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โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

โดย

ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

ผ่านทาง

หน่วยงานอภิบาลและประกาศข่าวดีในโรงเรียน

(ปรับ ณ วันที่ 9 มกราคม 2564)

คำนำ
เอกสารฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กหรือผู้เยาว์ ทั้ง
ที่เป็นข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ และหลักคำสอนทางคริสต์ศาสนา เรียบเรียงเป็น “นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ปกป้องคุ้มครองนักเรียน” สำหรับการปรับใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเป็นทางการในปีการศึกษา 2564 นี้
กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี สำหรับ
แนวคิดให้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น ขอขอบคุณ คุณพ่อ สุรินทร์ จารย์อุปการะ หัวหน้าฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑล
ราชบุรี และทีมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ ทุกท่านที่ช่วยแนะนำให้เอกสารฉบับเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติ
ของแต่ละโรงเรียนได้มากที่สุด ขอขอบคุณ คุณพ่อชิตชนนท์ แสงประดับ คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ คุณพ่อชิตพล
แซ่โล้ว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสังฆมณฑลราชบุรี ที่ช่วยขัดเกลาเติมแต่งให้เอกสารนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงครู บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อช่วยกันดูแลอภิบาลและปกป้องคุ้มครองนักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมี
ความปลอดภัยให้สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีตลอดไป

บาทหลวง สมเกียรติ จูรอด
ประธานหน่วยงานอภิบาลและประกาศข่าวดีในโรงเรียน
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
ผู้จัดทำ

สารบัญ
หน้า
•

ประกาศนโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

•

จุดยืนและเจตจำนงของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จุดยืนและเจตจำนงจากคำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
คำจำกัดความ และขอบเขตของความหมาย
- นักเรียน
- สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
- บุคลากรในสถานศึกษา
- คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษา
- คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
ข้อกำหนดในการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียนด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
- แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
- การปฏิบัติด้านความปลอดภัย
- พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
- การสัมผัสทางกายภาพ (กรณีจำเป็น)
- การปฏิบัติผ่านสื่อออนไลน์
การล่วงละเมิดเด็ก
- ประเภทและความหมายของการล่วงละเมิดเด็ก
1. การล่วงละเมิดทางร่างกาย
2. การล่วงละเมิดทางจิตใจ
3. การล่วงละเมิดทางเพศ
4. การปล่อยปละละเลย
- การล่วงละเมิดระหว่างนักเรียนด้วยกัน
- ขั้นตอนในการแจ้งเหตุสงสัยและดำเนินการเมื่อมีการล่วงละเมิดต่อนักเรียน
ขั้นตอนที่ 1 : การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 : การพิจารณาและตัดสินใจในการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 : การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อเนื่อง

•
•

•

•
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•

ภาคผนวก – กฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองผู้หญิง ผู้เยาว์ เด็ก และผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ 12

•

(ตัวอย่าง) คำสัญญาของบุคลากรโรงเรียนในการปฏิบัติต่อนักเรียน
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เอกสารอ้างอิง
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Policy and Guideline for Child Protection and Safeguarding

สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
จุดยืนและเจตจำนงของพระศาสนจักรคาทอลิกในการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกาศเจตจำนง เรื่อง การปกป้องคุ้มครองนักเรียน เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2019 ลงนามโดย บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำเสนอ
บรรทัดฐานให้แต่ละสถานศึกษาคาทอลิก ศึกษาและกำหนดนโยบายปฏิบัติ เพื่อการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิที่พึง
มี และป้องกันการล่วงละเมิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา สรุปความดังนี้
1. โรงเรียนคาทอลิกทุกแห่ง กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตรงตามจิตตารมณ์
พระวรสาร ข้อเรียกร้องของพระศาสนจักร ปฏิญญาและกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามกำหนดของคุรุสภา
2. คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และทุกคนที่ เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษา ทำความเข้าใจและร่วมมือ ตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดขึ้น
3. สถานศึกษากำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมงานใหม่ทุกคนรับทราบในการปฏิบัติตาม
4. สถานศึกษากำหนดมาตรการและบุคลากรผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการเฝ้าระวัง รับเรื่องราวร้องทุกข์
แก้ไขและเยียวยา บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงกล่าวปราศรัยเพื่อปิดประชุมซัมมิทที่กรุงโรม เรื่อง การปกป้องคุ้มครอง
เด็ก/ผู้เยาว์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 สรุปความได้ว่า
• พบรายงานข้อมู ลว่ าผู้ ที่กระทำการล่วงละเมิ ด ใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย เพศ หรืออารมณ์ต่อ เด็ก /
ผู้เยาว์ ส่วนใหญ่มักเป็นคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ญาติ สามี ผู้ฝึกสอนกีฬา ครูบาอาจารย์ และสิ่งที่
น่าเศร้าใจที่สุด คือ เกิดขึ้นในเขตวัดคาทอลิกด้วย (ข้อ 5-7)
• การพัฒนาเว็ปไซด์ สื่อลามก และสื่อสารมวลชน มีส่วนกระตุ้นให้เกิดคดีการล่วงละเมิดและการใช้ ความ
รุนแรงต่อผู้เยาว์มากขึ้น โดยเฉพาะเซ็กส์ทัวร์ ที่ผู้เดินทางจากทั่วโลกเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ (ข้อ 8-9)
• น่าอัปยศอดสูยิ่งกว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพระศาสนจักร ผู้ถวายตนที่ได้รับเลือกสรรโดยพระเจ้ าให้น ำ
วิญญาณสู่ความรอด กลับมายอมจำนนต่อความอ่อนแอของตน หรือความป่วยทางจิตแล้วกลายเป็นเครื่องมือของ
ซาตานในการล่วงละเมิดนั้น (ข้อ 10)
• พระศาสนจักรจะต้องต่อสู้กับความชั่วนี้ ซึ่ง มุ่งโจมตีหัวใจแห่งพันธกิจในการประกาศพระวรสารแก่คน
ตัวเล็ก ๆ (ที่ระทมทุกข์ต่อเสียงร้องไห้อยู่ในความเงียบ) และปกป้องคุ้มครองพวกเขาจากพวกสุนัขป่า (ข้อ 15) โดยการ
- ฟัง เฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลผู้เยาว์ที่ถูกล่วงละเมิด ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกทอดทิ้ง (ข้อ 13)
- ทำทุกวิถีทางเพื่อความยุติธรรม เดินไปสู่เส้นทางแห่งการชำระล้าง เยียวยา และฟื้นฟูผู้ถูกล่วงละเมิด
- ปรับปรุงมาตรการในการคัดเลือกและระบบการอบรมผู้สมัครใจเป็นพระสงฆ์และนักบวช เพื่อไม่ตก
เป็นทาสของโลกดิจิตอล และการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ล่วงละเมิดต่อผู้บริสุทธิ์
1

- พระสังฆราชท้องถิ่นต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ปกปิด รับฟังและเยียวยาผู้รับผลกระทบ และร่วมกัน
แก้ไขฟื้นฟูปัญหาเหล่านี้ ในทุกสถาบันและทุกมิติแห่งกิจกรรมของพระศาสนจักร
• การแก้ไขที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การมุ่งมั่นที่จะกลับใจ ทั้งส่วนตัวและร่วมกัน ความสุภาพ
ถ่อมตนที่จะเรียนรู้ รับฟัง ปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีความอ่อนแอมากที่สุด (ข้อ 16)
คำจำกัดความ และขอบเขตของความหมาย
คำว่า “นักเรียน” หมายถึง เด็ก/ผู้เยาว์ หรือนักศึกษา ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งกำลังรับการศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี (เทียบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 4)
•

คำว่า “สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี” หมายถึง โรงเรียน หรือสถานศึกษาสังกัด
ฝ่ายอบรมศึกษาฯ จำนวน 15 แห่ง ที่ดำเนินการจัดการศึกษาอยู่ในเขตสังฆมณฑลราชบุรี อันประกอบด้วย
(1) โรงเรียนดรุณาราชบุรี
(2) โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
(3) โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
(4) โรงเรียนดรุณานุกูล
(5) โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
(6) โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
(7) โรงเรียนดำเนินวิทยา
(8) โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
(9) โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
(10) โรงเรียนธีรศาสตร์
(11) โรงเรียนเทพวิทยา
(12) โรงเรียนวีรศิลป์
(13) โรงเรียนอนุชนศึกษา
(14) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
(15) วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
•

หมายเหตุ - สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ไม่รวมถึงอีก 3 สถานศึกษา ที่สังฆมณฑลราชบุรี
ทำข้อตกลงให้กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์มาช่วยบริหารจัดการศึกษา อันประกอบด้วย (1) โรงเรียน
วังตาลวิทยา (2) โรงเรียนวรมงคล และ (3) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

คำว่า “บุคลากรในสถานศึกษา” หมายถึง กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับใบอนุญาต คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(2) บุคลากรที่รับค่าจ้างทุกคนในสถานศึกษา ได้แก่ ครู ผู้ช่วยสอน พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่า ย
ปฏิบัติการ แม่ครัว แม่บ้าน นักการภารโรง
(3) ผู้จัดกิจกรรมจากภายนอกในบางเวลา รวมถึง ที่ปรึกษา วิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ
•
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(4) ผู้ฝึกสอน อาสาสมัคร นิสิตนักศึกษาฝึกสอน
(5) ผูร้ ับจ้าง รวมถึง ผู้รับเหมางานต่าง ๆ ผู้ที่มาค้าขายในเขตสถานศึกษา
(6) ผูป้ กครอง ผู้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
“คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษา” ซึ่ง จะได้รับการแต่ง ตั้งจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
(1) รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิภาพของนักเรียน เป็นหัวหน้าคณะฯ
(2) ครูหัวหน้าแนะแนว เป็นเลขานุการ
(3) ครูหัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
(4) ครูหัวหน้าช่วงชั้นประถม
(5) ครูหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม
(6) ครูจิตตาภิบาล
(7) ครูพยาบาล
(8) ผู้แทนผู้ปกครอง
(9) ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (ถ้ามี)
•

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ มีดังนี้
1) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและให้การสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ส่งเสริมความปลอดภัย
กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินการหากเกิดการล่วงละเมิด
2) สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตาม เมื่อมีเหตุอันสงสัย หรือมีเหตุในการล่วงละเมิดนักเรียน
3) ดูแลอภิบาลนักเรียนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
4) จัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง จัดทำรายงานสรุปต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
5) จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดนักเรียน
6) รับฟังความเห็นของผู้ปกครอง เพื่อการวางแผนพัฒนาประจำปีเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต่อไป
“คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี” ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จาก
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
(1) ประธานฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี เป็นหัวหน้าคณะฯ
(2) ประธานคณะกรรมการอภิบาลและประกาศข่าวดีในโรงเรียน สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
(3) บาทหลวง/บุคคลที่ฝ่ายการศึกษาแต่งตั้งและมอบหมาย เป็นเลขานุการ
(4) ครู/บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ที่ผ่านการอบรมงานจิตวิทยาและงานสัง คม
สงเคราะห์ จำนวน 2-3 ท่าน
(5) ตัวแทนผู้ปกครอง หรือชุมชน
(6) ตัวแทนที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย
(7) ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา)
•
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ มีดังนี้
1) ร่วมกำหนดนโยบาย แนวทาง ข้อกำหนด หรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของเด็กนักเรียน เช่น การปฏิบัติทั่วไปของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียน การปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรของสถานศึกษาต่อนักเรียน
หรือการปฏิบัติทั่วไปของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2) การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง ความหมายของการล่วงละเมิด เหตุแห่งการล่วงละเมิด และ
ร่องรอยการถูกล่วงละเมิดต่อเด็ก ทั้งการละเมิดทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ
การปล่อยปละละเลยเด็ก การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก และการล่วงละเมิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3) เป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษา เมื่อมีการร้องขอ
เช่น การเข้าระงับเหตุที่ ทางสถานศึกษาไม่ สามารถรับมือ เองได้เพี ยงลำพัง หรือต้องการทีมช่วยเหลื อ
สนับสนุน เป็นหน่วยงานในการช่วยลงพื้นที่ เพื่อเสาะแสวงหาข้อมูลในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจดำเนินการ
ใด ๆ ต่อเหตุการณ์ละเมิด
4) ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ ช่วยในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท และเข้าถึงผู้เกี่ยวข้องต่อเหตุละเมิดทั้ง
ฝ่ายถูกกระทำ ฝ่ายผู้กระทำ รวมถึงผู้ปกครองทุกฝ่ายในฐานะนักจิตวิทยา และหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือ
ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อดำเนินการดังนี้
4.1 การค้นหาความจริง หรือการสืบสวนสอบสวน โดยผู้มีความรู้ความชำนาญ
4.2 กระบวนการคุ้มครองและป้องกัน รวมถึงการระงับเหตุเฉพาะหน้า
4.3 กระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสียหายและครอบครัว และงานด้านการแพทย์
4.4 กระบวนการคืนสู่สังคม
4.5 การป้องกันในการลดปัจจัยเสี่ยงภายในครอบครัว
5) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมก่อนที่เรื่องราว
นั้นจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือเป็นคดีความ
6) ประสานความร่วมมือกับ คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์สังฆมณฑลราชบุรี (Committee for the
Safeguarding of Minors) หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนคำปรึกษาด้านต่าง ๆ
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินการใด ๆ และกำกับดูแลการรักษาความลับของข้อมูล รวมทั้งการป้องกั นการ
เผยแพร่ข้อมูลทั้งของเด็ก ครู และผู้ปกครอง
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ข้อกำหนดในการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียนด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Professional Code of Conduct)
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ การปฏิบัติของบุคลากรต่อนักเรียนจึงต้องเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม บุคลากรของสถานศึกษา ไม่ว่าจะ
ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติต่อนักเรียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
แนวทางการปฏิบัติทั่วไปของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียน
1. ปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างมืออาชีพ มีจรรรยาบรรณและด้วยความเคารพและให้เกียรติ
2. ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
3. ใช้ความรักเมตตาในการปรับพฤติกรรมนักเรียน และไม่ใช้ความรุนแรงทุกประเภท ไม่ว่าด้วยวาจาหรือด้วย
การกระทำ โดยเฉพาะในการลงโทษนักเรียน
4. รักษาสถานภาพครูอย่างชัดเจน และไม่ติดต่อสัมพันธ์กับนักเรียนทางสื่อสังคมฉันเพื่อน เช่น ชมภาพยนตร์
เที่ยวเตร่ด้วยกัน
5. ชมเชย เสริมแรง และให้กำลังใจ และไม่ใช้วาจาในเชิงเสียดสี ดูหมิ่น ล้อเลียน หมิ่นประมาทนักเรียน
6. เฝ้าระวัง ปกป้องนักเรียนด้วยการรายงานผู้รับผิดชอบโดยเร็ว หากพบเห็นหรือรับรู้การล่วงละเมิดใด ๆ
7. ไม่ดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ หรืออยู่ในเวลาทำงาน
8. ไม่คุกคาม ทะเลาะวิวาท หรือข่มขู่บุคคลอื่นภายในบริเวณสถานศึกษา
9. ไม่ใช้สถานะบุคลากรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงของ
สถานศึกษา หรือของตนเองอันส่งผลต่อชื่อเสียงของสถานศึกษา
10. ไม่แสดงความอันเป็นเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดในตำแหน่ง คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ของตน
การปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียน
1. ศึกษาให้เข้าใจถึงขั้นตอนและข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักเรียน เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติ และริเริ่มเสนอแนะในการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. ต้องรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของนักเรียก เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กรณีเป็นที่สงสัยว่านักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในสวัสดิภาพ
3. เฝ้าระวังสอดส่องและช่วยกันสังเกตบุคคลภายนอกที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย หากพบบุคคลเช่นว่านั้น จะต้อง
แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบ
4. แจ้งผู้รับผิดชอบโดยเร็ว กรณีบุคลากรผู้ใดมีข้อสงสัยว่านักเรียนไม่มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพ หรือได้รับ
การปฏิบัติที่ผิด ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย
5. ไม่นัดพบนักเรียนในสถานที่อื่นนอกจากในสถานศึกษา รวมถึงการนัดเรียนพิเศษ โดยมิได้รับอนุมัติอย่างชัด
แจ้งจากสถานศึกษาและมีเหตุอันสมควร
6. ไม่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้สำหรับนักเรียนไปในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สวัสดิภาพของนักเรียน อาทิ ห้องน้ำสำหรับนักเรียน หรือห้องแต่งตัวสำหรับนักเรียน เป็นต้น
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พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียน
1. ไม่ปฏิบัติสิ่งใดๆ อันไม่เหมาะสมทางเพศต่อนักเรียน แม้ว่าการปฏับัตินั้นอาจจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอายุ เพศ
2. ไม่อยู่ในที่ลับตาผู้อื่นกับนักเรียนตามลำพัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็น เช่น การสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การอยู่ตาม
ลำพังดังกล่าวจะต้องอยู่ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้โดยง่าย
3. ไม่ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในเชิงอนาจาร หรือทำให้นักเรียนรู้สึกอับอาย หรือส่อไปในทางเพศสัมพันธ์
4. ไม่ปฏิบัติต่อนักเรียนโดยมีเจตนาซ่อนเร้นหรือโดยชัดแจ้ง อันส่อถึงเจตนาที่ไม่สมควรทางเพศ เช่น การ
ประพฤติในเชิงชู้สาวไม่ว่าจะอยู่ภายในบริเวณสถานศึกษาหรือไม่ก็ตาม
5. ในกรณี ท ี ่ พ บเห็ นว่า บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาคนใดมี พฤติ กรรมที ่ ไ ม่เ หมาะสมทางเพศ จะต้ อ งแจ้ง
คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษาในทันที
การสัมผัสทางกายภาพที่บุคลากรในสถานศึกษาพึงกระทำต่อนักเรียน (กรณีจำเป็น)
1. จะต้องคิดไตร่ตรองถึงเหตุจำเป็นในการสัมผัสเช่นว่านั้นอย่างมีจรรยาบรรณในฐานะครูกับศิษย์
2. จะต้องมีคำอธิบายถึงความจำเป็นดังกล่าวได้
3. จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดมิให้เป็นการกระทำอนาจารต่อนักเรียน
4. การสัมผัสดังกล่าวจะต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็น เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี และกระทำด้วยความระมัดระวัง
และอ่อนโยนโดยคำนึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียนเป็นสำคัญ
การปฏิบัติผ่านสื่อออนไลน์ของบุคลากรในสถานศึกษาต่อนักเรียน (Social Media & Online Contact)
1. แม้ว่าสถานศึกษาให้การสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์ในฐานะเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ แต่การติดต่อสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์ส่วนตัวอาจก่อให้เกิดความสับสนและความไม่เหมาะสมระหว่างนักเรียนและบุคลากรได้ ซึ่งบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาต้องพึงระวัง
2. บุคลากรในสถานศึกษาต้องทำให้แน่ใจว่า นักเรียนจะไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ส่วนตัวของตนได้ โดย
แยกสื่อออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนออกจากเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจน
3. ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามไม่อาจที่จะครอบคลุมในทุกกรณีได้ บุคลากรของสถานศึกษาจึงต้องใช้ดุลยพินิจ
ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพในการกำหนดพฤติกรรมของตนเอง
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การล่วงละเมิดเด็ก (Child Abuse)
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ทำการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
ปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากสถาบัน การศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ชั้นนำในประเทศไทย อาทิ Harrow, NIST, ISB
International School, Lasallian East Asia และ Xavier Jesuit School รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 จนได้ประเด็นสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
บุคลากรของสถานศึกษามีหน้าที่ในปกป้องคุ้มครองนักเรียนทุกคน และปฎิบัติตนให้รับผิดชอบต่อนักเรียนที่
อาจมีความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาการถูกล่วงละเมิด บุคลากรของสถานศึกษาทุกท่านต้องแจ้ง ต่อคณะกรรมการ
ปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษาเพื่อให้ทราบ และคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จะดำเนินการจัดการปกป้อง
นักเรียน รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมาย บุคลากรของสถานศึกษาจึงต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึง ประเภทและ
ความหมายของการล่วงละเมิด และร่องรอยของการถูกล่วงละเมิด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ปกป้อง และ
คุ้มครองนักเรียนได้อย่างเต็มความสามารถและทันท่วงที
ประเภทและความหมายของการล่วงละเมิดเด็ก
การล่วงละเมิดแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทมีความหมายเชิงพฤติกรรม และร่องรอยของการถูก
ล่วงละเมิด ดังต่อไปนี้
(1) การล่วงละเมิดทางร่างกาย หมายถึง การทำให้เกิดอันตราย หรือเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือ
อาจถึงแก่ชีวิตของเด็ก จากการกระทำหรือละเลยที่จะกระทำทั้งที่อยู่ในวิสัยที่พึงกระทำได้ อาจเกิดขึ้นครั้ง เดียวหรือ
เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยการกระทำดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้ความรุนแรงหรือการพยายามให้เกิดความเจ็บปวด บาดเจ็บ
หรือเป็นอันตรายต่าง ๆ หรือโดยบุคคลที่กระทำอยู่ในสถานะที่มีกำลังเหนือกว่า หรือมีอำนาจเหนือกว่าด้วยเหตุปัจจัย
ใด ๆ ก็ตาม การกระทำดังกล่าว เช่น
• การเกิดบาดแผลที่เป็นผลมาจากกระทำให้เจ็บ ด้วยการตี ตบ เตะ หยิก ข่วน ดึงผม กระทืบ และการใช้
ของแข็ง หรือของมีคมทำร้าย
• การสอนและลงโทษด้วยความรุนแรงทุกประเภท
• การประพฤติใดๆ ที่อาจทำให้เด็กเกิดแผล รอยไหม้ รอยต่างๆ ตามร่างกาย หรืออาจถึงแก่ชีวิต
• การก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านร่างกาย
• การบังคับใช้แรงงานหนักเกินกำลัง รวมทั้งการให้นักเรียนดื่มของมึนเมา สูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติด
• ร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย
- แผลฟกช้ำและรอยแนวยาวบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายได้
- การบาดเจ็บที่แสดงถึงรูปร่างของสิ่งที่ใช้ เช่น สายไฟ เข็มขัด หัวเข็มขัด ไม้ตีเทนนิส มือ
- รอยไหม้ที่อธิบายไม่ได้ โดยเฉพาะที่ฝ่าเท้า ฝ่ามือ แผ่นหลังหรือบั้นท้าย
- รอยไหม้ที่มีรูปร่างจากการใช้หัวเตาไฟฟ้า เตารีดหรือบุหรี่ ความร้อนจากการถูกจับกดในน้ำร้อน
- รอยเชือกตามแขน ขา คอหรือลำตัว การบาดเจ็บที่ขัดกับข้อมูลที่ได้จากบาดแผล
- เด็กไม่แสดงอารมณ์เมื่อเจ็บปวด เด็กหวาดระแวงเมื่ออยู่ใกล้กับใครบางคนมาก ๆ
- เด็กที่ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดตลอดเวลา
- เด็กแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงเกินกว่าสถานการณ์ อาจก้าวร้าว เซื่องซึม หรือเขินอาย
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(2) การล่วงละเมิดทางจิตใจ หมายถึง การตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลทำให้
เกิดผลเสียร้ายแรงและต่อเนื่องต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีการกระทำบางอย่างที่ก่อให้เกิด
อันตราย หรือมีโอกาสอย่างสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ จิ ต
วิญญาณ ศีลธรรม และสังคม เช่น
• การด่าว่าด้วยคำหยาบคาย การดูถูก ถากถาง เยาะเย้ยด้วยวาจา และสายตา
• การขู่ การทำให้กลัวหรือให้อาย การแสดงความรังเกียจ เฉยเมย และสร้างความโดดเดี่ยวไม่ให้ผู้อื่นคบหรือ
ยอมรับ ปล่อยให้ถูกรังเกียจ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว
• การทำให้เด็กรู้สึกไร้ค่าหรือไม่มีใครรัก ไม่ดีพอ หรือจะมีค่าต่อเมื่อเด็กทำตามความต้องการของคนอื่น
• การสั่งให้เด็กเงียบ หรือหัวเราะเยาะสิ่งที่เด็กพูดหรือลักษณะที่เด็กสื่ อสาร โดยการไม่ให้เด็กมีโอกาสแสดง
ความเห็น
• การตั้งความคาดหวัง ที่ไม่ สมกับวัยหรื อพัฒนาการของเด็ ก เช่น การปฏิบัติต่อกันเกิน ความสามารถทาง
พัฒนาการของเด็ก ตลอดจนการปกป้องเด็กมากเกินไป และการจำกัดความอยากรู้อยากเห็น และการ
เรียนรู้หรือขัดขวางเด็กไม่ให้มีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามปกติ
• การทารุณจิตใจในบางระดับที่เกี่ยวพันกับการกระทำที่โหดร้ายต่อเด็ก ในทุกประเภท แม้ว่าเกิดขึ้นเพียง
เหตุการณ์เดียวก็ตาม
• ร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางจิตใจ
− การทารุณทางจิตใจจนเป็นเหตุให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
− เด็กไม่ใส่ใจสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อพวกเขา ที่เรียกว่าพฤติกรรมตามสิ่งเร้าในด้านลบ
− เด็กพยายามทำให้คนอื่นเกลียด ซึ่งเรียกว่าพฤติกรรมการแยกตัวโดดเดี่ยว
− เด็กที่จะถูกทารุณทางจิตใจอาจสร้างพฤติกรรมในการรับความเสี่ยง เช่น การลักขโมย การกลั่นแกล้ง
และการหนีออกจากบ้าน
− การทำร้ายตัวเองหรือความผิดปกติด้านการกิน
− การขาดทักษะทางการเข้าสังคม
− การตีตัวออกห่างจากพ่อแม่หรือเพื่อน
(3) การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กหรือปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมทางเพศ ซึ่ง
เด็กไม่สามารถเข้าใจได้เต็มที่ หรือไม่สามารถให้ความยินยอม หรือเด็กอยู่ในฐานะที่ยังไม่พร้อมทางด้านพัฒนาการที่
จะให้คำยินยอมได้ หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือความเชื่อในสังคม การทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งผู้กระทำมี
อายุมากกว่าหรืออยู่ในสถานะมีความรับผิดชอบมีอำนาจเหนือเด็ก หรือได้รับความไว้วางใจจากเด็ก การล่วงละเมิด
ทางเพศไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น ผู้หญิงก็กระทำทารุณกรรมทางเพศได้ และเด็กก็สามารถ
กระทำต่อเด็กคนอื่นได้เช่นเดียวกัน การกระทำดังกล่าว เช่น
• การกระทำอนาจาร ใช้คำพูดแทะโลม การใช้สายตา คำพูดและท่าทีส่อเจตนาล่วงเกินทางเพศ การกอดจูบ
ลูบคลำ การอวดอวัยวะเพศ การเผยแพร่สื่อลามก การแตะต้องเนื้อตัว เสียดสีร่างกาย ไปจนกระทั่งข่มขืน
• การสัมผัสร่างกาย รวมถึงการล่วงละเมิด เช่น ข่มขืนกระทำชำเราหรือการใช้ปากกับอวัยวะเพศ หรือการ
กระทำโดยไม่สอดใส่อวัยวะเพศ เช่น การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง การจูบ การลูบและสัมผัสนอกเสื้อผ้า
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•

•

นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการทำโดยไม่มีการสัมผัส เช่น ให้เด็กดูหรือร่วมในการทำภาพเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
ดูกิจกรรมทางเพศ ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางด้านเพศในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือแต่งตัวให้เด็กเพื่อ
เตรียมกระทำทารุณ
ร่องรอยของการถูกละเมิดทางเพศ
− การรับรู้เรื่องเพศ พฤติกรรมหรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย
− รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ผิดปกติ
− หลักฐานการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการมีเลือดออกบริเวณปากอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
− การเดินหรือนั่งลำบาก
− การไม่ยอมเปลี่ยนชุดพละ การหวาดกลัวห้องน้ำ
− เด็กหนีออกจากบ้านและไม่มีมูลเหตุที่เจาะจง
− การไม่ชอบอยู่กับคนอื่นตามลำพัง
− การตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อย

(4) การปล่อยปละละเลย หมายถึง การบกพร่องในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการของเด็กในทุกๆ
ด้านตั้งแต่สุขภาพ การศึกษา พัฒนาการทางอารมณ์ โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในบริบทที่
ครอบครัว หรือผู้ดูแลมีความสามารถที่จะจัดหาได้ตามสมควร จนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก หรืออาจ
เกิดอันตรายต่อพัฒนาการทางร่างกาย หรือจิตใจ ศีลธรรมหรือทางสัง คม รวมถึง ความบกพร่องในการดูแลและ
ปกป้องจากภยันตรายต่างๆ อย่างเหมาะสม พฤติกรรมหรือการกระทำที่แสดงให้เห็นว่า เด็กถูกปล่อยปละละเลย เช่น
• พ่อแม่หรือคนดูแลไม่จัดหาอาหาร เสื้อผ้าและที่พักที่เหมาะสมให้ รวมถึงการไล่ออกจากบ้าน ไม่ได้ปกป้อง
เด็กจากภัยหรืออันตรายทางร่างกายและจิตใจ ไม่ได้ให้การดูแลที่เหมาะสม รวมถึงการใช้คนดูแลที่ขาด
คุณสมบัติหรือทักษะ หรือการไม่จัดให้มีการดูแลหรือรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
• การไม่สนองตอบต่อความต้องการทางร่างกายหรือจิตใจขั้นพื้นฐานของเด็ก
• การขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู้ปกครอง เช่น การทิ้งเด็กไว้ที่บ้านโดยไม่มีการดูแลเป็นระยะเวลายาวนาน
• ร่องรอยของการถูกปล่อยปละละเลย
− เด็กไม่ได้อาบน้ำ หรือหิว
− เด็กไม่อยากกลับบ้าน
− พ่อแม่ไม่ใส่ใจผลการเรียนของเด็ก
− พ่อแม่ไม่ตอบรับการติดต่อจากสถานศึกษาหลายครั้ง
− พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายไม่อยู่เป็นประจำ
− ไม่สามารถติดต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การล่วงละเมิดระหว่างนักเรียนด้วยกัน
หากบุคลากรในสถานศึกษาพบเห็น หรือทราบถึงการล่วงละเมิดระหว่างนักเรียนด้วยกัน บุคลากรท่านนั้นมี
หน้าที่แจ้งคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของนักเรียน และ
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ในกรณีที่เห็นว่านักเรียนกำลังประพฤติผิดต่อนักเรียนอีกคน บุคลากรคนนั้นมีหน้าที่ยุติการกระทำดังกล่าวด้วยความ
ระมัดระวัง ด้วยความเคารพทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่นักเรียนได้รับบาดเจ็บ ให้พานักเรียนไปส่งครูพยาบาล หากไม่ควร
เคลื่อนย้ายตัวนักเรียน ให้แจ้งครูพยาบาลในทันที
ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา สังเกต เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดนักเรียน ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา เมื่อพบเหตุสงสัยว่ามีการล่วงละเมิด หรือพบร่องรอยการถูกล่วงละเมิด ต้องดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนในทันที บุคลากรของสถานศึกษาผู้พบเห็นกรณีนี้ ควรสังเกต
พฤติกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการล่วงละเมิดเด็ก หากแน่ใจว่ายังไม่มีเหตุให้เกิดอันตรายแก่เด็ก
นักเรียนในขณะนั้น บุคลากรท่านนั้นต้องแจ้ง เหตุการณ์นั้นพร้อมรายละเอียดต่อคณะกรรมการปกป้องคุ้มครอง
นักเรียนระดับสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการในทันที
(2) กรณีร้ายแรงที่อาจเกิดอันตรายกับนักเรียน รวมถึงการทำร้ายตัวเอง บุคลากรของสถานศึกษาผู้พบเห็น
กรณีนี้ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. หาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายเบื้องต้น
2. ถ้าจำเป็น ให้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนแสดงความเห็นอกเห็นใจ รับฟังอย่างตั้งใจ และไม่ตัดสิน
3. ชักชวนและนำนักเรียนไปส่งต่อให้แก่ครูพยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของสถานศึกษา
4. รายงานเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษาในทันที
ขั้นตอนในการแจ้งเหตุสงสัยและดำเนินการเมื่อมีการล่วงละเมิดต่อนักเรียน
ขั้นตอนที่ 1 : การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บุคลากรของสถานศึกษาคนที่พบเห็นจะต้องแจ้งและขอคำปรึกษาจากครูแนะแนวอย่างเร็วที่สุด หากครู
แนะแนวไม่อยู่ให้แจ้งต่อครูหัวหน้าช่วงชั้น หรือหากผู้สงสัยว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดเป็นบุคลากรของสถานศึกษาให้รายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาที่มีระดับสูงขึ้นอย่างน้อย 1 ขั้น หากเป็นผู้อำนวยการให้รายงานต่อผู้รับใบอนุญาต หรือหากเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตให้รายงานต่อฝ่ายอบรมศึกษาของสังฆมณฑลฯ
2. ครูแนะแนวหรือครูที่ได้รับมอบหมายจะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องรายงาน และในกรณีที่
จะต้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม จะต้องแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่ครูหัวหน้าระดับชั้นพร้อมกันด้วย ในกรณีที่นักเรียน
กำลัง ตกอยู่ ในภยัน ตราย ครูแนะแนวพิจารณาว่า นักเรียนจะควรอยู่ ในการดู แ ลของสถานศึก ษาหรือไม่ หรือ
จำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจำจังหวัด (พม.) โรงพยาบาล หรือควรได้รับคำปรึกษาแนะนำจากนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น
3. ครูแนะแนวจะต้องดำเนินการแจ้ง เรื่องดัง กล่ าวถึง คณะกรรมการปกป้องคุ ้ม ครองนั กเรียนระดั บ
สถานศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการและรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป
4. ในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษา ในการเสาะ
แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) สัมภาษณ์บุคลากรของสถานศึกษาตามที่เห็นสมควร รวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(2) ปรึกษากับบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสืบสวนถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียนที่เคยมีใน
สถานศึกษา
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(3) พูดคุยกันระหว่างครูประจำชั้นและนักเรียน เพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียน
และเหตุการณ์ อาจรวมถึงการวาดแผนภาพและมีการสร้างเรื่องสมมุติเข้ามาประกอบเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(4) สังเกตพฤติกรรมเมื่อนักเรียนอยู่ในห้องเรียน
ขั้นตอนที่ 2 : การพิจารณาและตัดสินใจในการดำเนินการ
1. แจ้งเหตุการณ์ที่เป็นห่วงกังวล หารือกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
2. ประเมินความสามารถของบุคลากรสถานศึกษาในการจัดการกับสถานการณ์นั้น กรณีร้ายแรงหรือเกิน
กว่าความสามารถของบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือ ให้เสนอต่อผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ปกป้องคุ้มครองนักเรียนฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
3. ปรึกษากับที่ปรึกษาของสถานศึกษา หรือทนายความ ก่อนที่จะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงาน
สอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดี ในกรณีที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
4. ประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สภาทนายความประจำจังหวัด ในกรณีที่ต้องการคนกลางในการ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท หรือการขอรับคำปรึกษาในบางกรณีที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยประสานงานสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด
5. ทำรายงานแจ้งกับคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
6. ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์และแนวทางในการดำเนินการ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา หรือควรเป็นเรื่องของหน่วยงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยหรือไม่นั้น แล้วแต่กรณีและความ
จำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนระดับสถานศึกษา สามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ
ให้เหมาะสมในแต่ละกรณีได้ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นลำดับแรก
ขั้นตอนที่ 3 : การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อเนื่อง
1. จัดให้มีแผนการและความช่วยเหลือแก่ครูประจำชั้น กำหนดบทบาทหน้าที่และเวลาร่วมกับผู้ปกครอง
2. ติดต่อกับนัก เรี ยนและผู้ ปกครองอย่ างต่อ เนื ่อง ให้ความช่วยเหลือ สนับ สนุนและเสนอแนะอย่ า ง
เหมาะสม
3. ให้ครูในสายชั้นของนักเรียน และครูประจำชั้นช่วยเหลือนักเรียนตามแผนภายในกำหนดเวลา
4. ติดต่อกับนักบำบัดหรือจิตแพทย์ และขอคำปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการและขั้นตอนจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะได้รับการเยียวยาและปรั บ
พฤติกรรมจนเข้าสู่สภาวะปกติ
ข้อห้าม คือ ห้ามมิให้บุคลากรของสถานศึกษาโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน หรือสื่อสารสนเทศใด
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนและผู้ปกครอง หรือเพื่อแสวง
ประโยชน์การฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย
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ภาคผนวก
กฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองผู้หญิง ผู้เยาว์ เด็ก และผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศ มีดังนี้
1. ข่มขืน กระทำชำเรา
มาตรา 3 (18) การกระทำชำเรา หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช
อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น
มาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้น
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี
ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 400,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 ได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุ
ระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 บาท ถึง 400,000 บาท
ถ้าการกระทำผิดตามวรรค 1 ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทำ
ความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15
ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 เป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่
กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่
กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้ง ให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงาน
อัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้
มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7
ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 ถึง 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 หรือวรรค 2 ได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือ
จำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 หรือวรรค 2 ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรื อโดยใช้อาวุธ
หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน
ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรค 1 ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี กระทำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่า
13 ปีแต่ยังไม่เกิน 15 ปีโดยเด็กนั้นยินยอม ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการ
คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำ หรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแทนการลงโทษก็
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ได้ ในการพิจารณาของศาล ให้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต
นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระทำความผิดและเด็กผู้ถูกกระทำ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำความผิดกับ เด็ก
ผู้ถูกกระทำ หรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระทำด้วย
ในกรณีที่ได้มีการดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำ หรือ ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็กแล้ว ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าการคุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวไม่สำเร็จ ศาลจะ
ลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ในการพิจารณาของศาล ให้
คำนึงถึงเหตุตามวรรค 5 ด้วย
มาตรา 277 ทวิ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 277 วรรค 1 หรือวรรค 2
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง
400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ตรี ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 วรรค 3 หรือมาตรา 277 วรรค 4 เป็นเหตุ ให้
ผู้ถูกกระทำ
(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต
2. อนาจาร
มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะ
เพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง
400,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 2 ได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวั ตถุ
ระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 บาท ถึง 400,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 2 ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วม
กระทำความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 เป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 หรือวรรค 2 ผู้กระทำได้กระทำโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลัง
ประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวาง
โทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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ถ้าการกระทำผิดตามวรรค 1 หรือวรรค 3 เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่น ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000
บาท ถึง 400,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 4 เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7
ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 4 หรือวรรค 5 ได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือ
จำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 4 หรือวรรค 5 ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ
หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้อ
ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต
มาตรา 280 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 278 หรือมาตรา 279 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง
400,000 บาท
(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
มาตรา 280/1 ถ้ า ผู ้ ก ระทำความผิ ด ตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 278 หรื อ มาตรา 279 ได้
บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรับตนเองหรือผู้อื่น
ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนี่งในสาม
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรค 1 เผยแพร่หรือส่ง ต่อซึ่ง ภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำ
อนาจารที่บันทึกไว้ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 281 ความผิดตามมาตราดังต่อไปนี้ เป็นความผิดอันยอมความได้
(1) มาตรา 276 วรรค 1 และมาตรา 278 วรรค 2 ซึ่งเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรส ถ้ามิได้เกิดต่อหน้า
ธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
(2) มาตรา 278 วรรค 1 ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึง
แก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระทำแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 285 และมาตรา 285/2
มาตารา 282 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือ
หญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ผู้กระทำต้องระวาง
โทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 30,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ผู้กระทำต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 40,000 บาท
ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหาต่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรค
สาม หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรค
สาม แล้วแต่กรณี
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มาตรา 283 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือ
หญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 40,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปี ผู้กระทำต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 14,000 บาทถึง 40,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิ น 15 ปี ผู้กระทำต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ 10 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือ
วรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก วรรคสอง หรือ
วรรคสาม แล้วแต่กรณี
มาตรา 283 ทวิ ผู้ใดพาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็
ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรคแรก หรือ
วรรคสองแล้วแต่กรณี
ความผิดตามวรรคแรก และวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี เป็นความผิดอันยอมความ
ได้
มาตรา 284 ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจ
ครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่
2,000 บาท ถึง 20,000 บาท
ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษแช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น ความผิดตามมาตรานี้
เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา 285 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิมาตรา 277 ตรี มาตรา
278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็นการกระทำแก่บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ญาติสืบสายโลหิต ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ
หรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์ หรือในความอนุบาล หรือผู้อยู่ใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด ผู้กระทำต้อง
ระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม
มารตรา 285/2 ถ้าการกระทำความผิ ดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี
มาตรา 278 หรือมาตรา 279 เป็นการกระทำแก่บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองอันเนื่องมาจากเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้
มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน คนเจ็บป่วย คนชรา สตรีมีครรภ์ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิด ชอบ
ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม
มาตรา 286 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี และปรับไม่เกิน
400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
(1) ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น
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(2) รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี
(3) บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือใช้อำนาจครอบงำผู้อื่น หรือรับผู้อื่นเข้าทำงานเพื่อการค้าประเวณี
(4) จัดให้มีการค้าประเวณีระหว่างผู้ซึ่งค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ
(5) ปกปิดหรืออำพลางแหล่งที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการค้าประเวณี
(6) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีหรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือ หลายคนเป็นอาจิณ และไม่
สามารถแสดงที่มาของรายได้ในการดำรงชีพของตน
(7) ขัดขวางการดำเนินการของหน่วยงานที่ดูแลในการป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ หรือให้การศึกษาแก่ผู้ซึ่ง
ค้าประเวณี ผู้ซึ่งจะเข้าร่วมในการค้าประเวณี หรือผู้ซี่งอาจได้รับอันตรายจากการค้าประเวณี
ความในวรรค (2) และ (6) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดซึ่งพึงได้รับตามกฎหมายหรือตาม
ธรรมจรรยา
มาตรา 366/1 ผู้ใดกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศ
ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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(ตัวอย่าง)
คำสัญญาของบุคลากรโรงเรียนในการปฏิบัติต่อนักเรียน
ก่อนที่ข้าพเจ้า .............................................................................................. จะเข้าทำหน้าที่ให้แก่โรงเรียน
ข้าพเจ้าขอให้คำสัญญาว่า ตลอดเวลาที่ปฏิบัติง านที่โรงเรียน ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการปกป้องและ
คุ้มครองนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน และจะให้

ความร่วมมือในทุกกระบวนการและขั้นตอนของนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กของโรงเรียน
2. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าไม่เคยถูกไล่ออก และไม่เคยกระทำหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการล่วงละเมิ ด
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก
3. ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า การเคารพในเกียรติของเด็กและสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในฐานะครู ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง อาสาสมัคร ครูผู้
ฝึกสอน ผู้บรรยายพิเศษ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการของโรงเรียน
4. ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและให้เกียรตินักเรียนทุกคน
เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้รับการปกป้องและคุ้มครองที่เหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรียน รวมทั้งจะเป็นแบบอย่างใน
ความประพฤติที่ดี
5. ข้าพเจ้าจะสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนบนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และจะไม่ยินยอมให้มีการเกิดความเสี่ยงหรือมีภยันตรายอันจะทำลายความมั่นใจของนักเรียนหรือทำให้
นักเรียนได้รับความกดดันอันนำไปสู่การล่วงละเมิดนักเรียน
6. ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการกระทำผิด หรือความผิดพลาดใดของข้าพเจ้า หากมีหลักฐาน
พิสูจน์ไ ด้ว่าการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อนักเรียนของข้าพเจ้านั้นกระทบถึง สิทธิหรือก่อให้เกิดการล่วงละเมิดใดๆ
ต่อนักเรียน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลายมือชื่อ .....................................................
( .................................................................. )
วันที่ .......................................
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