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การปกป้องดูแลเด็ก
คืออะไร
เด็กทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือในสถานการณ์ใด ล้วนมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครอง เลี้ยงดูและเป็นอิสระจากความรุนแรง
การล่วงละเมิด การละเลยทอดทิ้ง การทารุณกรรม และการแสวงหาประโยชน์ดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก1
ซึ่งการเคารพและส่งเสริมสิทธิเหล่านี้เป็นสาระส�ำคัญของการปกป้องดูแลเด็ก (Child Safeguarding)
ส�ำหรับบริษัทต่าง ๆ ‘การปกป้องดูแลเด็ก’ หมายถึง การกระท�ำใด ๆ ที่ใช้ควบคุมการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่
ส่งผลกระทบต่อการอยู่ดีมีสุขของเด็ก โดยทั่วไปหมายถึงการป้องกันการทารุณกรรมหรือล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ และ
ทางอารมณ์ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อเด็กโดยพนักงานและบุคคลอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้เยี่ยมชมบริษัท และอาสาสมัคร
การปกป้องดูแลเด็ก หมายถึง การกระท�ำใด ๆ ของบริษัทเพื่อดูแลคุ้มครองเด็กที่มีการติดต่อกับบริษัท
ให้ปลอดภัย รวมถึงการด�ำเนินมาตรการเชิ งรุ กเพื่อสร้างหลักประกันว่าเด็กจะไม่ได้รบั อันตรายจากการติดต่อ
กับบริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ การปกป้องเด็กยังหมายรวมถึงการป้องกันการทารุ ณกรรม
ทางร่างกาย ทางเพศ และทางอารมณ์ การทอดทิง้ ละเลย รวมทัง้ การปฏิบตั โิ ดยมิชอบต่อเด็ก ทัง้ จากพนักงาน
และบุ คคลอื่นที่อยู ่ในความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่ งรวมถึงผู ้รับเหมา พันธมิตรทางธุ รกิจ ผู ้เยี่ยมชมบริษัท
และอาสาสมัคร
บริษัทที่มีพนักงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมกับเด็ก มีหน้าที่ทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม
ในการดูแลและกระท�ำการทุกอย่างเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองเด็กให้พน้ จากภัยอันตราย นโยบายเพือ่ การปกป้องดูแลเด็กช่วยให้บริษทั
มีแนวทางในการบริหารจัดการหน้าที่ในการดูแลนี้ นอกจากบทบาทหลักในการสร้างหลักประกันด้านสวัสดิภาพของเด็กแล้ว
นโยบายปกป้องดูแลเด็กที่ดียังช่วยปกป้องบริษัท พนักงาน และชื่อเสียงของบริษัทอีกด้วย เมื่อมีการก�ำหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว การด�ำเนินนโยบายอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกด�ำเนินคดีได้ โดยการป้องกันหรือ
ลดจ�ำนวนสถานการณ์ที่เด็กจะได้รับอันตรายที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กของบริษัท
การติดต่อทางตรง หมายถึง การติดต่อแบบเผชิ ญหน้ากับเด็ก ตัวอย่างเช่ น การท�ำงานร่วมกับเด็กในการ
ถ่ายท�ำภาพยนตร์ การที่เด็กเข้าร่วมในกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยของบริษัท การติดต่อทางอ้อม
หมายถึง การติดต่อกับเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางข้อมู ลของเด็ก ซึ่ งรวมถึงภาพเด็กหรือข้อความที่เด็ก
เป็นผู ้โพสต์ และการติดต่อกับเด็กโดยผ่านบุ คคลภายนอก ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่หน้า 9

1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 19 www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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คู่มือฉบับนี้มีความส�ำคัญต่อองค์กรทุกขนาดและทุกระดับวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาด้านความรับผิดชอบขององค์กรและ
ความยัง่ ยืน โดยมอบค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารระบุและลดความเสีย่ งในประเด็นการปกป้องดูแลทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และอาจเกิดขึน้
ในอนาคตให้แก่องค์กรในอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งแสดงขั้นตอนของการก�ำหนดนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก
การน�ำแผนไปปฏิบัติ จนถึงการจัดการและการรายงานข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก
การคุ้มครองเด็ก (Child Protection) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปกป้องดูแลเด็ก (Child Safeguarding) ซึ่งเป็นสิ่งที่
อยู่บนสุดและครอบคลุมการด�ำเนินงานรวมทั้งมาตรการของบริษัทเพื่อป้องกันและลดโอกาสของการเกิดข้อกังวล (เช่น จรรยา
บรรณ กระบวนการสรรหาที่ปลอดภัย นโยบายต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติด้านการสรรหาที่ปลอดภัย การฝึกอบรมและการสื่อสาร)
ทว่า แม้จะมีมาตรการป้องกันเหล่านี้ก็ตาม ความกังวลเรื่องการคุ้มครองเด็กก็ยังคงมีให้เห็น จากรูปในหน้าถัดไป ส่วนหนึ่งบนร่ม
แสดงถึงการคุ้มครองเด็ก หมายถึงการที่บุคคลหรือบริษัทต้องด�ำเนินการเพื่อตอบโต้ความเสี่ยงหรือข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับ
เด็กคนใดหรือกลุ่มใดเพื่อที่จะปกป้องพวกเขาจากอันตราย การคุ้มครองเป็นส่วนส�ำคัญของการปกป้องดูแลเด็กหากมีข้อกังวลว่า
เด็กอาจถูกกระท�ำทารุณหรือไม่ปลอดภัย
การคุ้มครองเด็ก เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการปกป้องดูแลเด็ก หมายถึงการกระท�ำใด ๆ ของบริษัท
เพื่อจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการที่เด็กคนหนึ่งคนใดมีความเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรง โดยมีสาเหตุมาจาก
การติดต่อกับพนักงานของบริษัท พันธมิตรทางธุ รกิจ และจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทน�ำเสนอ
การคุม้ ครองเด็กเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งหากมีขอ้ กังวลว่าเด็กอาจก�ำลังถูกล่วงละเมิดหรือไร้ซ่ึ งความปลอดภัย

ความเชื่อมโยงและความแตกต่างระหว่างการปกป้องดูแลเด็กและการคุ้มครองเด็ก

การปกป้องดูแลเด็ก

ผู ้นําด้านการปกป้องดูแลที่ได้รับการแต่งตัง้
นโยบาย
การสรรหาบุ คลากรที่ปลอดภัย
จรรยาบรรณ
การคุ้มครองเด็ก
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เหตุใดเราจึงต้องปกป้อง
ดูแลเด็ก
การทารุณกรรมเด็กอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยาวนานต่อสุขภาพของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การศึกษา
ทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของการทารุณกรรมเด็กยังคงรุนแรงในปีที่ผ่านมา2 เด็กอายุ 2-17 ปีกว่าหนึ่งพันล้านคน หรือ
1 ใน 2 ของประชากรเด็กทัว่ โลกต้องทุกข์ทรมานจากการถูกกระท�ำรุนแรงทางกาย ทางเพศ และทางอารมณ์ รวมทัง้ การถูกละเลย
ทอดทิ้ง มีรายงานว่าผู้หญิง 1 ใน 5 คนและผู้ชาย 1 ใน 13 คนเคยถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก3 และมีเด็กเสียชีวิตทุก 5 นาทีจากการ
ถูกใช้ความรุนแรง4 อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ ทีก่ ารใช้ความรุนแรงและการทารุณกรรมเด็กถูกปิดบังเพราะเหยื่อไม่มนั่ ใจทีจ่ ะเปิดเผย
เหตุการณ์ ทั้งยังไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือในการรับมือกับประสบการณ์อันเลวร้าย หรือกระท�ำการใด ๆ เพื่อปกป้องตนเอง
จากการตกเป็นเหยื่อซ�้ำอีก5 ตัวอย่างเช่น เกือบครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีที่เคยรายงานว่ามีประสบการณ์ถูกใช้ความ
รุนแรงทางร่างกาย และ/หรือทางเพศ กล่าวว่าไม่เคยบอกเรื่องราวกับใคร6
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ เด็กมักมีก�ำลังน้อยกว่าผู้ใหญ่ซึ่งท�ำให้พวกเขายิ่งเปราะบางต่อภัยอันตราย ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากอันตรายและแก้ไขสถานการณ์ที่ท�ำให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยง
การทารุณกรรมและประพฤติมิชอบต่อเด็กมีรูปแบบและระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั่วโลก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
ก็ได้รเิ ริม่ โครงการขึน้ ในภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่ จัดการกับปัญหาดังกล่าว หนึง่ ในความร่วมมือนีค้ อื พันธมิตรเพือ่ ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็ก
(Global Partnership to End Violence Against Children)7 และการประชุมระดับสุดยอดขององค์การสหประชาชาติ (Solutions
Summit)8
แม้ข้อมูลทางสถิติของการทารุณกรรมเด็กที่เกี่ยวโยงกับการด�ำเนินธุรกิจมีจ�ำกัด แต่เราก็รับรู้มากขึ้นถึงความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่
และศักดิศ์ รีของเด็กอันเกิดจากผูใ้ หญ่ซงึ่ อยูใ่ นต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ9 ในบริษทั ส่วนใหญ่ พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องกับกิจการ
ของบริษทั มักมีการติดต่อกับเด็ก ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมระหว่างการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ เด็กอาจเป็นอันตรายหากบุคคลเหล่านีไ้ ม่สามารถ
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�ำนวณใหม่ส�ำหรับช่วงอายุ 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 ดูตวั อย่างจาก Keeping Children Safe Coalition, ‘Standards for Child Protection: Tool 1’, 2011, เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ https://resourcecentre.savethechildren.
net/node/8559/pdf/kcstool1-_english.pdf
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ความเสี่ยงอาจพัฒนาไปเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ตั้งแต่การกระท�ำทารุณทางร่างกายและทางเพศ ไปจนถึงการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของเด็ก หรือผลกระทบจากแคมเปญโฆษณาแบบไวรัล ดังนัน้ บริษทั ทัง้ หลายควรมีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อระบุประเด็นปัญหาที่ต้องจัดการ
การทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ และมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กในหลากหลายสถานการณ์ เช่น พนักงาน
ของบริษทั ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กขณะเดินทางไปท�ำธุรกิจ หรือเด็กอาจถูกกลัน่ แกล้งหรือล่อลวงขณะอยูใ่ นห้องสนทนาออนไลน์
ทีม่ พี นักงานบริษทั เป็นเจ้าของ หรือถูกปฏิบตั อิ ย่างไม่เหมาะสมและได้รบั อันตรายระหว่างเป็นแบบในงานโฆษณา เป็นต้น นอกจาก
นี้การทารุณกรรมเด็กที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยังรวมถึงการกระท�ำดังต่อไปนี้
• การทารุณกรรมทางร่างกาย การที่พนักงานของบริษัทตีเด็กขณะท�ำงานเพื่อควบคุมหรือลงโทษเด็ก รวมถึงบุคคลใดที่
มีการติดต่อกับเด็กโดยตรง เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานในร้านอาหาร หรือเจ้าหน้าที่ของสวนสนุก
• การล่วงละเมิดทางเพศ การท�ำกิจกรรมทางเพศกับเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีไม่ว่าภาวะที่เด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะมีความหมาย
ในประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงการที่พนักงานบริษัทชักชวนให้เด็กท�ำกิจกรรมทางเพศ หรือดาวน์โหลด
รูปภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กลงในคอมพิวเตอร์
• การแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ การที่พนักงานเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น
เมือ่ พนักงานโรงแรมอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
อาจเกิดขึ้นทางอ้อมได้ เช่นในสถานการณ์ที่บริษัทท�ำให้เด็กเป็นผู้ส่งเสริมเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่แชร์ออกไปในวงกว้างโดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทน
• การท�ำร้ายทางออนไลน์ การล่อลวงหรือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การเปิดรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือการติดต่อ
ผ่านห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ตหรือวิดีโอเกม และการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่ดีพอ
• การล่วงละเมิดทางอารมณ์ หรือการปฏิบัติมิชอบ การแสดงออกอย่างซ�้ำ ๆ ที่ท�ำให้เด็กคิดว่าตนเองต�่ำต้อย ไร้ค่า เช่น
อาจมีพนักงานพูดจาท�ำร้ายจิตใจหรือเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
• การละเลยทอดทิ้ง การดูแลไม่ดีพอ เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่เอาใจใส่เด็กที่เดินทางคนเดียว หรือไม่แนะน�ำ
ช่องทางเข้าถึงการรักษาพยาบาลยามจ�ำเป็น นอกจากนี้ นโยบายการจ้างงานของบริษัทก็มีผลให้เด็กถูกทอดทิ้งได้ เช่น
เงือ่ นไขเวลาการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมาได้อาจท�ำให้ผปู้ กครองไม่สามารถพาลูกไปหาหมอ หรือท�ำให้เด็กโตในครอบครัว
ต้องหยุดเรียนเพื่อดูแลเด็กเล็ก
และเนื่องจากการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ แต่ละบริษัทจึงควรออกนโยบายที่ปฏิเสธหรือไม่อดทนต่อการทารุณ
กรรมหรือเหตุให้เกิดอันตรายต่อเด็กทุกรูปแบบ ทั้งยังควรรวมเรื่องความเท่าเทียมกันเข้าไว้ในนโยบายเหล่านี้ด้วย โดยก�ำหนดให้
เด็กทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การคุม้ ครองโดยเท่าเทียมกันไม่วา่ เด็กจะมีบคุ ลิกลักษณะ อายุ เพศสภาพ ความสามารถ วัฒนธรรม เชือ้ ชาติ
ความเชือ่ ทางศาสนา และอัตลักษณ์ทางเพศเป็นอย่างไรก็ตาม ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าการทารุณกรรมบางรูปแบบมักส่งผลกระทบ
ต่อเด็กผู้หญิงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยความเสี่ยงและความเปราะบางต่อการถูกทารุณกรรมจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กพิการ เยาวชน
ที่มีภาวะเพศก�ำกวมและคนข้ามเพศ เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล รวมทั้งเด็กชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ เด็กผู้ลี้ภัยและย้ายถิ่นฐาน
และเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
การทารุ ณกรรมเด็ก หมายถึง การปฏิบัติโดยมิชอบทุกรู ปแบบทางร่างกายและอารมณ์ การล่วงละเมิด
ทางเพศ การละเลยทอดทิ้ง และการแสวงหาประโยชน์เชิ งพาณิชย์ หรือการกระท�ำใดก็ตามที่ส่งผลให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ การอยู ่รอด พัฒนาการ และศักดิ์ศรีของเด็ก ไม่ว่าเด็กก�ำลังเผชิ ญอยู ่หรืออาจเกิดขึ้น
กับเด็กในอนาคต และอยู ่ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู ้ใหญ่ท่ีเป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบ น่าไว้วางใจ
และมีอ�ำนาจเหนือเด็ก
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ค�ำชี้แนะในคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลจากประสบการณ์จริงของเหล่าบริษัทที่ได้ก�ำหนดนโยบายและริเริ่มโครงการต่าง ๆ ด้าน
การปกป้องดูแลเด็ก ประกอบกับการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของยูนิเซฟและ Article One ในการพัฒนาข้อแนะน�ำทางธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน เครื่องมือและวัสดุเหล่านี้จัดท�ำขึ้นจากความร่วมมือภายในระยะเวลาสามปีของยูนิเซฟและ LEGO Group
นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนานโยบายและสือ่ ทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงการคิดค้น
กลไกในการด�ำเนินงาน
บทต่อไปเป็นการน�ำเสนอ 6 ขั้นตอนของกระบวนการจัดท�ำโครงการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมตัวอย่างสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อม
ทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

เหตุใดเราจึงต้องปกป้องดูแลเด็ก
การปกป้องดูแลเด็กต่างจาก
การเคารพสิทธิเด็กอย่างไร
ความปลอดภัยจากการถูกทารุ ณกรรมเป็นสิทธิของเด็กทุกคน และการปกป้องดูแลเด็กให้พ้นจากการ
ถูกทารุ ณกรรมเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรในการเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก นอกจากนี้
ความรับผิดชอบดังกล่าวยังรวมไปถึงการสร้างหลักประกันว่าสิทธิเด็กจะได้รับการการเคารพนับถือในทุกแง่
มุ มของการด�ำเนินธุ รกิจ ตั้งแต่สิทธิในการได้รับการศึกษาและการมีสุขภาพที่ดี ไปจนถึงสิทธิได้รับความ
คุม้ ครองจากการใช้แรงงานเด็กและการเลือกปฏิบตั ิ ไม่เพียงแต่ปกป้องเด็กให้รอดพ้นจากการถูกกระท�ำทารุ ณ
โดยพนักงานและพันธมิตรทางธุ รกิจเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการเคารพสิทธิเด็กในทุกขัน้ ตอนของห่วงโซ่ คุณค่า
ขององค์กร ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู ้บริโภคซึ่ งรวมถึงเด็กด้วย
ความรับผิดชอบขององค์กรที่พึงมีต่อการเคารพสิทธิเด็กตัง้ อยู ่บนหลักส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่ หลักปฏิบัติ
ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights - UNGP)[1] ซึ่ งระบุ ส่ิงที่องค์กรจะต้องปฏิบัติเพื่อ ‘ทราบและแสดง’ ความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ (Children’s Rights and Business
Principles – CRBP)[2] ซึ่ งตัง้ อยู ่บนพื้นฐานของหลักการชี้ น�ำ (Guiding Principles) โดยหลักการนี้ชี้แนะ
การปฏิบัติเพื่อเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็กในสถานที่ท�ำงาน สถานที่ซื้อขายทางธุ รกิจ และชุ มชน นอกจากนี้
คู่มือสิทธิเด็กกับการประเมินผลกระทบจากการท�ำธุ รกิจ (Children’s Rights in Impact Assessments)[3]
ของยู นเิ ซฟยังมอบค�ำชี้ แนะอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรที่ประสงค์จะผนวกประเด็นสิทธิเด็กเข้ากับกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงของตน
[1] ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (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�ำเนินธุ รกิจสายการบินแห่งหนึ่งได้ตกลงยอมความในคดีการล่วงละเมิดเด็กอายุ 5-18
ปี จ�ำนวน 38 คน โดยคดีดังกล่าวเพ่งความสนใจไปที่การกระท�ำของนักบินผู ้ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กใน
ช่ วง พ.ศ. 2544-2556 ขณะท�ำงานเป็นอาสาสมัครในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าในสาธารณรัฐเคนยา และ
สาธารณรัฐยู กนั ดา ที่บริษทั ให้การสนับสนุน ฝ่ ายโจทก์โต้แย้งว่าบริษทั ควรต้องรับผิดในการกระท�ำของนักบิน
เพราะบริษัทมีหน้าที่ดูแลเด็กผู ้ถูกล่วงละเมิดในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าเหล่านัน้ ด้วย
บริษัทยินยอมช� ำระค่าปรับแต่ปฏิเสธความรับผิด ทนายความของเหยื่อกล่าวว่า
“การจ่ายค่าปรับครัง้ นี้ควรเป็นสารที่ส่ือไปถึงเหล่าองค์กรทัง้ หลายที่ส่งพนักงานไปท�ำงานหรืออาสาช่ วยเหลือ
เด็ก องค์กรเหล่านี้จะต้องมีมาตรการปกป้องดูแลเด็กที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระท�ำอันเลวร้ายเช่ นนี้”
บทเรียนทีไ่ ด้รับ: หากสายการบินปฏิบัติตามแนวทางในการปกป้องดูแลเด็กทีม่ ีประสิทธิภาพ การล่วงละเมิด
เช่ นนีก้ ็ย่อมป้องกันได้ ตัวอย่างเช่ น หากมีการสรรหาบุ คลากร การฝึ กอบรม และขัน้ ตอนในการปฏิบัติงานที่
สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้าอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีโครงสร้างการรายงานเพือ่ บ่งชี ้ข้อกังวล นักบินรายนีอ้ าจไม่
ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้ท�ำงานเกีย่ วข้องกับเด็กโดยตรงก็เป็นได้
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การจัดท�ำโครงการ
ปกป้องดูแลเด็ก
เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายถึง 6 ขั้นตอนส�ำคัญในการจัดท�ำโครงการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระ ข้อผูกพันเชิงนโยบายและแผนด�ำเนิน
งานต่อจากกระบวนการจัดท�ำนี้ จะต้องมีลักษณะที่ช่วยเติมเต็ม ส่งเสริม และเชื่อมโยงไปยังนโยบายด้านบุคลากรรวมทั้งนโยบาย
อื่น ๆ ของบริษัท
บริษัทที่มีการติดต่อกับเด็กเป็นประจ�ำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ควรมองหาการสนับสนุนและการชี้แนะพร้อมทั้งประสานงาน
กับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อให้โครงการนี้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุม กระบวนการในการจัดท�ำโครงการ
มีล�ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 – ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อเผยให้เห็นหนทางในการ
ติดต่อกับเด็กทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของพนักงานและพันธมิตรทางธุ รกิจที่กระท�ำในนามบริษัท
ขัน้ ตอนที่ 2 – จัดท�ำการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบาย กระบวนการ และโครงสร้างการควบคุม
ดูแลที่อาจมีสว่ นสนับสนุนการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมทัง้ พัฒนาโครงสร้างและค�ำชี้ แนะเพิ่มเติมเพื่อ
อุ ดช่ องว่างที่อาจมี
ขัน้ ตอนที่ 3 – ก�ำหนดข้อผู กพันเชิ งนโยบายที่บง่ บอกค�ำมั่นสัญญาของบริษทั ในการคุ้มครองเด็ก
ให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดและการกระท�ำผิดของพนักงานและพันธมิตรที่ปฏิบัติงานในนาม
ของบริษัท
ขัน้ ตอนที่ 4 – จัดเตรียมแผนด�ำเนินงานตามเป้าหมายของข้อผู กพันที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
เพื่อการปกป้องดูแลเด็ก
ขัน้ ตอนที่ 5 – จัดท�ำโครงสร้างการรายงานในการรับเรื่องและด�ำเนินการเกี่ยวกับการทารุ ณกรรม
เด็กทัง้ ในปั จจุ บันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 6 – มอบค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวแก่พนักงาน เมื่อต้องการรายงานข้อกังวล
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สถานการณ์: แอปเกมถูกถอดออก เพราะเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่แสวงหาประโยชน์จากความ
เปราะบางของเด็ก
บริษทั แปรรู ปอาหารแห่งหนึ่งได้คดิ ค้นแอปพลิเคชั นที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ดว้ ยการใส่รหัสแบบตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (Quick-Response) บนเว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชั นนี้จะมีเกม 2 ประเภทให้ผู้เล่นได้ควบคุม
คาแรคเตอร์หรือตัวละครในเกมเพื่อสะสมสิ่งของที่ใช้ส�ำหรับการอยู ่อาศัยใน ‘โลก’ ของเกม ประเด็นน่าวิตก
จึงเกิดขึ้น ดังนี้
• โลกในเกมกับโลกแห่งความจริงแทบไม่แตกต่างกัน
• ค�ำถามในเกมมุ ่งไปที่เด็กผู ้เล่นเกมหรือคาแรคเตอร์ในเกม
• ภาษาและโทนเสียงเชิ งลบที่ใช้ในเกมมีลักษณะโน้มน้าวใจ ซึ่ งอาจชั กจู งให้เด็กเข้าใจไปว่า หากพวกเขา
ไม่บริโภคสินค้าบางชนิดจะกลายเป็นคนอ่อนแอ
• เกมกระตุ้นให้เด็กร้องขอให้ผู้ปกครองซื้ อสินค้า
ใน พ.ศ. 2556 มีค�ำตัดสินให้บริษัทถอดแอปพลิเคชั นนี้ออก และต้องด�ำเนินการให้ม่ันใจว่าการสื่อสารทาง
การตลาดของตนไม่แสวงหาประโยชน์จากความไร้เดียงสาหรือความความเปราะบางของเด็ก ทัง้ ยังไม่ทำ� ให้เด็ก
รู ้สึกด้อยกว่าผู ้อ่ืนหากไม่ซื้อสินค้าหรือขอให้ผู้ปกครองซื้ อสินค้าของบริษัท
บทเรียนทีไ่ ด้รับ: หากบริษัทมีโครงการปกป้องดูแลเด็กทีม่ ีประสิทธิภาพ บริษัทจะตระหนักว่าการสือ่ สาร
ทางการตลาดในลักษณะนีเ้ ป็นการแสวงหาประโยชน์เชิ งพาณิชย์ และเปลีย่ นไปคิดค้นเกมทีป่ ลอดภัยและสร้างสรรค์
ส�ำหรับเด็กยิง่ ขึน้
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ขัน้ ตอนที่ 1
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง เป็นขัน้ ตอนแรกในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ
ของเด็กอันเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขณะที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท พนักงาน หรือตัวแทน
ของบริษัท บริษัทอาจจัดท�ำการประเมินตนเองเป็ นรู ปแบบอิสระ หรือจะผนวกไว้ในระบบ
การจัดการความเสี่ยงหรือกระบวนการประเมินผลกระทบที่มีอยู ่ของบริษัทก็ได้ ทัง้ นี้ เป้าหมาย
ของการประเมินคือเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสทัง้ หมดในการติดต่อกับเด็กทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ของพนักงานหรือตัวแทนซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบตามหน้าที่ และเพื่อระบุ ระดับของ
ความเสี่ยงในการติดต่อนัน้ ๆ
ตัวอย่างของการติดต่อกับเด็กทางตรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
• การขายสินค้าให้เด็กโดยตรง (พนักงานในร้านขายเสื้อผ้ามองดูเด็กถอดเสื้อผ้าในห้องแต่งตัว)
• กิจกรรมทางการตลาดที่เด็กมีส่วนร่วม (พนักงานของบริษัทผลิตของเล่นกระท�ำทารุณนักแสดงเด็กขณะถ่ายท�ำโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท)
• การเดินทางในนามของบริษัทไปยังสถานที่ที่มีประเด็นน่าวิตกเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (พนักงาน
ล่อลวงเด็กขณะเดินทางเพื่อธุรกิจ)
• การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ท�ำการของบริษัทหรือพื้นที่ใกล้เคียง (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของโรงงานล่วงละเมิดทางเพศและ/หรือท�ำร้ายร่างกายเด็ก)
• อาสาสมัครช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กในนามของบริษัท (พนักงานกระท�ำทารุณเด็กเปราะบางในวันแนะแนวเยาวชน
ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาของบริษัท)
• การดูแลเด็กและเยาวชน (พนักงานของสายการบินใช้ก�ำลังบังคับเด็กขณะท�ำหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของเด็ก)
• สถานที่เชิงพาณิชย์ที่น�ำเสนอความบันเทิงและกิจกรรมยามว่างส�ำหรับเด็กหรือเยาวชน (พนักงานของสวนสนุก
พูดจาเหยียดเชื้อชาติใส่เด็กซ�้ำแล้วซ�้ำอีก)
การติดต่อกับเด็กทางอ้อม และตัวอย่างของความเสี่ยง
• การติดต่อสือ่ สารกับเด็กหรือเยาวชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (พนักงานล่อลวงเด็กผ่านข้อความทีแ่ สดงบนแพลตฟอร์ม
วิดีโอเกมของบริษัท)
• การเข้าถึงข้อมูลละเอียดอ่อนของเด็ก (ตัวแทนจากบริษทั ประกันภัยจัดการข้อมูลผิดพลาดและแชร์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
เด็กไปยังบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของเด็ก)
• การท�ำการตลาดผ่านสือ่ สังคม (เด็กถูกแสวงหาประโยชน์จากความเปราะบาง เช่นมีการคะยัน้ คะยอให้เด็กคิดว่าเป็นการ
เท่หากโพสต์หรือแชร์โฆษณาบางชิ้นอย่างซ�้ำ ๆ ในสื่อสังคมโดยไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการส่งเสริมการขาย)
• การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก (เยาวชนรายหนึ่งโทรศัพท์ไปหาฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรายงาน
การถูกทารุณโดยพนักงานของบริษัท แต่ผู้ที่รับโทรศัพท์ไม่ทราบวิธีจัดการกับการรายงานดังกล่าว)
• การสะสมภาพเด็ก (รูปภาพ/วิดีโอถูกน�ำไปใช้ในทางเสื่อมเสีย มีการระบุข้อมูลของเด็กโดยไม่เคารพสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของเด็ก หรือท�ำให้เด็กตกเป็นเป้าหมายของการถูกทารุณกรรม)
คู่มือการปกป้องดูแลเด็ก ส�ำหรับภาคธุ รกิจ
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หลังจากแจกแจงโอกาสของการติดต่อกับเด็กแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการตอบค�ำถามเหล่านีเ้ พือ่ สังเกตเห็นบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ งหรือ
ผลกระทบมากที่สุด
1. บริษัทมีวิธีการติดต่อกับเด็ก/เยาวชนอย่างไรในการด�ำเนินธุรกิจ
ก. การติดต่อกับเด็กโดยทางตรง
- กิจกรรมที่ท�ำเป็นประเภทใด และการติดต่อเกิดขึ้นที่ใด (เขียนกิจกรรมทุกประเภทที่มีการติดต่อแบบเผชิญหน้ากับ
เด็ก)
- มีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้บ้าง (เขียนทุกต�ำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ พร้อมรายละเอียด เช่น หน่วย
ธุรกิจ ต�ำแหน่ง/ประเภทของพนักงาน ผู้รับเหมา พันธมิตรทางธุรกิจที่ด�ำเนินงานในนามของบริษัท และอาสาสมัคร)
ข. การติดต่อกับเด็กโดยทางอ้อม
- กิจกรรมที่ท�ำเป็นประเภทใด และการติดต่อเกิดขึ้นที่ใด (เขียนกิจกรรมทุกประเภทที่มีการติดต่อกับเด็กทางอ้อม เช่น
ออนไลน์ หรือการจัดการข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอของเด็ก)
- มีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้บ้าง (เขียนทุกต�ำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อรวมทั้งรายละเอียด เช่น หน่วย
ธุรกิจ ต�ำแหน่ง/ประเภทของพนักงาน ผู้รับเหมา พันธมิตรทางธุรกิจที่ด�ำเนินงานในนามของบริษัท และอาสาสมัคร)
2. มีการติดต่อกับเด็กและ/หรือเยาวชนบ่อยครั้งเพียงใด
3. ในการติดต่อนั้น ๆ พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทมีความจ�ำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้อยู่ตามล�ำพังกับเด็กหรือไม่
หากมี พวกเขามีการติดต่อในลักษณะใด
4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและ/หรือเยาวชนในการติดต่อนั้น ๆ เป็นอย่างไร (เช่น ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
โอกาสถูกกระท�ำทารุณหรือละเลยทอดทิ้ง ดูรายการในหน้า 6)
หลังจากตอบค�ำถามแล้ว บริษัทจะสามารถระบุโอกาสของการติดต่อระหว่างพนักงาน/ตัวแทนกับเด็กรวมถึงระดับความเสี่ยง
ทีม่ ใี นแต่ละโอกาสได้ ดูแม่แบบของการประเมินความเสีย่ งในภาคผนวก 1 บริษทั ควรท�ำการประเมินอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ มีการด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่ ๆ หรือเมื่อเปิดตัวโครงการและแคมเปญต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ และคิดหาวิธีลด
ความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุด
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ขัน้ ตอนที่ 2
การวิเคราะห์ช่องว่าง
ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อเปรียบเทียบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มอี ยู ่
ของบริษัท ซึ่ งจะช่ วยให้เข้าใจระดับความสอดคล้องของการปกป้องดูแลเด็กกับแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงของบริษัท แนวทางปฏิบัติท่ดี ีท่ีสุดในการวิเคราะห์ช่องว่างประกอบด้วย
2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ทบทวนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน รวมถึงการเทียบเคียงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องดูแล
การคุ้มครอง และการทารุณกรรมเด็ก โดยประเมินระดับความสอดคล้องของนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท
กับกรอบทางกฎหมายของแต่ละประเทศที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
ประเมินวิธีการบริหารจัดการที่มอบการปกป้องดูแลเพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วยการทบทวนในประเด็น
ต่อไปนี้
- นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อตรวจสอบว่ามีการกล่าวถึงข้อควรพิจารณาในการปกป้องดูแลเด็ก
ไว้ที่ใด หรือควรเพิ่มเติมสิ่งใด
- ค�ำชี้แนะส�ำหรับผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง
- นโยบายและจรรยาบรรณที่ใช้ก�ำกับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจที่ด�ำเนินงานให้กับบริษัทหรือในนามของบริษัท ควบคู่ไปกับ
วิธีที่ใช้สื่อสารนโยบายและการปฏิบัติเหล่านี้ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น พนักงาน และผู้รับเหมา เป็นต้น)
ส�ำหรับขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ บริษัทจะต้องตั้งค�ำถามก่อนว่า อะไรคือข้อก�ำหนดทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กใน
ประเทศที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ หลายประเทศผนวกประเด็นการปกป้องดูแลเด็กไว้ในกฎหมายระดับชาติ โดยส่วนใหญ่จะมี
กฎหมายห้ามการทารุณกรรมเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก อย่างไรก็ตาม กฎหมายในบางประเทศยังคง
ขาดมาตรฐานทางจริยธรรมขัน้ พืน้ ฐานอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ซึง่ ในกรณีทมี่ ขี อ้ ขัดแย้งระหว่างมาตรฐานสากลกับกฎหมาย
ระดับประเทศ บริษัทจะต้องให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานสากลเป็นหลัก
ในขั้นตอนที่ 2 บริษัทพึงถามว่า เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไรหากมีติดต่อกับเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงประเมินความเสี่ยง ค�ำถาม
ต่อไปนี้ควรครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ
• บริษัทมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลเพื่อจัดการวิธีปกป้องดูแลหรือไม่ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรยอมรับและเข้าใจเรื่อง
การปกป้องดูแลเด็กอย่างไร
• บริษัทผนวกแนวปฏิบัติด้านการปกป้องดูแลเด็กไว้ในจรรยาบรรณของพนักงานและผู้ขาย หรือก�ำหนดไว้เป็นนโยบาย
อิสระ

คู่มือการปกป้องดูแลเด็ก ส�ำหรับภาคธุ รกิจ

11

• บริษทั ด�ำเนินมาตรการด้านการคัดสรรบุคลากรทีป่ ลอดภัยอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีการตรวจสอบประวัต10ิ
ของพนักงานทุกคนที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม
• มีการจัดฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็กให้กบั พนักงานทุกคนหรือไม่ และมีการน�ำเสนอเนือ้ หาเพิม่ เติมส�ำหรับพนักงาน
หรือพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ หี น้าทีต่ ดิ ต่อกับเด็กทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบตามต�ำแหน่ง
หน้าที่แล้วหรือไม่
• มีกระบวนการในการรายงานและตอบสนองต่อข้อกังวลเรือ่ งการปกป้องดูแลเด็กของพนักงานหรือบุคคลภายนอกหรือไม่
• บริษัทให้การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านภาระรับผิดชอบหรือไม่ เช่น น�ำข้อกังวลที่มีการรายงานมาพิจารณาอย่างจริงจัง
ด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในทันที และให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส
หากบริษัทขาดแคลนกลไกเฉพาะด้านเพื่อจัดการความเสี่ยง (เช่น นโยบายและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสที่ใช้ก�ำหนด
วิธจี ดั การข้อกังวลเกีย่ วกับพนักงานอย่างโปร่งใสและเคร่งครัด) บริษทั ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากลไกและน�ำไปปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
การทีพ่ นั ธมิตรทางธุรกิจไม่สามารถน�ำกลไกไปปฏิบตั เิ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาในการเริม่ ต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือสานต่อความ
ร่วมมือกับพันธมิตรด้วยเช่นกัน ดูค�ำชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างกลไกเพื่อจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 4 และภาคผนวก 2
พร้อมแม่แบบง่าย ๆ ของการวิเคราะห์ช่องว่าง

10 กระบวนการและข้อก�ำหนดทางกฎหมายในการขอตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการขอหนังสือรับรองประวัติ
อาชญากรรมในประเทศต่าง ๆ ได้ที่ www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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ขัน้ ตอนที่ 3
ข้อผู กพันเชิ งนโยบาย
นโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กเป็ นสิ่งก�ำหนดข้อผู กพันด้านการคุ้มครองเด็กของบริษัท
โดยระบุ ส่งิ ที่บริษทั พึงปฏิบตั เิ พื่อปกป้องเด็กให้พน้ จากอันตรายและตอบสนองต่อข้อวิตกกังวลต่าง ๆ
ข้อผู กพันเชิ งนโยบายไม่ใช่ ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการปกป้องดูแล แต่เป็ นก้าวแรกของ
การด�ำเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่าง ๆ จึงควรปฏิบัติตามนโยบายเพื่อ
การปกป้องดูแลเด็กบนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงของตน ดังที่ระบุ ไว้ในขัน้ ตอน
การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ขัน้ ตอนที่ 1)
บริษัทควรก�ำหนดนโยบายและค�ำแนะน�ำโดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตน เช่นอาจผนวกข้อผูกพันเข้ากับนโยบาย
และจรรยาบรรณของบริษัท หรืออาจแยกออกมาเป็นนโยบายอิสระโดยมีเอกสารแนะน�ำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนประกอบ ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับระดับความเสี่ยงที่มีต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กอันเกิดจากกิจกรรมของบริษัท เอกสารแนะน�ำนี้อาจจัดท�ำขึ้น
ในหลายรูปแบบ (เช่น ถาม-ตอบ และวิดีโอ เป็นต้น) หรือแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ผลจากการวิเคราะห์ช่องว่าง (ขั้นตอนที่ 2) จะช่วย
ก�ำหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของข้อผูกพันเชิงนโยบาย นอกจากนี้ องค์กรป้องกันการทารุณกรรมเด็กหรือ NSPCC (National
Society for the Prevention of Cruelty to Children) แห่งสหราชอาณาจักร ยังได้เสนอแนะแนวทางในการร่างนโยบาย
เพื่อการปกป้องดูแลเด็ก11 ที่น่าสนใจ
ในการพัฒนานโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กนั้น บริษัทควรรวบรวมประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ เข้าไว้ในนโยบาย โปรดดูรายการ
ในหน้าถัดไป

รายการตรวจสอบ ส�ำหรับนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก
ประเด็นส�ำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผู กพันขององค์กร




ข้อความเกี่ยวกับ
ข้อผูกพัน

ระบุความส�ำคัญของการปกป้องดูแลเด็กที่มีต่อบริษัท และวิธีด�ำเนินการเพื่อให้
บรรลุตามข้อผูกพันและความรับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็กโดยอาจมีการ
อ้างอิงค่านิยมองค์กร มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมาย
ระดับประเทศ และมาตรการเชิงรุกในการจัดการความเสี่ยง



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
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14

ประเด็นส�ำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผู กพันขององค์กร




ความเสี่ยงด้านการ
ปกป้องดูแลเด็ก
และข้อความเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียม

บ่งบอกอย่างกว้าง ๆ ถึงวิธที บี่ ริษทั อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของเด็กจากการติดต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมตามที่ระบุไว้ในการ
ประเมินความเสี่ยง แสดงตัวอย่างที่จับต้องได้ของผลกระทบที่บริษัทอาจมีต่อเด็ก
เพือ่ ให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจมีความเข้าใจเรือ่ งความเสีย่ งอย่างแจ่มแจ้ง
พร้อมทัง้ แสดงข้อความเรือ่ งการปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกัน และระบุตวั เด็กทีเ่ ปราะบาง
มากที่สุด (ตามรายการในหน้า 9) ซึ่งเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป
ในการได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของบริษัท



ค�ำจ�ำกัดความ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทควรระบุค�ำจ�ำกัดความของค�ำศัพท์เหล่านี้ลงใน
ข้อผูกพันด้วย
• เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าอายุของการ
บรรลุนิติภาวะในบางประเทศอาจต�่ำกว่า 18 ปีก็ตาม
• การทารุณกรรมเด็ก หมายถึง การปฏิบัติไม่ดีหรือการทารุณกรรมทุกรูปแบบ
ทางร่างกายและ/หรือทางอารมณ์ การล่วงละเมิดทางเพศ การละเลยทอดทิ้ง
และการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม
อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายทั้งในปัจจุบันหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อสุขภาพ
ความอยู่รอด พัฒนาการ และศักดิ์ศรีของเด็ก
• การปกป้องดูแลเด็ก หมายถึง การกระท�ำของบริษัทเพื่อป้องกันการกระท�ำ
ผิดต่อเด็ก รวมถึงการทารุณกรรมเด็กทางร่างกาย ทางเพศ และทางอารมณ์
โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมทั้งผู้รับ
เหมา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้เยี่ยมชม และอาสาสมัคร นอกจากนี้ยังรวมถึง
มาตรการเชิงรุกในการปกป้องเด็กที่มีการติดต่อกับพนักงานหรือตัวแทนของ
บริษัทให้ปลอดภัยจากการติดต่อนั้น ๆ
• การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การกระท�ำเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะเรื่องหากมี
เด็กคนหนึ่งคนใดมีความเสี่ยงต่ออันตรายอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมีสาเหตุจาก
การติดต่อกับผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั และพันธมิตร รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัท



ความเกี่ยวข้อง
ของข้อผูกพัน

ระบุอย่างชัดเจนว่าข้อผูกพันของบริษัทมีความหมายครอบคลุมพนักงานทุกคน
รวมถึงบุคคลอืน่ ใดทีป่ ฏิบตั งิ านในนามของบริษทั ปฏิบตั กิ ารทุกรูปแบบของบริษทั
และความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และย�้ำว่าการปกป้อง
ดูแลเด็กเป็นความรับผิดชอบของทุกคน โดยทุกคนจะต้องยึดมั่นในข้อผูกพันนี้
ตลอดจนอธิบายเกีย่ วกับความเชือ่ มโยงระหว่างข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็ก
กับนโยบายและกระบวนการอื่น ๆ ของบริษัท เช่น การประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม



การรับทราบเกี่ยวกับ
หน้าที่ดูแล
และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายอื่น ๆ

แสดงข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็กและแนวทางไม่อดทน (Zero-tolerance)
ของบริษทั ต่อการทารุณกรรมเด็ก รวมทัง้ ผลจากการละเมิดข้อผูกพัน เช่น บทลงโทษ
ค่าปรับ หรือมาตรการลงโทษเกีย่ วกับการจ้างงาน พร้อมทัง้ เชือ่ มโยงข้อผูกพันเข้า
กับกฎหมายระดับประเทศด้านการปกป้องดูแลเด็กตามความเหมาะสม
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โครงสร้าง
การก�ำกับดูแล

สรุปรายชือ่ หน่วยงานหรือบุคคลในบริษทั ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการด�ำเนิน
งานตามข้อผูกพัน รวมทั้ง ’ผู้สนับสนุนองค์กร’ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้
ดูแลข้อผูกพันนี้



โครงสร้าง
การรายงาน

ระบุกระบวนการในการรายงานข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยของเด็กและการปกป้องเด็กจากอันตราย
ทีม่ ใี นการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยปกติจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของ
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับเรื่องข้อกังวล ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่พบได้
ในกลไกรับแจ้งเบาะแสของบริษัท



การอนุมัติของ
ประธานบริหาร
หรือประธานกรรมการ
บริหาร

ข้อผูกพันดังกล่าวควรได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เช่น ประธาน
บริหารหรือประธานกรรมการบริหาร การอนุมัติของประธานบริหารไม่เพียงแต่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการส่งสัญญาณของการทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญกับข้อผูกพันไปยังพนักงานและ
พันธมิตรอีกด้วย ความมุ่งมั่นในการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยควรเป็นสารส�ำคัญที่
ฝ่ายบริหารระดับสูงพึงเน้นย�้ำอยู่เสมอหลังจากมีการแจ้งข้อผูกพันให้ทราบโดย
ทั่วกันแล้ว



การพัฒนานโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก แบบนโยบายอิสระ
การก�ำหนดรูปแบบและขอบเขตที่เหมาะสมที่สุดของนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งผลลัพธ์
จากการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ช่องว่าง ความเหมาะสมของนโยบายที่มีอยู่เดิมและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(เช่น นโยบายด้านการแจ้งเบาะแส และวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น) กลยุทธ์ในการบูรณาการความเคารพสิทธิเด็กเข้ากับ
การด�ำเนินธุรกิจ ลักษณะของกิจกรรม การด�ำเนินงานและโครงสร้างของบริษัท ตลอดจนการค�ำนึงถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
บริบทของบริษัท
หลังจากเลือกก�ำหนดนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระแล้ว บริษัทจะต้องระบุข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็ก
จากอันตรายใด ๆ ไว้อย่างชัดเจน นโยบายนี้ควรมีลักษณะสั้น กระชับ ไม่คลุมเครือ และน�ำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นเครื่องมือที่
เหมาะสมในการชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติและการตัดสินใจให้กับพนักงานและฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ ระดับของความเสี่ยงในประเด็นการปกป้องดูแลเด็กของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไป ความต้องการค�ำแนะน�ำอย่างละเอียด
เพื่อจัดการกับประเด็นความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจจึงมีหลายรูปแบบ โดยบริษัทอาจผนวกแนวปฏิบัติของพนักงานเข้ากับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมที่มีอยู่ หรือร่างเอกสารแนะน�ำ/จรรยาบรรณด้านการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระแยกออกมา
หากการประเมินบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงในวงกว้างต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก
จรรยาบรรณในบางบริษัทอาจระบุถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมของพนักงานต่อกลุ่มผู้เปราะบางอยู่แล้วและมีเด็กรวมอยู่ในกลุ่มนี้
อย่างไรก็ดี บริษทั ควรปรับปรุงจรรยาบรรณทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เป็นปัจจุบนั โดยเพิม่ เติมข้อแนะน�ำในการประพฤติปฏิบตั ดิ า้ นการปกป้อง
ดูแลเด็กโดยเฉพาะลงไปด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
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สถานการณ์ การปฏิบัติตามนโยบาย ‘ไม่อดทน’ ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
บริษัทท�ำเหมืองแร่แห่งหนึ่งเริ่มต้นธุ รกิจในแอฟริกาตะวันออก โอกาสการจ้างงานครั้งนี้ดึงดูดชายที่มีเงิน
ในการจับจ่ายใช้สอยและอยู ห่ า่ งไกลบ้านเกิดจ�ำนวนมากให้เข้ามาสมัคร ในเวลาต่อมา สถานค้าประเวณีจำ� นวน
หนึ่งเปิ ดตัวขึ้นใกล้กับที่พักคนงานก่อสร้าง ส่วนเด็กผู ้หญิงที่น่ีต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะความยากจน
ในไม่ช้าปั ญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศก็ปรากฏอย่างชั ดเจน
บริษัทฯ จริงจังกับประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิ งพาณิชย์จากเด็ก และใช้เวลาศึกษาปั ญหานี้
ในชุ มชนท้องถิ่นเพื่อคิดหาวิธีท่ดี ีท่ีสุดในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และเพื่อรับมือกับปั ญหาเช่ นการค้าประเวณี
และการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก บริษทั ฯ ได้กำ� หนดจรรยาบรรณ ‘ไม่อดทนต่อการแสวงหาประโยชน์’ ส�ำหรับ
คนท�ำงานขึ้น ผู ้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าท�ำงานจะต้องเซ็นชื่ อในนโยบายและเซ็นซ�้ ำเป็นประจ�ำทุกปี
โดยพนักงานทัง้ ในและต่างประเทศจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตัง้ หน่วยงานติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทัง้ กลไกในการรายงานและ
แจ้งเบาะแส การประพฤติผิดใด ๆ จะมีผลให้ถูกลงโทษทันที
ในการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทฯ ได้ท�ำงานประสานกับผู ้ด�ำเนินงานหลักจากเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุ มชน
ท้องถิ่น โดยมีการรายงานหรือส่งต่อกรณีการทารุ ณกรรมหรือแสวงหาประโยชน์ไปยังศูนย์คุ้มครองเด็ก
ในชุ มชนที่มีข้อกังวลเกิดขึ้น
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ขัน้ ตอนที่ 4
จัดท�ำแผนงาน
และน�ำไปปฏิบัติ
การร่างหรือขยายนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก จะต้องมีแผนด�ำเนินงานที่ชัดเจนควบคูก่ นั ไป
เพื่อให้บุคลากรทัง้ องค์กรสามารถน�ำไปปฏิบัติตามข้อผู กพันที่ให้ไว้ได้ และควรมีโครงสร้าง
การก�ำกับดูแลเพื่อควบคุมและจัดการโครงการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมทัง้ จัดเตรียมและ
น�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล
เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องดูแลเด็ก ฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบและสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทในประเด็นการปกป้อง
ดูแลเด็กที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังควรร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องดูแลเด็กในการพัฒนาโครงการสร้างความตระหนักและฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการรายงานข้อกังวลส�ำหรับพนักงานและพันธมิตร ตลอดจนติดตามมาตรการด้านการปกป้อง
ดูแลเด็กที่ปฏิบัติอยู่ เช่น มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบัน และหมั่นสอบถามพนักงานเกี่ยวกับการรับรู้และ
ความมั่นใจของพวกเขาในการใช้กลไกรายงานข้อกังวล
ขั้นตอนนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การก�ำกับดูแล ทรัพยากรบุคคล และการตระหนักและฝึกอบรมทั่วทั้งองค์กร

การก�ำกับดูแล

หลังจากน�ำนโยบายไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรแล้ว บริษัทจะต้องจัดท�ำโครงสร้างการก�ำกับดูแลเพื่อสนับสนุนนโยบายพร้อมทั้งจัดตั้ง
ศูนย์กลางของการปกป้องดูแลเด็กภายในองค์กร โดยมีฝ่ายบริหารระดับสูงรับผิดชอบและให้การส่งเสริมตลอดทั้งกระบวนการ
บริษทั อาจผนวกเรือ่ งการก�ำกับดูแลกระบวนการนีเ้ ข้าไว้ในโครงสร้างต่าง ๆ ทีม่ อี ยูห่ รือจัดท�ำเป็นรูปแบบอิสระก็ได้ และไม่วา่ จะเป็น
รูปแบบใดก็ตาม ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างเพียงพอ
หากบริษัทมีประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการด้านความเสี่ยงที่มีหน้าที่จัดการกับความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ แล้ว
การเพิ่มความรับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็กเข้ากับอ�ำนาจสั่งการที่มีอยู่เดิมจะเป็นวิธีที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการยกระดับเรือ่ งภาระรับผิดชอบในประเด็นนี้ แนวทางนีเ้ หมาะสมกับบริษทั ทีม่ คี วามเสีย่ งด้านการปกป้องดูแลเด็กเพียงเล็กน้อย
ดังระบุไว้ในการประเมินความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 1)
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ส�ำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งมักเกิดจากที่บริษัทมีการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับเด็ก
บริษัทอาจจ�ำเป็นต้องแต่งตั้งผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กและด�ำเนินการก�ำกับดูแลแบบอิสระ โดยผู้น�ำจะท�ำงานร่วมกับ
คณะกรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็ก ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และรับผิดชอบในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับข้อกังวลในประเด็น
ดังกล่าว คณะกรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็ก ควรประกอบด้วยตัวแทนผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากหลากหลาย
หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่สร้างหลักประกันเรื่องภาระรับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกันเมื่อมีการรายงานข้อกังวลไปยัง
ผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากหน่วยงานก�ำกับดูแลแล้ว บริษัทควรจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่มหัวหน้างาน
ปกป้องดูแลเด็กให้ครอบคลุมทัว่ ทัง้ ธุรกิจ กลุม่ บุคคลเหล่านีจ้ ะเป็นด่านแรกส�ำหรับการติดต่อในหน่วยธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีค่ อย
ให้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนแก่พนักงานและพันธมิตร พร้อมทั้งเสนอข้อร้องเรียนที่ได้รับไปยังผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็ก
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ในกรณีมขี อ้ กังวลด้านการคุม้ ครองเด็ก หัวหน้างานเหล่านีไ้ ม่จำ� เป็นต้องท�ำงานเต็มเวลา แต่จะได้รบั การฝึกอบรม
และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปลูกฝังเรื่องการปกป้องดูแลเด็กให้ทั่วองค์กร
บริษทั อาจจัดท�ำข้อตกลงกับเหล่าองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิน่ ทีท่ ำ� งานด้านการคุม้ ครองเด็ก ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั บริบทของแต่ละประเทศ
โดยองค์กรเหล่านีจ้ ะช่วยมอบค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับประเด็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อน และส่งต่อเด็กทีถ่ กู กระท�ำไปยังหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ต่อไป

ทรัพยากรบุ คคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส�ำคัญในการผนวกการปกป้องดูแลเด็กเข้าไว้ในโครงสร้างการจัดการและกระบวนการต่าง ๆ
ของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการเปลี่ยนจากนโยบายด้านการปกป้องดูแลเด็กไปเป็นการปฏิบัติ การสรรหา
บุคลากรที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กเป็นวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหาบุคลากร12 มีปัจจัยที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. การวางแผนและเผยแพร่
บ่งบอกความคาดหวังด้านการปกป้องดูแลเด็กตามข้อผูกพันของบริษัท เช่น ใส่ลิงก์ที่เชื่อมไปยังนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก
ไว้ในประกาศรับสมัครงาน
2. ใบสมัครและการเปิดเผยตัวตน
ส�ำหรับต�ำแหน่งงานทีม่ หี น้าทีต่ ดิ ต่อกับเด็กไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม (ทัง้ แบบได้รบั ค่าจ้างหรือโดยสมัครใจ) ใช้แบบรับรองตนเอง
ที่ผู้สมัครยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ และมีการแสดงประวัติการถูกจับกุมหรือด�ำเนินคดีทางอาญา13
3. การสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์อิงค่านิยม (Values-based) ช่วยเผยทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมต่อเด็กของผู้สมัครได้ หากต�ำแหน่ง
งานที่รับสมัครมีการท�ำงานร่วมกับเด็ก อาจดัดแปลงหรือเพิ่มค�ำถามที่ใช้สัมภาษณ์เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ต�ำแหน่ง นอกจากค�ำถามเกี่ยวกับช่องว่างในประวัติการท�ำงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรถามค�ำถามต่อไปนี้ซึ่งจะช่วยบ่งบอก
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�ำถามแบบเจาะจงที่ปรากฏในแบบฟอร์มควรสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
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คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็กอย่างไร
คุณเคยผ่านการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็กหรือไม่
คุณเคยมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กหรือไม่ ถ้าเคย มีวิธีปฏิบัติตนอย่างไร
คุณจะท�ำเช่นไรหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทัศนคติของเพื่อนร่วมงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
คุณเคยท�ำงานร่วมกับเด็กไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือโดยสมัครใจหรือไม่ ถ้าเคย เหตุใดถึงต้องการท�ำงานร่วมกับเด็ก

4. บุคคลอ้างอิง และการตรวจสอบประวัติ
ผู้สมัครในต�ำแหน่งงานที่มีการติดต่อกับเด็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องถูกตรวจสอบประวัติและขอดูหนังสือรับรองประวัติ
อาชญากรรม เพื่อตรวจสอบว่าเคยถูกด�ำเนินคดีด้านการทารุณกรรมเด็กหรือไม่ อย่างไรก็ดี กระบวนการและข้อก�ำหนดทาง
กฎหมายในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป14 และแม้ว่าการมีประวัติอาชญากรรมอาจไม่ได้
เป็นสิ่งที่ขัดขวางการจ้างงานได้เสมอไป แต่อย่างน้อยบริษัทก็สามารถน�ำข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติไปประเมินความเสี่ยง
เพื่อระบุว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่
นอกจากการตรวจสอบประวัติแล้ว บุคคลอ้างอิงก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาประวัติการท�ำงานด้านการปกป้อง
ดูแลเด็กของผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อของอดีตนายจ้างอย่างน้อย 2 ราย
เมือ่ มีการเซ็นสัญญาการจ้างงาน พนักงานทุกคนควรเซ็นชือ่ ในนโยบายเพือ่ การปกป้องดูแลเด็กของบริษทั ด้วยไม่วา่ พวกเขาจ�ำเป็น
ต้องติดต่อกับเด็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามต�ำแหน่งหน้าที่หรือไม่ก็ตาม นโยบายนี้ระบุความคาดหวังด้านการปฏิบัติต่อเด็ก
รวมทัง้ พฤติกรรมและการกระท�ำ อันไม่เป็นทีย่ อมรับของพนักงาน และผลของการปฏิบตั ิทไี่ ม่เป็นไปตามความคาดหวังของบริษทั
5. ปฐมนิเทศ
การจัดฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมให้แก่ทงั้ พนักงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมและพนักงานใหม่ จะช่วยให้บคุ ลากรของบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในงานของตน และรายงานการประพฤติผิดหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก
6. การติดตามและประเมินผล
บริษัทควรผนวกเครื่องมือวัดผลการด�ำเนินงานด้านการปกป้องดูแลเด็กไว้ในระบบการประเมินและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ เพือ่ ย�ำ้ เน้นเรือ่ งภาระรับผิดชอบทีค่ วรมีอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะต�ำแหน่งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ นอกจาก
นีย้ งั ควรมีเครือ่ งมือวัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทัว่ ทัง้ องค์กร หรือการรายงานประจ�ำปีทตี่ ดิ ตามการปฏิบตั งิ านและประสิทธิภาพ
ของนโยบายไม่อดทนต่อการทารุณกรรม

14 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก�ำหนดในการรับรองประวัติอาชญากรรมของประเทศต่าง ๆ ได้ที่หน้าเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักร, ‘Guidance: Criminal records
checks for overseas applicants’, 2017, www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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สถานการณ์ บนเส้นทางของการปกป้องดูแลเด็ก – จากการก�ำหนดนโยบาย...สู่การน�ำไปปฏิบัติ
ใน พ.ศ. 2556 ทีมงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรในบริษัทด้านสินค้าอุ ปโภคบริโภคระดับโลกแห่งหนึ่ง
ได้ทบทวนการด�ำเนินธุ รกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและคณะ
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้การสนับสนุน หลังการทบทวน บริษัทตัดสินใจท�ำงานร่วมกับ
ผู ้เชี่ ยวชาญด้านสิทธิเด็กในการก�ำหนดนโยบายด้านการปกป้องดูแลเด็กขึ้นมา กระบวนการในการก�ำหนด
นโยบายนี้ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงร่วมกับหน่วยธุ รกิจต่าง ๆ และการยอมรับในข้อผู กพัน
เชิ งนโยบายของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู ้บริหารระดับสูงรวมทัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลังจากเริ่มใช้นโยบายใน พ.ศ. 2558 บริษัทมุ ่งมั่นในการพัฒนาแผนด�ำเนินงาน ซึ่ งรวมถึงการสร้างความ
ตระหนักด้านการปกป้องดูแลเด็กในธุ รกิจ การจัดท�ำโครงการอี-เลิร์นนิงหรือการเรียนการสอนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และการจัดการฝึ กอบรมเฉพาะเรื่อง (Targeted Training) ให้กับพนักงาน
ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเด็ก และเนื่องจากบริษัทแห่งนี้เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของอุ ตสาหกรรมที่มี
การคิดค้นนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงต้องมีการแจ้งความคืบหน้าของแผนงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทนั กับสภาวะแวดล้อมทางธุ รกิจที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ
ของบริษัทและทรัพยากรที่มีอยู ่
หนึ่งในบทเรียนที่บริษัทได้รับคือ แนวปฏิบัติด้านการปกป้องดูแลเด็กจะได้ผลดีท่สี ุดหากได้รับการผนวกเข้ากับ
โครงสร้างการก�ำกับดูแลของบริษทั แทนที่จะก�ำหนดขึน้ ใหม่เป็นกลไกอิสระ การด�ำเนินนโยบายเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง โดยนโยบายจะช่ วยวางรากฐานให้กับการปกป้องดูแลสวัสดิภาพของเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท
รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานและชื่ อเสียงของบริษัทเอง

การสร้างความตระหนักและการฝึ กอบรม

การสร้างความตระหนักและการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เป็นองค์ประกอบส�ำคัญบนเส้นทางของการปกป้องดูแลเด็กและจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองเด็กในทุกกิจกรรมของบริษัท เมื่อใดที่บริษัทสร้างหลักประกันได้ว่าพนักงานทุกคน ตั้งแต่พนักงานรักษา
ความปลอดภัยไปจนถึงประธานบริหาร ต่างตระหนักถึงข้อผูกพันของบริษัทและความรับผิดชอบของตนในประเด็นนี้ ก็เท่ากับ
บริษัทได้มุ่งไปสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งการตระหนักถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างแท้จริง การสร้างความตระหนักและฝึกอบรมมี
เป้าหมายในการปลูกฝังการปกป้องดูแลเด็กลงไปในทุกแง่มุมของธุรกิจ และเพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึ วิธี
ระบุและตอบสนองต่อ ‘สัญญาณเตือนภัย’ เกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็ก
การสร้างความตระหนักและฝึกอบรมอย่างเพียงพอ จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของการจัดการและรายงานทุกข้อกังวลด้าน
การปกป้องดูแลเด็ก อย่างไรก็ดี ความบกพร่องในการปฏิบัติอาจเป็นสาเหตุไปสู่การทารุณกรรมเด็กได้ และหากเหตุการณ์เช่น
การที่พนักงานอยู่ตามล�ำพังกับเด็กหรือกล่าวค�ำไม่เหมาะสมต่อเด็กไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เมื่อนั้นการประพฤติผิด
ของพนักงานก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนกลายเป็นสิ่ง ‘ปกติ’ ของวัฒนธรรมองค์กร
ในบางบริษัท โครงการสร้างความตระหนักแบบกว้าง ๆ อาจเพียงพอ โดยเฉพาะหากบริษัทไม่มีการติดต่อโดยตรงกับเด็กหรือ
มีในปริมาณจ�ำกัด แต่สำ� หรับบริษทั ทีม่ กี ารติดต่อกับเด็กมากกว่า การผนวกการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็กเข้ากับการอบรม
ด้านจริยธรรมหรือการก�ำกับการปฏิบัติงานประจ�ำปี จะเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าในการตอกย�้ำข้อผูกพันของบริษัท
การสร้างความตระหนักในระดับองค์กรท�ำได้หลายรูปแบบ และควรด�ำเนินการบนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมและวิธกี ารสือ่ สารเฉพาะ
ของแต่ละบริษัท เช่นอาจส่งอีเมลถึงพนักงาน ติดประกาศในห้องโถงส่วนกลาง โพสต์ข้อความลงในอินทราเน็ต ทบทวนนโยบาย
การจ้างงาน บูรณาการเข้ากับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ หรือจัดท�ำหลักสูตรอี-เลิรน์ นิงด้านการปกป้องดูแลเด็ก
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โดยเฉพาะ และเมื่อพิจารณาเลือกแนวทางใดแล้ว บริษัทควรสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย�้ำให้พนักงานตระหนักถึงประเด็น
ดังกล่าวอยู่เสมอ
วัตถุประสงค์หลักของการสร้างความตระหนักในระดับองค์กรมี 2 ประการ ได้แก่
• เพื่อแสดงความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กที่มีอยู่ รวมถึงวิธีสังเกตข้อกังวลส�ำหรับพนักงานและพันธมิตร
• เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานและพันธมิตรเกี่ยวกับการรายงานข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็กผ่านโครงสร้างการรายงาน
ของบริษัท
การสนทนาเรื่องความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็กและการป้องกันความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะคู่สนทนาอาจรู้สึก
หวาดกลัวหรือไม่ก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับงานของตน การพูดคุยในประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้มีส่วนร่วม
ในการสนทนาอาจเคยมีประสบการณ์ถกู กระท�ำทารุณในวัยเด็กหรือเมือ่ โตเป็นผูใ้ หญ่ ผูด้ ำ� เนินการประชุมเพือ่ สร้างความตระหนัก
ควรมีทักษะในการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยไม่ท�ำให้เกิดบรรยากาศของความหวาดระแวงหรือตื่นตระหนก และ
พร้อมตอบสนองหากผู้ร่วมสนทนารู้สึกทุกข์ใจหรือต้องการก�ำลังใจ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจัดให้มีผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ผ่านการฝึกหัด
เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งเตรียมรายชื่อบริการด้านการส่งต่อไว้ล่วงหน้า
ในขั้นตอนการก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กนั้น การริเริ่มและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก
ในองค์กรให้เข้มแข็งก็ส�ำคัญไม่แพ้กัน เพราะแม้จะมีนโยบายด้านการรายงานที่แข็งแกร่ง แต่หากพนักงานไม่รับรู้ ขาดความมั่นใจ
ในการรายงานข้อกังวล หรือไม่รู้ว่าควรรายงานต่อใคร นโยบายเหล่านี้ก็ไร้ผล ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะต้องชี้น�ำและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารและการฝึกอบรมภายในองค์กรที่ชัดเจน
เป็นปัจจัยเสริมสร้างวัฒนธรรมนี้ให้แข็งแกร่ง
ตัวอย่างสไลด์ประกอบการฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็ก

บริษัทของเรามีนโยบายไม่อดทนต่อการทารุณกรรมเด็ก
คุณจะทราบได้อย่างไรว่า
เด็กก�ำลังตกอยู ่ในอันตราย

เพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรของบริษัท
กระท�ำสิ่งเหล่านี้หรือไม่
• หาโอกาสอยู ่ตามล�ำพังกับเด็ก
• ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมต่อเด็ก
• กระท�ำทารุ ณทางร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็ก
เหตุการณ์เกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็กที่รายงานต่อสายงานจริยธรรม

คุณมีข้อกังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเด็กหรือไม่

เปิ ดแฟ้มคดี
เหตุการณ์นี้เป็นการกระท�ำผิดทางอาญาหรือไม่

ถ้ามี โปรดรายงาน
สิ่งที่เกิดขึ้นต่อ
ผู ้จัดการตามสายงาน
หรือสายงานด้านจริยธรรม
ในทันที

ส่งต่อไปยังต�ำรวจทันที

ร่วมมือในการสืบสวน
และเก็บรักษาแฟ้มคดี
ตามความเหมาะสม

ต้องการความช่ วย
เหลือของหน่วยงาน
ภายนอกหรือไม่
(เช่ น NGO หรือ
นักสังคมสงเคราะห์)

ส่งต่อ
อย่างเหมาะสม
และติดตาม
จัดการกับ
เหตุการณ์ตาม
นโยบายองค์กร

น�ำเสนอ
รายงาน
เหตุการณ์
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เมือ่ บริษทั เผชิญกับความเสีย่ งด้านการปกป้องดูแลเด็กอย่างมีนยั ส�ำคัญ บริษทั จะต้องจัดการฝึกอบรมเฉพาะเรือ่ งเพิม่ เติมจาก
โครงการสร้างความตระหนักทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจัดฝึกอบรมเชิงลึกในหลักสูตรการปกป้องดูแลเด็กให้แก่พนักงาน
ที่มีการติดต่อกับเด็กเป็นประจ�ำไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยปกติแล้ว พนักงานเหล่านี้มักเป็นกลุ่มบุคคลแถวหน้า
ของบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับเด็ก เช่น เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน พนักงานในร้านค้า พนักงานโรงแรม เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
พนักงานร้านฟาสต์ฟู้ด และเจ้าหน้าที่ในสวนสนุก เป็นต้น
บ่อยครั้งที่พนักงานเหล่านี้ต้องให้การดูแลสวัสดิภาพของเด็กเป็นพิเศษ (เช่น เจ้าหน้าที่สายการบินดูแลเด็กที่เดินทางคนเดียว)
การฝึกอบรมเฉพาะเรือ่ ง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานเหล่านีเ้ ข้าใจว่า งานของตนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของเด็กอย่างไร ตลอดจนรู้วิธีปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและเตรียมจัดท�ำรายงานเมื่อสงสัยว่าเด็กอาจตกอยู่ในความเสี่ยง
ปัจจัยเหล่านี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็กของบริษัท
การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง ควรเป็นการให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละหน่วยธุรกิจรวมทั้งสิ่งที่ควรปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรควรประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
• ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง’
บทน�ำไปสู่นโยบายและเนื้อหา พนักงานสามารถศึกษานโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากที่ใด และจะขอค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายได้จากใคร/ที่ใด เช่น ศูนย์กลางด้านการปกป้องดูแลเด็ก
• ความเกี่ยวข้องของการปกป้องดูแลเด็กกับบริษัท
การอบรมควรน�ำเสนอรายการความเสี่ยงด้านปกป้องดูแลเด็กตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยเน้นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยธุรกิจหรือต�ำแหน่งงานอย่างเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ด้านความเสี่ยงที่บริษัท
ก�ำลังประสบอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจน
• ความรับผิดชอบของพนักงาน
ระบุสิ่งที่พนักงานควรปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบด้านการปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงผลที่ตามมาหากละเว้นการปฏิบัติ โดย
อาจแสดงสถานการณ์คบั ขันด้านสิทธิเด็กและสิง่ ทีพ่ นักงานพึงปฏิบตั ใิ นแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ การเชือ่ มโยงตัวอย่าง
เข้ากับปัญหาที่พนักงานพบเจอในแต่ละวันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการท�ำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและตระหนักถึง
ประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
• กระบวนการรายงานพร้อมรายละเอียด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรายงานข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงวิธีตรวจสอบและจัดการกับข้อกังวลเหล่านั้น
นอกจากนี้ การฝึกอบรมยังควรชี้แนะถึงวิธีปฏิบัติตัวของพนักงานหากเด็กรายงานปัญหาให้ทราบโดยตรง
• ข้อแนะน�ำในการสังเกตความเสี่ยง
เพื่อให้พนักงานสังเกตเห็นความเสี่ยงหรือ ‘สัญญาณอันตราย’ บริษัทควรแสดงปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับเด็ก
(เพศสภาพ อายุ ความพิการ) และข้อมูลของผู้ที่มีแนวโน้มเป็นผู้ล่วงละเมิด (เช่น วิธีที่ผู้กระท�ำความผิดทางเพศใช้
ล่อลวงเด็กทางออนไลน์) ในการสื่อสาร/การฝึกอบรม
สัญญาณอันตรายรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะการพบเห็นหรือได้ยินผู้ใหญ่มีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสมกับเด็ก หรือรู้ว่า
มีบุคคลเข้าถึงและแชร์ภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก รวมทั้งการเห็นพนักงานใช้ก�ำลังกับเด็กและได้ยินพนักงาน
พูดจาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเด็ก บางครั้งการล่วงละเมิดเปิดเผยขึ้นจากการที่เด็กมีสัญญาณของการถูกทอดทิ้ง เช่น
เด็กมีพฤติกรรมเก็บตัวหรือแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เด็กที่มีประสบการณ์ถูกทารุณกรรมหรือล่วงละเมิด
ส่วนใหญ่จะไม่เอ่ยขอความช่วยเหลือ ดังนั้น หากเด็กเปิดเผยเรื่องราวให้ทราบ ผู้ที่รับฟังจะต้องตั้งใจและตอบสนอง
ด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
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และเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายไม่อดทนต่อการทารุณกรรมเด็ก บริษัทควรแนะน�ำให้พนักงานทุกคนรายงานสถานการณ์เกี่ยว
กับการทารุณกรรมทั้งหมดที่พบเห็นหรือสงสัย รวมถึงการกลั่นแกล้งและการกล่าววาจาดูถูกหรือล่วงละเมิด ทั้งยังควรเน้นย�้ำถึง
การจัดการกับเหตุการณ์ที่แม้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว รวมทั้งสถานการณ์ที่อาจถูกมองข้ามหรือที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาด
ของพนักงาน (เช่น เมื่อพนักงานอยู่ตามล�ำพังหรือพูดจาไม่เหมาะสมกับเด็ก) เพื่อไม่ให้มีการประพฤติผิดซ�้ำ ๆ จนเป็นสิ่งที่ฝัง
รากลึกในวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ทีม่ กี ารจัดฝึกอบรมเฉพาะเรือ่ ง ควรลงทุนด้านการฝึกอบรมทีก่ ระตุน้ พลังความคิดและน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงให้แก่พนักงาน
และพันธมิตรทางธุรกิจ การฝึกอบรมจะประสบผลส�ำเร็จหากมีเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกีย่ วพันกับความเสีย่ ง
ด้านการปกป้องดูแลเด็กของบริษัท โดยอาจเป็นรูปแบบผสมผสานของโครงการอี-เลิร์นนิง การฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า การตอบ
ปัญหาออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้งนี้ ประเด็นการปกป้องดูแลเด็ก การคุ้มครองเด็ก และการทารุณกรรมเด็ก เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรม โครงการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องจึงจ�ำเป็นต้องให้พนักงาน
เข้าร่วมในการฝึกอบรมและมีการสนทนาแบบพบหน้ากันเสมอ
นอกจากนี้ การยกตัวอย่างสถานการณ์คือเครื่องมืออันเป็นประโยชน์ในการแสดงให้เห็นความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการน�ำเสนอความเสี่ยงที่พบบ่อยแต่กลับมีน้อยคนที่เข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าว ศึกษาตัวอย่าง
สถานการณ์เหล่านี้ได้ในตารางที่หน้าถัดไป
ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

สถานการณ์คับขัน

สิ่งเหล่านี้จัดเป็นความเสี่ยง
ด้านการปกป้องดูแลเด็กหรือไม่

พนักงานของบริษทั ติดต่อกับเด็กหญิงอายุ
15 ปีผ่านการประชุมออนไลน์ เด็กคนนี้
มีไอเดียทางธุรกิจที่ดีมาก เขาจึงเชิญเด็ก
เข้าร่วมวิดีโอคอลส่วนตัว

แม้ว่าพนักงานตั้งใจสนทนากับเด็กเรื่องไอเดียทางธุรกิจอย่างแท้จริง
แต่สถานการณ์เช่นนีม้ โี อกาสทีพ่ นักงานจะพัฒนาความสัมพันธ์และใช้อำ� นาจ
หน้าทีใ่ นทางทีผ่ ดิ การกระท�ำของพนักงานจึงไม่สมเหตุสมผลและอาจถูกเข้าใจผิด

พนักงานดาวน์โหลดภาพการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเด็กลงในคอมพิวเตอร์

การดูหรือเป็นเจ้าของภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กถือเป็นการทารุณ
กรรมเด็กเช่นกัน และเป็นการกระท�ำผิดทางอาญาในหลาย ๆ ประเทศ

กลุ่มนักเรียนเดินทางมาเยี่ยมชมบริษัท
เพื่อศึกษาดูงาน และพนักงานคนหนึ่ง
เล่าเรือ่ งตลกขบขันเกีย่ วกับการเหยียดเพศ
ให้นักเรียนฟังหลายครั้ง

การหัวเราะเยาะหรือใช้ค�ำพูดไม่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคลิก อายุ เพศสภาพ
ความสามารถ วัฒนธรรม เชือ้ ชาติ ความเชือ่ ทางศาสนา หรืออัตลักษณ์ทางเพศ
ของบุคคลใด ๆ เป็นการเลือกปฏิบัติและอาจสื่อให้เด็กหรือหนุ่มสาวเหล่านั้น
คิดไปว่าตนไร้คา่ และไม่ดพี อ การเล่าเรือ่ งขบขันลักษณะนีซ้ ำ�้ ไปซ�ำ้ มาจัดอยูใ่ น
ประเภทการล่วงละเมิดทางอารมณ์ การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีไ่ ม่ยอมรับ
อารมณ์ขันชนิดเลือกปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
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23

สถานการณ์คับขัน

สิ่งเหล่านี้จัดเป็นความเสี่ยง
ด้านการปกป้องดูแลเด็กหรือไม่

พนักงานไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ
ขณะนัง่ ดืม่ กับคูค่ า้ ทางธุรกิจทีบ่ าร์แห่งหนึง่
วัยรุ่น (อายุราว 16 ปี) ก็เข้ามาเสนอ
บริการทางเพศ

การยุง่ เกีย่ วกับกิจกรรมทางเพศเชิงพาณิชย์กบั เด็กเป็นการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและเป็นการกระท�ำผิดทางอาญาในหลาย ๆ ประเทศ ในกรณีทกี่ ฎหมาย
ในประเทศขัดแย้งกับมาตรฐานสากล ให้ยึดมาตรฐานสากลเป็นหลัก

เจ้าหน้าที่ในสวนสนุกบอกให้เด็กชายวัย
15 ปีไปพบหลังเลิกงาน

นี่เป็นความเสี่ยงด้านการปกป้องดูแลเด็ก เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีโอกาส
อยู่ตามล�ำพังกับเด็ก การกระท�ำของพนักงานจึงไม่สมเหตุสมผลและอาจ
ถูกเข้าใจผิด

สถานการณ์ ความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ คือหัวใจของการสร้างความตระหนักและการฝึ กอบรม
บริษัทด้านสินค้าอุ ปโภคบริโภคชื่ อดังแห่งหนึ่งที่ก�ำลังเติบโตทางออนไลน์และมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และ
บริการส�ำหรับเด็ก ได้จัดท�ำการประเมินระดับองค์กรด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ซ่ ึ งเป็นส่วนหนึ่ง
ในขัน้ ตอนการพัฒนานโยบายด้านการปกป้องดูแลเด็กของบริษทั การประเมินครัง้ นีเ้ ผยให้เห็นว่าบริษทั จะต้อง
มีการด�ำเนินการเพิ่มเติมจากการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลกระทบทางธุ รกิจ
ที่มีต่อความปลอดภัยและสิทธิเด็ก โดยเริ่มตัง้ แต่การก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์
นโยบายระบุ ข้อมู ลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ตั้งแต่ประเด็นเรื่องการติดต่อและความประพฤติ
ของบุ คลากร หรือลักษณะของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไปจนถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมู ลและ
การเก็บรวบรวมข้อมู ล รวมทัง้ ครอบคลุมวิธที ่บี ริษทั ใช้จดั การความเสี่ยงเหล่านีด้ ว้ ย ในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
บริษัทมีกระบวนการคุ้มครองเด็กและข้อมู ลของเด็กขณะใช้บริการผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัท เช่ น
มีระบบอัตโนมัติในการตัง้ ชื่ อที่ใช้ส่ือสารในโลกออนไลน์และสร้างรู ปจ�ำลองในบัญชี ผู้ใช้ เด็กจึงเข้าร่วมชุ มชน
ออนไลน์ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่ระบุ ตัวตนของเด็ก
หลังจากนัน้ บริษัทต้องการสร้างความตระหนักในหมู ่พนักงานด้วยการจัดท�ำหลักสูตรอี-เลิร์นนิงด้านความ
ปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์ โดยมีพนักงานมากกว่าร้อยละ 95 ส�ำเร็จหลักสูตรในปลายปี แรก นอกจากนี้
ยังมีการจัดฝึ กอบรมแบบเผชิ ญหน้าให้กับพนักงานและหน่วยธุ รกิจที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศต่าง ๆ
‘ความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์’ เป็นประเด็นส�ำคัญที่ตอ้ งน�ำมาพิจารณาในขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ของบริษัท และมีความเกี่ยวข้องกับพนักงานในฝ่ ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
การตลาด กฎหมาย การก�ำกับการปฏิบัติงาน และความยั่งยืนทางธุ รกิจ นอกจากนี้ การท�ำงานร่วมกับ
บริษัทต่าง ๆ และกลุ่มคนท�ำงานที่ประกอบไปด้วยผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่ ายเพื่อสร้างให้เกิด
สภาพแวดล้อมของการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและครอบคลุมรวมทัง้ มีการแบ่งปั นแนวปฏิบตั ทิ ่ีดแี ละสิ่งที่ได้เรียน
รู ้ในระดับสากล ก็เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์
ภาคผนวก 3 ในคูม่ อื ฉบับนีแ้ สดงรายการตรวจสอบส�ำหรับนโยบายด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์
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ขัน้ ตอนที่ 5

การก�ำหนดโครงสร้างการรายงาน
เพื่อจัดการข้อกังวล
คูม่ อื ฉบับนีใ้ ห้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับวิธลี ดโอกาสที่เด็กถูกกระท�ำทารุณ โดยมีสาเหตุมาจากการติดต่อ
ทางตรงหรือทางอ้อมกับพนักงานหรือตัวแทนของบริษทั และแม้วา่ บริษทั จะมีกลไกอันแข็งแกร่ง
ด้านการปกป้องดูแลเด็กแล้วก็ตามการทารุ ณกรรมเด็กก็ยังคงเกิดขึ้น ซึ่ งเมื่อโครงการปกป้อง
ดูแลเด็กของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ จ�ำนวนข้อกังวลที่รายงานเข้ามาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ดังนั้น บริษัทจึงจ�ำเป็นต้องเน้นย�้ำสาระที่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดให้พนักงานทุกคนทราบ นั่นก็คือพนักงานทุกคนจะต้องรายงาน
ข้อกังวลใด ๆ ที่ตนมีโดยไม่ต้องตัดสินใจว่ามีการทารุณกรรมเกิดขึ้นหรือไม่ สิ่งส�ำคัญคือการส่งต่อข้อกังวลนั้น ๆ ไปยังบุคคล
ที่เหมาะสมเพื่อด�ำเนินการปกป้องเด็กให้พ้นจากอันตราย
พนักงานทุกคนจะต้องทราบว่าใครได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็ก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ด�ำเนินการหลัง
จากรับเรื่องข้อกังวลต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังควรสร้างกลไกที่ชัดเจนส�ำหรับการรายงานข้อกังวลทั้งในปัจจุบันและที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งชี้แจงให้พนักงานเข้าใจโครงสร้างของการด�ำเนินงานเกี่ยวกับข้อกล่าวหา รวมถึงรายละเอียดเหล่านี้
• พนักงานควรมีการตอบสนองในเบื้องต้นอย่างไรเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็ก และบริษัทควรด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวล
นั้น ๆ ต่อไปอย่างไร
• ใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรายงานข้อกังวล และมีการปฏิบัติหลังได้รับรายงานอย่างไร
• หลักการใดบ้างที่ครอบคลุมระบบการรายงาน เช่น ความปลอดภัย การไม่เปิดเผยตัวตน การรักษาความลับ และ
ความเป็นธรรม
โครงสร้างการรายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ มักสร้างอยูบ่ นพืน้ ฐานของกลไกทีม่ อี ยูเ่ ดิมของบริษทั เช่น นโยบายด้านการรายงาน
เบาะแส เป็นต้น หากธุรกิจต้องการพัฒนากลไกด้านการก�ำกับดูแลให้แข็งแกร่งเพื่อการปกป้องดูแลเด็ก โครงสร้างการรายงาน
แบบอิสระอาจเป็นรูปแบบที่เหมาะสม แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม บุคคลที่เป็นศูนย์กลางด้านการปกป้องดูแลเด็กของบริษัท
จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านความเสี่ยงในประเด็นการปกป้องดูแลเด็ก
โครงสร้างการรายงานจะต้องระบุค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดการรายงาน กล่าวคือ เมื่อใดที่ควรส่งต่อข้อกังวลไปยังหน่วยงาน
ภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และด้วยวิธีการใด ทว่าในบางบริบท การติดต่อกับต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่เมื่อมีข้อกังวลว่า
อาจมีอาชญากรรมเกิดขึ้น เป็นผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่ออันตรายมากกว่าเดิม ค�ำถามต่อไปนี้จะช่วยในการพิจารณาว่าควรติดต่อ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อใด และอย่างไร
• การติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก มากกว่า
การไม่รายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่
• หากค�ำตอบคือใช่ มีเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานอืน่ ใดหรือไม่ (เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิน่ ) ทีม่ ที กั ษะและสามารถด�ำเนิน
การเกี่ยวกับข้อกังวลดังกล่าวแทนได้
คู่มือการปกป้องดูแลเด็ก ส�ำหรับภาคธุ รกิจ
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บริษัทต้องให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองเด็กเป็นล�ำดับแรกเสมอ โดยค�ำนึงถึงภาระผูกพันตามกฎหมายและความรับผิดชอบ
ต่อพนักงานควบคูก่ นั ไป และเพือ่ เป็นการสนับสนุนกระบวนการนี้ บริษทั ควรกระชับความสัมพันธ์กบั องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิน่
ด้านการคุ้มครองเด็กที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะและส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
ในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับข้อกังวล บริษทั ควรมุง่ เน้นเรือ่ งสวัสดิภาพของเด็กเป็นส�ำคัญและสือ่ สารกับเด็กด้วยความเข้าใจและให้กำ� ลังใจ
(ดูกล่องข้อความในหน้าถัดไป) บริษัทจะต้องด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็กอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
และรักษาความลับของทุกคนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเหตุการณ์ประเภทอื่นของบริษัท ทั้งยังแสดงออกอย่างชัดเจนว่าบริษัท
จะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ และจะส่งต่อข้อมูลก็ต่อเมื่อหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กส�ำคัญกว่าเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล
เท่านั้น

การตอบสนองต่อข้อกังวลของเด็ก

เด็กที่เคยถูกทารุ ณกรรมส่วนใหญ่จะไม่เอ่ยขอความช่ วยเหลือ ดังนัน้ การเปิ ดเผยเรื่องราวของเด็กจะต้องได้
รับการใส่ใจและดูแลอย่างจริงจัง ที่ส�ำคัญ พนักงานควรติดต่อบริการฉุกเฉินทันทีหากเด็กก�ำลังตกอยู ่ใน
อันตราย หรือรายงานให้ศนู ย์กลางด้านการปกป้องดูแลเด็กทราบเพื่อเฝ้าติดตามกรณีท่เี ด็กยังไม่เป็นอันตราย
หากเด็กกล่าวว่าต้องการบอก ‘ความลับ’ กับพนักงาน หรือเปิ ดเผยข้อมู ลที่ บ่งชี้ ว่าเด็กก�ำลังตกอยู ่ใน
ความเสี่ยงหรือถูกล่วงละเมิด พนักงานควรปฏิบัติดังนี้
• อยู่ในความสงบและไม่แสดงอาการตกใจหรือแสดงให้เด็กรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน
• ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กเล่าและกล่าวค�ำปลอบใจ โดยเฉพาะเมื่อเด็กเปิดเผยเรื่องที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตัวอย่าง
เช่น “ฉันเสียใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนู” “มันไม่ใช่ความผิดของหนูเลย”
• ไม่ถามค�ำถามซักไซ้หรือค�ำถามชี้น�ำที่ลงรายละเอียด
• ยืนยันกับเด็กว่าตนจะด�ำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
• อธิบายให้เด็กทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะด�ำเนินการ (ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กด้วย และอาจถามเด็กว่าต้องการ
ให้ช่วยเหลืออย่างไร และใครบ้างที่ท�ำให้เด็กรู้สึกสบายใจ)
• แจ้งกับเด็กว่าตนไม่อาจรักษาความลับไว้ได้หากเป็นการท�ำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย แต่จะเปิดเผยข้อมูล
ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่ท�ำให้เด็กปลอดภัยเท่านั้น
หนึ่งในแหล่งค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมคือรายงานชื่ อ “Caring for Child Survivors of Sexual Abuse in Humanitarian
Settings” จัดท�ำโดยคณะกรรมการช่ วยเหลือและกู้ภัยนานาชาติ (International Rescue Committee – IRC)
ร่วมกับยู นิเซฟ ดูรายละเอียดได้ท่ีwww.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/GBV/
Caring for Child Survivors in Humanitarian Settings Aug 2011.pdf
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ขัน้ ตอนที่ 6
การปฏิบัติเมื่อได้รับ
รายงานข้อกังวล
ขัน้ ตอนนี้ระบุ ส่ิงที่บริษัทพึงปฏิบัติเมื่อได้รับรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของเด็ก ไม่วา่ จะเป็นการรายงานผ่านกลไกการแจ้งเบาะแสของบริษทั หรือโครงสร้างการรายงาน
ข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระ ที่ส�ำคัญ บริษัทจะต้องมีระบบให้พนักงานและ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รายงานข้อกังวล รวมทัง้ กระบวนการแก้ไขหลังรับเรื่องรายงาน ขัน้ ตอน
การรายงานข้อกังวลของพนักงานมีดังนี้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานของพนักงาน เมื่อมีข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็ก
คุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้องดูแลเด็ก
เด็กต้องการความช่ วยเหลือจากต�ำรวจหรือแพทย์อย่างเร่งด่วนหรือไม่

ใช่

ไม่

ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
จากนัน้ ติดต่อบุ คลากรด้านการปกป้อง
ดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตัง้

ประสานงานกับบุ คลากรด้านการปกป้องดูแล
เด็กที่ได้รับการแต่งตัง้ ซึ่ งจะเป็นผู ้แนะน�ำ
สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อไปให้กับคุณ

• หมายเลขบริการฉุกเฉินในท้องถิ่น ....................................................................................................................
• ผู ้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตัง้ .......................................................................................
• กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อบุ คคลข้างต้นได้ โปรดติดต่อ ............................................................................
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ขัน้ ตอนการเตรียมการที่จ�ำเป็นในการ
ด�ำเนินโครงการปกป้องดูแลเด็ก
ภายในองค์กร
1. ให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็ก เช่น ใครคือผู้ได้รับการแต่งตั้ง
มีบทบาทหน้าที่อย่างไร และจะติดต่อบุคคลนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังควรแต่งตั้งรองผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็ก
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้น�ำได้
2. ติดต่อกับองค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดให้พร้อมใช้
กรณีที่ผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กประสงค์จะส่งต่อข้อกังวล ในนามสงเคราะห์ควรมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและ
เหล่าองค์กรบริหารอิสระตามกฎหมาย (เช่น หน่วยงานบริการสังคม) มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และองค์กรที่ให้การสนับสนุน
รวมทั้งข้อมูลการติดต่อสถานทูตของประเทศต่าง ๆ
3. สร้างระบบภายในองค์กรเพือ่ การตัดสินใจด้านการปกป้องดูแลเด็ก (ในคูม่ อื ฉบับนีเ้ รียกว่า ‘คณะกรรมการด้านการปกป้อง
ดูแลเด็ก’) คณะกรรมการชุดนี้คือคณะบุคคลที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยควรประกอบด้วยบุคลากรระดับอาวุโส (เช่น ผู้จัดการตาม
สายงาน) และสามารถเข้าถึงข้อแนะน�ำทางกฎหมายได้เมื่อต้องการ ทั้งยังควรมีมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินกรณี
เกิดข้อกล่าวหาหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสมาชิกของคณะกรรมการเอง (เช่น การปกปิดตัวตนของผู้รายงาน)
4. จัดท�ำแบบฟอร์มมาตรฐานส�ำหรับการรายงานเหตุการณ์ดา้ นการปกป้องดูแลเด็ก (หรือเทียบเท่า) เพือ่ บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อกังวล พร้อมทั้งสร้างระบบจัดเก็บแบบฟอร์มให้ปลอดภัยและเป็นความลับ รวมทั้งมีนโยบายในการจัดการ
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเด็กสูญหายหรือถูกปล่อยให้อยู่ตามล�ำพัง
ข้อกังวลด้านการปกป้องดูแลเด็กอาจเกิดขึ้นและมีการรายงานต่อศูนย์กลางด้านการปกป้องดูแลเด็กในหลากหลายรูปแบบ เช่น
การรายงานโดยเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอก ข้อมูลที่บังเอิญเปิดเผยจากกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่ปลอดภัย หรือ
จากการที่องค์กรบริหารอิสระติดต่อเข้ามาขณะสืบสวนเหตุการณ์บางอย่าง เป็นต้น แผนผังต่อไปนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่
ต้องด�ำเนินการและตัดสินใจหลังจากได้รับรายงานข้อกังวล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กเมื่อได้รับรายงานข้อกังวล
คุณได้รับรายงานข้อกังวลในฐานะผู ้ได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็น
ผู ้น�ำด้านการปกป้องดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก
เด็กต้องการความช่ วยเหลือจากแพทย์หรือต�ำรวจอย่างเร่งด่วนหรือไม่

ใช่

ไม่

ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที

• ช่ วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยเป็นอันดับแรก
• ปรึกษาเรื่องข้อกังวลกับคณะกรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็ก
เพื่อยืนยันภาระรับผิดชอบและการตัดสินใจร่วมกัน – อาจกระท�ำ
เพียงคร่าว ๆ หากมีส่ิงที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
• รายงานให้ผู้ปกครองของเด็กทราบโดยด่วน ยกเว้นกรณีท่ ี
ผู ้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกังวล

จากนัน้ ปฏิบัติตามขัน้ ตอน
ในสถานการณ์ ‘ไม่’

คุณกังวลว่าอาจมีอาชญากรรมเกิดขึ้นใช่ หรือไม่
มีเหตุผลที่ท�ำให้คุณเชื่ อว่าเด็กคนอื่นอาจตกอยู ่ในอันตรายหรือไม่

ใช่
ติดต่อต�ำรวจและรายงานเรื่องกังวล ของคุณ
ต�ำรวจจะแนะน�ำวิธีปฏิบัติในขัน้ ตอนต่อไปให้
กับคุณ ซึ่ งอาจรวมถึงวิธีต่อไปนี้
• ช่ วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยเป็นอันดับแรก
• รายงานเรื่องกังวลของคุณกับคณะ
กรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็กเพื่อ
ยืนยันภาระรับผิดชอบและการสืบสวน
ร่วมกัน
• ต�ำรวจไม่ดำ� เนินการใด ๆ และจ�ำเป็นต้อง
มีการตรวจสอบภายใน

ไม่
การสืบสวนของต�ำรวจหรือการตรวจสอบภายในอาจน�ำไปสู่
• ไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
• มอบการฝึ กอบรมเพิ่มเติมและให้ความช่ วยเหลือแก่พนักงาน
ควบคุมดูแลพนักงาน และ/หรือแก้ไขหรือก�ำหนดนโยบาย
• ส่งต่อไปยังองค์กรบริหารอิสระ
• ด�ำเนินการทางวินัยภายในองค์กรหากมีข้อมู ลที่บ่งชี้ ว่า
พนักงานบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
• ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตประเทศบ้านเกิดของเด็ก
• ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเด็กที่ถูกปล่อยไว้ตามล�ำพัง
หากมีเด็กถูกทิ้งไว้ตามล�ำพัง หรือ...
• ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกี่ยวกับเด็กสูญหาย หากมีเด็กสูญหาย

เขียนรายงานเหตุการณ์ด้านการปกป้องดูแลเด็ก และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
หมายเหตุ หากคุณมีข้อสงสัยว่าอาจมีการทารุณกรรมที่บ้านของเด็ก คุณควรขอค�ำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งให้ผู้ปกครอง/คนดูแลเด็กทราบเสมอ
คู่มือการปกป้องดูแลเด็ก ส�ำหรับภาคธุ รกิจ
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ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม พึงจ�ำไว้ว่า การตัดสินใจว่าการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้น�ำด้านการ
ปกป้องดูแลเด็กหรือของพนักงานคนใด ทุกคนมีหน้าที่เพียงรายงานข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อท�ำการสืบสวน
ข้อกังวลนั้น ๆ โดยต้องค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของเด็กที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เป็นอันดับแรกเสมอ (ดูค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมส�ำหรับ
ผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งได้ในภาคผนวก 4)
เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์ด้านการปกป้องดูแลเด็กเกิดขึ้น พนักงานจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ให้ครบถ้วนและ
จัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัททั้งหลายควรติดตามผลการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการปกป้องดูแลเด็ก เช่น ตรวจสอบปริมาณ
ข้อกังวลที่ได้รับรายงานและมีการด�ำเนินการ
การก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายเพือ่ การปกป้องดูแลเด็ก รวมถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ส่งผลให้มกี ารรายงานเพิม่ ขึน้ กว่าเดิม
เนื่องจากพนักงานมีความตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และทราบว่าต้องติดต่อใครหากมีข้อกังวลใจ
การปกป้องดูแลเด็กในการด�ำเนินธุรกิจและวิธีปฏิบัติงานเป็นเสมือนการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องมีการ
ทบทวนและแก้ไขนโยบายเพื่อน�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงานคือวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส�ำคัญ
กับการปกป้องดูแลเด็ก พร้อมทั้งตระหนักว่าการน�ำนโยบายนี้ไปปฏิบัติเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนและพันธมิตร
ทางธุรกิจทั้งหลายของบริษัท

30

คู่มือการปกป้องดูแลเด็ก ส�ำหรับภาคธุ รกิจ

ภาคผนวก 1

แม่แบบของการประเมินความเสี่ยง
ด้านการปกป้องดูแลเด็ก
ประเภทกิจกรรม – ทางตรง
หรือทางอ้อม

1. ขายสินค้า ให้กับเด็กโดยตรง
2. เดินทางในนามของบริษัทไปยัง
สถานทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
3. ท�ำกิจกรรมทางการตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเด็ก
4. มีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กทีอ่ าศัยอยูภ่ ายใน
พืน้ ทีข่ องบริษทั หรือบริเวณใกล้เคียง
5. เป็นอาสาสมัครในนามของบริษัท
ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
6. ให้การดูแลเด็ก/เยาวชน
7. มอบ ‘ประสบการณ์แบบจมดิ่ง
ในโลกเสมือนจริง (Immersive
Experience)’ ให้แก่เด็ก/เยาวชน
8. สือ่ สารทางออนไลน์กบั เด็ก/เยาวชน
9. เข้าถึงข้อมูลละเอียดอ่อน ของเด็ก
10. อื่น ๆ

มีความเกีย่ วข้อง (ใช่ หรือ ไม่)

ระดับความเสีย่ ง (สูง กลาง ต�ำ่ )

ผูร้ บั เหมาของบริษทั (ระบุ)

พันธมิตรทางธุรกิจ (ระบุ)

พนักงานของบริษทั

ตัวแทนของบริษทั

อืน่ ๆ

กระบวนการทีไ่ ม่ได้ระบุไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร

ไม่มนี โยบาย, กระบวนการ
หรือแนวปฏิบตั ใิ ด ๆ

สิ่งใดบ้างที่ชี้แนะการปฏิบัติ
ของคุณ

นโยบาย, กระบวนการ, แนวปฏิบตั ิ ทีร่ ะบุไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร (ระบุชอื่ นโยบายและลิงก์)

ผู้ใหญ่คนใดรับผิดชอบด้านการดูแลเด็ก
ในกิจกรรมนี้โดยตรง
ผูด้ แู ลหลัก หรือผูด้ แู ลแทน
(เช่น ผูป้ กครอง, ผูค้ ม้ ุ ครอง, ครู)

ผู้ใหญ่คนใดเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนี้
พนักงานประจ�ำ, พนักงานฝึกหัด, อาสาสมัคร
(ระบุหน่วยธุรกิจ และผูท้ มี่ กี ารติดต่อโดยตรง)
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ภาคผนวก 2

แม่แบบของการวิเคราะห์ช่องว่าง
กฎหมายและข้อบังคับ
บริษัทควรตัง้ ค�ำถามว่า “ประเทศทีเ่ ข้าไปด�ำเนินธุ รกิจมีข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ด้านการคุ้มครอง
เด็กอย่างไรบ้าง”
ข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
(ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อบังคับ
(ระบุข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)

บริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เหล่านี้หรือไม่

ประเทศ ก
ประเทศ ข
ประเทศ ค

แนวปฏิบัติด้านการจัดการ
บริษัทควรตัง้ ค�ำถามว่า “เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการปฏิบัติทีส่ อดคล้อง กับความรับผิดชอบ
ด้านการปกป้องดูแลเด็ก”
การก�ำกับดูแล

นโยบาย

การจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างด้านการก�ำกับดูแลที่ใช้บริหารแนวทางด้าน
การปกป้องดูแลเด็กหรือไม่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรรับรู้และเข้าใจเรื่องการปกป้องดูแลเด็ก
อย่างไร
บริษัทมีนโยบายด้านการปกป้องดูแลเด็กแบบอิสระหรือไม่
บริษัทผนวกแนวปฏิบัติด้านการปกป้องดูแลเด็กไว้ในข้อพึงปฏิบัติ
ของพนักงานหรือผู้ขายหรือไม่
บริษทั มีความคาดหวังด้านการปกป้องดูแลเด็กจากพันธมิตรทางธุรกิจ
อย่างไร
บริษัทด�ำเนินมาตรการด้านการคัดสรรบุคลากรที่ปลอดภัยอย่าง
เพียงพอแล้วหรือไม่ เช่น ตรวจสอบประวัต15ิ ของพนักงานทุกคนที่มี
การท�ำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทจัดฝึกอบรมด้านการปกป้องดูแลเด็กให้แก่บุคลากรทั้งหมด
พร้อมทัง้ เพิม่ เติมเนือ้ หาให้แก่พนักงานหรือพันธมิตรทีม่ กี ารติดต่อกับ
เด็กทางตรงและทางอ้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบตาม
ต�ำแหน่งหน้าที่ของพวกเขาหรือไม่
บริษัทมีกระบวนการในการรายงานและตอบสนองต่อข้อกังวล
ด้านการปกป้องดูแลเด็กของพนักงานและบุคคลภายนอกหรือไม่

15 กระบวนการและข้อก�ำหนดทางกฎหมายในการขอตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการขอหนังสือรับรองประวัติ
อาชญากรรมในประเทศต่าง ๆ ได้ที่ www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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ภาคผนวก 3

รายการตรวจสอบส�ำหรับนโยบาย
เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
ทางออนไลน์
เมื่อจ�ำเป็นต้องก�ำหนดข้อผูกพันทางนโยบายแบบอิสระเพื่อคุ้มครองเด็กทางออนไลน์ บริษัทควรรวบรวมประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ
ไว้ในนโยบายดังต่อไปนี้

ประเด็นส�ำคัญ

ข้อความเกี่ยวกับ
ข้อผูกพันขององค์กร

ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของเด็ก
ทางออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผู กพันขององค์กร
บ่งบอกว่าเหตุใดความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์จึงมีความส�ำคัญต่อบริษัทและ
เป้าหมายของนโยบาย (เช่น เพือ่ ป้องกัน ตอบสนอง และขจัดความเสีย่ งทีอ่ าจมีตอ่ ความ
ปลอดภัยของเด็กเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลของบริษัท และเพื่อเสริมสร้าง
การก�ำกับดูแลและภาระรับผิดชอบให้เข้มแข็ง) แจกแจงวิธีที่บริษัทสามารถด�ำเนินการ
เพือ่ ให้บรรลุขอ้ ผูกพัน โดยอาจอ้างอิงค่านิยมขององค์กร กฎหมายระดับประเทศ มาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยออนไลน์อื่น ๆ
ของเด็ก เช่น แนวทางด้านการคุม้ ครองเด็กทางออนไลน์สำ� หรับอุตสาหกรรม16 (Guidelines
for Industry on Child Online Protection) และกฏหมายบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กบนอินเทอร์เน็ต17 (Children’s Online Privacy Protection Act)
รวมทั้งมีการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อจัดการความเสี่ยง

ให้ข้อมูลอย่างกว้าง ๆ ถึงการที่พนักงานหรือพันธมิตรของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือ
บริการดิจิทัลของบริษัทก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็ก
ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังที่ระบุไว้ในการประเมินความเสี่ยง และควรยกตัวอย่าง
ความเสี่ยงให้พนักงานและพันธมิตรเข้าใจอย่างชัดเจน ความเสี่ยงเหล่านี้อาจรวมถึง
แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะการติดต่อ ความประพฤติหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย
เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้ง
การละเมิดการเก็บรวบรวมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล








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
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ประเด็นส�ำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผู กพันขององค์กร




ค�ำจ�ำกัดความ

เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกัน บริษทั ควรระบุคำ� จ�ำกัดความไว้ในข้อผูกพัน ดังนี้ เด็ก หมายถึง
บุคคลทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ โดยไม่คำ� นึงถึงค�ำจ�ำกัดความของเด็กทีเ่ ข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่
ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทอาจให้ค�ำจ�ำกัดความของความเสี่ยงแต่ละประเภท
แตกต่างกันไป เช่น
• การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ – รูปภาพ วิดีโอ และสตรีมมิงของเด็ก
ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์
• เนือ้ หาไม่เหมาะสม – เนือ้ หาทีผ่ ดิ กฎหมาย ไม่เหมาะสมกับบางช่วงวัย และเป็นอันตราย
เช่น สื่อลามกอนาจาร การใช้สารเสพติด ถ้อยค�ำแสดงความเกลียดชัง รวมทั้ง
การสนับสนุนให้ฆ่าตัวตาย คลั่งผอม (Anorexia) และใช้ความรุนแรง
• ความประพฤติไม่เหมาะสม – การก่อกวนหรือแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่น
ทางออนไลน์ การกลั่นแกล้งหรือยั่วยุทางออนไลน์ การขโมยเนื้อหาหรือการละเมิด
ลิขสิทธิ์
• การมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสม – การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การล่อลวงเด็ก
เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
• การเกีย่ วข้องเชิงพาณิชย์ – การเก็บรวบรวมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์
โฆษณาดิจิทัล เงื่อนไขการสมัครสมาชิก การซื้อขายในเกม



กล่าวถึงกระบวนการท�ำงานหลัก ๆ ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
ตามนโยบาย พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ไปยังนโยบายและขั้นตอน
ทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ (เช่น การปกป้องดูแลเด็ก การคุม้ ครองข้อมูลและนโยบายทางการตลาด
การปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม เป็นต้น) และชีแ้ นะเกณฑ์ในการพิจารณาหากมีขอ้ ขัดแย้ง
ระหว่างมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อบังคับระดับชาติ และนโยบายของบริษัท
ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทพึงปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดเป็นส�ำคัญ

หลักการส�ำคัญและขั้น
ตอนการด�ำเนินงาน

34

นอกจากค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานที่แสดงในคู่มือฉบับนี้แล้ว มาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยออนไลน์ต่าง ๆ อาจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• แสดงเครื่องหมาย หรือให้มีการกรอกข้อมูลก่อนเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก
• ตั้งค่า ‘การควบคุมโดยผู้ปกครอง’ (Parental Controls) พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเชิง
บริบทแก่ผู้ปกครองในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยการเคารพและรับผิดชอบโดย
ไม่ละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการมีส่วนร่วมของเด็ก
• แนะน�ำวิธีจัดการปัญหาการล่วงละเมิดหรือทารุณกรรม เช่น การใช้เครื่องมือในการ
รายงาน ใช้กฎข้อบังคับในสื่อสังคม (House Rules) หรือแจ้งให้พนักงานผู้รับเรื่อง
รายงานที่ผ่านการฝึกอบรมทราบเพื่อให้การช่วยเหลือและให้ข้อมูลในการติดต่อกับ
หน่วยงานภายนอก (เช่น สายด่วนส�ำหรับเด็ก) ตามความเหมาะสม
• แนวทางการจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือเนื้อหาที่
ผิดกฎหมาย รวมถึงกระบวนการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Notice and Takedown
Process)
• ข้อพึงปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล เช่น การแชร์
และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
• เสนอแนะแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความตระหนักด้านความปลอดภัยออนไลน์แก่ผปู้ กครอง
และเด็ก
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ความเกี่ยวข้องของข้อ
ผูกพันและการรับทราบ
เกี่ยวกับหน้าที่ดูแล

บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า ข้อผูกพันของบริษัทมีความหมายครอบคลุมพนักงานทั้งหมด
และบุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท รวมถึงปฏิบัติการทางออนไลน์
ทุกรูปแบบของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และเน้นย�้ำว่าการเคารพสิทธิดิจิทัล
ของเด็กเป็นความรับผิดชอบของทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดมั่นในข้อ
ผูกพันนี้ นอกจากนัน้ ยังควรชีแ้ จงถึงผลทีต่ ามมาของการละเมิดข้อผูกพัน เช่น บทลงโทษ
ค่าปรับ และมาตรการลงโทษเกี่ยวกับการจ้างงาน เป็นต้น



โครงสร้างการก�ำกับดูแล

ระบุรายชื่อหน่วยงานหรือบุคคลในบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในการด�ำเนินงาน
ตามข้อผูกพัน รวมทั้ง ’ผู้สนับสนุนองค์กร’ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ข้อผูกพันนี้



โครงสร้าง
การรายงาน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายงานข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก ซึง่ เป็นข้อกังวลด้านความปลอดภัยของเด็กทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยปกติจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของบุคคลหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการรับเรื่องข้อกังวลซึ่งมักเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วในกลไกการแจ้งเบาะแสของบริษัท



การอนุมัติของ
ประธานบริหาร
หรือประธานกรรมการ
บริหาร

ข้อผูกพันดังกล่าวควรได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั เช่น ประธานบริหาร
หรือประธานกรรมการบริหาร การอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไม่เพียงแต่สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อให้พนักงานและ
พันธมิตรเห็นถึงการที่บริษัทให้ความส�ำคัญกับข้อผูกพันอีกด้วย ความคาดหวังด้านการ
คุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยควรเป็นสารส�ำคัญที่ฝ่ายบริหารระดับสูงพึงย�้ำเน้นอยู่เสมอ
หลังจากที่ได้แจ้งข้อผูกพันให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว
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ภาคผนวก 4

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู ้น�ำด้านการ
ปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตัง้
เมือ่ คุณได้รบั รายงานข้อกังวลเกีย่ วกับประเด็นการปกป้องดูแลเด็ก โดยทีเ่ ด็กจ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลจากแพทย์หรือต�ำรวจทันที
• รีบติดต่อหน่วยงานทางการแพทย์หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมทันที โดยเลือกรายงานต่อหน่วยงาน
เหล่านี้ก่อนแจ้งให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นทราบ ความล่าช้าในการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินอาจท�ำให้เด็กเป็นอันตราย
เพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะชี้แนะให้คุณทราบถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนต่อไป
• ในประเทศส่วนใหญ่ เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม การแจ้งต�ำรวจถือเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ในบางบริบท
ซึ่งพบไม่บ่อยนัก การแจ้งต�ำรวจอาจท�ำให้เด็กมีอันตรายเพิ่มขึ้น คุณจึงควรตัดสินใจโดยพิจารณาสถานการณ์ในท้องถิ่น
นัน้ ๆ เป็นหลักและเลือกรายงานต่อหน่วยงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ แทน และนีเ่ ป็นประเด็นทีบ่ ริษทั พึงระบุไว้ในนโยบายและ
แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้น�ำด้านการปกป้องดูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้ง
กรณีไม่จ�ำเป็นต้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
• ด�ำเนินการให้แน่ใจว่าเด็กปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือ หากคุณต้องติดต่อกับเด็กโดยตรง คุณจะต้องท�ำให้เด็ก
รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด เช่น ให้ดื่มน�้ำและพาไปนั่งในที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวโดยไม่ปล่อยเด็กไว้ตามล�ำพัง
• ติดต่อผู้ปกครองของเด็กให้เร็วที่สุด ยกเว้นกรณีที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้ปกครองของเด็กอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ด้วย
ในกรณีเช่นนี้คุณควรขอค�ำปรึกษาจากหน่วยงานด้านกฎหมายว่าควรติดต่อผู้ปกครองของเด็กเมื่อใด
• พยายามลดจ�ำนวนคนแปลกหน้าที่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รวมถึงจ�ำนวนครั้งที่เด็กต้องเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์
ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• ในกรณีที่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงของต�ำรวจ การสืบสวนทางกฎหมายมีความส�ำคัญเหนือกว่าการสอบสวนภายใน
ของบริษัทเสมอ หลังจากรายงานให้ต�ำรวจทราบแล้ว พึงฟังค�ำแนะน�ำจากต�ำรวจว่าจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
ภายในหรือไม่ และอย่างไร
เมื่อมีการพาดพิงถึงพนักงานของบริษัทหรือของพันธมิตรในข้อกังวล
• ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของเด็กก่อนสิ่งอื่นเสมอ
• การสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวหรือระงับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายนั้น ๆ ชั่วคราวขณะท�ำการสืบสวน
อาจเป็นการกระท�ำที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อกังวลและโอกาสเกิดอันตรายต่อเด็กคนอื่น ๆ ด้วย
คณะกรรมการด้านการปกป้องดูแลเด็กควรตัดสินใจพักงานหรือระงับความร่วมมือโดยจะต้องมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่
สมควรกระท�ำและมีความรับผิดชอบขององค์กรรองรับการตัดสินใจดังกล่าว
• วางแผนว่าควรรายงานสถานการณ์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบเมื่อใด และด้วยวิธีใด และ
ในสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบทัว่ ทัง้ องค์กร คุณจะต้องรายงานข้อมูลของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างโปร่งใสในเวลาทีเ่ หมาะสม
พร้อมทั้งตระเตรียมวิธีจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
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ผลที่อาจตามมาจากการสืบสวน
• เมื่อข้อกังวลได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและพนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น พบตัวเด็กที่คิดว่า
สูญหายในเวลาอันรวดเร็ว ผลก็คอื ‘ไม่ตอ้ งด�ำเนินการใด ๆ’ อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ครัง้ นีจ้ ะต้องถูกบันทึกลงในแบบฟอร์ม
รายงานเหตุการณ์ด้านการปกป้องดูแลและเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
• การสืบสวนอาจบ่งชี้ว่า บริษัทควรจัดการฝึกอบรม หรือให้การสนับสนุนและการควบคุมดูแลแก่พนักงานเพิ่มเติม และ/
หรืออาจน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายหรือค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมด้านการปกป้องดูแลเด็ก
• ขณะที่การตรวจสอบภายในก�ำลังด�ำเนินอยู่ อาจมีข้อมูลบางอย่างปรากฏขึ้นมาที่ท�ำให้ระดับของความกังวลเพิ่มขึ้นและ
จ�ำเป็นต้องส่งต่อข้อกังวลนี้ไปยังองค์กรบริหารอิสระ
• การตรวจสอบภายในอาจน�ำไปสู่การพิจารณาความผิดทางวินัย หรือการสิ้นสุดความร่วมมือกับพันธมิตร หากมีข้อกังวล
ว่าพนักงานบกพร่องในหน้าที่ดูแลเด็กหรือไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ การปกป้องดูแลเด็กควร
ได้รบั การกล่าวถึงอย่างชัดเจนในกระบวนการทางวินยั และขัน้ ตอนการอุทธรณ์ และกระบวนการเหล่านีก้ ค็ วรมีการอ้างอิง
โยงไว้ในนโยบายเพื่อการปกป้องดูแลเด็กด้วยเช่นกัน
• เมือ่ มีเหตุการณ์รา้ ยแรงเกิดขึน้ กับเด็กขณะทีเ่ ด็กไม่อยูใ่ นประเทศบ้านเกิด (เช่น เมือ่ เด็กเดินทางท่องเทีย่ วในช่วงวันหยุด)
และคิดว่าเด็กควรได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเมื่อกลับไปยังประเทศบ้านเกิด คุณควรติดต่อสถานทูตประเทศนั้น
ๆ และรายงานข้อกังวลของคุณให้ทราบ
เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น กรอกรายละเอียดของเหตุการณ์ลงในแบบฟอร์มรายงานด้านการปกป้องดูแลหรือเทียบเท่า
พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
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