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นโยบายการปกป้องเด็กขององค์กรวายแวม (YWAM) 
 
12 ตุลาคม 2008 

เอกสารงานหมายเลข #5                

เซ็นอนุมัติโดย GLT 

เดือนสิงหาคม 2007, เมือง Jeju, ประเทศเกาหลี 

บทนำ และหนังสืออ้างอิงที่เพิ่มมาถูกเพิ่มและตกลงยินยอมในเดือนสิงหาคม 2008 ณ เมืองโคนา รัฐฮาวาย 

 
 

บทนำ 
 

นโยบายการปกป้องเด็กฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเด็กๆในการดูแลขององค์กรวายแวมและเพื่อช่วยวายแวมในการพัฒนากลยุทธ์ 

ในการปกป้องเด็ก   มีหลายองค์กรที่บอกเราถึงความรับผิดชอบต่างๆ ที่เรามีต่อเด็กๆเช่นเดียวกับบทบัญญัติที่เราใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน  พื้นที่ความสนใจเป็นไปในเชิงการจัดการสำหรับเด็กๆที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลของวายแวม 

และวายแวมไม่มีหน้าที่หรือคาดว่ามีหน้าที่ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและดูแลในเรื่องของครอบครัวให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน 

หรืออาสาสมัครของวายแวมแต่อย่างใด   องค์กรต่างๆภายใต้วายแวมสามารถรับเอา ประยุกต ์หรือดัดแปลง 
นโยบายฉบับนี้ให้เข้ากับบริบทที่ตนทำงานอยู่ โดยผ่านการพูดคุยหรือปรึกษา คณะกรรมการ ผู้นำ หรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 

ในองค์กรนั้นๆ 

 

อาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นพันธกิจภายใต้วายแวมนานาชาติ  เอกสารฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง 
นโยบายต่างๆที่ใช้กับวายแวมนานาชาติ และจะมีส่วนเพิ่มเติมที่ใช้เฉพาะในพัธกิจอาร์คฯเองรวมอยู่ด้วย 

 

 

ตรวจสอบและปรับปรุง ณ เดือน ม.ค.  2012. 
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คำแถลงการณ์ความรับผิดชอบ 
 

1. วายแวม เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทุ่มเทให้กับการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน ทั่วโลก  นักเรียน เจ้าหน้าที่ 

และผู้นำทุกคนถูกคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ ่ในทุกๆด้านในพันธกิจ   

วายแวมต่อต้านการทำร้ายเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ รวมถึงการทารุณทางเพศ 

 

2. วายแวมประเทศไทยและพันธกิจของอาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล เชื่อว่า: 
 

3. เด็กทุกคนมีคุณค่าและเกียรติ เพราะพวกเขาถูกสร้างขึ้นจากพระฉายของพระเจ้า  

ดังนั้นเราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับการปฏิบัติ เคารพ และดูแลในทางที่เป็นเกียรติแก่พระเจ้าY 

 

4. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการดูหมิ่นทางเชื้อชาติ พื้นหลังทางสังคม อาย ุเพศ สีผิว ความพิการ ศาสนา 
เชื้อชาต ิหรือความเชื่อ  

 

5. การกระทำไม่ดีและทารุณเด็กเป็นสิ่งที่ผิด  การนิ่งเงียบก็ผิดเช่นกันทั้งๆที่รู้เห็นว่ามีการทำไม่ดีต่อเด็ก 

 

6. ความสำคัญของการปกป้องเด็กและมาตราการเชิงป้องกันต่างๆนั้น ไม่เพียงแค่ป้องกันเด็กจาก การกระทำไม่ดีจากเจ้าหน้าที่ 
นักเรียน เพื่อน และ/หรือแขกผู้มาเยี่ยมของวายแวมเท่านั้นแต่รวมถึงปกป้องทุกสิ่งที่เกี่ยวกับวายแวมและ 

หลักคุณธรรมขององค์กร 

 

7. เด็กทุกคนมีสิทธิ์ในการพูดและถูกรับฟัง ดังนั้นพวกเขาควรที่จะถูกรวมในการเป็นผู้ได้ประโยชน์ 
และการทำแบบสอบถามความคิดเห็นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

 

8. นโยบายการปกป้องเด็กฉบับนี้ได้ถูกเซ็นอนุมัติโดยทีมผู้นำระดับโลก (GLT) ในเดือนสิงหาคม ปี 2007 

และปรับเพิ่มในเดือนสิงหาคมปี 2008  มันจะถูกกระจายและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานย่อยแต่ละที่  ทีมผู้นำทุกทีม โรงเรียน 

และพันธกิจภายใด้วายแวมได้รับทราบ และประยุกต์ให้เข้ากับกฎหมายท้องถิ่นในแต่ละที่และมันจะถูกพิจารณาทบทวนทุกๆ 3 ปี 
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การล่วงละเมิดต่อเด็กในรูปแบบต่างๆ 

 

1. ทางร่างกาย: การทำร้ายและทารุณทางร่างกาย หรือการไม่ปกป้องสิ่งเหล่านั้นจากเด็ก รวมถึง การตั้งใจทุบตี เขย่า 
ขว้าง เผา ทำให้จมนำ้ ทำให้ขาดอากาศ หรือ วางยา 

 

2. ทางจิตใจและอารมณ์: ผลกระทบร้ายแรงที่แท้จริงในทางอารมณ์และการพัฒนาการ 
ของพฤติกรรมของเด็กสามารถมาจากการโมโหร้ายทางอารมณ์หรือการปฏิเสธเด็ก 

ซึ่งอาจจะหมายถึงการทำให้เด็กรู้สึกว่าตนไร้ค่า ไม่เป็นที่รัก หรือไม่ดีพอ และทำให้รู้สึกกลัว เหมือนตกอยู่ในอันตราย 
และทำให้จิตใจถูกกัดกร่อนในทางที่ไม่ดี 

 

3. ทางเพศ: การกระทำที่หาผลประโยชน์จากเด็กหรือวัยรุ่น ที่ยังขึ้นอยู่กบัครอบครัว ยังโตไม่เต็มวัยและวัยรุ่น 
จากกิจกรรมต่างๆทางเพศที่เขายังไม่เข้าใจ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะตระหนักรู ้

เป็นการละเมิดต่อกฎประเพณีทางครอบครัวและสังคม การกระทำดังกล่าวเช่น การแตะต้องอวัยวะทางเพศ 

การบังคับให้เด็กมีส่วนร่วมดูหนังหรือวัตถุลามก ไปจนถึงการบังคับให้ร่วมเพศ 
 

ระเบียบการเชิงพฤติกรรม 
 

1. วายแวมคาดหวังว่าเจ้าหน้าที ่นักเรียน อาสาสมัครระยะสั้น เพื่อน และแขกผู้มาเยี่ยมทุกคน 

จะให้ความเคารพและให้เกียรติเด็กๆที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวายแวม 
 

2. เจ้าหน้าที่ นักเรียน อาสาสมัครระยะสั้น และ เพื่อนๆ ที่เข้ามาเยี่ยมสถานที่ในแต่ละพันธกิจจะต้อง 

เซ็นรับทราบคำแถลงการณ์และระเบียบการณ์ฉบับนี ้ และจะให้ความเคารพและเข้าใจต่อการกระทำ 
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 

3. แขกผู้มาเยี่ยมโครงการต่างๆภายใต้วายแวมจะไม่ถูกทิ้งโดยไร้การดูแล  เจ้าหน้าที่ นักเรียน อาสาสมัครระยะสั้น และ 
เพื่อนๆของวายแวมสามารถปล่อยให้เยี่ยมชมโดยอิสระได้ก็ต่อเมื่อเซ็นรับรู้ คำแถลงการณ์ฉบับนี ้

 
4. จะไม่มีเด็กหรือผู้ใหญ่คนใดที่เกี่ยวข้องกับอาร์คอินเตอร์เนชั่นเนล ที่จะกระทำการใดๆที่ไม่สมควร 

ดังที่อธิบายไว้ในคำแถลงการณ์ความรับผิดชอบข้างต้น 

 
(a) อาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล จะคอยเฝ้าดูพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่ใน) 

รายการดังต่อไปนี้:  

(i) บุคคล(เด็ก หรือ ผู้ใหญ่) ได้ทำการแตะต้องส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายใต ้
ชุดอาบของบุคคล(เด็ก หรือ ผู้ใหญ)่ อีกฝ่าย  

(ii) การจับหรืือชอบอวัยวะเพศ  
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(iii) การจูบ ในที่สาธารณะ เพราะมันไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย  

(iv) การนวด  

(v) การจักจี๊ในส่วนที่ไม่เหมาะสม 
(vi) การที่เด็กมานั่งบนตักผู้ใหญ ่หรือบนไหล่  

(vii) บุคคลที่ใช้เตียงหรือเสื่อร่วมกัน  
(viii) หากจำเป็น เช่นในการเข้าค่าย และต้องใช้เสื่อร่วมกัน เด็กจะต้องมีที่ส่วนตัว นอนของเขาเอง 

และจะใช้ผ้าห่มหรือถุงนอนร่วมกันกับผู้ใหญ่ไม่ได้ 

 
 

 

นโยบายโดยทั่วไปของวายแวมและอาร์คอินเตอร์เนชั่นแนลในการทำงานร่วมกับเด็กได้รวมถึง: 
 

• ในวัฒนธรรมไทย เราสามารถแสดงออกความรักไคร่ทั่วไประหว่างเพศได้ เช่น การตบหรือนวดไหล่ การจูงมือ 
เป็นต้น  เราแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของอาร์คใช้การไตร่ตรอง 
ที่รอบครอบอย่างสูงก่อนที่จะทำการแสดงออกข้างต้น 

• โอบกอดจากข้างๆ ไม่ใช่ข้างหน้า 
• หากเด็กคนหนึ่งต้องการจะนั่งบนตักของคุณ  คุณควรที่จะขอให้เขามานั่งชิดข้างๆ และโอบแขนไว้ข้างๆเขา  
• คุณสามารถการให้เด็กขี่หลังได้ แต่โปรดอย่าให้เด็กนั่งบนไหล่  
• อย่าจูบ (เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในวัฒนธรรมไทย)  
• ควรจะให้มีอัตราส่วนผู้ใหญ ่2 คนต่อเด็ก 1 คนเสมอ เพื่อป้องกันการอยู่สองต่อสอง 
• ในการที่จะพาเด็กไปเข้าห้องนำ้ เราแนะนำอย่างยิ่งว่าควรจะมีอัตราส่วนของผู้ใหญ่ต่อเด็ก เป็น 2 ต่อ 1 

หากเป็นไปไม่ได้  
• หากไปเข้าคา่ย เด็กควรจะมีที่นอนเป็นส่วนตัว เช่น ถุงนอน หรือ ผ้าห่ม 
• มันเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะจัดเตรียมการสนับสนุนและการเสริมกำลังใจต่างๆ เช่น ตบ หรือลูบหลัง การยิ้ม 

คำพูดชมเชย การตบมือไฮไฟฟ ์เป็นต้น 
 

 
(b) อาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล จะคอยเฝ้าดูพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่ใน) 

รายการดังต่อไปนี้:  

(i) สื่อต่างๆ (เช่น รูปภาพ วีดีโอวรรณกรรม หรือ ศิลปะ) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
และสิ่งกระตุนตัณหาราคะ 

(ii) สื่อต่างๆ (เช่น รูปภาพ วีดีโอวรรณกรรม หรือ ศิลปะ) ที่จัดทำขึ้นคล้ายๆกับ 
สื่อลามกและสิ่งกระตุนตัณหาราคะ 

(iii) สื่อต่างๆ (เช่น รูปภาพ วีดีโอวรรณกรรม หรือ ศิลปะ)ที่จำกัดอายุผู้ชมสูงกว่า อายุเด็ก 

(เด็กไม่ควรถูกให้ดูสื่อต่างๆที่ตัวเองยังอายุไม่ถึง)   
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(iv) สื่อต่างๆ (เช่น รูปภาพ วีดีโอวรรณกรรม หรือ ศิลปะ) 

ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตหรือตรงข้ามกับคำแถลงการณ์และคุณค่าของ พันธกิจอาร์คฯ 

 
5. เด็กๆที่ร่วมโครงการต่างๆกับอาร์คฯควรที่จะต้องใส่เสื้อผ้าเสมอ 

 
6. เด็กๆทุกคนที่อาร์คฯทำงานด้วยจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องเหมาะสมตามคุณค่าที่อาร์คกำหนด (เช่น 

เสื้อที่มีคำพูดหรือลายต่างๆไม่สุภาพเหมาะสม)  

 
7. ในการออกพื้นที่ในชุมชน หากเด็กไม่ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่สามารถที่จะสอบถามหรือ 

ขอผู้ปกครองหรือญาติที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแตะต้องหรือถูกตัว เด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้า 

 
คำแนะนำในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเจ้าหน้าที่ 
 

(a) อาร์คฯ จะไม่ให้อภัย สนับสนุน หรือทนกับพฤติกรรม หรือ การมคีวามสัมพันธ์ 
ที่ลึกซึ้งแบบผู้ใหญ่กับเด็ก พฤติกรรมเหล่านั้นรวมถึง(แต่ไม่จำกัดอยู่ใน) 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่บัญญัติไว้ในระเบียบการด้านพฤติกรรม (ส่วนที ่4.a.i)  
(b) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโครงการภายใต้อาร์คฯควรส่งเสริมให้เอกลักษณ์ทางเพศม ี

ความมั่นคงและมั่นใจมากขึ้น 

(c) ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นภายใต้โครงการต่างๆของอาร์คฯ ควรจะถูกส่งเสริมไปใน ทางที่ถูกต้อง  
มันเป็นหน้าที่ของอาร์คฯที่จะต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ถูกต้องสมควร 

ระหว่างเพศเพื่อการเสริมสร้างคุณค่าของคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนหรือแฟนก็ตาม   

(d) ผู้ใหญ่ไม่ควรอยู่กับเด็กสองต่อสองในที่ลับตาผู้คน หากเด็กไม่ใช่ญาติหรือเกี่ยวข้องอะไร  
นี่รวมถึงการขับรถ  การมีกลุ่มย่อย หรือระหว่างกิจกรรมต่างๆ  

แนะนำว่าควรที่จะมีผู้ใหญ่อีกคนอยู่เป็นหูเป็นตาด้วย  
 

i. กฎนี้ไม่มีข้อยกเว้นเพียงแต่ว่า เกิดกรณีฉุกเฉินจริงๆ  

ii. กรณีต่างๆจะถูกเรียกว่าฉุกเฉินได้ก็ต่อเมื่อ ผู้นำของอาร์คฯอนุญาตให้เรียก ว่า 
“ฉุกเฉินเท่านั้น”   

iii. ในกรณีฉุกเฉินผู้นำของอาร์คฯ จะเป็นผู้ให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิชั่วคราว 

แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
iv. เอกสารและการเซ็นรับรองเกี่ยวกับการกระทำต่างๆภายใต ้“เหตุการณ์ฉุกเฉิน” 

ควรที่จะถูกเขียนอธิบายและถูกเซ็นรับรองโดย 
พยานผู้เกี่ยวข้องและมอบให้ผู้นะของอาร์คเก็บไวพิจาณา 

 

8. เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของวายแวมเราจะไม่สามารถนอนค้างคืนกับเจ้าหน้าที ่นักเรียน อาสาสมัคร 
หรือผู้เกี่ยวข้องกับวายแวมได ้นอกจากว่ามีการขออณุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถึง 
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ผู้ปกครองที่ถูกต้องของเด็กตามกฎหมาย  แบบฟอร์มการขออณุญาตควรถูกเซ็นโดยผู้ปกครองและ 

นำกลับมาตรวจสอบก่อนเด็กจะไปค้างแรมที่ใดๆ 

 
9. เจ้าหน้าที่ นักเรียน อาสาฯ ผู้สนับสนุน และแขกของวายแวม ไม่ควรสั่งสอนเด็กในเชิงที ่ทำให้พวกเขาอาย (เช่น 

การตบ ทุบ ตี หรือความรุนแรงต่างๆ เช่นการตะคอกด่า หรือใช้คำไม่สุภาพ) 
อีกทั้งยังห้ามล่วงเกินสิทธิของเด็กที่บอกไว้ในอาร์คและองค์กรสหประชาชาต ิ

(www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf) 
10.  ผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเสมอ และห้ามโทษเด็กไม่ว่ากรณีใดๆ 
ถึงแม้ว่าเด็กอาจเป็นตัวแปรกระตุ้นหรือล่อลวงให้เกิดการกระทำที่ไม่ดีต่างๆ ผู้ใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

การกระทำของเขาเองทั้งหมดแทนเด็ก 

 
11.  หากขัดขืนข้อบังคับข้างต้น ผู้ฝ่าฝืนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รบัการสั่งสอน ไล่ออก 

หรืออาจถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย 
 

 
 การรายงานเหตุการณ์   
 
1.  การละเมิดกฏหรือข้อบังคับต่างๆที่บัญญัติไว้ในคำแถลงการณ์ความรับผิดชอบของอาร์คฯ 

จะต้องถูกโต้ตอบโดยรายงานเหตุการณ์ที่สมบูรณ์และส่งให้กับผู้นำของอาร์คฯและส่งฟ้องต่อไป   
   

 a.  ในกรณีที่ผู้ใหญ่ใช้กำลังต่อเด็ก (เช่น กักขัง หรือต่อสู้) รายงานเหตุการณ์จะถูกส่งและเซ็นรับรู้โดย 

ผู้ใหญ่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยาน และผู้อำนวยการอาร์คอินเตอร์เนชั่นเนลด้วย   
 

2.  แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ ์สามารถเอาได้ที่อาร์คฯ และจะต้องเซ็นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและ 
ผู้นำของอาร์คฯเองด้วย 

 

 
 

การรับเข้าและกลั่นกรอง 
 

1. เจ้าหน้าที่ นักเรียน อาสาฯระยะสั้น ของวายแวมทุกคน จะถูกตรวจสอบกลั่นกรองตามมาตราฐาน ในแต่ละท้องถิ่น 

ซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็น 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยในขณะที่เริ่มรับเข้า รวมถึงการตรวจสอบโดยตำรวจเมื่อจำเป็นด้วย 
 

2. การเป็นผู้นำสถานที ่ทีม และ/หรือโรงเรียน ต้องเห็นด้วยในการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่ไม่น่า 

ไว้วางในของสมาชิกในทีมต่อเด็กให้กับผู้นำในตำแหน่งที่สูงกว่ารับทราบทันท ี ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ 
และอาจถูกแบ่งปันในกลุ่มเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพื่อการตัดสินใจ ต่อไป  
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3. เจ้าหน้าที่ สมาชิกในทีม และนักเรียนในวายแวมทุกคน จะถูกตรวจสอบกลั่นกรองในระหว่าง 

การรับเข้าโดยการใช้ข้อมูลล่าสุดจากใบสมัคร ที่รวมถึงการเซ็นรับทราบเอกสารมาตราการ ปกป้องเด็กฉบับนี ้
และแสดงตนว่าไม่เคยมีประวัติในการทำไม่ดีต่อเด็กแต่อย่างใด 

 
4. โครงการต่างๆภายใตว้ายแวมต้องทำให้แน่ใจว่าบุคคลอ้างอิงของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการ ตรวจสอบว่ามีอยู่จริง 

โดยการโทรศัพท์ และบันทึกในเอกสารของเจ้าหน้าที่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนใหม่จะมารับช่วงต่อแทน 

 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตราการการปกป้องเด็กนี้ต้องถูกแนะนำและรับทราบก่อนและระหว่างการ รับและเริ่มปัฏิบัติหน้าที ่

 

6. โครงการของวายแวมจะไม่รับหรือจ้างเด็กที่อายุตำ่กว่า13ปีเข้ามาทำหน้าที ่หรืออาสาใดๆ  
 

7. โครงการต่างๆของวายแวมจะไม่ให้อาสาฯ อายุระหว่าง 13-15 ป ีทำงานมากกว่า3ชม./วัน, 18ชม./สัปดาห์ หรือ 
มากกว่า 8ชม./วัน, 40 ชม./สัปดาห์ ในระหว่างการปิดภากเรียน 

 

8. โครงการต่างๆของวายแวม จะไม่ให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 16-18 ทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

9. เจ้าหน้าที่ นักเรียน อาสาฯระยะสั้น เพื่อนๆ และแขกของวายแวม จะไม่ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นที่อายุตำ่กว่า 16 ป ี 

 
 

การตอบสนองต่อข้อกล่าวหา 
 

1. เจ้าหน้าที่ นักเรียน อาสาฯระยะสั้น เพื่อนๆ และผู้บริจาคสนับสนุนของวายแวม จะได้รับโอกาสในการสนทนาถก 

ประเด็นการประพฤติมิควรในองค์กร 
 

2. วายแวมห้ามไม่ให้ เกิดการแก้แค้นต่างๆต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ถูกจ้าง ผู้ซึ่งได้ร่างคำร้องภายใต ้ขั้นตอนนี้อย่างบริสุทธิ์ใจ 

 
3.  ในองค์กรควรจะมีบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็ก และเยาวชนเป็นพิเศษ  

 

4. ในการมีข้อกล่าวหาว่าเกิดการกระทำไม่เหมาะสมต่อเด็กโดยคนของวายแวม 
วายแวมจะทำการใดๆก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว 

ดังที่ร่างไว้ในแผนการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติฉุกเฉิน  หากจำเป็นก็จะทำเอกสารฟ้องร้องและส่ง 
ดำเนินคดีตามกฏหมายทันท ี

 

5. เจ้าหน้าที่ นักเรียน อาสาฯระยะสั้น เพื่อนๆ แขก และผู้บริจาคสนับสนุนของวายแวม จะต้องเป็นหูเป็นตา 
และรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กต่างๆต่อผู้นำภาคพื้นที ่ 
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และหากไม่สะดวกควรจะรายงานไปที่ผู้นำวายแวมระดับประเทศในประเทศนั้นๆ  

รายงานทั้งหมดนั้นจะถูกตรวจสอบและสอบสวน  การสอบสวนถูกบันทึก และรายงานผลสรุปจะถูกสร้างสำเร็จภายใน 

30 วันหลังจากการกล่าวหา  และอาจมีเจ้าหน้าที่ทางการ และ/หรือทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
ผู้นำระดับประเทศของวายแวมจะได้รับแจ้งว่า มีการกล่าวหาภายใน 3วันหลังจากการกระทำที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้น  

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำไม่ดีต่อเด็กต้องถูกรายงานต่อผู้อำนวยการภาคพื้นที ่(Regional Director) ภายใน 10 
วันนับจากวันที่เกิดการกล่าวหา 

 

6. บทสรุปของการสอบสวน : หากการสอบสวนได้ทำให้เกิดบทสรุปที่ว่าการกระทำไม่ดีต่อเด็กเกิดขึ้น จริง 
อาร์คฯจะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการที่เกี่ยวข้องหากว่ายังไม่ได้แจ้ง  หากว่าเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวายแวมคนใดมีส่วนในการทำความผิด 

ผู้นั้นก็จะถูให้พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในวายแวมทันทีและถูกส่งไปดำเนินคดีต่อไป 
และหากไม่พบหลักฐานการทำไม่ดีต่อเด็ก ผู้ให้ข้อมูล เด็กผู้ตกเป็นเหยื่อ และผู้ถูกกล่าวหาก็จะได้รับ 

การให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังต่อไป 
 

7. ข้อกล่าวหาจะถูกเก็บเป็นความลับ เฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลที่เหมาะสมเท่านั้น 

 
8. เจ้าหน้าที่วายแวม นักเรียน หรือ อาสาฯ ที่ฝ่าฝืนการเก็บข้อมูลเป็นความลับจะต้องถูกตักเตือนผ่าน จดหมาย  

 

9. วายแวมจะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆทางกฎหมาย และองค์กรต่างๆที่พิทักษ์เด็กและเยาวชน 
ระหว่างการสอบสวนเท่าที่จำเป็นและเห็นว่าเหมาะสม 

 

10. ทั้งเด็กผู้ถูกกระทำ และผู้กระทำความผิดจะถูกปฏิบัติต่อด้วยความเคารพตั้งแต่ต้นจนจบการดำเนิน การสอบสวน 
 

11. ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าทำผิดจะเป็นใคร วายแวมจะไม่ละทิ้งการสอบสวนโดยเด็ดขาด 
 

12. ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกปฏิบัติต่อโดยไร้ความลำเอียง 

 
13. วายแวมจะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆในกรณีที่เด็กที่เกี่ยวข้องนั้นต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ 

 

14. รายงานเหตุการณ์จะถูกรวบรวมจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนและข้อกล่าวหา 
และข้อมูลจากรายงานนั้นจะถูกส่งต่อไปให้ผู้อำนวยการและ/หรือผูน้ำวายแวมภาคพื้นที ่

 
15. วายแวมจะจัดตั้งบุคคลพิเศษขึ้นมาในการติดต่อกับสื่อและตำรวจ  

การพิจารณาว่าจะให้ทางการมามีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ หรืออย่างไรจะถูกถกก่อนการสอบสวนได้เริ่ม 

โดยทีมของผู้นำระดับประเทศ 
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การติดต่อสื่อสาร 

 
1. การสื่อสารของวายแวมเกี่ยวกับเด็กๆควรจะสะท้อนให้เห็นภาพที่คงไว้ซึ่งคุณค่า 

เกียรติและการเคารพในตัวเองของเด็ก และควรเป็นไปในทางที่เคารพเหมาะสม และไม่หาประโยชน์ 
จากสถานการณ์ของพวกเขา 

 

2. อาร์คฯจะให้การดูแลปกป้องเป็นพิเศษแก่ข้อมูลรูปพรรณส่วนตัวและที่อยู่เฉพาะเจาะจงของเด็กและ 
เจ้าหน้าที่จากสื่อสาธารณะ ดังนั้นในการที่จะปกป้องข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่และอาสาทุกคนควรรู้ว่า: 

  

a) การสื่อสารในทุกรูปแบบ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่แค่ รูปถ่าย วีดีโอ ถ้อยคำที่เขียน หรือรูปวาด) 
จะต้องไม่ระบุสัญชาติบ้านเกิด ชุมชนหรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆ นอกจากมีการอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทีเ่ซ็นให้โดยผู้ปกครอง 
 

b) บุคคลใดๆทุกคนทีถู่กชี้ตัวจะต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้ทราบว่าเป้าหมายและการนำ 

ข้อมูลส่วนตัวหรือภาพถ่ายคืออะไร และระดับความกว้างของผู้รับข้อมูลมากแค่ไหน (เช่น 
หากเป็นในอินเตอร์เนต ก็แพร่ได้รวดเร็วมาก)  

 

c) จะไม่มีรูปภาพ วีดีโอ หรือ การสื่อสารใดๆ ทีถู่กนำไปใช้หากข้อมูลเหล่านั้นแสดงถึง ความไม่เคารพ 
และเป็นการรุกรานต่อบุคคลหรือชุมชนใดๆ  ภาพวาดเหมือนของบุคคลผู้ใดที ่

เขียนคำอนุญาตจะต้องไม่ทำให้ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี สิทธิ หรือความเป็นอยู่ของคนผู้นั้น ลดนอ้ยลง 

 
d) ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบุคคลที่ให้การอนุญาตควรจะถูกนำไปใช้ในช่วงระยะเวลาที่สมควร ไม่นานเกินไป 

เพื่อป้องกันการแปลและรับรู้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงในอนาคต 
 

e) บุคคลใดที่เขียนคำอนุญาตให้ผู้อื่นใช้รูปหรือข้อมูลต่างๆ มีสิทธิในการถอนคำยินยอม เมื่อใดก็ได้  

ในกรณีดังกล่าวนี ้ข้อมูลทุกอย่างที่เผยแพร่ออกไปจะต้องถูกเก็บหรือลบทิ้ง โดยทันท ี 
  

f) ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม ไม่ควรมกีารเผยแพร่ข้อมูลทีส่่งเสริมให้เกิดการแบ่งแยก ที่ทำลาย 

หรือไม่เป็นความจริง  ซึ่งรวมถึง(แต่ไม่จำกัดแค่) ข้อความทางความรู้สึก 
การแสดงตัวตนที่ไม่เป็นจริงของบุคคล การกระทำ หรือเหตุการณ์ 

 
(g) ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆก็ตาม ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวกับคดีความอาชญากรรมต่างๆ 

หรือข้อมูลการแต่งงาน การเป็นบิดา การหย่าร้าง หรือรับดูแลเด็กจะไม่สามารถถูกตีพิมพ ์ต่อที่สาธารณะได้ 
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(h) ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆก็ตาม ข้อมูลของบุคคลผู้ตกเป็นเหยื่อของการรุกราน ข่มขืน ค้ามนุษย ์

หรือการทำทารุณทางเพศใดๆ จะต้องไม่ถูกเผยแพร่เด็ดขาด 

 
 

3.  สมาชิกในทีมของเจ้าหน้าที่บางคนทำงานกับสถานการณท์ี่ไม่แน่นอนที่อาจได้รับผลกระทบอย่าง 
ร้ายแรงจากการเผยแพร่ข้อมูลหรือความคล้ายของบคุคล  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของพันธกิจ 

เราขอร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิของกันและกัน และขอร้องไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวไปสื่อสาร ในทางใดก็ตาม  

 
4. นโยบายสากลทั่วไปที่ควรระลึกไว้รวมถึง:  

a. อย่าสื่อสารหรือส่งผ่านประเทศบ้านเกิดของเด็ก 

b. อย่าสื่อสารหรือส่งผ่านชื่อชุมชนของเด็ก 
c. อย่าสื่อสารหรือส่งผ่านชื่อของเด็ก  

d. อย่าสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ ์(เช่นแผลเป็น หรือรอยสัก) 
e. อย่าถ่ายรูปหรือวีดีโอเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้า 

f.  จะต้องมีการขออนุญาตที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยให้ถามเจ้าหน้าที่อาร์ค หรืออ้างอิงเอกสารนี ้

g. อาร์คฯทำหน้าที่เสมือนผู้ปกครองและปกป้องเด็กเหล่านี ้ โปรดขออนุญาตก่อนที่จะเผยแพร ่
ข้อมูลใดๆออกไป 

 

5. ในระหว่างเวลาที่ร่วมงานกับเราและหลังจากกลับประเทศบ้านเกิด 
ข้อผูกมัดเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ได้กับสื่อทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค Youtube หรือ บล็อกส่วนตัว และเว็บไซต์ต่างๆ 

เป็นต้น 

 
6. หากต้องการจัดทำการโปรโหมดผ่านสื่อต่างๆเรื่องเด็ก โปรดแจ้งจำนงและเคลียร์กับแผนก 

สื่อสารมวลชนของอาร์คฯเสียก่อน (เช่น สื่อสารคด ีหรืองานนิทรรศการรูป เป็นต้น)  
 

7. เราจะรู้สึกเป็นเกียรติมากหากคุณเข้าร่วมในการสื่อสารเกี่ยวกบัโครงการ และชีวิตของเด็กๆ ของเรา 

และความเข้าใจในความจำเป็นที่จะปกป้องพวกเขา  การนำข้อมูลของเด็กไปใช้โดยไม่ระวัง 
อาจสามารถทำให้เด็กเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากได้ 

 

8. ผู้ใดที่พูดในนามของวายแวมจะต้องทำการใดก็ได้ให้แน่ใจว่าข้อความที่ส่งต่อได้แสดงถึงการ 
ที่เด็กได้ถูกสร้างจากพระฉายของพระเจ้า มีค่า ควรแก่การให้เกียรต ิรักถนอม และการทำร้ายทารุณ 

ในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ผิด 
 

9.  ข้อมูลการถูกทำร้ายทารุณเด็กและผู้เกี่ยวข้องนั้นควรจำกัดให้อยู่เฉพาะผู้ที่ควรรู้เท่านั้น 
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คำแถลงการความรับผิดชอบสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับเด็ก 

 
จะต้องเซ็นรับทราบโดยแขก อาสาระยะสั้น และเจ้าหน้าที่ระยะยาวทุกคน ที่ทำงานร่วมกับ อาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล 

ภายใต้โครงการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเด็ก/เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง  สำเนานี้จะถูกเก็บไว้ที่ทำการแผนกบุคคล 
 

ผม/ดิฉันประกาศว่า, 
 

1. ได้อ่านและทำความเข้าใจเอกสารนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว   และไม่เคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง 

หรือทำผิดกับเด็กหรือเยาวชนแต่อย่างไร 

หากเคย โปรดอธิบาย: 
 

 
 ลงชื่อ: 
 

 
2. ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นการจับต้องที่ลับของเด็ก 

หรือทำการข่มเหงทางร่างกายหรือทางเพศต่อเด็กที่มีอายุตำ่กว่า 18 ป ี

หากเคย โปรดอธิบาย: 
 

 

 ลงชื่อ: 
 

 
3. เข้าใจว่าหากมีการฟ้องร้องตนเกิดขึ้น จะให้ความร่วมมือกับวายแวมและเจ้าหน้าที่ในทุกกรณ ีในการสอบสวน  

 

วันที่: 
 
 ชื่อ - สกุล:              ลายเซ็น:               
 

4. เห็นด้วยกับการสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูล เกี่ยวกับการใช้สิ่งตีพิมพ์ที่คำนึงถึงเด็กๆภายใต ้การดูแลของอาร์ค 

 
ลงชื่อ: 
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5. เราอุทิศตนในการปกป้องชื่อเสียงของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ในการกระทำดังกล่าวจึงอยาก 

จอใช้รูปถ่ายของคุณลงในสิ่งตีพิมพต์่างๆของเรา 

  
   ได ้   ไม่ได ้   ลายเซ็น: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Child Protection Guidelines,  Reference Page, updated January 2012 


