของประเทศต่าง ๆ

3. สร้างระบบภายในองค์กรเพือ่การตดัสนิใจด้านการปกป้องดูแลเดก็ (ในคูม่อืฉบบันีเ้รยีกว่า ‘คณะกรรมการด้านการปกป้อง
ดูแลเด็ก’) คณะกรรมการชุดนี้คือคณะบุคคลที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยควรประกอบด้วยบุคลากรระดับอาวุโส (เช่น ผู้จัดการตาม
สายงาน) และสามารถเข้าถึงข้อแนะน�าทางกฎหมายได้เมื่อต้องการ ทั้งยังควรมีมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินกรณี
เกิดข้อกล่าวหาหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสมาชิกของคณะกรรมการเอง (เช่น การปกปิดตัวตนของผู้รายงาน)

4. จดัท�าแบบฟอร์มมาตรฐานส�าหรบัการรายงานเหตกุารณ์ด้านการปกป้องดแูลเดก็ (หรอืเทยีบเท่า) เพือ่บนัทกึรายละเอยีด
เกี่ยวกับข้อกังวล พร้อมท้ังสร้างระบบจัดเก็บแบบฟอร์มให้ปลอดภัยและเป็นความลับ รวมทั้งมีนโยบายในการจัดการ
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเด็กสูญหายหรือถูกปล่อยให้อยู่ตามล�าพัง

ข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็กอาจเกิดขึ้นและมีการรายงานต่อศูนย์กลางด้านการปกป้องดูแลเด็กในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การรายงานโดยเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอก ข้อมูลที่บังเอิญเปิดเผยจากกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่ปลอดภัย หรือ
จากการที่องค์กรบริหารอิสระติดต่อเข้ามาขณะสืบสวนเหตุการณ์บางอย่าง เป็นต้น แผนผังต่อไปนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่
ต้องด�าเนินการและตัดสินใจหลังจากได้รับรายงานข้อกังวล
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ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที

จากนัน้ ปฏิบัติตามขัน้ตอน
ในสถานการณ์ ‘ไม่’

• ช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยเป็นอันดับแรก
• ปรึกษาเร่ืองขอ้กงัวลกบัคณะกรรมการดา้นการปกป้องดแูลเดก็

เพื่อยืนยนัภาระรบัผดิชอบและการตดัสนิใจรว่มกนั – อาจกระท�า
เพียงคร่าว ๆ หากมีสิ่งที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 

• รายงานให้ผู้ปกครองของเด็กทราบโดยด่วน ยกเว้นกรณีที่

ผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกังวล

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กเมื่อได้รับรายงานข้อกังวล

คุณได้รับรายงานข้อกังวลในฐานะผู้ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้น�าด้านการปกป้องดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก

เด็กต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์หรือต�ารวจอย่างเร่งด่วนหรือไม่

เขียนรายงานเหตุการณ์ด้านการปกป้องดูแลเด็ก และเก็บรักษาให้ปลอดภัย

ตดิตอ่ต�ารวจและรายงานเรื่องกังวล ของคณุ 
ต�ารวจจะแนะน�าวิธีปฏิบัติในขัน้ตอนต่อไปให้
กับคุณ ซ่ึงอาจรวมถึงวิธีต่อไปนี้
• ช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยเป็นอันดับแรก
• รายงานเรื่องกังวลของคุณกับคณะ

กรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อ
ยืนยันภาระรับผิดชอบและการสืบสวน
ร่วมกัน

• ต�ารวจไมด่�าเนนิการใด ๆ  และจ�าเป็นตอ้ง
มีการตรวจสอบภายใน

การสืบสวนของต�ารวจหรือการตรวจสอบภายในอาจน�าไปสู่
• ไม่มีการด�าเนินการใด ๆ 
• มอบการฝึกอบรมเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลอืแกพ่นกังาน 

ควบคุมดูแลพนักงาน และ/หรือแก้ไขหรือก�าหนดนโยบาย
• ส่งต่อไปยังองค์กรบริหารอิสระ
• ด�าเนินการทางวินัยภายในองค์กรหากมีข้อมูลที่บ่งช้ีว่า

พนักงานบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
• ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตประเทศบ้านเกิดของเด็ก
• ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับเด็กที่ถูกปล่อยไว้ตามล�าพัง 

หากมีเด็กถูกทิ้งไว้ตามล�าพัง หรือ...
• ปฏบิตัติามนโยบายเกี่ยวกบัเดก็สญูหาย หากมเีด็กสญูหาย

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่

คุณกังวลว่าอาจมีอาชญากรรมเกิดขึ้นใช่หรือไม่
มีเหตุผลที่ท�าให้คุณเช่ือว่าเด็กคนอื่นอาจตกอยู่ในอันตรายหรือไม่

หมายเหตุ หากคุณมีข้อสงสัยว่าอาจมีการทารุณกรรมที่บ้านของเด็ก คุณควรขอค�าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งให้ผู้ปกครอง/คนดูแลเด็กทราบเสมอ
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ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม พึงจ�าไว้ว่า การตัดสินใจว่าการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้น�าด้านการ
ปกป้องดูแลเด็กหรือของพนักงานคนใด ทุกคนมีหน้าที่เพียงรายงานข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมเพ่ือท�าการสืบสวน
ข้อกังวลนั้น ๆ โดยต้องค�านึงถึงสวัสดิภาพของเด็กที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เป็นอันดับแรกเสมอ (ดูค�าแนะน�าเพิ่มเติมส�าหรับ
ผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งได้ในภาคผนวก 4)

เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์ด้านการปกป้องดูแลเด็กเกิดข้ึน พนักงานจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ให้ครบถ้วนและ
จัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัททั้งหลายควรติดตามผลการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็ก เช่น ตรวจสอบปริมาณ
ข้อกังวลที่ได้รับรายงานและมีการด�าเนินการ

การก�าหนดและด�าเนนินโยบายเพือ่การปกป้องดแูลเดก็ รวมถงึขัน้ตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ส่งผลให้มกีารรายงานเพิม่ขึน้กว่าเดมิ 
เนื่องจากพนักงานมีความตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และทราบว่าต้องติดต่อใครหากมีข้อกังวลใจ 

การปกป้องดูแลเด็กในการด�าเนินธุรกิจและวิธีปฏิบัติงานเป็นเสมือนการเดินทางท่ีไม่สิ้นสุด เพราะเป็นกระบวนการท่ีต้องมีการ
ทบทวนและแก้ไขนโยบายเพ่ือน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หัวใจส�าคัญของการด�าเนินงานคือวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส�าคัญ
กับการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมท้ังตระหนักว่าการน�านโยบายนี้ไปปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนและพันธมิตร
ทางธุรกิจทั้งหลายของบริษัท
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ภาคผนวก 1 
แม่แบบของการประเมินความเสี่ยง
ด้านการปกป้องดูแลเด็ก

ผู้ใหญ
่คนใดเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมนี้
ผู้ใหญ

่คนใดรับผิดชอบด้านการดูแลเด็ก
ในกิจกรรมนี้โดยตรง

สิ่งใดบ้างที่ชี้แนะการปฏิบัติ
ของคุณ

ประเภทกิจกรรม – ทางตรง
หรือทางอ้อม

มคีวามเกีย่วข้อง (ใช่ หรือ ไม่)

ระดบัความเสีย่ง (สงู กลาง ต�า่)

พนกังานประจ�า, พนกังานฝึกหดั, อาสาสมคัร
(ระบหุน่วยธรุกิจ และผูท้ีม่กีารตดิต่อโดยตรง)

ผูร้บัเหมาของบรษัิท (ระบ)ุ

พนัธมิตรทางธรุกจิ (ระบุ)

ผูด้แูลหลกั หรือผู้ดแูลแทน
(เช่น ผูป้กครอง, ผูคุ้ม้ครอง, คร)ู

พนักงานของบรษัิท

ตวัแทนของบรษัิท

อืน่ ๆ

นโยบาย, กระบวนการ, แนวปฏิบตั ิ ทีร่ะบุไว้
เป็นลายลกัษณ์อักษร (ระบชุือ่นโยบายและลงิก์) 

กระบวนการท่ีไม่ได้ระบไุว้เป็น
ลายลักษณ์อกัษร

ไม่มนีโยบาย, กระบวนการ 
หรอืแนวปฏิบตัใิด ๆ

1. ขายสินค้า ให้กับเด็กโดยตรง

2. เดินทางในนามของบริษัทไปยัง
สถานทีท่ีม่ปีัญ

หาเรือ่งการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

3. ท�ากจิกรรมทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง
กับเด็ก

4. มปีฏสิัมพนัธ์กับเดก็ที่อาศยัอยูภ่ายใน
พืน้ทีข่องบริษัทหรือบรเิวณ

ใกล้เคยีง

5. เป็นอาสาสมัครในนามของบริษัท
ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก

6. ให้การดูแลเด็ก/เยาวชน

7. มอบ ‘ประสบการณ
์แบบจมดิ่ง

ในโลกเสมือนจริง (Im
m

ersive 
Experience)’ ให้แก่เด็ก/เยาวชน

8. สื่อสารทางออนไลน์กับเดก็/เยาวชน

9. เข้าถึงข้อมูลละเอียดอ่อน ของเด็ก

10. อื่น ๆ
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ตรวจสอบประวัติ15 

15 กระบวนการและข้อก�าหนดทางกฎหมายในการขอตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอหนงัสือรบัรองประวตัิ
อาชญากรรมในประเทศต่าง ๆ ได้ที่ www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants

ภาคผนวก 2 
แม่แบบของการวิเคราะห์ช่องว่าง

กฎหมายและข้อบังคับ
บริษัทควรตัง้ค�าถามว่า “ประเทศทีเ่ข้าไปด�าเนินธุรกิจมีข้อก�าหนดทางกฎหมาย ด้านการคุ้มครอง
เด็กอย่างไรบ้าง”

ข้อก�าหนดทางกฎหมาย 
(ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อบังคับ
(ระบุข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)

บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เหล่านี้หรือไม่

ประเทศ ก

ประเทศ ข

ประเทศ ค

แนวปฏิบัติด้านการจัดการ
บริษัทควรตัง้ค�าถามว่า “เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการปฏิบัติทีส่อดคล้อง กับความรับผิดชอบ
ด้านการปกป้องดูแลเด็ก”

การก�ากับดูแล

บริษัทมีโครงสร้างด้านการก�ากับดูแลที่ใช้บริหารแนวทางด้าน 
การปกป้องดูแลเด็กหรือไม่

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรรับรู้และเข้าใจเรื่องการปกป้องดูแลเด็ก
อย่างไร

นโยบาย

บริษัทมีนโยบายด้านการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระหรือไม่

บริษัทผนวกแนวปฏิบัติด้านการปกป้องดูแลเด็กไว้ในข้อพึงปฏิบัติ
ของพนักงานหรือผู้ขายหรือไม่

บรษิทัมคีวามคาดหวงัด้านการปกป้องดแูลเดก็จากพนัธมติรทางธรุกจิ
อย่างไร

การจัดการ

บริษัทด�าเนินมาตรการด้านการคัดสรรบุคลากรท่ีปลอดภัยอย่าง
เพียงพอแล้วหรือไม่ เช่น ตรวจสอบประวัติ15 ของพนักงานทุกคนที่มี
การท�างานเกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทจัดฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็กให้แก่บุคลากรทั้งหมด 
พร้อมทัง้เพิม่เตมิเนือ้หาให้แก่พนกังานหรอืพนัธมติรทีม่กีารตดิต่อกบั
เด็กทางตรงและทางอ้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบตาม
ต�าแหน่งหน้าที่ของพวกเขาหรือไม่

บริษัทมีกระบวนการในการรายงานและตอบสนองต่อข้อกังวล
ด้านการปกป้องดูแลเด็กของพนักงานและบุคคลภายนอกหรือไม่

http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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ภาคผนวก 3 
รายการตรวจสอบส�าหรับนโยบาย
เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
ทางออนไลน์ 

อุตสาหกรรม16

อินเทอร์เน็ต17 

16 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union – ITU) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s 
Fund), ‘Guidelines for Industry on Child Online Protection’, ITU and UNICEF, 2015, เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ www.unicef.org/csr/files/COP_Guidelines_English.
pdf
17 คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission – FTC), ‘Title XIII – Children’s Online Privacy Protection’, Washington D.C., 1998, 
www.coppa.org/coppa.html

ประเด็นส�าคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผูกพันขององค์กร 

ข้อความเกี่ยวกับ
ข้อผูกพันขององค์กร

บ่งบอกว่าเหตุใดความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์จึงมีความส�าคัญต่อบริษัทและ
เป้าหมายของนโยบาย (เช่น เพือ่ป้องกนั ตอบสนอง และขจดัความเสีย่งทีอ่าจมต่ีอความ
ปลอดภัยของเด็กเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลของบริษัท และเพื่อเสริมสร้าง
การก�ากับดูแลและภาระรับผิดชอบให้เข้มแข็ง) แจกแจงวิธีที่บริษัทสามารถด�าเนินการ
เพือ่ให้บรรลขุ้อผกูพนั โดยอาจอ้างองิค่านยิมขององค์กร กฎหมายระดบัประเทศ มาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยออนไลน์อื่น ๆ 
ของเด็ก เช่น แนวทางด้านการคุม้ครองเดก็ทางออนไลน์ส�าหรบัอตุสาหกรรม16 (Guidelines 
for Industry on Child Online Protection) และกฏหมายบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต17 (Children’s Online Privacy Protection Act) 
รวมทั้งมีการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อจัดการความเสี่ยง



ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของเด็ก

ทางออนไลน์ 

ให้ข้อมูลอย่างกว้าง ๆ ถึงการที่พนักงานหรือพันธมิตรของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือ
บริการดิจิทัลของบริษัทก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็ก
ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังที่ระบุไว้ในการประเมินความเสี่ยง และควรยกตัวอย่าง
ความเส่ียงให้พนักงานและพันธมิตรเข้าใจอย่างชัดเจน ความเสี่ยงเหล่านี้อาจรวมถึง
แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการติดต่อ ความประพฤติหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย 
เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้ง
การละเมิดการเก็บรวบรวมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล





เมื่อจ�าเป็นต้องก�าหนดข้อผูกพันทางนโยบายแบบอิสระเพื่อคุ้มครองเด็กทางออนไลน์ บริษัทควรรวบรวมประเด็นส�าคัญต่าง ๆ 
ไว้ในนโยบายดังต่อไปนี้

www.unicef.org/csr/files/COP_Guidelines_English.pdf
www.unicef.org/csr/files/COP_Guidelines_English.pdf
www.coppa.org/coppa.html
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ค�าจ�ากัดความ

เพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนั บรษิทัควรระบคุ�าจ�ากดัความไว้ในข้อผกูพนั ดงันี ้เด็ก หมายถงึ 
บคุคลทีม่อีายตุ�า่กว่า 18 ปีบรบิรูณ์ โดยไม่ค�านงึถงึค�าจ�ากดัความของเด็กท่ีเข้าสูว่ยัผูใ้หญ่
ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทอาจให้ค�าจ�ากัดความของความเสี่ยงแต่ละประเภท
แตกต่างกันไป เช่น
• การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ – รูปภาพ วิดีโอ และสตรีมมิงของเด็ก

ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์
• เน้ือหาไม่เหมาะสม – เนือ้หาทีผ่ดิกฎหมาย ไม่เหมาะสมกบับางช่วงวยั และเป็นอนัตราย 

เช่น ส่ือลามกอนาจาร การใช้สารเสพติด ถ้อยค�าแสดงความเกลียดชัง รวมทั้ง
การสนับสนุนให้ฆ่าตัวตาย คลั่งผอม (Anorexia) และใช้ความรุนแรง 

• ความประพฤติไม่เหมาะสม – การก่อกวนหรือแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่น
ทางออนไลน์ การกลั่นแกล้งหรือยั่วยุทางออนไลน์ การขโมยเนื้อหาหรือการละเมิด
ลิขสิทธิ์

• การมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสม – การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การล่อลวงเด็ก
เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ

• การเกีย่วข้องเชงิพาณิชย์ – การเกบ็รวบรวมข้อมลูและความเป็นส่วนตวัทางออนไลน์ 
โฆษณาดิจิทัล เงื่อนไขการสมัครสมาชิก การซื้อขายในเกม 



หลักการส�าคัญและขั้น
ตอนการด�าเนินงาน

กล่าวถึงกระบวนการท�างานหลัก ๆ ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
ตามนโยบาย พร้อมท้ังอธิบายเกี่ยวกับการเช่ือมโยงต่าง ๆ ไปยังนโยบายและขั้นตอน
ทีเ่ก่ียวข้องอืน่ ๆ  (เช่น การปกป้องดแูลเดก็ การคุม้ครองข้อมลูและนโยบายทางการตลาด 
การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม เป็นต้น) และชีแ้นะเกณฑ์ในการพิจารณาหากมข้ีอขดัแย้ง
ระหว่างมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อบังคับระดับชาติ และนโยบายของบริษัท 
ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทพึงปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดเป็นส�าคัญ
 
นอกจากค�าแนะน�าในการด�าเนินงานที่แสดงในคู่มือฉบับนี้แล้ว มาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยออนไลน์ต่าง ๆ อาจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• แสดงเครื่องหมาย หรือให้มีการกรอกข้อมูลก่อนเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก
• ตั้งค่า ‘การควบคุมโดยผู้ปกครอง’ (Parental Controls) พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าเชิง

บริบทแก่ผู้ปกครองในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยการเคารพและรับผิดชอบโดย
ไม่ละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการมีส่วนร่วมของเด็ก

• แนะน�าวิธีจัดการปัญหาการล่วงละเมิดหรือทารุณกรรม เช่น การใช้เครื่องมือในการ
รายงาน ใช้กฎข้อบังคับในสื่อสังคม (House Rules) หรือแจ้งให้พนักงานผู้รับเรื่อง
รายงานที่ผ่านการฝึกอบรมทราบเพื่อให้การช่วยเหลือและให้ข้อมูลในการติดต่อกับ
หน่วยงานภายนอก (เช่น สายด่วนส�าหรับเด็ก) ตามความเหมาะสม

• แนวทางการจัดการเน้ือหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือเน้ือหาที่
ผิดกฎหมาย รวมถึงกระบวนการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Notice and Takedown 
Process)

• ข้อพึงปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล เช่น การแชร์
และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

• เสนอแนะแนวปฏบิติัเก่ียวกับความตระหนกัด้านความปลอดภัยออนไลน์แก่ผู้ปกครอง
และเด็ก
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ความเกี่ยวข้องของข้อ
ผูกพันและการรับทราบ

เกี่ยวกับหน้าที่ดูแล

บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า ข้อผูกพันของบริษัทมีความหมายครอบคลุมพนักงานทั้งหมด 
และบุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติหน้าท่ีในนามของบริษัท รวมถึงปฏิบัติการทางออนไลน์
ทุกรูปแบบของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และเน้นย�้าว่าการเคารพสิทธิดิจิทัล
ของเด็กเป็นความรับผิดชอบของทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดม่ันในข้อ
ผกูพันนี ้นอกจากนัน้ยงัควรชีแ้จงถงึผลทีต่ามมาของการละเมดิข้อผกูพนั เช่น บทลงโทษ 
ค่าปรับ และมาตรการลงโทษเกี่ยวกับการจ้างงาน เป็นต้น



โครงสร้างการก�ากับดูแล
ระบุรายชื่อหน่วยงานหรือบุคคลในบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในการด�าเนินงาน
ตามข้อผูกพัน รวมทั้ง ’ผู้สนับสนุนองค์กร’ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ข้อผูกพันนี้



โครงสร้าง
การรายงาน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายงานข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก ซึง่เป็นข้อกงัวลด้านความปลอดภยัของเด็กทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนินธรุกจิของ
บรษิทั โดยปกตจิะเป็นหมายเลขโทรศพัท์หรอือเีมลของบคุคลหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
ในการรับเรื่องข้อกังวลซึ่งมักเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วในกลไกการแจ้งเบาะแสของบริษัท 



การอนุมัติของ
ประธานบริหาร 

หรือประธานกรรมการ
บริหาร

ข้อผกูพนัดงักล่าวควรได้รบัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั เช่น ประธานบรหิาร 
หรือประธานกรรมการบริหาร การอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไม่เพียงแต่สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อให้พนักงานและ
พันธมิตรเห็นถึงการที่บริษัทให้ความส�าคัญกับข้อผูกพันอีกด้วย ความคาดหวังด้านการ
คุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยควรเป็นสารส�าคัญที่ฝ่ายบริหารระดับสูงพึงย�้าเน้นอยู่เสมอ
หลังจากที่ได้แจ้งข้อผูกพันให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว
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ภาคผนวก 4 
ค�าแนะน�าส�าหรับผู้น�าด้านการ
ปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตัง้

เมือ่คณุได้รบัรายงานข้อกงัวลเกีย่วกบัประเดน็การปกป้องดแูลเด็ก โดยทีเ่ดก็จ�าเป็นต้องได้รบัการดแูลจากแพทย์หรอืต�ารวจทนัที
• รีบติดต่อหน่วยงานทางการแพทย์หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมทันที โดยเลือกรายงานต่อหน่วยงาน

เหล่านี้ก่อนแจ้งให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นทราบ ความล่าช้าในการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินอาจท�าให้เด็กเป็นอันตราย
เพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะชี้แนะให้คุณทราบถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนต่อไป

• ในประเทศส่วนใหญ่ เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม การแจ้งต�ารวจถือเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ในบางบริบท
ซึ่งพบไม่บ่อยนัก การแจ้งต�ารวจอาจท�าให้เด็กมีอันตรายเพิ่มขึ้น คุณจึงควรตัดสินใจโดยพิจารณาสถานการณ์ในท้องถิ่น
นัน้ ๆ  เป็นหลกัและเลอืกรายงานต่อหน่วยงานทีเ่หมาะสมทีส่ดุแทน และนีเ่ป็นประเดน็ทีบ่รษิทัพงึระบไุว้ในนโยบายและ
แนวปฏิบัติส�าหรับผู้น�าด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้ง

กรณีไม่จ�าเป็นต้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
• ด�าเนินการให้แน่ใจว่าเด็กปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือ หากคุณต้องติดต่อกับเด็กโดยตรง คุณจะต้องท�าให้เด็ก

รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด เช่น ให้ดื่มน�้าและพาไปนั่งในที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวโดยไม่ปล่อยเด็กไว้ตามล�าพัง
• ติดต่อผู้ปกครองของเด็กให้เร็วที่สุด ยกเว้นกรณีที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้ปกครองของเด็กอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ด้วย 

ในกรณีเช่นนี้คุณควรขอค�าปรึกษาจากหน่วยงานด้านกฎหมายว่าควรติดต่อผู้ปกครองของเด็กเมื่อใด 
• พยายามลดจ�านวนคนแปลกหน้าที่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รวมถึงจ�านวนครั้งที่เด็กต้องเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ 

ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• ในกรณีที่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงของต�ารวจ การสืบสวนทางกฎหมายมีความส�าคัญเหนือกว่าการสอบสวนภายใน

ของบริษัทเสมอ หลังจากรายงานให้ต�ารวจทราบแล้ว พึงฟังค�าแนะน�าจากต�ารวจว่าจ�าเป็นต้องด�าเนินการตรวจสอบ
ภายในหรือไม่ และอย่างไร

เมื่อมีการพาดพิงถึงพนักงานของบริษัทหรือของพันธมิตรในข้อกังวล
• ค�านึงถึงสวัสดิภาพของเด็กก่อนสิ่งอื่นเสมอ
• การสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวหรือระงับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายนั้น ๆ ชั่วคราวขณะท�าการสืบสวน

อาจเป็นการกระท�าที่เหมาะสม ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อกังวลและโอกาสเกิดอันตรายต่อเด็กคนอื่น ๆ ด้วย 
คณะกรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็กควรตัดสินใจพักงานหรือระงับความร่วมมือโดยจะต้องมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่
สมควรกระท�าและมีความรับผิดชอบขององค์กรรองรับการตัดสินใจดังกล่าว

• วางแผนว่าควรรายงานสถานการณ์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบเมื่อใด และด้วยวิธีใด และ 
ในสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบทัว่ทัง้องค์กร คณุจะต้องรายงานข้อมลูของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างโปร่งใสในเวลาทีเ่หมาะสม 
พร้อมทั้งตระเตรียมวิธีจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
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ผลที่อาจตามมาจากการสืบสวน
• เม่ือข้อกังวลได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและพนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น พบตัวเด็กท่ีคิดว่า

สญูหายในเวลาอนัรวดเร็ว ผลกค็อื ‘ไม่ต้องด�าเนนิการใด ๆ ’ อย่างไรก็ด ีเหตกุารณ์ครัง้นีจ้ะต้องถกูบนัทกึลงในแบบฟอร์ม
รายงานเหตุการณ์ด้านการปกป้องดูแลและเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย

• การสืบสวนอาจบ่งชี้ว่า บริษัทควรจัดการฝึกอบรม หรือให้การสนับสนุนและการควบคุมดูแลแก่พนักงานเพิ่มเติม และ/
หรืออาจน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายหรือค�าแนะน�าเพิ่มเติมด้านการปกป้องดูแลเด็ก

• ขณะที่การตรวจสอบภายในก�าลังด�าเนินอยู่ อาจมีข้อมูลบางอย่างปรากฏขึ้นมาที่ท�าให้ระดับของความกังวลเพิ่มขึ้นและ
จ�าเป็นต้องส่งต่อข้อกังวลนี้ไปยังองค์กรบริหารอิสระ

• การตรวจสอบภายในอาจน�าไปสู่การพิจารณาความผิดทางวินัย หรือการสิ้นสุดความร่วมมือกับพันธมิตร หากมีข้อกังวล
ว่าพนักงานบกพร่องในหน้าที่ดูแลเด็กหรือไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ การปกป้องดูแลเด็กควร
ได้รบัการกล่าวถงึอย่างชดัเจนในกระบวนการทางวนิยัและขัน้ตอนการอทุธรณ์ และกระบวนการเหล่านีก้ค็วรมกีารอ้างองิ
โยงไว้ในนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กด้วยเช่นกัน

• เม่ือมเีหตกุารณ์ร้ายแรงเกดิข้ึนกบัเด็กขณะทีเ่ดก็ไม่อยู่ในประเทศบ้านเกดิ (เช่น เมือ่เดก็เดนิทางท่องเทีย่วในช่วงวนัหยดุ) 
และคิดว่าเด็กควรได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเมื่อกลับไปยังประเทศบ้านเกิด คุณควรติดต่อสถานทูตประเทศนั้น 
ๆ และรายงานข้อกังวลของคุณให้ทราบ

เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดข้ึน กรอกรายละเอียดของเหตุการณ์ลงในแบบฟอร์มรายงานด้านการปกป้องดูแลหรือเทียบเท่า 
พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
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