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โรตารีมีประวัติอันยาวนานในการใหบริการแกเยาวชน ในแตละปมี

คนหนุมสาวมากกวา 300,000 คนมีสวนรวมในโปรแกรมของโรตาร ี

เชน อินเทอรแรคท เยาวชนแลกเปลี่ยนและไรลา โปรแกรมพ่ีเลี้ยง

ของสโมสรและภาคความพยายามในการใหภูมิคุมกันโรค โปรแกรม

การอบรม การทํางานโครงการรูหนังสือและความคิดรเิริม่อ่ืน ๆ 

มากมายยังชวยคนหนุมสาวหรือพลเมืองกลุมเสีย่งอ่ืน ๆ ดวย 
 
นาเสียดายท่ีไมมีองคกรหรือโปรแกรมใดท่ีไมมีความเสีย่งท่ีจะเกิด

วิกฤตการณหรือการคุกคาม ซึ่งสามารถและเกิดข้ึนไดแมจะอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดเูหมือนจะดีท่ีสดุ ผูคุกคามมักจะหาตําแหนงท่ี

เก่ียวกับการสอน การเปนท่ีปรึกษา หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ซึ่งใหโอกาส

ในการเขาถึงเด็ก ๆ หรือวัยรุน  สวนผูอ่ืนท่ีมีความมุงมั่นในการ

ทํางานกับเยาวชนบางครั้งรูสึกเปนการยากท่ีจะเช่ือวามีผูใหญบาง

คนท่ีจะใชความเช่ือมั่นท่ีมีตอพวกเขาในทางท่ีผิด ดังน้ัน จึงมิได

สังเกตเห็นสัญญาณอันตราย โรตารียึดถือการปกปองเยาวชนอยาง

จริงจังและเช่ือมั่นในสมาชิกท่ีจะสงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีปลอดภัย

ซึ่งจะปองกันการคุกคามและเพ่ือตอบสนองดวยความเหมาะสมเมื่อ

มีเหตเุกิดข้ึน 

 

ถอ้ยแถลงเรื่องการประพฤตปิฏิบตัิสาํหรบัการ

ทาํงานกบัเยาวชน 

ถอยแถลงในการประพฤติปฏิบัติใหหลักการเบ้ืองตนท่ีจะตองใชเมื่อ

ทํางานกับคนหนุมสาวในตําแหนงใด ๆ ก็ตาม 
 

โรตารีสากลพยายามอยางย่ิงยวดเทาท่ีจะสามารถทําไดในการ

สรางสรรคและบํารุงรักษาสภาวะแวดลอมท่ีปลอดภัยตอเยาวชน

ทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คูครองของ

โรแทเรียนและอาสาสมัครอ่ืนๆ จะตองปกปองเด็กๆ และเยาวชน

ท่ีติดตอดวยและปกปองพวกเขาจากการคุกคามทางกาย ทางเพศ

และจิตใจ 

หลักการน้ีจะตองปฏิบัติตามท่ัวท้ังโรตารี ท้ังโดยภาค สโมสร 

สมาชิกโรตารี และอาสาสมัครอ่ืน ๆ ในทุกระดับ ท้ังในเอกสาร 

โปรแกรม และการสื่อสารกับบิดามารดาและผูปกครอง 
 
โรตารีสงเสรมิถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏบัิติสาํหรับการทํางาน

กับเยาวชนในนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดใหความปลอดภยัของคนหนุม

สาวมีความสําคญัเปนลําดับแรกของเรา ซึ่งตองการใหภาคและ

สโมสรปฏิบัตติามกฎหมาย และกระบวนการปกปองเยาวชนใน

ทองถ่ิน และเพ่ือกําหนดความคาดหวังในการตอบสนองตอความ

หวงใยหรือการกลาวหาใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน นโยบายเหลาน้ีใชกับ

กิจกรรมหรือโปรแกรมใด ๆ ของโรตารีท่ีเก่ียวของกับเยาวชน 
 
นโยบายของเยาวชนแลกเปลี่ยนกลาวถึงความเสี่ยงเพ่ิมเติมท่ีมีใน

โปรแกรม กระบวนการรับรองของภาคจะจดัใหมีการปองกันเปน

พิเศษ และสงเสรมิความสม่ําเสมอของภาคท่ีเปนพันธมิตรในการมี

สวนรวมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาคตองแสดงถึงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในการรับรองท้ังหมดท่ีมีอยูในประมวลนโยบายของ 

โรตารี สวนท่ีเก่ียวกับการปกปองเยาวชนและการแลกเปลี่ยน

เยาวชนของโรตาร ีขอรายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับขอกําหนดใน

การรับรองไดท่ี youthexchange@rotary.org 
 
การนํากระบวนการท่ีไวตอความรูสึกมาใชและการทําตามคําแนะนํา 

จะชวยปกปองท้ังผูมีสวนรวมในโปรแกรมและอาสาสมัคร และทํา

ใหโปรแกรมสามารถประสบความสําเรจ็ตามพันธกิจและ

วัตถุประสงค การควบคุมในระดับภาค ผานนโยบายการปกปอง

เยาวชน และการควบคุมท่ีคลายคลึงกันในระดับสโมสร 

 แสดงใหเห็นถึงพันธสัญญาของโรตารีตอเยาวชน 

 ปองกันเหตุการณในการคุกคามหรือบรรเทาผลกระทบ 

 ปกปองความสําเร็จของโปรแกรมเยาวชนในระยะยาว 

 สรางเสริมความเขมแข็งในความเช่ือมั่นของผูมีสวนรวมและ

ครอบครัว 

 

คาํแนะนาํในการปกป้อง 
และคุม้ครองเยาวชน 
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เขา้ใจคาํศพัท ์ 

คําศัพทบางคําจะถูกใชในแนวทางพิเศษตลอดท้ังเลมของเอกสารน้ี 

จึงมีความสําคัญท่ีจะตองเขาใจคําศัพทเหลาน้ีเพ่ือใหเขาใจอยางแจม

แจงถึงวิธีการสรางนโยบาย แผนการอบรมและกระบวนการ

ตอบสนองท่ีสมบูรณแบบ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเหลาน้ีและ

คําศัพทอ่ืน ๆ ท่ีผูคนในพ้ืนท่ีของทานอาจจะใชเพ่ือการพูดคุย

เก่ียวกับเรื่องเหลาน้ีและเก่ียวกับแนวความคิดเพราะหัวขอเหลาน้ี

อาจจะยากตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังน้ันจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่งท่ีทุกคนจะมีความเขาใจคาํศัพทเหมือนกัน มีความสบายใจ

และมั่นใจท่ีจะใชคําศัพทเหลาน้ันเพ่ืออธิบายพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสม หรือการคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึนได คําแนะนําน้ีจะอธิบาย

ถึงคําศัพทเหลาน้ีในรายละเอียดมากข้ึนในบทตอ ๆ ไป 
 
อาสาสมัคร (Volunteer) — ผูใหญคนใดก็ตามท่ีเก่ียวของกับ

กิจกรรมเยาวชนของโรตารีท่ีมีปฏสิัมพันธโดยตรงกับคนหนุมสาว 

ไมวาจะเปนการดูแลหรือไมก็ตาม สําหรับโปรแกรมเยาวชนของ 

โรตารีแลวอาสาสมัครหมายรวมถึง 

 เจาหนาท่ีเยาวชนแลกเปลีย่น และกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน

ของสโมสรและภาค 

 ท่ีปรึกษาโปรแกรม 

 สมาชิกและผูท่ีมิใชสมาชิกพรอมท้ังคูครองท่ีติดตอกับผูรวม

โปรแกรมในระหวางการทํากิจกรรม หรือการเดินทางออกนอก

สถานท่ีหรือผูท่ีรับสงผูรวมโปรแกรมไปรวมงาน 

 บิดามารดาผูอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนและผูใหญอ่ืน ๆ ท่ีพัก

อาศัยอยูในบานของครอบครัวอุปถัมภ รวมท้ังลูกหลานและ

สมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัวอุปถัมภ 

 ศิษยเกาโปรแกรมเยาวชนท่ีชวยในการบริหารงานโปรแกรม

เยาวชน 
 
ผูรวมโปรแกรมเยาวชน (Youth program participant) — 

ใครก็ตามท่ีมสีวนในโปรแกรมเยาวชนของโรตารีไมวาจะเปนเด็ก

หรือผูใหญ 
 
ผูท่ีฝาฝนกฎ ผูกระทําผิด (Offender) — ใครก็ตามท่ีมุงมั่นจะ

คุกคามหรือลวงละเมิด คําศัพทอ่ืน ๆ ท่ีใชอธิบายผูท่ีฝาฝนกฎคือ ผู

ลา ผูคุกคาม ผูกอกวน หรือเฒาหวังู 
 

ผูท่ีถูกกลาวหา (Accused person) — บางคนท่ีถูกกลาวหาวา

คุกคามหรือลวงละเมิดอาจถูกเรียกวาผูท่ีถูกกลาวหา ในขณะท่ี

เรื่องราวยังคงอยูในระหวางการสอบสวน 
 
การคุกคามทางความรูสึก ทางกาย หรือ คําพูด (Emotional, 

psychological, or verbal abuse) — การใชความกลัว การ

ทําใหอับอายหรือการโจมตดีวยวาจาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของอีก

ฝายหน่ึง ตัวอยางเชน การปฏิเสธบุคคล การหามปรามบุคคลจาก

การพัฒนาความสัมพันธทางสังคมตามปกติ และถอยแถลงท่ีดูถูก

หรือเยยหยันตามบุคลิกลักษณะ เชน อายุ ชาติพันธุ เช้ือชาติ สีผิว 

ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม 

เพศ เพศวิถี และอัตลักษณทางเพศ 
 
การคุกคามทางกาย (Physical abuse) — การสัมผัสรางกายซึ่ง

มุงหมายท่ีจะทําใหเกิดความเจ็บปวด บาดแผล หรือความทุกข

ทรมาน หรืออันตรายอ่ืน ๆ ทางรางกาย 
 
การละเลย (Neglect) — การละเวนท่ีจะใหอาหาร ท่ีพักพิง หรือ

ยา หรือความเอาใจใสทางอารมณท่ีจําเปนตอความเปนอยูท่ีด ี
 
การยินยอม (Consent) — การตัดสินใจโดยสมัครใจ รับรู และได

รับทราบขอมลูในการมสีวนเก่ียวของในกิจกรรมหรือพฤติกรรม 
 
การคุกคามทางเพศ (Sexual abuse) — การมสีวนเก่ียวของใน

หรือการเตรียมการโดยนัย หรือแสดงออกอยางเปดเผยเก่ียวกับการ

กระทําทางเพศ  หมายรวมถึงการกดดันใครคนหน่ึงใหกระทําการ

ทางเพศเพียงคนเดียว หรือมีสวนรวมทางเพศโดยตรงกับอีกบุคคล

หน่ึง ไมจํากัดวาจะอายุหรือเพศใดโดยการบังคับ หรือไมบีบบังคับ 

หรือกับใครบางคนท่ีไมสามารถจะยินยอม กิจกรรมทางเพศใด ๆ 

ระหวางผูใหญตามกฎหมายกับผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะหรือผูมีสวน

รวมโปรแกรมท่ีเปนเยาวชน หรือกิจกรรมทางเพศท่ีไมไดเห็นพอง

กันท้ังสองฝายระหวางเพ่ือน ถือเปนการคุกคามทางเพศ การ

คุกคามทางเพศหมายรวมถึงการฝาฝนกฎท่ีไมเก่ียวของกับการ

สัมผสั เชน ความใครท่ีเกิดจากการมองดูกามกิจของผูอ่ืน การแอบ

ติดตาม การลวงละเมดิทางอิเล็กทรอนิกส หรือการแสดงใหเยาวชน

ไดเห็นสิ่งของท่ีเก่ียวกับเพศหรือลามกอนาจาร 
 
การลวงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) — การจูโจม

ทางเพศ คําขอเก่ียวกับการกระทําทางเพศหรือการกระทําดวยวาจา

หรือทางกายในลักษณะทางเพศซึง่ไมพึงประสงคหรือบงช้ีไปท่ีบุคคล
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ซึ่งไมเตม็ใจหรือไมอาจยินยอม ซึ่งอาจจะเปนทางกาย หรือวาจา 

หรือแมแตเกิดข้ึนในรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน 

ขอความทางโทรศัพทมือถือ หรือบนสื่อทางสังคม  ในบางกรณ ีการ

ลวงละเมิดทางเพศมากอนการคุกคามทางเพศหรือถูกใชโดยผูลา

ทางเพศเพ่ือทําใหบางคนชินตอสิ่งท่ีนารังเกียจหรือการทําใหชินตอ

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ตัวอยางของการลวงละเมิดทางเพศ มีอาทิ 

 ช่ือเลนหรือเรื่องตลกขบขันทางเพศ การอางอิงถึงการกระทํา

ทางเพศ การซุบซิบนินทาเก่ียวกับชีวิตทางเพศของบุคคลหน่ึง 

หรือการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับทางเพศ ความบกพรองทาง

เพศ หรือความสามารถทางเพศของบุคคล 

 การใหของขวัญเปนการสวนตัวหรือของขวัญที่เปนความลบั 

รวมถึงของขวัญที่มีลักษณะทางเพศ 

 การแสดงความคิดเห็นทางวาจาหรือถอยแถลงที่มีลักษณะ

ทางเพศ 

 แสดงสิ่งของหรือรูปภาพที่บอกเปนนยัทางเพศ 

 ขอใหมีการกระทําเร่ืองเพศ 

 การชําเลืองมอง หรือผิวปากฉันทชูสาว 

 การสัมผัสทางกายอยางไมเหมาะสม เชน ตัง้ใจจะสัมผัส 

 ภาษาหรืออากัปกริยาที่แสดงออกอยางลามก 

 การแสดงความคิดเห็นที่สปัดนหรือสบประมาท 
 
การเตรียมการเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) — การทํา

ใหเกิดความสัมพันธทางความรูสึกกับบางคนเพ่ือลดการตอตานหรือ

ไดรับความไววางใจ โดยมีเจตนาจะลวงละเมิดทางเพศ 
 
การเตรียมการลอลวงชุมชน (Community Grooming) — 

การจัดการโดยใชเลหเหลี่ยมหรือทําใหผูอ่ืนเช่ือและคดิวาผูท่ีฝาฝน

กฎมีความหวงใย เมตตาและเปนท่ีนับถือ เพ่ือท่ีจะทําใหสมาชิกของ

ชุมชนละเลยสญัญาณเตือนถึงพฤติกรรมของนักลา 
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ผูนําท่ีมีความชํานาญสําคัญยิ่งตอการสรางสภาวะแวดลอมท่ีมุงเนน

ความสําคญัในความปลอดภยัของเด็ก การปกปองและคุมครอง

เยาวชนเปนความรับผดิชอบของผูใหญทุกคนท่ีเก่ียวของกับ

โปรแกรมเยาวชน แตการปฏิบัติตามนโยบายของโรตารีสากลและ

ภาคข้ึนอยูกับความระมดัระวังของผูวาการภาค ประธานโปรแกรม

ของภาค เจาหนาท่ีปกปองและคุมครองเยาวชนของภาค นายก

สโมสรและประธานโปรแกรมเยาวชนของสโมสร พวกเขาควรจะ

ประสานความพยายามท่ีจะยกระดับความตระหนักในประเด็นความ

ปลอดภัยของเยาวชน และพัฒนา รวมถึงดําเนินวิธีการปฏิบัติ

เก่ียวกับการปกปองคุมครองเยาวชน 
 

ผูว่้าการภาค 

ผูวาการภาครับผิดชอบในการกํากับดูแลและจัดการโปรแกรมของ

ภาคซึ่งรวมถึงโปรแกรมและกิจกรรมของเยาวชนท้ังหมด ประธาน

คณะกรรมการของภาค และอาสาสมัครอ่ืน ๆ ท่ีดูแลโดยผูวาการ

ภาค และตองรายงานตอผูวาการภาค เน่ืองจากลักษณะของ

โปรแกรมเยาวชนมีความละเอียดออน ผูวาการภาคจะตองไดรับการ

อบรมเก่ียวกับการปกปองคุมครองเยาวชนใหครบถวน ตาม

ขอกําหนดของเลขาธิการโรตารี ผูวาการภาคยังควรใชเวลากอนท่ี

จะทําหนาท่ีในการเรียนรูเก่ียวกับโปรแกรมตาง ๆ ท่ีภาคมสีวนรวม

ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 
ผูวาการภาคมีหนาท่ีรับผดิชอบในการ 

 สรางหลักประกันวาภาคมีนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชน

ท่ีสอดคลองกับประมวลนโยบายของโรตารีสําหรับโปรแกรม

เยาวชนทุกโปรแกรม รวมท้ังเยาวชนแลกเปลี่ยน และมผีูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถ่ินท่ีจะตรวจสอบวามีความ

สอดคลองกับกฎหมายทองถ่ิน 

 ทํางานกับคณะกรรมการภาคเพ่ือใหมั่นใจวามีการทําตาม

นโยบายท่ัวท้ังภาค และขอกลาวหาเก่ียวกับการคุกคามหรือ 

การลวงละเมดิทุกเรื่อง และวิกฤตการณอ่ืน ๆ ไดรับการจดัการ

อยางเหมาะสม 

 หากจําเปน ตองเขามาแทรกแซงการจัดการโปรแกรมเยาวชน 

ถึงแมวาจะไดมอบหมายความรับผดิชอบเหลาน้ันใหแก

เจาหนาท่ีของภาคและสโมสรไปแลว 

 แตงตั้งคณะกรรมการหรือกระบวนการในการพิจารณา

พฤติกรรมขอกลาวหาทางกฎหมายและการตัดสินอยางใกลชิด 

แมวาจะไมเก่ียวของโดยตรงกับการฝาฝน การปกปองและ

คุมครองเยาวชน ซึ่งอาจจะ หรือมฉิะน้ัน ทําใหไมมีคณุสมบัติ

ของการเปนอาสาสมัครในการทํางานกับเยาวชน  
 

ประธานโปรแกรมภาค (District Program Chairs) 
ในแตละป ผูวาการภาคจะแตงตั้งประธานโปรแกรมเยาวชนในแต

ละโปรแกรมท่ีภาคมสีวนรวม หรือแตงตั้งซ้ํา ประธานโปรแกรมจะ

ดูแลสอดสองและช้ีแนะกิจกรรมโปรแกรมในระดับสโมสรและภาค 

และทําหนาท่ีเปนทรัพยากรและผูติดตอสําหรับสโมสร ประธาน

สามารถทําหนาท่ีไดหลายป  อยางไรก็ตาม การมีแผนรับชวงงานท่ี

มีประสิทธิภาพเปนกุญแจสาํคัญสูการจัดการโปรแกรมท่ีมเีอกภาพ 
 
ประธานโปรแกรมเยาวชนของภาคควรจะ  

 รูเรื่องเก่ียวกับนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของภาคและ

ของโรตารสีากลท้ังหมด การดาํเนินโปรแกรมและทําใหมั่นใจวา

โปรแกรมของภาคและสโมสรทําตามขอกําหนดของนโยบายทุกขอ 

 ชวยเหลือเก่ียวกับการอบรมสโมสร การคัดเลือกและคัดกรองผู

มีสวนรวม ลอจิสติกสของโปรแกรม และการจัดการความเสี่ยง 

 สรางระบบการสนับสนุนท่ีมีประสทิธิภาพสําหรับเยาวชน และ

สงเสริมใหพวกเขารายงานและจัดการกับความทาทายตาง ๆ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 สื่อสารกับผูตดิตอในประเทศและระหวางประเทศเก่ียวกับความ

ทาทาย และความสําเร็จของโปรแกรม และทําหนาท่ีเปนผู

ประสานงานระหวางสโมสร 

 ประสานงานกับเจาหนาท่ีปกปองและคุมครองเยาวชนของภาค 

(หรือผูวาการภาค) เพ่ือตอบสนองการกลาวหาเก่ียวกับการ

คุกคาม การลวงละเมิดหรือวิกฤตการณอ่ืน ๆ ในทันทีทันใด

อยางท่ัวถึง  

ความรบัผิดชอบของผูน้าํ 
และตาํแหน่งตา่ง ๆ 
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 แจงใหผูวาการภาคทราบเก่ียวกับกิจกรรมโปรแกรมเยาวชนอยู

เสมอ 
 
ภาคไดรับการสงเสริมใหกําหนดบทบาทท่ีปรึกษาใหแกประธาน

โปรแกรมคนเกา เพ่ือใหพวกเขายงัคงใชประสบการณและความรูใน

กิจกรรมเยาวชนตอไป อาจจะยกยองบทบาทเชนน้ีอยางเปน

ทางการหรือไมเปนทางการก็ได 
 
 
การวางแผนรับชวงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผูวาการภาคควรจะวางแผนเพ่ือความตอเนื่องเมื่อแตงต้ัง

คณะกรรมการ เพราะตองมคีวามรูและประสบการณพิเศษในการ

บริหารงานโปรแกรมเยาวชน ดังนั้น จึงแนะนําเปนอยางย่ิงวา

ภาคควรใชแผนการสืบทอดผูนําท่ีมาจากความเชี่ยวชาญของ

กรรมการท่ีมีประสบการณและพัฒนาผูนําภายในคณะกรรมการ 

ควรจะเตรียมแผนงานสําหรับชวงเวลาทับซอน เพ่ือใหประธาน

โปรแกรมเยาวชนท่ีจะเขามาทําหนาท่ีไดเรียนรูกระบวนการและ

นโยบายสําคัญจากผูท่ีทําหนาท่ีกอนหนา 
 
 

เจา้หนา้ที่ปกป้องและคุม้ครองเยาวชนของภาค 

(District Youth Protection Officer) 
โรตารีสากลแนะนําเปนอยางยิ่งวาผูวาการภาคควรแตงตั้งเจาหนาท่ี

ปกปองและคุมครองเยาวชนเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย

สําหรับโปรแกรมเยาวชนท้ังหมด เจาหนาท่ีควรเปนทรัพยากรท่ี

เก่ียวกับการคุกคาม การลวงละเมดิและความเสี่ยงตลอดจน

วิกฤตการณอ่ืน ๆ บุคคลผูน้ีควรมปีระสบการณในวิชาชีพในเรื่อง

การใหคําแนะนํา งานสังคมสงเคราะห กฎหมาย  การบังคับใช

กฎหมาย หรือการพัฒนาเด็ก 
 
เจาหนาท่ีปกปองและคุมครองเยาวชนควรจะ 

 สอดสองดูแลการเปลีย่นแปลงของกฎหมายแหงชาติและ

กฎหมายทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการปกปองเยาวชนเพ่ือทําให

นโยบายและวิธีปฏิบัติงานของภาคทันสมัยอยูเสมอ รวม 

ท้ังการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับนโยบายของโรตารสีากล  

และแจงแกผูวาการภาคและประธานโปรแกรมภาคเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงน้ัน 

 ทํางานกับภาคและสโมสรเพ่ือแจงสมาชิกโรตารเีก่ียวกับภาระ

ผูกพันในการปกปองเยาวชน 

 ยืนยันวามีการใชมาตรการในการคัดกรองท่ีเหมาะสมกับ

โปรแกรมเยาวชนทุกโปรแกรม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

ของโรตารีและกฎหมายทองถ่ิน  

 ควบคุมการคดัเลือกสมาชิกโรตารแีละอาสาสมคัรท่ีมิใชสมาชิก 

และทําใหมั่นใจวามเีอกสารหลักฐานในการคัดกรองอาสาสมคัร

อยางเหมาะสม 

 ทําใหมั่นใจวามีการจดัอบรมท่ีเหมาะสมแกสมาชิกโรตารี 

อาสาสมัครอ่ืน ๆ และผูรวมโปรแกรมเยาวชนและบิดามารดา  

 ดูแลการจัดการอยางเหมาะสมในเรื่องการกลาวหา การลวง

ละเมิด หรือวิกฤตการณอ่ืน ๆ และปกปองผลประโยชนของทุก

คนท่ีเก่ียวของ 

 ทํางานกับผูวาการภาคเพ่ือเก็บรักษาบันทึกท่ีเปนความลับ

เก่ียวกับการกลาวหาในเรื่องการคกุคาม การลวงละเมิดหรือ

วิกฤตการณอ่ืน ๆ และผูท่ีถูกหามมิใหทํางานกับเยาวชนตามท่ี

ระบุในนโยบายของโรตารีสากล  

 ทําใหมั่นใจวามีการใชขอหามเหลาน้ันในแตละป แมวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงผูนํา 
 
ในบางครั้ง มีสิ่งท่ีไมคาดคิดเกิดข้ึน เชน แผนดินไหวอยางรุนแรง 

รถไฟชนกัน การกอการราย ความไมสงบภายในหรือการกระทําท่ี

รุนแรงในโรงเรียน เจาหนาท่ีปกปองและคุมครองเยาวชนควรจะ

พิจารณาสิ่งท่ีภาคจะทําในสถานการณฉุกเฉินเหลาน้ี และภาคควร

จะทําใหผูรวมโปรแกรมมีความปลอดภัยสูงสุดอยางไร และทุกฝาย

ท่ีมีความสําคัญ เชน บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผู

รวมโปรแกรมจะไดรับแจงอยางไร  
 

นายกสโมสร ประธานโปรแกรมสโมสร และ

เจา้หนา้ที่สโมสรอ่ืน ๆ 

นายกสโมสรมีหนาท่ีรบัผิดชอบโดยรวมในการดําเนินงานและ

ประสานงานกิจกรรมเยาวชนของสโมสร ดวยการสนับสนุนจาก

กรรมการสโมสร 
 
นายกและคณะกรรมการของสโมสรควรจะ 

 รูเก่ียวกับนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของโรตารีและ

ภาคท้ังหมด การดําเนินโปรแกรมท่ีมีผลบังคับใช และทําให

มั่นใจวาโปรแกรมของสโมสรตรงตามขอกําหนดของนโยบาย  

 ดําเนินการอบรม คัดกรอง ระบบการจัดการขอมูลและ

ทรัพยากรของโปรแกรม และกระบวนการจัดการความเสี่ยง

ตามท่ีกําหนด  
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 ติดตอกับผูมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนอยางสม่ําเสมอเพ่ือ

ขอรับขอมูลยอนกลบัเก่ียวกับโปรแกรม  

 ประสานงานกับประธานโปรแกรมเยาวชนของภาคและ

เจาหนาท่ีปกปองคุมครองเยาวชนของภาคเพ่ือตอบสนองตอขอ

กลาวหาเก่ียวกับการคุกคาม การลวงละเมิด และวิกฤตการณ

อ่ืนๆ โดยทันทีทันใดอยางท่ัวถึง 
 

บทบาทหนา้ที่ของทุกคน 

การสนับสนุนท่ีเขมแข็งและการจดัการโปรแกรมเยาวชนท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ัวทางสโมสรเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะเปนหลักประกันวา 

ไดดําเนินการตามนโยบายการปกปองเยาวชนท้ังหมด รวมท้ังวิธีการ

ปฏิบัติของภาค นโยบายของโรตารีสากล กฎหมายและขอบังคับใน

ทองถ่ิน อาสาสมัครทุกระดับของสโมสรและเจาหนาท่ีของโปรแกรม

ทุกคนตองเขาใจถึงนโยบายของโรตารีและภาค และทํางานกับ

นายกสโมสรเพ่ือสื่อสารในทันทีเก่ียวกับความกังวลในการปกปอง

คุมครองเยาวชนแกผูนําภาค และ/หรือ ผูบังคับใชกฎหมายใน

ทองถ่ิน 
 
ผูท่ีไดยอมรับ ถูกตดัสิน หรือเปนท่ีรูกันวามีสวนเก่ียวของกับการ

คุกคามทางเพศหรือการลวงละเมดิทางเพศแกผูมสีวนรวมใน

โปรแกรมหรือเยาวชน ไมมสีิทธ์ิท่ีจะเปนสมาชิกโรตารี แมวาจะ

กระทําอาชญากรรมเหลาน้ีมานานแลวก็ตาม อาสาสมัครคนใดท่ี

ยอมรับ ถูกตัดสิน หรือมิฉะน้ัน เปนท่ีรูกันวาเก่ียวของกับการ

คุกคามทางเพศ หรือการลวงละเมดิทางเพศ หรือการกระทํา 

อ่ืน ๆ ท่ีฝาฝนพฤติกรรมมาตรฐานซึ่งเปนท่ียอมรับกันในชุมชน ตอง

ถูกหามมิใหทํางานกับเยาวชนท่ัวท้ังโรตาร ี
 
 
พนักงานของโรตารีสากล 

พนักงานท่ีสํานกังานเลขาธิการโรตารีสากลสนับสนุนภาคในการ

ทํางานกับอินเทอรแรคท ไรลาและเยาวชนแลกเปลี่ยน และชวย

ภาคและสโมสรในเร่ืองเกี่ยวกับการปกปองและคุมครองเยาวชน 

บทบาทหนาท่ีของสํานักเลขาธกิารคือสงเสริมการใชนโยบาย 

โรตารี ชวยภาคในการสื่อสารกับเพ่ือนผูรวมโปรแกรมใน

ตางประเทศ ทําใหมั่นใจวาไดมีการรายงานแกผูบังคับใช

กฎหมายในทองถิน่ ชวยในการตอบขอซักถามของสื่อ และให

คําแนะนําท่ัวไปแกสโมสรและภาคท่ีเผชิญสถานการณท่ี

ยากลําบากท่ีเกี่ยวของกับผูรวมโปรแกรม 
 
 
ติดตอกับพนักงานโดยตรงเมื่อมีคําถามเก่ียวกับนโยบายของ 

โรตารีสากล หรือเพ่ือขอความชวยเหลือกับสื่อสัมพันธไดท่ี 

youthprotection@rotary.org 
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นโยบายการปกป้องและคุม้ครองเยาวชน 

ภาคโรตารีแตละภาคท่ีมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนจะตองสราง

กระบวนการและนโยบายท่ีสอดคลองกับประมวลนโยบายของ 

โรตารี และถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบัติในการทํางานกับ

เยาวชนของโรตารี ซึ่งรวมถึงแนวทางสําหรับการเดินทางท่ีโรตารี

อุปถัมภของเยาวชน 
 
 
แมวาภาคของทานตองการพัฒนานโยบายการปกปอง

คุมครองเยาวชนขึ้นมานโยบายหนึ่งสําหรับโปรแกรมเยาวชน

ท้ังหมด จงจําไววา แตละโปรแกรมมลีักษณะเฉพาะท่ีเปน

เอกลักษณซ่ึงจะตองพิจารณา ตัวอยางเชน โปรแกรมเยาวชน

แลกเปลี่ยนของโรตารีกําหนดใหภาคตองทําตามขอกําหนดใน

การรับรองของโรตารีสากลกอนท่ีจะเขารวมในโปรแกรมได  

(ดูประมวลนโยบายของโรตารีขอท่ีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน

เยาวชน) 
 
 
นโยบายโปรแกรมเยาวชนจะตองไมเพียงแตรวมถึงกระบวนการ

ปกปองและคุมครองเยาวชนท่ีจําเปน หากยังตองใหแนวทางการ

ดําเนินโปรแกรมโดยท่ัวไปใหมากข้ึนเพ่ือท่ีอาสาสมัคร ผูรวม

โปรแกรม และครอบครัวของผูรวมโปรแกรมทุกคนจะเขาใจถึง

ความคาดหวังอยางเต็มท่ี นโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของ

ภาคควรจะใหความสนใจกับความเสี่ยงท่ีเล็งเห็นได ควรพิจารณา

ความเสีย่งท่ีเก่ียวของกับสภาวะแวดลอมของโปรแกรมควบคูไปกับ

แผนงานในการลดความเสี่ยง จงพิจารณาสิ่งท่ีสมาชิกโรตารี

จําเปนตองรูในการดําเนินโปรแกรมเยาวชนใหสอดคลองกับ

นโยบายของโรตารสีากล และใหการอบรมตามน้ัน 
 
นโยบายการปกปองและคุมครองเยาวชนของภาคท่ีมีประสิทธิภาพ

จะรวมถึง 

 ถอยแถลงนโยบายท่ีรวมถึงถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบัต ิ

ในการทํางานกับเยาวชนของโรตาร ี

 กระบวนการท่ีเปนหลักประกันวาสโมสรทําตามขอกําหนดของ

ภาคและโรตารสีากล 

 หลักเกณฑและกระบวนการในการคัดกรองและคัดเลือก

อาสาสมัคร 

 กระบวนการสําหรับการอบรมอาสาสมัครท่ีทํางานกับเยาวชน 

 กระบวนการในการสนับสนุนดานเครือขายและทรัพยากรแกผู

รวมโปรแกรม 

 ระบบการจัดการเอกสารของโปรแกรมและเก็บรักษาบันทึกท่ี

เปนความลบั 

 แนวทางในการรายงานและสืบสวนการคุกคามหรือการลวง

ละเมิดท่ีนาสงสัย ขอกลาวหาและเหตุการณท่ีไดรับการยืนยัน 

 นโยบายเก่ียวกับระเบียบวินัยท่ีกลาวถึงบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรม

ไมเหมาะสม 

 กระบวนการในการจัดการวิกฤตการณ รวมท้ังแผนงานการ

สื่อสาร 

 นโยบายวิธีเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสและขอมูลสวนตัวของ

อาสาสมัครและผูมีสวนรวมอยางปลอดภัย 

 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการ

เดินทางของผูรวมโปรแกรม รวมท้ังความคาดหวังในการควบคมุ

และสอดสองดูแล 

 
 
ภาคโรตารีแตละภาคมีหนาท่ีรับผดิชอบท่ีจะทําให

มั่นใจวาทุกสโมสรทําตามนโยบายของโรตารีและกฎหมาย

ทองถ่ิน การไมปฏิบัตติามขอบังคบัอาจจะทําใหเกิดผลท่ีตามมา

อันรุนแรงซึ่งรวมถึงการเพิกถอนสมาชิกภาพของบุคคลหรือ

สารตราตั้งของสโมสร หรือระงับกิจกรรมโปรแกรมท้ังหมดของ

ภาค 
 

 
 
พิจารณาตัวอยางนโยบายการปกปองและคุมครองเยาวชน

ของภาค (ภาคผนวก ก) นโยบายจะแตกตางกันไปตาม

ประเภทและขนาดของโปรแกรมเยาวชน และกฎหมายท่ีใช

ควบคุมในทองถิ่น จงพิจารณากฎหมายท่ีมีผลกระทบตอการ

ดําเนินโปรแกรมและรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนเขาไวในนโยบาย

ของภาค 
 

กระบวนการปกป้องและ 
คุม้ครองเยาวชน 
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การคดัเลือกและคดักรองอาสาสมัคร 

ไมมีวิธีการคัดกรองอาสาสมัครแบบใดท่ีจะสามารถลบลางความ

เปนไปไดในการคุกคามและลวงละเมิด แตกระบวนการท่ีละเอียดถ่ี

ถวนสามารถบงช้ีผูสมัครท่ีมีประวัติการประพฤติปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 

และยับยั้งผูท่ีอันตรายจากการสมคัรหรือไดประโยชนจากการเขาถึง

เยาวชนได กระบวนการคดักรองและคัดเลือกท่ีเขมงวดมีความหมาย

ตอผูสมัครท่ีมศีักยภาพตามท่ีทานมุงมั่น เพ่ือการปกปองเยาวชนและ

ใหความมั่นใจแกผูรวมโปรแกรม บิดามารดาและสมาชิกอ่ืน ๆ ใน

ชุมชน วาทานทําทุกสิ่งท่ีเปนไปไดเพ่ือทําใหเด็ก ๆ ปลอดภยั ระดับ

ของการคัดกรองท่ีเหมาะสมอาจจะเพ่ิมความหลากหลาย ข้ึนอยูกับ : 

 ตําแหนงของอาสาสมคัร และตําแหนงน้ันมีอํานาจโดยตรง 

ตอโปรแกรมเยาวชนและความเปนอยูท่ีดีของผูรวมโปรแกรม

หรือไม 

 จํานวนหรือความถ่ีของการตดิตอกับผูรวมโปรแกรม ตั้งแตเปน

ครั้งคราว นานๆ ครั้ง ไปจนถึงสม่าํเสมอ หรืออยางมีนัยสาํคัญ  

 ประเภทของการติดตอ เชน การมปีฏิสัมพันธกลุม การ

ควบคุมดูแลขามคืน หรือติดตอกับบุคคลท่ีมไิดควบคมุดูแล 
 
ตัวอยางเชน ครอบครัวอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนถูกคดักรองอยาง

ละเอียดถ่ีถวนมากกวาครสูอนพิเศษท่ีเปนอาสาสมัครในกลุมท่ี

โรงเรียนประถมในทองถ่ิน กฎหมายทองถ่ินอาจจะกําหนดวิธีปฏิบัติ

ในการคัดเลือกท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได เชน การตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมสําหรับอาสาสมัครท่ีเก่ียวของกับการพักคางแรม  

ตรวจสอบกับเจาหนาท่ีกฎหมายในทองถ่ินหรือองคกรท่ีใหบริการ

เยาวชนอ่ืน ๆ เพ่ือดูวาชุมชนของทานมีมาตรฐานในการดูแลท่ี

มากกวาขอกําหนดข้ันต่ําของโรตารีหรือไม 
 
ควรมีมาตรการในการคัดกรองท่ีเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับกิจกรรม

ทุกประเภทท่ีใหบริการแกเยาวชน การคัดกรองท่ีสมบูรณแบบเปน

สิ่งสําคญัยิ่งสําหรับกิจกรรมท่ีอนุญาตใหผูใหญ (สมาชิกโรตารหีรือ

อาสาสมัครท่ีมิใชโรตารี) ตดิตอกับเยาวชน เชน เยาวชน

แลกเปลีย่น อยางมีนัยสําคัญและไมมีการกํากับดูแล 
 
กระบวนการคดักรองและคัดเลือกดังตอไปน้ีมุงหมายจะให

ทํางานรวมกันเพ่ือเปดเผยขอมลูเก่ียวกับความกังวลท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนได และควรจะปฏิบัติกับผูใหญทุกคนท่ีเปนอาสาสมัครใน

โปรแกรมเยาวชนท่ีบริหารจัดการโดยสโมสรและภาค 
 

การสมัครท่ีเปนลายลักษณอักษร ใบสมัครจะตองรวมถึง 

 รายละเอียดการตดิตอของผูสมัคร 

 จดหมายรับรองสวนตัว และรายละเอียดการติดตอของผูรับรอง 

 ถอยแถลงวาผูสมัครไมเคยถูกตัดสนิวากระทําความผิดทาง

อาญา หรือมีขอกลาวหาท่ีอยูในระหวางการพิจารณาท่ีเก่ียวของ

กับการคุกคามหรือลวงละเมดิ 

 สวนท่ีอธิบายถึงขอกลาวหาเก่ียวกับการคุกคามหรือลวงละเมดิ

ในอดีต 

 การสละความรับผิดท่ีลงนามแลว 

 คําอนุญาตแกสโมสรหรือภาคใหสามารถตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม หรือรับการยืนยันวาผูสมคัรจะรับและสงการ

ตรวจสอบดวยตนเอง 
 
มีตัวอยางใบสมัครสาํหรับอาสาสมคัรท่ีทานสามารถปรับใชให

เหมาะสมในภาคผนวก ค จงพิจารณาสอบถามผูสมัครเก่ียวกับ

ความสนใจและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวกับตําแหนงงานอาสา และ

ประสบการณในการทํางานกับเยาวชนดวย 

 
 

หาดูเรื่องท่ีเจาะจงประเด็นในใบสมัครท่ีอาจจะ

ตองการการตดิตามหรือคําอธิบายเพ่ิมเตมิ เชน ความสนใจมาก

เปนพิเศษในการทํางานกับคนหนุมสาว (โดยเฉพาะอยางยิ่งในอายุ

หรือเพศท่ีชัดเจน) ชวงวางในการจางงาน การยายท่ีอยู 

บอย ๆ หรือการละเวนท่ีจะกรอกใบสมัครใหครบถวน ถึงแมวา

เรื่องเหลาน้ีไมจําเปนตองบงช้ีถึงความเสี่ยง จงอยากลัวท่ีจะ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหมั่นใจวาทานมิไดมองขามความ

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
 
 
การสัมภาษณ  สมาชิกโรตารีทุกคนท่ีมีหนังสือรับรองทางดาน

วิชาชีพในการทํางานกับเยาวชนหรือประสบการณในโปรแกรม

เยาวชนของโรตาร ีควรจะทําการสัมภาษณแบบพบปะกัน 

ทําตามรายการคําถามท่ีเก่ียวของซึ่งกําหนดไวและ

สอบถามอาสาสมัครท่ีคาดหวังดวยคําถาม

เดียวกัน ไมวาพวกเขาจะมคีวามคุนเคยกับ

โปรแกรมหรือกับโรตารีก็ตาม ไมเพียงแตมัน

เปนเรื่องสําคญัท่ีอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนจะตอง

พ่ึงพาได ใหการสนับสนุนและมีความอดทนเทาน้ัน พวกเขา

ตองมวิีจารณญาณท่ีดี แสดงออกถึงความเขาใจในขอบเขต
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ท่ีเหมาะสมระหวางผูใหญและคนหนุมสาว และแสดงใหเห็นถึง

ความมุงมั่นในการดําเนินตามนโยบายปกปองและคุมครองเยาวชน 
 
 

 
การสอบถามผูสมัครตรง ๆ วาพวกเขาเคยคุกคาม

หรือทําราย/ปลุกปล้ําเด็กหรือผูใหญหรือไม อาจเปนเรื่องท่ีไม

สบายใจ แตการทําเชนน้ันเปนการเนนความสําคญัวาสโมสร

หรือภาคของทานจริงจังกับเรื่องการคุกคามและการลวงละเมดิ 

จงใหความสนใจวาผูสมัครตอบอยางไร หากพวกเขาปกปอง

ตัวเองหรือตอบไมตรงประเด็น ทานอาจจะตองการพิจารณาดู

ประวัติของบุคคลน้ีใหมากข้ึน คําตอบงาย ๆ และหนักแนนวา 

ไม อาจเปนคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม หาก

ผูสมคัรไมสบายใจกับคําถาม ใหเพียงบอกงาย ๆ วาการถาม

ตรงๆ เปนการสกัดก้ันท่ีมีประสิทธิภาพอยางคาดไมถึงในการคัด

กรองผูคนท่ีมีแนวโนมวาจะอันตราย หารือกับผูเช่ียวชาญดาน

การปกปองเยาวชนในทองถ่ินเพ่ือบงช้ีแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

ในการเสนอหัวขอน้ีเพ่ือการพูดคุย และคําตอบท่ีเปนไปได

ประเภทใดท่ีอาจจะตองมีการตดิตามเพ่ิมเติม 
 

 
การตรวจสอบจดหมายรับรอง ทานสามารถตรวจสอบจดหมาย

รับรองทางโทรศัพทหรือแบบพบปะกัน ใชชุดคําถามท่ีเปนมาตรฐาน

วา ผูรับรองรูจักกับผูสมัครนานเพียงใดและในการปฏิบัติหนาท่ีใด 

พวกเขาเช่ือวาผูสมคัรมีคณุสมบัตดิีสําหรับการทํางานกับเยาวชน

หรือไม และพวกเขามีขอคดัคานในการแนะนําผูสมคัรใหเปน

อาสาสมัครของโปรแกรมเยาวชนหรือไม ดูตัวอยางแบบฟอรมการ

รับรองท่ีภาคผนวก ค และดตูัวอยางคําถามท่ีแนะนําในการถาม

ผูรับรองท่ีภาคผนวก ง 
 
จงอยาละเวนการตรวจสอบการรบัรองเพียงเพราะวาผูสมัครเคยมี

สวนเก่ียวของในโรตารี หรือเคยทํางานเปนอาสาสมัครใหแกองคกร

ท่ีใหบริการเยาวชนอ่ืน  เรายังคงแนะนําใหทานติดตอกับผูรับรอง

อยางนอย 3 ราย พวกเขาไมควรจะเปนสมาชิกในครอบครัวของ

ผูสมคัร หรือเปนสมาชิกโรตารไีดไมเกินหน่ึงคน บันทึกวันท่ีท่ี

สนทนาและสรุปคําตอบของอาสาสมัครในแตละคําถาม 
 
  

 
จงใหความสนใจหากทานพบกับผูรับรองท่ีลังเลจะมี

สวนรวม ใหขอมลูท่ีขัดแยงกับสิ่งท่ีผูสมัครตอบ พยายามหลบ

เลี่ยงเมื่อถูกถามบางคําถามเฉพาะเรื่อง ดูเหมือนจะไมรูจัก

ผูสมคัรดมีากนักและมีความสัมพันธในระยะสั้นหรือผิวเผินกับ

ผูสมคัร บางขอจากสิ่งเหลาน้ีเปนคําตอบท่ีนาสนใจและควรจะ

ไดพูดคยุอยางละเอียดกับผูสมัคร 
 

 
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและการตรวจสอบบันทึก

อาชญากรรม การตรวจสอบประวัติเปนสวนสําคัญในนโยบาย

ปกปองเยาวชนใด ๆ ก็ตาม เพราะการตรวจสอบจะขัดขวาง

ผูกระทําความผดิและตรวจพบผูกระทําความผิดท่ีรูจัก องคกร

ใหบริการชุมชนมากมายกําหนดใหมีการตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมของอาสาสมคัรท่ีเปนผูใหญทุกคนท่ีจะทํางานกับ

เยาวชน แมวาโปรแกรมน้ันจะไมเก่ียวของกับการเขาถึงคนหนุมสาว

แบบท่ีควบคุมไมได 
 
การตรวจสอบมักจะถูกจัดการโดยหนวยงานรัฐบาล โดยมคีาใชจาย

เพียงเล็กนอย แตในบางเรื่องเปนการจัดการโดยบริษัทเอกชน ใน

บางกรณี กฎหมายทองถ่ินหามมิใหบุคคลท่ี 3 ทําการตรวจสอบ

ประวัติของอาสาสมัคร  ในกรณีเชนน้ัน อาจจะเปนไปไดท่ี

อาสาสมัครจะขอตรวจสอบประวัติของตนเองและมอบเอกสาร

หลักฐานท่ีมีรายละเอียดแกสโมสรหรือภาค หากเปนไปไดตาม

กฎหมายท่ีจะกําหนดใหมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยวิธี

ใดก็ได ใหใชกระบวนการคัดกรองและสอดสองดูแลเปนตัวเลือก ซึ่ง

รวมถึงการเพ่ิมการควบคุมการตดิตอของบุคคลกับผูรวมโปรแกรม

ตรวจสอบการรับรองอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิ สัมภาษณอาสาสมัครให

ละเอียดถ่ีถวนมากข้ึน และเพ่ิมถอยแถลงเพ่ิมเติมในใบสมคัรของ

อาสาสมัครเก่ียวกับการทํางานของบุคคลกับโปรแกรมเยาวชน และ

ความเหมาะสมของบทบาทอาสาสมัคร 
 
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของอาสาสมัครอยางละเอียดถ่ี

ถวนทุก 2 ป เปนเรื่องดีท่ีสุด และยังเปนการดีท่ีสุดหากไดรวมเอา

การตรวจสอบประวัติในเรื่องดังตอไปน้ี หากเปนไปได : 

 การคนหาบันทึกอาชญากรรมจากรัฐ จังหวัด หรืออาณาเขต

หลาย ๆ แหง 

 การตรวจสอบการระบุตัวตนท่ีรัฐบาลออกให 

 การตรวจสอบนามแฝง  

 การตรวจสอบเขตอํานาจศาลในทุกพ้ืนท่ีท่ีผูสมัครอาศัยอยู

ในชวง 7 ปท่ีผานมา  

 การคนหาหลักฐานลายน้ิวมือในระดับชาต ิ
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จงอยาวางใจในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

แตเพียงอยางเดียว ควรจะเปนหน่ึงในหลาย ๆ เครื่องมือท่ีจะ

สามารถบอกทานไดวาอาสาสมัครน้ันเหมาะสมกับตําแหนงใน 

การทํางานกับเยาวชนหรือไม บุคคลอันตรายและแมแตผู

คุกคามท่ีกระทําการซ้ําแลวซ้ําเลา อาจจะไมมีประวัติ

อาชญากรรม  หากไมเคยถูกจับไดและไมเคยถูกตัดสินลงโทษ 
 

 
การไปเย่ียมท่ีบาน ตองมีการไปเยี่ยมครอบครัวท่ีรับเปนผูอุปถัมภ

นักเรียนแลกเปลีย่นกอนและในระหวางการแลกเปลี่ยน และอาจจะ

ตองไปเยี่ยมโดยไมมีการเตือนหรือแจงใหทราบลวงหนาในเวลาอัน

สั้นเพ่ือประเมินสภาพชีวิตความเปนอยูประจําวัน 
 
การพิจารณาอ่ืน ๆ การเปนอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนของ 

โรตารีเปนเอกสิทธ์ิมิใชสิทธ์ิ เจาหนาท่ีของสโมสรและภาคมีหนาท่ี

รับผิดชอบท่ีจะคัดเลือกเฉพาะอาสาสมัครท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไว พวกเขาควรจะประเมินอยางละเอียดถ่ีถวนและสม่ํา 

เสมอถึงความเหมาะสมของผูใหญท่ีจะติดตอแบบไมมีการกํากับดูแล

กับเยาวชนอยางมีนัยสําคัญ รวมท้ังโรแทเรียน โรทาแรคเทอร 

สมาชิก ครอบครัวของสมาชิกโรตารี และสมาชิกท่ีมิใชโรตารีอ่ืน ๆ 

พวกเขายังควรท่ีจะพิจารณาทุก ๆ แงมุมของกระบวนการคัดเลือก 

รวมท้ังการสมัคร การสัมภาษณ การตรวจสอบประวัติ และการ

ตรวจสอบการรับรอง ในระหวางกระบวนการคดัเลือก อาสาสมัคร

ผูใหญท่ีไมเตม็ใจจะไดรบัการคดักรองควรจะถูกกีดกันออกไปจาก

โปรแกรมเยาวชนของโรตาร ี
 
 
โรตารีสากลหามมิใหบุคคลท่ียอมรับ ถูกตัดสิน หรือมิเชนนั้นถูก

พบวามีสวนเกี่ยวของในการคุกคามหรือลวงละเมิดทางเพศจาก

การมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชน (ประมวลนโยบายโรตารีใน

สวนของการปกปองและคุมครองเยาวชน) แตละภาคควร

พิจารณาในแงของกฎหมายและวิธีปฏิบัติในทองถิ่น มีการ

กลาวหาหรือถูกตัดสินโทษอ่ืน ๆ อะไรท่ีทําใหขาดคุณสมบัติใน

การเปนอาสาสมัคร ตัวอยางเชน ภาคอาจจะกีดกนัผูท่ีถูกตัดสนิ

วามีความผิดในเร่ืองความไมเหมาะสมทางการเงินของบุคคลจาก

บทบาทในการเขาถึงกองทุนภาค ภาคควรจะพิจารณาอยาง

ใกลชิดถึงการทําผิด เชน การลักขโมย การฉอโกง หรือการขับรถ

ภายใตอิทธิพลของสุราหรือยาเสพติด  นอกจากนี้ การกําหนด 
  

 
กระบวนการในการจัดการกับความขัดแยงหรือผลของการ

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยังเปนความคิดท่ีดีอีกดวย 
 
 
โรตารีสงเสรมิใหภาคพัฒนากระบวนการคัดกรองแบบเปนทางการ

ใหนอยลงสําหรับผูใหญท่ีจะตดิตอกับผูรวมในโปรแกรมเยาวชนไม

บอยและมิใชโดยตรง ตัวอยางเชน หากนักเรียนแลกเปลีย่นไดรับ

เชิญใหไปคางคืนหรือใชเวลาในชวงวันหยุดกับครอบครัวของเพ่ือนท่ี

โรงเรียน แตละภาคควรใชการพิจารณาในการอนุญาต การ

เตรียมการน้ันใหเปนไปตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติในทองถ่ิน  
 

การอบรมอาสาสมัคร 

นโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนท่ีเขมแข็งอาจจะลมเหลวได

หากอาสาสมัครไมไดรับการอบรมอยางเหมาะสม การอบรมเปน

เรื่องสําคญั ไมเพียงเพราะเปนการสอนอาสาสมัครวาพวกเขาควรจะ

ชวยทําใหเยาวชนปลอดภยัอยางไร แตยังเพ่ือจะเปนการสื่อสารและ

สรางพันธะในการปกปองเยาวชน 
 
อาสาสมัครทุกคนควรจะเรียนรูเก่ียวกับเรื่องดังตอไปน้ี 

 ผูคุกคามทางเพศมีพฤติกรรมอยางไร และวิธีท่ีพวกเขาใชเลห

เหลี่ยมกับผูอ่ืน 

 วิธีการตระหนักรูถึงการคุกคามและการลวงละเมิด 

 วิธีการประพฤติปฏิบัติในแนวทางท่ีทําใหผูรวมโปรแกรมไมรูสึก

วาไมสบายใจ 

 วิธีการท่ีอาสาสมัครจะสามารถปกปองตนเองจากขอกลาวหาผดิ 

ๆ โดยการทําตามคําแนะนําในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสม  

 วิธีการท่ีจะตระหนักถึงพฤติกรรมการเตรียมการเพ่ือ

วัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) และการตอบสนอง 

 วิธีการรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมดิท่ีถูกกลาวหา หรือ

ตองสงสัย หรือการประพฤติปฏิบัติท่ีทําใหเกิดความกังวลแก

ผูนําภาคและโรตารสีากล 
 
เพ่ือท่ีจะใหการอบรมมีประสิทธิภาพ การอบรมจําเปนตองเจาะจง

ประเด็น สม่ําเสมอ และนําไปใชไดกับโปรแกรมและบทบาทของ

อาสาสมัคร 
 
จงออกแบบการอบรมท่ีเจาะจงประเด็นของแตละบทบาทใน

โปรแกรม และรวมเอาขอมลูเก่ียวกับการคุกคาม การลวงละเมดิ 

และการปองกันวิกฤตการณเอาไวในทุกวาระ ใชรูปแบบหลาก 

หลายท่ีเหมาะกับความตองการในการเรยีนรูของอาสาสมัคร (แบบ
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ออนไลน แบบพบปะกัน สิ่งพิมพ เปนตน) ทําใหมั่นใจวาอาสาสมัคร

รูถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธทางกาย อิเล็กทรอนิกส

และคําพูด ในระหวางผูใหญกับเยาวชน และระหวางเพ่ือนรวมงาน 
 
ภาคควรจะจัดทําเน้ือหาใหเหมาะสมเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม 

นโยบาย และลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของโปรแกรม  การสราง

คําอธิบายท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทท่ีสําคัญของโปรแกรมยัง

จะเปนประโยชนมาก เชน เจาหนาท่ีปกปองคุมครองเยาวชนของ

ภาค ประธานโปรแกรมภาค และท่ีปรึกษาโรตารีเพ่ือทําใหมั่นใจวา

สมาชิกโรตารีและอาสาสมัครอ่ืน ๆ เขาใจหนาท่ีรับผิดชอบของพวก

เขากอนท่ีจะรับบทบาท และมีพันธะสัญญาในการปฏิบัติตาม

ขอบังคับไดครบถวน 
 
 
 

หากมีเหตุการณท่ีเก่ียวของกับเยาวชนเกิดข้ึนหรือ

หลีกเลี่ยงไดอยางหวุดหวิด อาจจะเปนการบงช้ีวาตองมีการ

อบรมเพ่ิมเติม การอบรมสามารถเปนเครื่องมืออันสําคญัสําหรับ

การตอบสนองตอเรื่องท่ีกังวล การตระหนักถึงแนวโนมใหม ๆ ท่ี

อาจจะเปนอันตรายตอความปลอดภัยของผูรวมโปรแกรม หรือ

การแบงปนวิธีปฏิบัติและการสนับสนุนท่ีดีท่ีสดุ 
 
 

การตรวจสอบและการกาํกบัดูแล 

การสรางวัฒนธรรมแหงความสํานึกในความรับผดิชอบ โดยการ

ควบคุมดูแลอาสาสมัครและผูรวม

โปรแกรมอยางใกลชิดสามารถชวยใหคน

หนุมสาวปลอดภยัและปองกันการ

กลาวหาผดิ ๆ เมื่อผูคนรูวาพวกเขาถูก

กํากับดูแลสอดสอง พวกเขามักจะมี

ปฏิสัมพันธในทางท่ีไมเหมาะสมนอยลง 

ทานจึงตองมีแผนงานในการสอดสองดูแลโปรแกรมเยาวชน ไมวาจะ

ทําโดยการไปเยี่ยมแบบไมมีกําหนดการเพ่ือสังเกตกิจกรรมของ

สโมสรอินเทอรแรคท หรือการพักแรมของไรลา หรือการไปเยี่ยม

ครอบครัวเยาวชนแลกเปลี่ยน ควรพิจารณาเรื่องตาง ๆ เชน 
 
เอกสาร การเก็บรักษาบันทึกการไปเยี่ยมใหดีเปนเรื่องท่ีสําคัญ 

รวมถึงเวลาท่ีไปถึงและออกจากสถานท่ีน้ัน  มีใครอยูบางและสรุป

การสังเกตการณ  
 

จัดกําหนดการสําหรับการสังเกตการณหรือการเย่ียมให

หลากหลาย เปนการดีท่ีสุดท่ีจะทําการสังเกตการณท้ังแบบท่ี

วางแผนเอาไวและไมไดวางแผน จงหลีกเลี่ยงการสรางรูปแบบท่ี

สามารถคาดเดาไดเพราะพวกเขาอาจจะไมยอมใหทานเห็นสภาพ

โปรแกรม หรือปฏสิัมพันธของอาสาสมัครและเยาวชนท่ีแทจริง 
 
พิจารณาสภาวะแวดลอม กําหนดวาสถานท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัยสําหรับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนท่ีน่ันหรือไม 
 
ใหความสนใจเปนพิเศษกับกจิกรรมท่ีมีความละเอียดออน  ทําให

มั่นใจวาอาสาสมัครและเยาวชนทําตามนโยบายเก่ียวกับเรื่องท่ี

ออนไหว เชน การเตรียมเรื่องท่ีนอน และการใชหองนํ้าหรือสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการอาบนํ้า 
 
ตรวจสอบการกํากับดูแลของผูใหญใหเพียงพอ ตรวจสอบวามี

ผูใหญนอยท่ีสดุในจํานวนท่ีเหมาะสมเขารวมและมสีวนเก่ียวของ 
 
สังเกตการมีปฏิสมัพันธ ทําการยนืยันวาคนหนุมสาวและผูใหญ

ประพฤติปฏบัิติอยางเหมาะสม เขาแทรกแซงหรือยืนยันโดยใช

เอกสารสําหรับการประพฤติปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม และทําตาม

กระบวนการท่ีไดเขียนไวในนโยบายหลังจากสังเกตการณ 
 
ขอขอมูลตอบกลับ เปนการยากท่ีจะสังเกตกิจกรรมหรืองาน

ท้ังหมด จงพัฒนาแนวทางท่ีผูเขารวมและอาสาสมัครสามารถสง

ความคิดเห็นของพวกเขามาใหทาน การสํารวจแบบไมตองแสดงช่ือ

และแมแตการสนทนาอยางไมเปนทางการสามารถท่ีจะใหความรูสึก

ไดวาทําตามนโยบายและวิธีปฏิบัตหิรือไม 
 
การใหความเห็น หากทานพบเห็นพฤติกรรมอันไมเหมาะสม จง

ปฏิบัติทันทีเพ่ือหยุดความประพฤติน้ัน และสงเสริมใหเกิดความ

ประพฤติท่ีดีอยูเสมอ  
 

การสนบัสนุนของผูมี้ส่วนร่วม 

ผูมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารีควรจะเขาถึงเครือขาย

การสนับสนุนและทรัพยากรขอมูลขาวสาร 
 
การตระหนักถึงการคุกคามและลวงละเมดิ คนหนุมสาวตองไดรับ

ขอมูลท่ีเหมาะสมกับอายุซึ่งจะชวยพวกเขาในการรับรู และตอตาน

การคุกคามและลวงละเมิดเมื่อจําเปน และรูสึกสบายใจท่ีจะได

รายงานปญหาตาง ๆ  ทรัพยากรในการอบรมควรจะชวยผูรวม

โปรแกรมใหเขาใจถึงขอบเขตของตนเองและการใหอํานาจแกพวก
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เขาในการแสดงออกตอผูอ่ืนอยางมั่นใจเมื่อพวกเขามีปญหา บิดา

มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายควรจะไดรับขอมูลน้ีดวยเพ่ือท่ี

พวกเขาจะเขาใจถึงความคาดหวังและวิธีการท่ีจะทําใหบุตรหลาน

ปลอดภัย 
 
การมีสวนรวมของศิษยเกา ใชทักษะและประสบการณของอดีตผู

รวมโปรแกรม โดยขอใหพวกเขาชวยในการอบรมเมื่อเหมาะสม 

ประเด็นสําคญัท่ีวัยรุนตองเผชิญ รวมท้ังความกดดันจากเพ่ือน และ

การปองกันการคุกคามและการลวงละเมดิ สามารถจะสะทอน

กลับมาไดเขมขนมากข้ึนกับคนหนุมสาวเมื่อพวกเขาไดพูดคุยกับ

ผูอ่ืนท่ีมีอายุใกลเคียงกัน ศิษยเกาของโปรแกรมจะเขาใจวาการมี

สวนรวมในโปรแกรมของโรตารเีปนอยางไรและพวกเขาอาจจะ

ปรับตัวใหเขากับความทาทายในปจจุบันซึ่งคนหนุมสาวอ่ืน ๆ 

อาจจะเผชิญหนาในโรงเรียนหรือในสถานการณทางสังคม 
 
ทรัพยากรสนับสนุน การมีขอมลูในสิ่งท่ีตองทําและใครท่ีจะติดตอ

ดวยในกรณีฉุกเฉินจะชวยใหผูรวมโปรแกรมและบิดามารดารูสึกวา

มีการเตรียมการ จงใหขอมูลการตดิตอกับอาสาสมัครโปรแกรมท่ี

สําคัญท้ังชายและหญิง และท้ังอาสาสมัครโรตารีและมิใชโรตารี 

(เชน ท่ีปรึกษาของโรงเรียน ครูอาจารย หรืออดตีผูรวมโปรแกรม) 

ควรจะรวมเอาสายดวนหรือเว็บไซตท่ีสามารถสงตอผูรวมโปแกรม

ไปยังการบริการในทองถ่ินรวมท้ังท่ีปรึกษาวิกฤตการณการถูกขมขืน 

การยับยั้งการฆาตัวตาย การสนับสนุน LGBTQ (เลสเบ้ียน เกย ไบ

เซ็กชวล คนขามเพศ คนไรเพศ) โปรแกรมการตระหนักถึงสรุาและ

ยาเสพตดิและหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ หากเปนไปได 

กําหนดสายโทรศัพทฉุกเฉินหรือพัฒนาระบบท่ีใครบางคนจะ

สามารถติดตอไดเสมอเพ่ือใหการสนับสนุนแกผูรวมโปรแกรม 
 
ท่ีปรึกษาโรตารี  นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่นแตละคนจะไดรับ

มอบหมายใหมสีมาชิกของสโมสรอุปถัมภเปนท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา

ควรจะเปนเพศเดยีวกันกับผูรวมโปรแกรม เขาหรือเธอจะสื่อสารกับ

นักเรียนอยางสม่ําเสมอและทําหนาท่ีเปนผูประสานงานระหวาง

นักเรียนกับผูนําสโมสรหรือภาค ช้ีแจงใหชัดเจนกับท่ีปรึกษาทุกคน

วาพวกเขาเปนผูสนับสนุนของนักเรียน ไมสามารถเปนสมาชิก

ครอบครัวอุปถัมภของนักเรียนหรอืมีตําแหนงท่ีมีอํานาจเหนือการ

แลกเปลีย่น เชน ครูใหญของโรงเรยีน หรือเจาหนาท่ีเยาวชน

แลกเปลีย่น 
 

การเก็บรกัษาเอกสารและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

ภาคกําหนดวิธีการจัดการและเก็บรักษาเอกสารสําคญัของโปรแกรม

เยาวชน เชน บันทึกการฝกอบรม บันทึกการคัดกรองอาสาสมคัร

และรายงานเหตุการณตาง ๆ การพิจารณาท่ีสําคัญรวมถึงวิธีการ

เก็บรักษาเอกสารในระดับสโมสรหรือภาค จะเก็บไวนานเทาใด และ

ใครจะเขาถึงไดบาง ศึกษากฎหมายทองถ่ินหรือปรึกษาหารือกับท่ี

ปรึกษาทางกฎหมายในทองถ่ินเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดการ

และเก็บรักษาเอกสาร 
 
เพ่ือท่ีจะปกปองความเปนสวนตัวของผูคน ตองยินยอมใหมีการ

เขาถึงขอมูลท่ีละเอียดออนเฉพาะผูท่ีจําเปนตองใช ภาคควรจะเก็บ

รักษาบันทึกเก่ียวกับการตรวจสอบประวัต ิการสละสิทธ์ิและการคัด

กรองตาง ๆ อยางปลอดภยัตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสารและ

กฎหมายทองถ่ินท่ีบังคับใช ตองทําใหมั่นใจวา นโยบายการเก็บ

รักษาเอกสารทําใหภาคมีขอมูลมากเทาท่ีจําเปน หากเกิดกรณีท่ีมี

การรายงานการคุกคามหรือลวงละเมิดหลาย ๆ ปตอมา กฎเกณฑ

ในทองถ่ินเก่ียวกับขอจํากัดจะบอกถึงการเก็บรักษาบันทึก ควรเก็บ

รักษาขอมูลท่ีสาํคัญเก่ียวกับเหตุการณดวยความระมดัระวัง และ

แบงปนเฉพาะตามท่ีกําหนดเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูนําโปรแกรม 
 
ภาคตองพัฒนาและทําตามกระบวนการในการเก็บรักษาเอกสารท่ี

เปนความลบัของผูตองหามในการทํางานกับเยาวชนหรือจาก

สมาชิกภาพในโรตารี เมื่อผูนําภาคเปลี่ยนไป เปนเรื่องสําคญัยิ่งท่ี

ผูนําภาคท่ีจะเขามาทําหนาท่ีตองรูวาพวกเขามีความรับผิดชอบใน

การจัดการกับบันทึกเหลาน้ีและบังคับใชขอหามตาง ๆ ภายในภาค

อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังหลังจากการท่ีมีการจดัแบงภาคใหม 

(Redistricting) 
  

ขอมูลท่ีละเอียดออนรวมถึงขอมลูท่ีบงชี้ตัวตนของผูรวม

โปรแกรมและอาสาสมัคร ขอมลูทางการเงิน ใบสมัครของ

อาสาสมัคร และรายงานประวัติอาชญากรรม การเขาถึง

ขอมูลนี้จะตองไดรับอนุญาตเฉพาะผูท่ีไดรับการคัดเลือกอยาง

ละเอียดถี่ถวนสมบูรณแลว และผูท่ีตองการขอมูลสําหรับ

บทบาทหนาท่ีในการบริหารงานโปรแกรม เชน เจาหนาท่ี

เยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรผูซ่ึงคัดกรองครอบครัว

อุปถัมภ หากภาคของทานมีเว็บไซตท่ีรวมเอาขอมูลการติดตอ

ผูรวมโปรแกรมเอาไวดวย ตองมั่นใจวาจะตองปกปองสวนนี้

ของเว็บไซตดวยรหัส และเขาถึงไดเฉพาะผูท่ีมีบทบาทหนาท่ี

ของอาสาสมัครท่ีเหมาะสม 
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สโมสรและภาคควรจะพิจารณารบัการอนุญาตอยางเปนลายลักษณ

อักษรจากบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเพ่ือท่ีจะถายและ

ใชรูปหรือวิดีโอของผูรวมโปรแกรม เพ่ือท่ีจะเก็บรวบรวมและรักษา

ขอมูลการบงช้ีตัวตน และเพ่ือใชในสื่อทางสังคม เว็บไซต หรือ

รูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ กับพวกเขา 
 

การรวมตวักนัและการประกนัภยั 

สิ่งสําคญัลําดับแรกของการปกปองเยาวชนคือความปลอดภัยและ

ความเปนอยูดีของผูรวมโปรแกรม แตการดําเนินมาตรการในการ

ปกปองอาสาสมัคร และลดความเสี่ยงของอาสาสมคัรใหเหลือนอย

ท่ีสุดเปนความคิดท่ีด ี
 
หนวยงานตามกฎหมาย การกอตัง้หนวยงานตามกฎหมายแยก

ออกมาตางหากจะสามารถชวยปกปองภาค อาสาสมัครและ

โปรแกรมเยาวชนของภาคไดในระดับหน่ึง โปรแกรมเยาวชน

สามารถรวมตัวเขาดวยกันหรือเปนแตละโปรแกรม หรือหนวยงาน

ตามกฎหมายท่ีเปนทางการสามารถกอตั้งไดสําหรับภาคหรือองคกร

โปรแกรมเยาวชนของหลาย ๆ ภาค หากภาคตดัสินใจท่ีจะผนวก

รวมโปรแกรมเยาวชนเพ่ือแยกสวนออกไปตางหาก หรือรวมเปน

หนวยงานของภาครวม เปนเรื่องสาํคัญท่ีผูวาการภาคหรือผูแทนท่ี

ไดรับการแตงตั้งท่ีจะตองทําหนาท่ีในคณะกรรมการบริหารของ

หนวยงานตามกฎหมายน้ัน โรตารสีากลมีนโยบายการรวมภาคและ

ภาครวมเพ่ือท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งอํานาจหนาท่ีของภาคในกลุมตาม

กฏหมายเหลาน้ัน และเพ่ือปกปองเจาหนาท่ีของกลุม หากทานมี

คําถามเก่ียวกับนโยบายเหลาน้ี ใหติดตอผูแทนหนวยงานสนับสนนุ

สโมสรและภาค (CDS) ท่ีโรตารีสากล 
 
การประกันความรับผิด  การประกันความรับผิดจะปกปององคกร

จากการเรียกรองคาเสียหายและคดีความท่ีกลาวหาจากความ

ประมาทละเลยขององคกรน้ัน ลูกจางหรืออาสาสมัคร อยางนอย

ท่ีสุด การประกันน้ีควรจะคุมครองการเรยีกรองคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการบาดเจ็บทางกายหรือความเสียหายของทรัพยสิน สโมสร

และภาคโรตารีในสหรัฐท้ังหมดจะไดรับการประกันความรับผดิโดย

อัตโนมัติ สโมสรและภาคนอกสหรฐัจะตองทําประกันคุมครองเอง 

ไมวาจะอยูในสถานท่ีใด ครอบครวัอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนควร

จะปองกันตัวเองโดยการมีประกันความรับผิดสวนบุคคล 
 
เอกสารทางกฎหมาย โปรแกรมเยาวชนของโรตารีจะตอง

กําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของเยาวชน

อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรใหบุตรหลานเขารวมในโปรแกรม 

การอนุญาตน้ีจะชวยปกปององคกรตามกฎหมาย และเปน

หลักประกันวาบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายยินยอมตอ

การมีสวนรวมในโปรแกรม 
 

 
ภาคท่ีประกอบดวยหลาย ๆ ประเทศ ในบางคร้ังตองเผชิญกับ

ความทาทายในการต้ังหนวยงานแยกออกมาตามกฎหมาย 

และการซ้ือประกันความรับผิดท่ัวไป แมวาภาคทุกภาคจะ

ไดรับการสงเสริมใหหารือกับผูมีวิชาชีพทางประกันและ

กฎหมายในทองถิน่ แตท่ีสําคัญเปนพิเศษคือภาค

ซ่ึงประกอบดวยหลายประเทศควรจะขอ

คําแนะนําจากมืออาชีพเพ่ือกําหนดวาจะ

ปกปองพ้ืนท่ีท้ังหมดในภาคท่ีมีสวนรวมในโปรแกรม

อยางไร 
 

 
การเดินทางของเยาวชน 

สโมสรและภาคโรตารีอาจจะเสนอโอกาสใหผูรวมโปรแกรมเดินทาง

ออกนอกชุมชนท่ีพักอาศัย ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดคือโปรแกรม

เยาวชนแลกเปลี่ยน โปรแกรมอ่ืน ๆ รวมถึงการเดินทางเพ่ือเรียนรู

การบําเพ็ญประโยชนสําหรับอินเทอรแรคเทอร หรือแคมปไรลา

ระหวางประเทศ ในขณะท่ีประสบการณเหลาน้ีจะเสรมิสรางคุณคา

ใหแกชีวิตของคนหนุมสาว การเดนิทางทุกประเภทมีความเสี่ยงเปน

ธรรมชาตสิําหรับท้ังผูรวมโปรแกรม สโมสรและภาคโรตารีท่ีมีสวน

เก่ียวของ 
 
ผูใหญตองไมพาผูรวมโปรแกรมแมแตหนี่งคนเดินทางโดย

ยานพาหนะ โดยปราศจากการอนุญาตอยางชัดเจนลวงหนาของ

บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรม 
 
อยางนอยท่ีสุด องคกรจะตองไดรบัการอนุญาตเปนลายลักษณ

อักษรจากบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย และให

รายละเอียดของโปรแกรมแกพวกเขา การอนุญาตน้ันมักจะเปนทาง

อีเมล แตภาคอาจจะตัดสินใจวาตองการเอกสารเปนอยางอ่ืน เมื่อผู

รวมโปรแกรมเยาวชนเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางไกล

กวา 240 กิโลเมตรหรือ 150 ไมลจากบานท่ีอาศัยอยู พวกเขาควร

จะมีการประกันอยางเพียงพอสําหรับชวงเวลาของการเดินทางซึ่ง

รวมการคุมครองในการรักษาพยาบาลและการอพยพฉุกเฉิน การสง

ศพกลับและการรบัผิดตามกฎหมายในจํานวนท่ีพอใจของสโมสร

และภาคท่ีจัดการเดินทาง 
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อยางไรก็ตาม เมื่อการเดินทางของเยาวชนถูกจดัข้ึนหรือบริหาร 

งานโดยสโมสรหรือภาคตางประเทศ เชน เมื่อสมาชิกโรตารีใน

ตางประเทศถูกขอใหเปนเจาภาพการมีสวนรวมของเยาวชนหรือ

เตรียมการสําหรับการเปนเจาภาพ/ผูอุปถัมภ จะถือวาเปนกิจกรรม

ของเยาวชนแลกเปลี่ยน กิจกรรมเหลาน้ีนํามาซึ่งความเสี่ยง ความ

รับผิดชอบเปนพิเศษและตองบริหารจัดการโดยผานคณะกรรมการ

เยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค โดยสโมสรและภาคท่ีมสีวนรวมตองทํา

ตามขอกําหนดของการรับรองตามประมวลนโยบายของโรตารี

สําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่น 
 

กิจกรรมการพกัแรม 

การเดินทางของเยาวชนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัก

แรมคางคืนตองมีขอระมัดระวังเพ่ิมเติม  ท้ังน้ี มีความเสี่ยงท่ีมี

ลักษณะเฉพาะสําหรับเยาวชนและอาสาสมัครเพราะมักจะเก่ียวของ

กับการเปลีย่นเสื้อผา การอาบนํ้า เวลาท่ีมไิดกําหนดแนนอน และ

การผสมผสานผูรวมโปรแกรมตางเพศตางวัย ผลก็คือจะตองมีการ

กํากับดูแลเพ่ิมข้ึน 
 
นอกเหนือจากการบังคับใชนโยบายโรตารีในการเดินทางของ

เยาวชนแลว ภาคหรือสโมสรท่ีจัดกิจกรรมพักแรมตองทําตาม

คําแนะนําเหลาน้ีสาํหรับการกํากับดูแล อํานวยความสะดวก 

สําหรับการพักแรมและจัดเตรียมการพักคางคืน 
 
การกํากับดูแล 

 คัดกรองและอบรมอาสาสมัครผูใหญทุกคนท่ีจะพักแรมกับ

เยาวชนลวงหนา พูดคุยเก่ียวกับกระบวนการความปลอดภัย 

การปองกันการคุกคาม และการจดัการเหตุดวนและ

วิกฤตการณ 

 ปองกันการติดตอของบุคคลท่ีมิไดกํากับดูแลท้ังหมด รวมถึงการ

ติดตอระหวางเยาวชนหรือการตดิตอระหวางเยาวชนกับผูใหญ 

ตองมีผูรวมโปรแกรมเยาวชนอยางนอย 2 คนอยูดวยกัน หากมี

อาสาสมัครผูใหญเพียงคนเดียว หรือมิเชนน้ัน ตองมีผูใหญ 2 

คน ไปเปนเพ่ือนเยาวชน 1 คน 

 จัดการประชุมกับอาสาสมคัรท้ังหมดเพ่ือทบทวนนโยบายและ

กระบวนการ และพูดคยุเก่ียวกับความเสี่ยงท่ัวไปของการ

เดินทางพักแรม รวมท้ังความเสีย่งเฉพาะกิจกรรม 

 กําหนดสดัสวนการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมกอนกิจกรรม และทํา

ใหมั่นใจวาจะมีอาสาสมัครเพียงพอสําหรับการกํากับดูแลท่ี

เหมาะสม 

 มอบหมายอาสาสมัครใหดูแลกลุมผูรวมโปรแกรมเฉพาะกลุม 

พวกเขาควรจะสํานึกในความรบัผดิชอบตอทุกคนในกลุมอยู

เสมอตลอดชวงเวลาของกิจกรรม 

 จัดใหอาสาสมัครนอนเปนกะ เพ่ือท่ีพวกเขาจะกํากับดูแลผูรวม

โปรแกรมในระหวางช่ัวโมงของการหลับนอนได 
 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

 อธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับขอบเขตทางกายภาพ สิ่งอํานวยความ

สะดวกและหรือพ้ืนท่ีซึ่งจะมีกิจกรรมพักแรม ช้ีแจงให

อาสาสมัครและผูรวมโปรแกรมเยาวชนไดทราบ 

 มอบหมายใหอาสาสมัครดูแลสอดสองพ้ืนท่ีซึ่งมีความเสีย่งสูง 

เชน หองนํ้า ทางเขา ทางออก หองโถง บันได หองท่ีมิไดปด

ล็อค หองเรียน สาํนักงานหรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งไมอยูในเสนทาง 

 กําหนดกระบวนการท่ีปลอดภัยเพ่ือการอาบนํ้าและใชอุปกรณ

หองสวม ตัวอยางเชน หากมีผูรวมโปรแกรมหลายคนตองการใช

หองสวมในเวลาเดียวกัน ตองอนุญาตใหมผีูรวมโปรแกรมเพียง

หน่ึงคนในแตละหองในชวงเวลาหน่ึง และวางแผนใหแตละกลุม

อายุใชหองนํ้าในเวลาตางกัน อาสาสมัครผูใหญไมควรจะอาบนํ้า

หรือใชหองสวมรวมกับผูรวมโปรแกรม แตควรจะกํากับดูแลจาก

นอกหองอาบนํ้าหรือบริเวณท่ีอาบนํ้า 
 
การจัดเตรียมการพักคางคืน 

 เมื่อเปนไปได ตองจัดเตรียมพ้ืนท่ีการหลับนอนตามอายุและเพศ 

เปนเรื่องสําคญัเชนกันท่ีจะตองพิจารณาถึงการบงช้ีเพศของผู

รวมโปรแกรมและเพศวิถี และทํางานรวมกับบิดามารดาหรือ

ผูปกครองตามกฎหมายเพ่ือการจดัเตรียมการท่ีเปนไปตามความ

ตองการของทุกคน 

 ผูรวมโปรแกรมตองมีเตียงของตนเองเสมอและอาสาสมัครตองมี

หองของพวกเขาเอง หากจําเปนตองใชหองรวมกัน ตองมั่นใจวา

มีผูใหญเพียงพอท่ีจะดูแลควบคุมผูรวมโปรแกรม ตองไมยินยอม

ใหผูรวมโปรแกรมคนหน่ึงและผูใหญคนหน่ึงแบงปนพ้ืนท่ีในการ

พักแรมและตองทําใหมั่นใจวาเยาวชนและผูใหญเปลีย่นเสื้อผา

และใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในหองสวมแยกออกจากกัน 
 
 

หารือกับองคกรบริการเยาวชนในทองถิ่นเพ่ือกําหนด

มาตรฐานการดูแลสถานท่ีซ่ึงทานพักอาศัย และเรียนรูใหมาก

ขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกับการพักแรมคางคืน 
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ความปลอดภยัในระบบออนไลน ์

อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือท่ีทรงพลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ

โปรแกรมเยาวชน สามารถใชเพ่ือสงเสริมโปรแกรม เพ่ือสื่อสารกับ

มิตรสหายและครอบครัวในระหวางอยูตางประเทศ และแมแตเก็บ

และรักษาขอมลูของอาสาสมัครและผูรวมโปรแกรม แตมันยังเปน

ตนเหตุของความเสี่ยงท่ีผูรวมโปรแกรมตองระมัดระวัง เน่ือง 

จากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงไมมีนโยบายเพียง

หน่ึงเดียวท่ีจะครอบคลมุปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใช

อินเทอรเน็ตได แตละโปรแกรมควรจะพิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึนได แลวจึงพัฒนานโยบายท่ีจัดการกับความเสี่ยงน้ัน 

พิจารณาวาการใชอินเทอรเน็ตอาจจะเปนภยัตอความปลอดภัยของ

อาสาสมัครหรือผูรวมโปรแกรมในแนวทางเหลาน้ีหรือไม 
 
ความปลอดภัยทางกาย — ความเปนอิสระจากการถูกทํารายหรือ

อันตรายทางรางกาย 
 
ความปลอดภัยทางจิตใจ — ความเปนอิสระจากความโหดราย 

การลวงละเมดิและการสัมผสัสิ่งท่ีอาจจะรบกวน 
 
ความปลอดภัยของชื่อเสียงและความปลอดภัยทางกฎหมาย — 

ความเปนอิสระจากการไมเปนท่ีตองการของสังคม การศึกษา 

วิชาชีพ และผลท่ีตามมาทางกฎหมาย 
 
ความปลอดภัยของการบงชี้ตัวตน ทรัพยสินและชุมชน — 

ความเปนอิสระจากการลักขโมย การบงช้ีตัวตนหรือทรัพยสิน  
 
โดยการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางระบบออนไลนซึ่ง

ระบุวิธีการจดัการขอมลูออนไลนและการใชอินเทอรเน็ต 

โปรแกรมสามารถบงช้ีความเสี่ยงและมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือ

การหลีกเลี่ยง  ตัวอยางเชน เน่ืองจากเน้ือหาทางอินเทอรเน็ตสวน

ใหญอยูในโดเมนสาธารณะ มาตรการใดท่ีจะสามารถลดความเสี่ยง

เก่ียวกับช่ือเสียงหรือทางกฎหมายของผูรวมโปรแกรมเยาวชนและ

อาสาสมัครไดบาง การแกไขปญหาอยางหน่ึงคือการอบรมพวกเขา

ถึงวิธีการใชเว็บไซตสื่อทางสังคม และใหความรูพวกเขาเก่ียวกับ

ความเสีย่งในการโพสตขอความท่ีอาจจะทําลายช่ือเสียง หรือเพ่ิม

ความรับผิด ผูท่ีบริหารจัดการโปรแกรมเยาวชนมหีนาท่ีรับผิดชอบท่ี

จะเขาใจถึงกฎหมายทองถ่ินเก่ียวของกับความเปนสวนตัวของขอมลู

และการใชอินเทอรเน็ตท่ีเก่ียวของกับเยาวชน และเพ่ือดูวาผูรวม

โปรแกรมยอมทําตามกฎหมายทองถ่ิน 
 

สําหรับสโมสรอินเทอรแรคทในโรงเรียน ผูอุปถัมภไดรับการ

สนับสนุนใหนํานโยบายการสื่อสารหรืออินเทอรเน็ตของโรงเรียน

มาใช 

หากทานสงสัยวาขอมลูท่ีเก่ียวกับโปรแกรมเยาวชนหรือผูรวม

โปรแกรมเยาวชนมีความเหมาะสมท่ีจะสงอีเมลหรือโพสตสาธารณะ

หรือไม แนวทางท่ีควรพิจารณามีดงัตอไปน้ี 

 รูปภาพหรือขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับผูรวมโปรแกรมเยาวชน

จะตองไมถูกแบงปนโดยมไิดรับอนุญาตอยางชัดเจน และเปนท่ี

รับรูของบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย 

 เรื่องราวหรือรูปภาพเก่ียวกับผูรวมโปรแกรมเยาวชนตองไมถูก

แบงปนหรือโพสตจนกวาพวกเขาจะเสร็จสิ้นโปรแกรมหรือ

กิจกรรม หรือเปนผูใหญตามกฎหมาย 

 ตองไมแท็ก (Tag) ผูเยาวหรือแบงปน username หรือ

ดําเนินการออนไลนซึ่งอาจจะเปนการคุกคามความปลอดภัย

ดวยการเปดเผยความสนใจ รวมท้ังสถานท่ีท่ีพวกเขาไปเยือน

บอย ๆ 
 

การจดัการวิกฤตการณ ์

แมวาสถานการณฉุกเฉินอาจจะเกิดข้ึนไดยาก แตผูรวมโปรแกรม

เยาวชนอาจจะมีความเสี่ยงเปนพิเศษในระหวางท่ีเกิดวิกฤตการณ

ทางธรรมชาติหรือวิกฤตการณท่ีมนุษยสรางข้ึน วิกฤตการณอาจจะ

เกิดข้ึนเมื่อทานมไิดคาดคิดหรือตองการการตอบสนอง

โดยทันที ดังน้ัน การเตรียมการจึงเปนเรื่องท่ีจําเปน 

ตองระมัดระวังภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับผูรวม

โปรแกรม  ดังน้ัน ทานสามารถวางแผนลวงหนาวา

จะตอบสนองอยางไร 
 
ประเภทของวิกฤตการณ 

อุบัติเหตุ รถชนกัน อาหารเปนพิษ ไฟไหมบาน การหกลม ฯลฯ ท่ี

ตองการการการรักษาพยาบาลอยางจริงจัง 
 
ความรุนแรง การกระทําทางกายและคําพูดท่ีรุนแรง ซึ่งอาจจะไม

เลือกเปาหมายหรือมุงเปาหมายไปท่ีบุคคลหรือกลุมคนตามเพศ เช้ือ

ชาติ ภูมิหลัง หรือสมาคม 
 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภูมิภาคท่ีแตกตางกันท่ัวโลกอาจจะออนไหว

ตอการเกิดอันตรายทางธรรมชาตท่ีิหลากหลาย ซึ่งรวมถึงไฟปา  

สึนามิ และแผนดินไหว 
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ความไมแนนอนทางการเมือง ความไมมั่นคงของรัฐบาลท่ีกําลัง

เกิดข้ึน หรือการกอกบฏ หรือปฏิวัติในทันทีทันใด สามารถนําไปสู

การจลาจลและความรุนแรงอ่ืน ๆ 
 
การเกิดโรคระบาด การระบาดของโรคท่ีติดตอไดซึ่งอาจจะ

แพรกระจายในอัตราท่ีผิดปกติ การระบาดใหญคือการระบาดท่ี

แพรกระจายไปท่ัวโลก โรตารีแนะนําเปนอยางยิ่งวาทุกภาคควรจะมี

แผนจัดการวิกฤตการณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเก่ียวของกับ

โปรแกรมเยาวชน เน่ืองมาจากความเปราะบางของผูรวมโปรแกรม 

การเตรียมการชวยใหสมาชิกโรตารีตอบสนองตอเหตุการณไดอยาง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดผลกระทบ สรางความมั่นใจ

ใหแกทุกคนท่ีเก่ียวของ และฟนคืนสูสภาพปกต ิ
 
วิกฤตการณอาจจะแพรกระจายในวงกวางหรืออาจจะเปน

ผลกระทบโดยตรงกับเพียงบุคคลเดียว ผูคนอาจจะไดรับผลกระทบ

จากวิกฤตการณซึ่งเกิดข้ึนในท่ีหางไกลได สิ่งท่ีเหมือนกันของ

วิกฤตการณทุกประเภท คือ ทําใหเกิดความตึงเครียด ความวุนวาย 

และความเจ็บปวด 
 
การสรางแผนจัดการวิกฤตการณ 

ทีมงานจัดการ มอบหมายทีมจัดการวิกฤตการณซึ่งประกอบ 

ดวยผูนําภาค ผูแทนสโมสรและผูเช่ียวชาญท่ีจะตอบสนองอยาง

รวดเร็วในเรื่องฉุกเฉิน สรางหลักประกันวาทีมงานเขาใจหนาท่ีความ

รับผิดชอบ รวมท้ังวิธีการท่ีจะสื่อสาร และวิธีการท่ีทานจะทําให

มั่นใจวาผูรวมโปรแกรมปลอดภยัและมผีูท่ีรับผิดชอบ จัดใหทีมงาน

เขาถึงขอมูลท่ีจําเปน เชน ขอมูลการติดตอผูรวมโปรแกรมและ

ขอมูลการติดตอฉุกเฉิน เอกสารประกันภัยและเอกสารนโยบาย ทุก

คนท่ีทํางานกับโปรแกรมเยาวชนควรรูวาจะติดตอกับใครในกรณีท่ี

เกิดเรื่องฉุกเฉิน 
 
การสื่อสาร กําหนดกระบวนการในการเผยแพรและรวบรวมขอมลู

และสภาพการณในปจจุบัน อาจจะมีความจาํเปนท่ีตองแจงบิดา

มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูมีสวนรวมท่ีเปนเยาวชน 

ผูวาการภาค ตํารวจ โรตารสีากล สถานทูตและบริษัทประกัน ท้ังน้ี 

ข้ึนอยูกับสถานการณ 

 
 

สุขภาพ ความปลอดภยั และความเปนอยูท่ีดีของผู

รวมโปรแกรมเยาวชน เปนเรื่องท่ีสําคัญลําดับสูงสดุเมื่อจดัการ

กับวิกฤตการณ การพิจารณาลวงหนาวาองคประกอบใดท่ีควร

จะทําใหยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมของโปรแกรมท่ีวางแผนไว

แลวท้ังหมดออกไปในทันทีเปนเรื่องท่ีสําคัญ ควรพิจารณาวา

หลักเกณฑใดท่ีจําเปนตองทําเพ่ือท่ีจะกลับมาดําเนินการไดอยาง

ปลอดภัยดวย 
 

 
กระบวนการ กําหนดกระบวนการในการจัดการเหตุฉุกเฉินท่ีคาด

เดาได เชน ใหผูบริหารแคมปไรลาทบทวนเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับไฟ

และดานการแพทย และแผนการตอบสนองภัยพิบัติอ่ืน ๆ กับ

อาสาสมัครและผูรวมโปรแกรม กําหนดท่ีพักพิงเมื่อเกิดภยัพิบัติ 

เรียนรูวามีโรงพยาบาลใดท่ีจะใหบริการดานการฉุกเฉินไดดีท่ีสุด 

พิจารณาวาตองมีบริการแปลภาษาหรือไม และสํารวจวามี

ทรัพยากรของภาครัฐจัดไวใหหรือไม 
 
การสื่อสารกับสื่อ เปนการดีท่ีสดุท่ีจะมอบหมายใหบุคคลหน่ึง

ทํางานกับสื่อ ตอบขอสอบถามในทันทีและใหขอมูลท่ีถูกตองเทาน้ัน 

จงมองการสัมภาษณวาเปนโอกาสในการสื่อสารเรื่องท่ีสําคัญและสื่อ

ขอความท่ีทําใหกังวลนอยลง ทําใหมั่นใจวาไดรายงานแกโรตารี

สากลเพ่ือขอรับความชวยเหลือเก่ียวกับคําถามตางๆ ของสื่อ 
 
คาใชจายตาง ๆ การจัดการกับเหตุฉุกเฉินอาจจะนําไปสูคาใชจายท่ี

สูงและเกิดข้ึนในทันทีทันใด พิจารณาวาจะจายเงินสาํหรับ

วิกฤตการณอยางไร จงพิจารณากอตั้งกองทุนฉุกเฉินของภาค 
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สรา้งวฒันธรรมของความปลอดภยั 

ทุกคนเปนสวนหน่ึงของการสรางวัฒนธรรมท่ีปลอดภัยสําหรับผูรวม

โปรแกรมเยาวชนของโรตารี ในการสรางวัฒนธรรมแหงความ

ปลอดภัยควรดาํเนินการดังน้ี 
 
กําหนดมาตรฐานและนโยบายท่ีชัดเจน การกําหนดนโยบายท่ี

ชัดเจนทําใหทานมีจุดเริ่มตนท่ีมั่นคงในการสื่อสารความคาดหวัง

ของพฤติกรรม กําหนดพฤติกรรมท่ียอมรับได รางการตอบโต

พฤติกรรมท่ีไมสามารถรับได เพ่ือใหพรอมท่ีจะตระหนักรูและ

จัดการดวยความมั่นใจเมื่อมีพฤติกรรมน้ัน ๆ เกิดข้ึน 
 
บังคับใชมาตรฐานและนโยบายเหลานั้น เมื่อทานจัดการกับ

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในทันที หมายถึงทานไดสงสารออกไปวา 

กฎระเบียบตางๆ บังคับใชกับทุกคน และการฝาฝนกฎระเบียบใดก็

ตามจะไมมีการอดกลั้น  สํานึกในความรับผิดชอบน้ีเปนหลักประกัน

ใหผูรวมโปรแกรมและครอบครัววาโรตารีคํานึงถึงความปลอดภัย

ของเยาวชนอยางจริงจัง 
 
จัดการอบรมบอย ๆ จัดการอบรมท่ีเฉพาะเจาะจง มีความ

เก่ียวเน่ืองและสม่ําเสมอใหแกผูรวมโปรแกรม ครอบครัวและ

อาสาสมัคร 
 
ทําใหมั่นใจวาทุกคนเขาใจหนาท่ีรับผิดชอบของตนเอง สมาชิก 

อาสาสมัครท่ีมิใชสมาชิกและเยาวชนเองตองเขาใจบทบาทและ

หนาท่ีรับผดิชอบของตน เพ่ือเปนหลักประกันในความปลอดภัยของ

ผูรวมโปรแกรม ถึงแมวาเขาเหลาน้ันจะไมไดเก่ียวของโดยตรงกับ

โปรแกรมเยาวชน ก็ตองเขาใจวาพวกเขามีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะ

แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ตระหนักรูถึงสัญญาณของการคุกคาม

หรือการลวงละเมิด และวิธีการรายงานพฤติกรรมท่ีนากังวลหรือขอ

กลาวหาของการคุกคามหรือการลวงละเมดิ หากพวกเขาตระหนักรู 
 

ใหความใสใจกับสัญญาณเตือน ไมเพียงแตทุกคนตองเตรียมตัวท่ี

จะตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเทาน้ัน แตผูรวมโปรแกรม 

ครอบครัวและอาสาสมคัรตองรูสึกถึงความมีพลังท่ีจะปฏิบัติดวย 

การขัดขวางพฤติกรรมท่ีทําใหทานเกิดความกังวลเปนการบอกแก

ผูกระทําความผดิวา การกระทําของพวกเขาถูกสอดสองดูแล มันยัง

ชวยใหผูท่ีมีความตั้งใจดีท่ีปฏิบัติในแนวทางท่ีไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจจะ

เปนอันตราย และสามารถปองกันพวกเขาจากการถูกกลาวหาใน

เรื่องของการคุกคามและการลวงละเมิดทางเพศอีกดวย 
 
รายงานพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและการคุกคามอยางจริงจัง 

วิธีการท่ีทานตอบสนองตอพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือการ

รายงานการคุกคามและการลวงละเมิด มีผลกระทบโดยตรงตอ

อันตรายท่ีเกิดจากพฤติกรรมเหลาน้ันมากนอยเพียงใด การมี

ปฏิกิริยาโตตอบทันทีในความหวงใยใดๆ หรือการรายงานการ

คุกคามเปนสิ่งจําเปนยิ่ง มันอาจจะไมไดปองกันอันตรายตอเยาวชน

คนหน่ึงตอไปเทาน้ัน แตยังลดความเสียหายตอช่ือเสียงของสโมสร 

ภาคและโรตารีอีกดวย 

 

ขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างผูใ้หญ่และเยาวชน 

การท่ีท้ังผูใหญและเยาวชนเขาใจถึงขอบเขตพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

เปนเรื่องสําคญั และรูถึงวิธีการบอกกลาวแกผูอ่ืนเมื่อขอบเขต

สวนตัวของตนหรือขอบเขตท่ีกําหนดโดยนโยบายถูกกาวลวง ตลอด

ท้ังบทน้ี  ทานจะไดเห็นตัวอยางของปฏิสัมพันธระหวางผูใหญและ

เยาวชนซึ่งมีความเหมาะสม และสวนท่ีไมเหมาะสม โดยไมคํานึงวา

ใครจะเปนผูรเิริ่มพฤติกรรม สโมสรและภาคของทานควรจะใช

รายการเหลาน้ีเปนตัวอยางและพัฒนาแนวทางของตนเอง 

 

 

 

 

การตระหนกัรู ้
และการป้องกนั 
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การมีปฏิสัมพันธทางกาย ตองขอรับการยินยอมอยูเสมอ โดยการสอบถามอีกบุคคลหน่ึงวายินยอมหรือไมกับการสมัผสัทางกายในรูปแบบ

ใด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็ก แมแตการกอด และจงจําไววาการยินยอมอาจจะถูกถอดถอนไดเมื่อใดก็ตาม เด็ก ๆ ควรจะรูสึกสบายใจท่ีจะ

พูดวาไม การเขาใจวาการสัมผัสทางกายแบบใดท่ียอมรับได สามารถชวยสงเสรมิภาวะแวดลอมท่ีดีและปลอดภัย ซึ่งจะปกปองท้ังเยาวชน

และผูใหญ 
 

การมีปฏิสัมพันธทางกายท่ียอมรับได  
(หากเหมาะสมทางวัฒนธรรมและดวยความยินยอม) 

การมปีฏิสัมพันธทางกายท่ียอมรับไมได  
(ไมวาจะดวยการยินยอมหรือไมก็ตาม) 

 การกอดจากดานขาง 

 การตบบาหรือหลัง 

 การจับมือทักทาย  

 ทาทางเล็กนอยของการเห็นชอบเชน ทาทางเก่ียวกับมือ หรือการ

ปรบมือ 

 การกอดโดยการสัมผัสท้ังรางกาย 

 การจูบรมิฝปาก 

 การแสดงอาการทางกายถึงความรกัใครในสถานท่ีท่ีอยูลําพัง 

 การน่ังตัก 

 มวยปล้ํา  

 การข่ีหลังหรือไหล 

 การจั๊กจี ้

 การนวด 

 การแสดงการช่ืนชอบทางกายในรูปแบบใดก็ตามท่ีไมพึงประสงค 

 การจบักน เอว อกหรืออวัยวะสบืพันธุ 

 การสัมผัสทางเพศในรูปแบบใดก็ตาม 

 

การมีปฏิสัมพันธทางวาจา การมปีฏิสัมพันธทางวาจาท่ีเหมาะสมระหวางผูใหญและเยาวชนมีความสาํคัญเทียบเทาการรักษาขอบเขตทาง

กายท่ีเหมาะสม 
 

การมีปฏิสัมพันธทางวาจา 
ท่ีรับได 

การมีปฏิสัมพันธทางวาจา 
ท่ียอมรับไมได 

 การบังคับในทางบวก 

 ตลกขบขันท่ัว ๆ ไป 

 การใหกําลังใจ 

 การสรรเสรญิ 

 

 การเรยีกใครบางคนดวยช่ือ 

 ผูใหญแลกเปลีย่นความคดิเห็นเก่ียวกับการมีประสบการณทาง

เพศหรือปญหาสวนตัวกับผูรวมโปรแกรมท่ีเปนเยาวชน 

 ผูใหญขอใหเยาวชนเก็บเรื่องใดก็ตามเปนความลับ 

 คําสบถ 

 ตลกขบขันเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติหรือตลกขบขันทางเพศ 

 การทําใหผูหน่ึงผูใดเกิดความอับอายหรือทําใหต่ําตอย 

 ภาษารุนแรงท่ีอาจจะทําใหตื่นตกใจ ขมขู หรือดูหมิ่นเยาวชน 

 การตั้งขอสังเกตในทางลบเก่ียวกับผูรวมโปรแกรมหรือครอบครัว 

วัฒนธรรม ศาสนา การบงช้ีเพศ เพศวิถีหรือภูมิหลัง 

 การเสนอความคิดเห็นหรือช่ืนชมรางกายของบุคคล หรือการ

พัฒนาของรางกาย 
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การมีปฏิสัมพันธหนึ่งตอหนึ่ง เมือ่ผูใหญและผูรวมโปรแกรมใชเวลาดวยกันเพียงลําพัง 2 คน อาจจะออกทาทางท่ีทําใหท้ังสองคนมีความ

เสี่ยงสูงข้ึนเก่ียวกับการคุกคามหรอืการลวงละเมิดสําหรับเยาวชน และความเสีย่งท่ีจะถูกกลาวหาถึงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมสําหรับ

อาสาสมัคร ปรึกษาหารือกับองคกรท่ีใหบริการเยาวชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงนโยบายของภาคเก่ียวกับจุดเช่ือมของบุคคลในบริบทอ่ืนๆ 

ตัวอยางเชน ทานอาจจะพิจารณาใหผูใหญขอรับความยินยอมในการใชเวลากับเยาวชนเพียงหน่ึงคนลวงหนา ผูใหญอีกคนหน่ึงอาจจะเก็บ

รายละเอียดของการพบปะและเชิญใหสังเกตการณหรือเขารวมการพบปะโดยมิไดแจงลวงหนา จงระมัดระวังเปนพิเศษในการจํากัดการ

สัมผสัทางกายเมื่อทานอยูกับผูรวมโปรแกรมเพียงคนเดียว เพ่ือปกปองเยาวชนหรือผูท่ีผานไปมาจากการแปลความหมายในความตั้งใจของ

ทานผิดไป หรือกลาวหาถึงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
 

การมีปฏิสัมพันธ 
ท่ียอมรับได 

การมีปฏิสัมพันธ 
ท่ียอมรับไมได 

 การพบปะในสถานท่ีสาธารณะซึ่งผูอ่ืนอยูดวย 

 พบปะในหองเรียน สํานักงาน หรอืสถานท่ีก่ึงเปนสวนตัวหรือเปน

สวนตัวอ่ืนๆ หากทานเปดประตูท้ิงไวและบอกกลาวแกผูใหญอีก

คนหน่ึงลวงหนา 

 การพบปะท่ีบานหรือสถานท่ีสวนตัวอ่ืน หากไดรับความยินยอม

ลวงหนา (ตัวอยางเชน การเตรียมการของครอบครัวอุปถัมภ

เยาวชนแลกเปลี่ยน) 
 

 การมีปฏสิัมพันธกับบุคคลท่ีเก่ียวกับการพักแรมคางคืนท่ีไมไดรับ

การอนุมัติ หรือการใชหองอาบนํ้าหรือหองสวมรวมกัน 

 การขนสงเยาวชนเพียงหน่ึงคนเทาน้ันในยานพาหนะโดยมิไดรับ

อนุญาตลวงหนาจากผูใหญอีกคนหน่ึง 

 

 

 

 

การมีปฏิสัมพันธทางอิเล็กทรอนกิสและออนไลน การสื่อสารกับผูรวมโปรแกรมโดยการสงขอความทางโทรศัพท อีเมล สื่อทางสังคม หรือ

โทรศัพทสวนตัว เปนความทาทายใหมตอความปลอดภยัของผูรวมโปรแกรม  องคกรท่ีใหบริการเยาวชนมากมายหามการสงขอความสวนตัว

หรือพูดคุยออนไลนระหวางผูใหญกับเยาวชน และกําหนดใหผูใหญสงสําเนาการสื่อสารใหอาสาสมัครอีกคนหน่ึง 
 

แนวทางสําหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 
กับผูรวมโปรแกรม 

สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสกับผู
รวมโปรแกรม 

 ทําสําเนาหรือสงใหอาสาสมัครอีกคนหน่ึง หรือบิดามารดา หรือ

ผูปกครองของผูรวมโปรแกรม 

 สื่อสารกับผูรวมโปรแกรมหลาย ๆ คนในกลุมปด หรือใชเว็บไซต

หรือเพจสื่อทางสังคม ซึ่งสาธารณะชนมองไมเห็น 

 ท่ีปรึกษาและบิดามารดาเจาภาพ/อุปถัมภอาจจะยินยอมใหมีการ

แลกเปลีย่นขอความกับผูรวมโปรแกรมโดยไมมีการกํากับดูแล 

หากพวกเขาไดรับอนุญาตลวงหนาจากผูนําโปรแกรม 

 

 ความคิดเห็นท่ีรุนแรง บีบบังคับ คกุคาม ขมขู ทําใหเสื่อมเสีย 

หรือทําใหอับอาย 

 คําสนทนาหรือรูปภาพทางเพศ 

 ขอความสวนตัวระหวางอาสาสมัครกับเยาวชนโดยไมไดรับ

อนุญาตลวงหนา 

 การแสดงรูปภาพของเยาวชนท่ีรวมโปรแกรมบนไซตสื่อทาง 

สังคมโดยไมไดรับการยินยอมจากบิดามารดา 

 การแสดงขอคิดเห็นท่ีไมเหมาะสมเก่ียวกับรูปภาพ 
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การใหของขวัญ โดยปกติแลวของขวัญจะแสดงถึงความหวงใยและมิตรภาพ แตเพราะการใหของขวัญสามารถใชเปนการเตรยีมการใครบาง

คนเพ่ือการคุกคามได การกําหนดแนวทางการใหของขวัญสําหรับโปรแกรมเยาวชนจึงเปนเรื่องท่ีสาํคญั 
 

การใหของขวัญ 

ท่ียอมรับได 

การใหของขวัญ 

ท่ียอมรับไมได 

 ใหของขวัญหรือรางวัลแกผูรวมโปรแกรมท้ังกลุม 

 ใหรางวัลหรือการยกยองอ่ืน ๆ ในงานหรือในสถานท่ีท่ีอยูเปน

กลุม 

 ใหของขวัญแกผูรวมโปรแกรมเพียงคนเดียวหรือกลุมเล็ก ๆ  
โดยการอนุญาตลวงหนาจากบิดามารดาหรือผูใหญคนอ่ืน 

 

 ใหของขวัญหรือรางวัลแกผูรวมโปรแกรมเพียงคนเดียวหรือ 

กลุมเล็ก ๆ โดยไมไดรับอนุญาตลวงหนา 

 ใหของขวัญเปนความลับ 

 ของขวัญท่ีบงช้ีหรือแสดงทางดานเพศ รวมท้ังเสื้อผา 
 โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หรือเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  

ซึ่งตั้งใจจะใชเพ่ือการสื่อสารสวนตวัระหวางผูใหญและเยาวชน 

 เพชรพลอย เงินทอง หรือสิ่งของท่ีมีมูลคาสูง 

 การเดินทางการไปเท่ียวหรือรับประทานอาหารท่ีไมมีการอนุญาต
ลวงหนา 

 สุรา ยาเสพตดิ หนังโป หรือสิ่งของท่ีผิดกฎหมายหรือตองหาม 
 

 
ขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างผูร้่วมโปรแกรม  
มีขอบเขตท่ีมีความเหมาะสมระหวางผูใหญและเยาวชนมากมายท่ีใชในหมูเยาวชนไดดวย อยางไรก็ตาม มีขอควรพิจารณาเปนพิเศษสําหรับ

ปฏิสัมพันธทางกาย และอิเล็กทรอนิกส และออนไลนระหวางเยาวชนเทาน้ัน  การเฝาดสูัญญาณของการคุกคามหรือลวงละเมดิระหวางผู
รวมโปรแกรมมีความสําคัญอยางยิง่ เพราะมักจะถูกมองขามไปโดยงาย 
 
ปฏิสัมพันธทางกาย ปฏิสมัพันธทางกายระหวางผูรวมโปรแกรมจะตองทําตามกฎระเบียบท่ีชัดเจนซึ่งตัง้อยูบนความเหมาะสมของ

วัฒนธรรมและโปรแกรม ตัวอยางเชน ผูรวมโปรแกรมไรลาอาจจะตองสัมผสัทางกายในระหวางกิจกรรมกลุมเพ่ือสรางทีมเวิรคหรือความ
เช่ือถือ ผูรวมโปรแกรมเยาวชนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีใชเวลาสวนใหญดวยกัน มักจะพัฒนาความสัมพันธแบบเพอฝนหรือมติรภาพท่ีใกลชิด 

นโยบายของทานควรจะชัดเจนวาไมอนุญาตใหมีกิจกรรมทางเพศในรูปแบบใดก็ตามในขณะท่ีเขารวมในกิจกรรมหรืองานของโปรแกรม แจง

แกผูรวมโปรแกรมวาขอบเขตถูกบงช้ีมิใชเพ่ือปกปองพวกเขาจากการพัฒนาความสมัพันธท่ีมีนัยสาํคัญ แตเพ่ือปกปองพวกเขาจากอันตรายท่ี

อาจเกิดข้ึน และปองกันมิใหผูท่ีอยูในโปรแกรมรูสึกไมสบายใจ 
 

การมีปฏิสัมพันธทางกายท่ียอมรับได 

(หากเหมาะสมทางวัฒนธรรมและดวยความยินยอม) 

การมปีฏิสัมพันธทางกายท่ียอมรับไมได  

(ไมวาจะดวยการยินยอมหรือไมก็ตาม) 

 การกอดจากดานขาง 

 การตบบาหรือหลัง 

 การจับมือทักทาย 
 ทาทางเล็กนอยของการเห็นชอบ เชน ทาทางเก่ียวกับมือหรือการ

ปรบมือ 

 การจับมือดวยเหตผุลเพ่ือแสดงความรักใครฉันเพ่ือนสนิทหรือ

ความสัมพันธแบบเพอฝน 

 

 การกอดโดยการสัมผัสท้ังรางกาย 

 การจูบรมิฝปาก 

 การแสดงอาการทางกายถึงความรกัใครในสถานท่ีท่ีอยูลําพัง 
 การน่ังตัก 

 มวยปล้ํา 

 การข่ีหลังหรือไหล 

 การจั๊กจี ้
 การนวด 

 การแสดงการช่ืนชอบทางกายในรูปแบบใดก็ตามท่ีไมพึงประสงค 

 การจบักน เอว อกหรืออวัยวะสบืพันธุ 

 การสัมผัสทางเพศในรูปแบบใดก็ตาม 
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การมีปฏิสัมพันธทางอิเล็กทรอนกิสและออนไลน เทคโนโลยมีี

คุณประโยชนแตก็สรางโอกาสในการลวงละเมดิหรือการคุกคาม 

ผูอ่ืนดวย การขมเหงรังแกทางไซเบอรโดยการใชเครื่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกสรวมถึงสื่อทางสังคม ขอความทางโทรศัพทมือถือ 

หรืออีเมล เพ่ือหยอกลอ ทําใหอับอาย ขมขู หรือกดดันใครบางคน

เปนเรื่องท่ีธรรมดามากข้ึนๆ การปองกันและสืบสวนทําไดยากเปน

พิเศษเพราะสามารถเกิดข้ึนในเวลาใดก็ได ในท่ีใดก็ได ควรใหความรู

แกท้ังอาสาสมัครและเยาวชนเก่ียวกับอันตรายของการขมเหงรังแก

ทางไซเบอร และรายงานความกังวลใด ๆ ในทันที 
 

การตระหนักถึงการคุกคามและการล่วงละเมิด  

กรณีของการคุกคามและการลวงละเมิดของคนหนุมสาวอาจจะถูก

ละเลย เพราะผูใหญเพิกเฉยไมรับรู หรือเพราะพวกเขาไมเตม็ใจท่ีจะ

เห็นเพ่ือน คนรูจัก เพ่ือนอาสาสมคัร หรือผูมีวิชาชีพท่ีทํางานกับ

เยาวชนเปนผูกระทําความผิด 
 
การปกปองเยาวชนข้ึนอยูกับการตระหนักรูถึงความเปนไปไดของ

การคุกคามและการลวงละเมดิ และการระแวดระวังในการปกปอง 

สมาชิกโรตารีและอาสาสมัครท่ีมิใชสมาชิกทุกคนท่ีทํางานกับ

เยาวชนควรจะเขาใจอยางถองแทถึงสิ่งท่ีประกอบข้ึนเปนการ

คุกคามและการลวงละเมิด และวิธีท่ีจะตระหนักรูถึงสญัญาณ 
 
พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางรุนแรงหรือแพรกระจาย เมื่อ

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมมคีวามรนุแรงหรือเกิดซ้าํแลวซ้ําเลา 

อาจจะพิจารณาไดวาเปนการคุกคามหรือการลวงละเมดิ ขอสําคัญ

คือตองจดจําวาพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจจะบงช้ีวาผูใหญคอย ๆ 

ทดสอบขอบเขตของเยาวชน กอนท่ีพฤติกรรมจะบานปลายข้ึนเปน

การคุกคาม 
 
การตัดสินวาพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมไดกลายเปนการคุกคามนัน้ 

เปนบทบาทหนาท่ีของการบังคับใชกฎหมาย หากทานไมแนใจวา

บางสิ่งบางอยางควรจะรายงานหรือไม สามารถสงอีเมลไปท่ี 

youthprotection@rotary.org 
 
การคุกคามทางเพศ กิจกรรมทางเพศใด ๆ ระหวางผูใหญตาม

กฎหมายและเด็ก หรือผูรวมโปรแกรมเยาวชนถูกพิจารณาวาเปน

การคุกคามทางเพศ หมายรวมถึงการกดดันใครบางคนใหกระทํา

การทางเพศเพียงคนเดยีวหรือกับคนอ่ืนซึ่งอายุหรือเพศใด ๆ ก็ตาม

โดยการบังคับ  หรือกระทํากับใครบางคนท่ีไมสามารถใหการ

ยินยอมได การคุกคามทางเพศอาจรวมถึงการกระทําผดิทางกาย

หรือมิใชก็ได ตัวอยางเชน 

 การจูโจมทางเพศ — การสมัผสัทางเพศท่ีไมยินยอมซึ่งผิด

กฎหมาย 

 การกระทําผิด — โดยการใชการจูโจมทางวาจา ทําใหอับอาย 

กลัว เพ่ือกดดันใครบางคนใหมีสวนรวมในการกระทํา หรือดูการ

กระทําทางเพศ 

 การคากามหรือการเอาเปรยีบทางเพศ — ใชใครคนหน่ึงเพ่ือ

ประโยชน แรงงาน ความพึงพอใจทางเพศหรือผลประโยชน 

หรือรายไดสวนตัวอ่ืน ๆ 

 การติดตามอยางลับ ๆ — การตดิตอทางกายภาพหรือ

อิเล็กทรอนิกส การติดตามหรือเฝาดูใครคนหน่ึงซ้ํา ๆ เมื่อความ

สนใจน้ันไมเปนท่ียอมรับ 

 การเปดเผยท่ีไมเหมาะสม — แสดงอยางไมเหมาะสมใหเห็นถึง

รางกายของใครคนหน่ึง หรือสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย  

 การแอบดู — การเฝาดูบุคคลท่ีไมรูตัวหรือไมยินยอมเก่ียวกับ

การกระทําอยางสนิทสนม เชน การเปลื้องเสื้อผา 

 แสดงวัสดุอุปกรณทางเพศหรือลามกอนาจาร 

 การใชวาจาท่ีไมพึงประสงคอยางรนุแรงหรือวิปริต  หรือการ

แตะตองทางกายในเรื่องเพศ  
 
การลวงละเมิดทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศรวมถึง การเก้ียวพา

ราสี การขอใหมีการกระทําทางเพศ หรือการกระทําในลักษณะของ

เพศท้ังทางคําพูดและทางกายซึ่งไมเปนท่ีตองการและควบคมุใคร

บางคนท่ีไมสามารถใหความยินยอมได ในบางกรณีการลวงละเมิด

ทางเพศมากอนการคุกคามทางเพศและถูกใชโดยผูกระทําผดิทาง

เพศเพ่ือทําใหเกิดความเคยชินหรอืการเตรียมการคนท่ีพวกเขาหวัง

จะคุกคาม ตัวอยางของการลวงละเมิดทางเพศ อาทิ 

 ช่ือหรือเรื่องขบขันทางเพศ อางอิงถึงกิจกรรมทางเพศ การ

ซุบซิบนินทาเก่ียวกับชีวิตทางเพศของใครคนหน่ึงหรือ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศของบุคคล ความบกพรอง

หรือความสามารถท่ีเหนือกวาทางเพศ 

 การแสดงสิ่งของหรือรูปภาพท่ีเสนอแนะในเรื่องเพศ 

 การชําเลืองมองและการผิวปากทางเพศ 

 การแตะตองทางกายท่ีไมเหมาะสม เชน ตั้งใจจะสัมผัสถูกตัว

ผูอ่ืน 

 ทาทางท่ีลามก 
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การคุกคามและลวงละเมิดเพ่ือน การคุกคามและการลวงละเมดิ

ประเภทน้ีมีความรายแรงพอ ๆ กับเมื่อผูใหญมีสวนเก่ียวของ แต

มักจะถูกมองขามเพราะอาจจะยากท่ีจะตระหนักรู หรือผูท่ี

สังเกตเห็นอาจไมรูวิธีการจดัการ นอกจากน้ี คนหนุมสาวยังอาจ

ลังเลท่ีจะรายงานเรื่องน้ีเพราะพวกเขากลัวการตอบโตจากเพ่ือน 

หรืออาจไมแนใจตัวเองวาสิ่งท่ีพบเห็นคือการคุกคาม 
 
การคุกคามเพ่ือนอาจจะเปนพฤตกิรรมทางเพศหรือมิใชทางเพศ 

และมรีูปแบบเดียวกันกับการคุกคามหรือการลวงละเมดิท่ีกระทํา

โดยผูใหญ 
 
การคุกคามท่ีไมเกี่ยวกับเร่ืองเพศ ถึงแมการคุกคามมิใชเรื่องเพศ

โดยลักษณะแตมันยังคงแสดงความเสี่ยงตอความปลอดภัยและ

ความเปนอยูท่ีดีของผูรวมโปรแกรม ตัวอยางของการคุกคามท่ีไมใช

เรื่องเพศอาจจะรวมถึง 

 การระราน 

 การคุกคามรังแก (ตอตัวบุคคลหรอืทางอิเล็กทรอนิกส) 

 การกดดันใหมีสวนรวมในเกมท่ีไมเหมาะสม 

 การทําใหละอายหรือขมขู 

 พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีรุนแรง แพรกระจาย หรือมุงหมายจะ

ทําใหขุนเคือง 
 
สัญญาณของการคุกคามหรือการลวงละเมิด 

สมาชิกโรตารี อาสาสมัครท่ีมิใชสมาชิก และบิดามารดาของผูรวม

โปรแกรมเยาวชนของโรตารีจะตองเฝาดสูัญญาณของการคุกคาม

หรือลวงละเมดิทางกายและความประพฤติ สญัญาณเหลาน้ี

มากมาย อาจถูกพิจารณาเปนพฤติกรรมของผูใหญตามปกติ

หรือปฏิกิรยิาท่ีเขาใจไดตอการเปลี่ยนครอบครัว การ

ปรับตัวทางวัฒนธรรม หรือการคดิถึงบาน ผูใหญท่ีมี

สวนเก่ียวของในชีวิตประจําวันของผูรวมโปรแกรม

อยางแข็งขันจะสามารถสังเกตไดดกีวาถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางกายและพฤติกรรม และตดัสินได

วาเปนสัญญาณของการคุกคามหรอืไม 
 
ความเจ็บปวดทางกาย รูปแบบของความเจ็บปวดซ้ํา ๆ หรือความ

เจ็บปวดซึ่งไมมีคําอธิบายท่ีมีสาระ 
 
ความกระวนกระวาย ลําดับของความกลุมใจหรือความวิตกกังวล 

รูปแบบของการย้ําคดิย้ําทํา ความกลัวบางสถานท่ีบางคนหรือบาง

กิจกรรม การลังเลท่ีจะอยูคนเดียวกับเฉพาะบุคคล ฝนรายหรือ

ปญหาการนอนหลับอ่ืน ๆ 
 

การเปลี่ยนแปลงในนสิัยการกินหรือรูปราง นํ้าหนักลดหรือเพ่ิม

อยางรวดเร็วหรือสดุโตง รูปรางท่ีบิดเบ้ียวซึ่งในบางครั้งอาจจะมีผล

มาจากความผิดปกติของการกินอาหาร 
 
การเพิกถอน ปญหาท่ีโรงเรียน ไมเต็มใจจะมีสวนรวมในกิจกรรม

นอกหลักสูตร การเก็บกด การถดถอยในความสัมพันธกับเพ่ือน 

หรือการอยูโดดเดี่ยว ซึ่งท้ังหมดอาจจะเปนสัญญาณของการ

ซึมเศรา 
 
การซึมเศรา การรองไหมากเกินไป การมีอารมณข้ึน ๆ ลง ๆ อยาง

สุดโตง ประเมินคาตนเองต่ําลง การตัดแขนขาตนเอง ความคิดหรือ

ความพยายามท่ีจะฆาตัวตาย 
 
การกออาชญากรรม พฤติกรรมทางอาชญากรรม ความขัดแยงกับ

เจาหนาท่ี การว่ิงหนี ปญหาการเรยีน หรือยาเสพติดหรือการดื่มสุรา 
 
ความกาวราว พฤติกรรมหรือภาษาท่ีเปนปฏิปกษมากเกินเหต ุ
 
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับอายุ ความส่ําสอนทางเพศ หรือ

พฤติกรรมทางเพศหรือความรูเรื่องเพศซึ่งผิดปกตสิําหรับอายุของ

เด็ก 
 
พฤติกรรมท่ีคนหนุมสาวซ่ึงถูกคุกคามแสดงออกโดยท่ัวไปอาจจะ

เกี่ยวเนื่องกับปญหาทางวินัยของเยาวชนและอาจจะมีผลในการ

ปลดออกจากโปรแกรม ดังนั้น จงึเปนเร่ืองสําคัญย่ิงท่ีจะตองเขาใจ

สาเหตุท่ีผูรวมโปรแกรมกําลังมีปญหาทางดานพฤติกรรม 
 
ลักษณะของการคุกคามและการลวงละเมิด 

การตระหนักถึงรูปแบบของการคกุคามและการลวงละเมิด สามารถ

ชวยใหทานตระหนักถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการ

ละเมิดในปจจุบันหรือในอดีต 
 

การคุกคามมิไดปรากฏทันทีเสมอไปเพราะ 

 สัญญาณของการคุกคามทางกายอาจจะรักษาหายไดกอนจะ

สังเกตเห็น 

 คนอายุนอยอาจจะไมแสดงออกถึงการบงช้ีทางอารมณหรือ

พฤติกรรมท่ัว ๆ ไป  

 ผูคนอาจจะพบวาเปนเรื่องยากท่ีจะเช่ือวาใครคนหน่ึงท่ีพวกเขา

รูจักดีจะคุกคามเด็ก ดังน้ัน พวกเขาอาจจะยกเลิกการกลาวหา

โดยปราศจากการสืบสวนอยางละเอียดถ่ีถวน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเมื่อผูท่ีถูกกลาวหาเปนเพ่ือนหรอืสมาชิกในครอบครัว หรือ

ไดรับการนับถืออยางสูง 
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เหตุการณสวนใหญมากมายของการคุกคามหรือการลวงละเมิดไมได

รับการรายงานเพราะ 

 คนหนุมสาวมักจะลดความสําคญัและปฏเิสธเหตุการณคุกคาม 

ไมทําใหเปนเรื่องใหญ หรือรายงานเหตุการณเกินความจริง 

 คนหนุมสาวอาจจะรูสึกวาพวกเขาจะถูกตําหนิในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

กลัววาผูอ่ืนอาจจะไมเช่ือและเปนกังวลเก่ียวกับผลท่ีอาจจะ

ตามมาจากการรายงาน 

 คนหนุมสาวอาจจะกลัวท่ีจะทําใหผูกระทําผิดตกท่ีน่ังลําบาก 

หรือทําใหตัวเองลําบาก หากการคกุคามเกิดข้ึนในขณะท่ีพวก

เขาฝาฝนกฎระเบียบหรือกฎหมาย 

 ผูชายมักจะรายงานการคุกคามนอยกวาเพราะโทษตัวเอง ความ

อัปยศในสังคม หรือความกลัววาจะไมมีคนเช่ือพวกเขา และ

อาจจะถูกมองวาเปนเพศวิถีเฉพาะตัว 

 มีผูคุกคามจํานวนไมมากท่ีถูกดําเนินคด ี
 
ในบางกรณี คนหนุมสาวรั้งรอท่ีจะรายงานการคุกคาม จนกระท่ัง

เติบโตเปนผูใหญหรืออาจจะไมไดรายงานเลย 
 

การตระหนักรูผู้ก้ระทาํผิด 

ผูกระทําความผดิมักจะเลือกอยางระมัดระวังและใชเลหเหลีย่ม

อยางชํานาญกับผูคนท่ีจะคุกคาม กอนท่ีพวกเขาจะกระทําการ

คุกคามจะตองมี 3 สิ่งคือ การเขาถึง ความเปนสวนตัว และการ

บังคับ 
 
การเขาถึง ผูกระทําความผดิมักจะหางานอาสาสมัครหรือตาํแหนง

อ่ืนๆ ท่ีทําใหไดใชเวลากับเด็ก ๆ บางครั้งพวกเขาจะเปนมติรกับ

บิดามารดา หรือพยายามสรางช่ือเสียงท่ีดีกับบิดามารดาหรือผูนํา

อาสาสมัครเยาวชน โดยการทําใหพึงพอใจ ใหของขวัญและมีความ

เปนมิตรเปนพิเศษ 
 
ความเปนสวนตัว ผูกระทําผิดจะมองหาโอกาสท่ีจะอยูตามลําพัง

กับเด็กๆ เชน พาไปหองนํ้า เสนอท่ีจะขับรถไปสงหรือสอนบทเรียน

เปนการสวนตัว การพบปะในสถานท่ีซึ่งผูอ่ืนมองไมเห็น หรืออาสา

ทํากิจกรรมขามคืน หรือกิจกรรมท่ีตองอยูในชวงเวลาดึกกับเด็ก ๆ 
 
การควบคุม ผูกระทําผิดจะทดสอบขอบเขตของเด็ก คนหาวิถีทาง 

ท่ีจะไดรับความเช่ือถือและมักจะพยายามเปนเพ่ือนกับเด็ก ๆ 

มากกวาท่ีจะรักษาขอบเขตท่ีเหมาะสมระหวางผูใหญกับเยาวชน 

พวกเขาอาจจะใชเลหเหลีย่มกับเดก็ใหทําผิดกฎเพ่ือท่ีจะมีแนวทาง

ในการขมขูหรือทําใหหวาดกลัว เมื่อเด็กพยายามจะตอตานการ

คุกคาม 

 
 
ผูกระทําความผดิโดยท่ัวไปจะผสมผสานอยูในสังคม

และไมสามารถบงช้ีไดดวยอายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ตําแหนง

ฐานะในชุมชน เช้ือชาติ เพศ หรือความสามารถทางความคดิ 

ผูกระทําผิดยังมักจะเปนบุคคลท่ีผูถูกคุกคามรูจักและไวใจ 
 

 
ผูกระทําความผดิทางเพศโดยท่ัวไปอาจจะรวมถึง 
 
ผูกระทําความผิดทางเพศจากสถานการณ ไมวาผูใหญหรือ

เยาวชนอาจจะละเลยหรือมองไมเห็นขอบเขตท่ีเหมาะสมในบาง

สถานการณ  ผูกระทําความผิดเหลาน้ีอาจจะเริ่มตนความสัมพันธ

กับเด็กซึ่งดูเหมาะสมในระยะแรก แตกลายเปนความไมเหมาะสม

หรือคุกคาม บุคคลจําพวกน้ันอาจจะไมมีความสุข เหงา มี

ความสัมพันธท่ีมีปญหา หรืออยูภายใตอิทธิพลของยาเสพตดิหรือ

สุรา และพวกเขาอาจใชองคประกอบเหลาน้ีเพ่ือพยายามแกตางวา

ขาดการตดัสินใจท่ีดีในการกําหนดขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 
ผูกระทําความผิดทางเพศท่ีชื่นชอบเฉพาะแบบ ผูกระทําผดิ

เหลาน้ีในบางครั้ง หมายถึงผูท่ีปลกุปล้ําทํารายเด็ก มักจะมีความช่ืน

ชอบทางเพศกับเด็ก ถึงแมวาอาจจะสนใจผูใหญดวย พวกเขา

อาจจะช่ืนชอบลักษณะพิเศษบางอยาง หรือบางชวงอายุ มักจะเต็ม

ใจใชเวลามากมายเพ่ือท่ีจะทําความรูจักกับเด็ก และอบรมสั่งสอน

เด็กๆ กอนท่ีจะเริ่มการคุกคาม 
 
กระทําความผิดทางเพศท่ีไมเลือกปฏิบัติ ผูกระทําความผิดเหลาน้ี

ไมมสีตริูผิดชอบและไมสนใจวาจะทํารายผูอ่ืน พวกเขาอาจจะทํา

การคุกคามในท่ีสาธารณะ หรือลอลวงเด็กจากหองนํ้าหรือสนามเด็ก

เลน ไมใชเวลาทําความรูจักกับเดก็กอนท่ีจะเริ่มคุกคาม 
 
การตระหนักรูพ้ฤตกิรรมการเตรียมการเพ่ือ

วตัถุประสงคท์างเพศ 

การเรยีนรูท่ีจะตระหนักถึงพฤติกรรมกลุมจะสามารถชวยใหทาน

หยุดการคุกคามไดในบางครั้งกอนท่ีจะเริ่มตน ในบางกรณี 

พฤติกรรมเหลาน้ีอาจจะบริสุทธ์ิ แตสามารถบงช้ีถึงจุดมุงหมายของ

การคุกคามทางเพศตอเยาวชน 
 
ผูคุกคามเด็กจะเตรียมการเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศกับเยาวชน 

บางสวนเพ่ือพยายามจะดูวา เยาวชนน้ันจะตอตานหรือรายงาน

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือไม พวกเขายังใชการตระหนักรู

พฤติกรรมการเตรียมการเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) 
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เพ่ือใหไดรับความไววางใจจากเด็ก คนหาความออนแอสอดแทรก

อํานาจหรือบังคับเด็ก ๆ และแมแตดึงพวกเขาไปสูความสัมพันธทาง

เพศอยางลับ ๆ 
 
การเตรียมการเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) อาจจะ

เกิดข้ึนในหลายรูปแบบ เชน 
 
การหาเวลาสวนตัว — เตรียมการเพ่ือใชเวลาตามลําพังกับเด็ก 
 
การแยกตัวใครคนหนึ่ง — การแยกเด็กทางกายภาพหรือทางจิตใจ

เพ่ือท่ีจะไดประโยชนจากการควบคุมทุกอยาง ทําลายความสัมพันธ

ของเด็กกับเพ่ือน ครอบครัวหรืออ่ืน ๆ 
 
ใหการปฏิบัติเปนพิเศษ — แสดงการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ใหความ

สนใจเปนพิเศษแกใครคนหน่ึงหรือคนท่ีอายุนอยกวา หรือใหรางวัล

จากพฤติกรรมบางอยาง 
 
การเก็บเปนความลับ — สนับสนุนใหเยาวชนโกหก มีความลับ 

สื่อสารเปนการสวนตัว และซอนเรนความสัมพันธ 
 
การแตะตองตัว — การแตะตองทางกาย เชน การกอด ซึ่งอาจจะ

คอย ๆ กลายเปนความไมเหมาะสม 
 
การทําใหชินตอสิ่งท่ีนารังเกียจ — การกระทําพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมใหเปนท่ียอมรับ เปนปกติ หรือไมมีความสําคญั 
 
การบังคับใหยินยอม — การเพิกเฉยตอสิทธิหรือแสดงใหเห็นวา

เด็กไมมีสิทธิเพ่ือตอตานพฤติกรรมท่ีทําใหเด็ก ๆ รูสึกไมสบายใจ

หรือฝาฝนนโยบาย 
 
การใหของขวัญ — การเสนอของขวัญหรือรางวัลซึ่งอาจจะดู

เหมาะสมในตอนแรก แตสามารถกลายเปนความไมเหมาะสม หรือ

ของขวัญท่ีแสดงออกทางเพศอยางเปดเผย 
 

การเตรียมการเพ่ือวตัถุประสงคท์างเพศตอ่ชุมชน 

ผูกระทําผิดไมเพียงแตใชเลหเหลี่ยมพลิกสถานการณกับผูคนท่ีพวก

เขาคุกคาม แตมักจะทําเชนน้ันกับผูอ่ืนดวยซึ่งเรียกวา การเตรยีมการ

เพ่ือวัตถุประสงคทางเพศ พวกเขาอาจจะทําอะไรก็ไดท่ี

สามารถทําใหไดรับความไววางใจจากชุมชน มักจะเปนสมาชิกท่ีได 

รับการยอมรับนับถือในชุมชนและผูมีวิชาชีพท่ีประสบความสาํเรจ็ 

พวกเขาอาจจะเปนเพ่ือนกับทานหรือแมแตสมาชิกในครอบครัว ผู

คุกคามท่ีใชเทคนิคการเตรียมการเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศจะ

เช่ียวชาญในในการแสดงตัวอยางมีเสนห ประสบความสําเร็จ ใจดี 

และเต็มใจชวยเหลือ การเตรียมการเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศอาจจะ

มีอันตรายเปนพิเศษ เพราะผูคนจะพบวาเปนการยากท่ีจะเช่ือวา

บุคคลคนหน่ึงท่ีพวกเขารูจักและนับถือ สามารถทําบางสิ่งบางอยางท่ี

อันตรายได 
 
การท่ีผูกอกวนเด็กท่ีจะถูกดึงดูดมาสูองคกรบําเพ็ญประโยชนเชน 

โรตารีไมใชเรื่องผิดปกติ เพราะพวกเขาสามารถใชช่ือเสียงของ

องคกรเพ่ือพัฒนาช่ือเสียงของตนเอง พวกเขาอาจจะบงช้ีถึงประวัติ

ในการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน หรือการบรจิาคเพ่ือการกุศลเพ่ือ

เปนหลักฐานของผูท่ีมีคณุสมบัตดิีเพ่ือปองกันตนเองจากขอกลาวหา

ใด ๆ 

 

 
ผูคุกคามเด็กท่ีมีความเช่ียวชาญยังพยายามท่ีจะอยู

รอบนอก ดังน้ัน พวกเขาอาจจะอาสาทํางานกับเยาวชนโดยไมรับ

บทบาทท่ีเปนทางการ เพ่ือท่ีจะหลีกเลีย่งการคัดกรองหรือการ

ตรวจเช็คประวัติอยางเปนทางการ 
 

 
ผูกระทําผิดใชแนวทางท่ีเปนระบบเหลาน้ีในการลวงผูอ่ืนจาก

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ไดประโยชนจากการเขาถึงเยาวชน และ

ปกปองตัวเองจากสํานึกในความรบัผิดชอบเมื่อถูกกลาวหาเก่ียวกับ

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การคุกคาม หรือการลวงละเมิด 
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เหตใุดการตอบรบัจงึมีความสาํคญั 

วิธีการท่ีทานตอบรับตอพฤติกรรมท่ีนาสงสัยหรือไมเหมาะสม การ

ฝาฝนนโยบาย หรือขอกลาวหาในการคุกคามหรือการลวงละเมิด 

อาจจะมผีลกระทบโดยตรงตอการทําใหผูรวมโปรแกรมมี

ประสบการณท่ีเจ็บปวดเพียงใด มนัยังสามารถปองกันหรือลดความ

เสียหายตอช่ือเสยีงของสโมสร ภาค และองคกรท้ังหมด 
 
หากทานไมจดัการกับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเพราะดูเหมือนจะไม

เปนอันตราย มันอาจจะเลวรายมากข้ึน การเพิกเฉยยังอาจสราง

ภาวะแวดลอมท่ีอาจจะมีการคุกคามมากข้ึน สิ่งหน่ึงคือเมื่อผูกระทํา

ความผิดทางเพศเห็นวาการฝาฝนเล็กนอยเปนท่ียอมรับได พวกเขา

อาจจะคิดวาการฝาฝนมากข้ึนก็มแีนวโนมท่ีอาจจะถูกเพิกเฉย 

เยาวชนอาจจะคิดวาพฤติกรรมน้ันเปนปกติหรือไมมีใครคัดคาน 

และทําใหพวกเขาจะตระหนักถึงหรือรายงานการคุกคามนอยลง 

หากมีเหตุการณเกิดข้ึน 
 
การตอบรับอยางเหมาะสมตอการคุกคามและการลวงละเมิด และ

เปนไปตามนโยบายของโรตารสีากลและกฎหมายทองถ่ินเปนการ

ปกปองทุกคนท่ีเก่ียวของ หมายถึงใครก็ตามท่ีอาจจะถูกคุกคาม  

ใครก็ตามท่ีอาจจะถูกกลาวหาวาทําผิด และสโมสรหรือภาคท่ีดําเนิน

โปรแกรมน้ัน 

 

วิธีการตอบรบัพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของผูใ้หญ่ 

พฤติกรรมท่ีเราพูดวาไมเหมาะสม หมายรวมถึงการท่ีผูใหญหาเวลา

อยูเพียงลําพังกับผูท่ีมีอายุนอย แสดงความพึงพอใจทางกาย หรือให

ความสนใจกับคนหนุมสาวเปนพิเศษซึ่งอาจจะดูบริสุทธ์ิใจ บอยครั้ง

ท่ีพฤติกรรมเหลาน้ีไมมีอันตราย  ดังน้ัน หากทานสังเกตพฤติกรรม

เหลาน้ี ทานอาจจะตั้งคําถามวาจําเปนตองรายงานหรือไม แนวทาง

ในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีดูเหมือนจะไมเหมาะสม หรือมิฉะน้ัน 

กอใหเกิดความกังวลมดีังน้ี 

1. หยุดพฤติกรรมทันที หากทานพบเห็นพฤติกรรม และรูสึก

สะดวกใจท่ีจะพูด จงบอกกลาวแกผูใหญท่ีประพฤติเชนน้ันวา

สิ่งท่ีทานเห็นไมเหมาะสม แตหากทานไมสบายใจท่ีจะพูดกับ

บุคคลน้ัน ควรขอใหผูนําภาคเปนผูดําเนินการ การขัดขวาง

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมมักจะเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุดในการปองกันมิใหเกิดเรือ่งท่ีรายแรงมากข้ึน  

2. ขอใหผูใหญท่ีไววางใจสอบถามผูรวมโปรแกรมวาพวกเขา

อยากจะปรึกษาหารือในสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับทาน หรือกับ

อาสาสมัครคนอ่ืนท่ีไดรับการอบรมหรือไม 

3. รายงานพฤติกรรมแกผูนําสโมสรและภาคท่ีเหมาะสมในทันที

ตามนโยบายการคุมครองเยาวชนของภาค  หากพฤติกรรมน้ัน

เก่ียวของกับผูนําภาคหรือผูอ่ืนในตําแหนงท่ีมีอํานาจ ใหติดตอ

กับพนักงานของโรตารีสากลเพ่ือขอความชวยเหลือ  

4. จดบันทึกสิ่งท่ีเห็นและสิ่งท่ีไดรับการบอกกลาว รวมถึงสิ่งท่ีได

ดําเนินการ แตปลอยใหผูนําสโมสรหรือภาค หรือ

คณะกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงตั้งเพ่ือวัตถุประสงคน้ัน

เปนผูทําการสอบสวน 

5. ทําใหมั่นใจวาไดมีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมหลังจากท่ีทานได

รายงานตอผูนําสโมสรหรือภาค หากทานรูสึกวาพฤติกรรม

มิไดรับการจดัการอยางเพียงพอ ใหติดตอกับพนักงานของ 

โรตารีสากลเพ่ือขอความชวยเหลอื 
 
จัดการรายงานพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอยางจริงจัง ดําเนินการให

เร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพ่ือปองกันมิใหเกิดตอเน่ืองหรือเลวรายมาก

ข้ึน ในการตอบรับรายงานของพฤติกรรมท่ีนาหวงใย ผูนําภาคควร

จะ 
 
 ทําใหมั่นใจวาทุกคนท่ีจําเปนตองรูเก่ียวกับพฤติกรรมน้ันไดรับรู 

รวมท้ังเจาหนาท่ีปกปองคุมครองเยาวชน หากภาคมีเจาหนาท่ี

ดังกลาว 

 พูดคุยกับเด็กและบิดามารดาหรือผูปกครอง  แจงบิดามารดาวา

ไดสังเกตเห็นหรือไดรับรายงานอะไรบาง หรือใหเยาวชนเปนผู

เลา แลวแตพวกเขาจะเลือก  แจงท้ังสองฝายวาผูใหญฝาฝน

นโยบายของภาค ทําใหเยาวชนมั่นใจวาทานมีความใสใจ และ

ความปลอดภัยของพวกเขาเปนเรือ่งท่ีมีความสําคญัสูงสดุ เชิญ

ชวนใหถามคําถามตาง ๆ ท่ีพวกเขามีหรือแสดงความหวงใย  

 ทบทวนบันทึกของภาคเพ่ือดูวามีพฤติกรรมท่ีนากังวลหรือเรื่อง

รองเรียนท่ีคลายคลึงกันของบุคคลคนเดียวกันท่ีไดรายงานไวใน

อดีตหรือไม พิจารณารูปแบบของพฤติกรรมเมื่อทานตดัสินใจวา

การตอบรบั 
และการรายงาน 
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จะปองกันเพ่ือเปนการตอบสนองตอรายงานอยางไร การ

ปองกันเหลาน้ัน  อาจจะรวมถึงการสอดสองอาสาสมัครหรือ

ระงับมิใหพวกเขาตดิตอกับเยาวชน จัดทําแผนการกํากับดูแล

เพ่ือเปนหลักประกันวาไดทําการปองกันอยางสม่ําเสมอ 

 บอกกลาวแกผูท่ีถูกกลาวหาเก่ียวกับรายงาน ใหรายละเอียด

พฤติกรรมท่ีถูกรายงานและอธิบายวาเหตุใดพฤติกรรมน้ันจึงฝา

ฝนนโยบายของทาน แจงพวกเขาวาจะดําเนินการอยางไร 

 รายงานสถานการณปจจุบันใหบิดามารดาหรือผูปกครองตาม

กฎหมายของผูรวมโปรแกรมท่ีเปนเยาวชนและอธิบายสิ่งท่ีภาค

กําลังดําเนินการ ซึ่งอาจจะดเูหมือนไมจําเปนเสมอไป แตเปน

การบอกกลาวบิดามารดาอีกครั้งหน่ึงวาความปลอดภัยของบุตร

ของพวกเขาเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดของทาน 

 ใหคําแนะนําแกผูท่ีรายงานปญหาเปนคนแรกวารายงานไดรับ

การจัดการอยางจริงจัง และจะไดรับการสืบสวนและจดัการ

ในทันที หากสมควร  บอกพวกเขาวาจะดําเนินการอยางไร 

 พูดคุยกับผูท่ีอาจจะตองการใหชวยดําเนินการ 

 ติดตอกับผูท่ีจะดําเนินแผนงานและติดตามสอดสองดูแล

สถานการณตอไป 

 
 

การรายงานพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจจะนําไปสู

รายงานของการคุกคามหรือการลวงละเมดิหากทานสงสัยในเรื่อง

การคุกคามใหทําตามนโยบายของโรตารีสากลโดยการระงับ

อาสาสมัครผูน้ันโดยทันทีจากการติดตอกับเยาวชนท้ังหมด 

รายงานเหตุการณแกตํารวจในทองถ่ินและติดตอกับพนักงานของ

โรตารีสากลภายใน 72 ช่ัวโมง 
 

 

วิธีการตอบสนองพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของ

เยาวชน 

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมแบบมีเลหเหลี่ยมมักจะเกิดข้ึนกอนการ

คุกคามเพ่ือนรวมโปรแกรม ผูใหญมักจะพลาดในการใหความสนใจ

กับพฤติกรรมเชนน้ี ไมวาจะดวยเพราะไมรูวิธีจะจัดการแกไขหรือ

คิดวาเปนพฤติกรรมธรรมดาของวัยรุน  อยางไรก็ตาม การขัดขวาง

พฤติกรรมท่ีนาหวงใยระหวางคนหนุมสาวตั้งแตแรกเริ่ม จะสามารถ

ชวยปกปองผูรวมโปรแกรมอายุนอยจากอันตรายท่ีรายแรงได 
 
เมื่อทานสงสัย สังเกตเห็น หรือไดรับรายงานพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมระหวางเยาวชน จงทําตามแนวทางเหลาน้ี 

 ไมวาการปฏิสมัพันธจะเปนทางวาจา ทางกายหรืออิเล็กทรอนิกส 

ใหแยกผูรวมโปรแกรมออกโดยทันทีและทําใหมั่นใจวาพวกเขาไม

มีการตดิตอกันอีกจนกระท่ังสถานการณไดรับการแกไข 

 อธิบายอยางใจเย็นแกพวกเขาวาปฏิสัมพันธในรูปแบบเหลาน้ี

ไมไดรับอนุญาตในโปรแกรม อางอิงถึงแนวทางของโปรแกรม

หรือเอกสารการอบรมท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและไม

เหมาะสม 

 บันทึกสิ่งท่ีสังเกตเห็นหรือรายงานและวิธีการท่ีทานตอบสนอง 

 แจงบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรม

ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังผูนําภาค 

 อาจจะมีความจําเปนตองติดตอกับเจาหนาท่ีตํารวจในทองถ่ิน 

ข้ึนอยูกับพฤติกรรม ในกรณีเชนน้ัน ตองติดตอพนักงานของ 

โรตารีสากลเพ่ือขอความชวยเหลอื 

 การตัดสินใจวาตองมีการลงโทษหรือไมข้ึนอยูกับนโยบาย

ระเบียบวินัยของภาคและความรนุแรงของพฤติกรรม อาจจะ

รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการไลออกจากโปรแกรม ตองมั่นใจวาได

รายงานตอบิดามารดาของผูรวมโปรแกรมท้ังสองฝายเก่ียวกับ

การตัดสินใจของทาน 

 หากผูรวมโปรแกรมท้ังสองฝายไดรับอนุญาตใหยังคงอยูใน

โปรแกรม ตองตัดสินใจวาจะมมีาตรการเพ่ิมเติมท่ีจําเปน

อะไรบางเพ่ือปองกันการเกิดซ้ําอีก ซึ่งอาจจะรวมถึงการกํากับ

ดูแลเพ่ิมมากข้ึน เปนตน ตดัสินใจวาจะเขียนแผนปฏิบัติการ

แกไข หรือแผนติดตามสาํหรับผูรวมโปรแกรมและบิดามารดา

หรือไม 

 จดบันทึกข้ันตอนท่ีไดดําเนินการ 
 
หลังจากท่ีทานไดจัดการกับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมแลว จง

พิจารณาวาสโมสรหรือภาคจะสามารถปองกันสถานการณท่ี

คลายคลึงกันไดอยางไร ตัวอยางเชน ตองมีการกํากับดูแลเพ่ิมเติม

ในงานหรือไม ตองมีการทบทวนนโยบายหรือวิธีปฏิบัติหรือไม หรือ

การอบรมเพ่ิมเตมิสําหรับเยาวชนและผูใหญจะเปนประโยชนหรือไม 
 

การตอบรบัรายงานการคุกคามหรือการล่วงละเมิด 

การกลาวหาเก่ียวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิดตองทําอยาง

จริงจัง ไมวาสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร และไมวาเวลาจะผานไป

นานเทาใดแลวก็ตาม จัดการกับขอกลาวหาท้ังหมดตามกฎหมาย

ทองถ่ินและนโยบายของโรตารสีากล พิจารณาปรึกษาหารือกับผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายเก่ียวกับขอบังคับและวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย 

ในการตอบรับขอกลาวหาเก่ียวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิด  
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อาสาสมัครอาจจะตองรายงานการคุกคามท่ีนาสงสัยแกหนวยงาน 

ท่ีใหบริการในการปกปองคุมครองเด็กใน

ทองถ่ินตามกฎหมาย 
 
การรายงานเรื่องน้ีอาจจะเปนการยาก

สําหรับใครบางคนท่ีถูกคุกคามหรอื

ลวงละเมิดโดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมอีายุ

นอย บุคคลท่ีทําอันตรายตอพวกเขาอาจจะเปนเพ่ือน สมาชิกใน

ครอบครัว หรือใครบางคนท่ีพวกเขาชอบและนับถือ 
 
การมีประสบการณในการคุกคามหรือลวงละเมิดจะเปนบาดแผล 

ดังนั้น จงหลีกเลี่ยงการทําใหผูรวมโปรแกรมตองพูดสิ่งท่ีเกิด

ขึ้นกบัพวกเขาซํ้า ๆ มากเกินกวาจําเปน อยาถามคําถามวาเหตุ

ใดซ่ึงอาจจะนําไปสูการกลาวรายเหย่ือได ตองระมัดระวังวาการ

ตอบสนองตอประสบการณท่ีเปนบาดแผล เชน การจูโจมทางเพศ

จะแตกตางกันออกไป คนบางคนอาจจะจําความจริงทุกอยางของ

ประสบการณได แตบางคนอาจจะจําไมไดเปนเวลาหลายวัน 

หลายเดือน หรือแมแตหลายป ไมมีวิธีการท่ี "เปนตัวอยาง" ใน

การตอบสนองบาดแผลเชนนัน้ได 
 
เมื่อทานไดรับรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิด การตอบรับใน

แนวทางท่ีเปนกลางและในลักษณะท่ีรับผดิชอบซึ่งปราศจากการ

ตําหนิและการตัดสินเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง 

 รับฟงดวยความตั้งใจ ใหการสนับสนุนผูท่ีทํารายงานและไม

แสดงอารมณรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งความกลัวหรือไมเช่ือถือ 

จงจําไววาพวกเขาอาจจะเปนหวงผูท่ีทํารายตัวเขาเอง 

 บอกกลาวแกบุคคลน้ันวาเขาทําสิง่ท่ีถูกตองดวยการรายงาน 

หากเปนบุคคลท่ีเคยมีประสบการณเก่ียวกับการคุกคามมากอน 

ตองเนนย้ําวาไมใชความผิดของเขาท่ีถูกทําราย และความ

ปลอดภัยของพวกเขาเปนเรื่องท่ีมคีวามสําคญัสูงสุด บอกพวก

เขาวาทานนาจะตองแจงแกผูอ่ืนเพ่ือใหพวกเขาปลอดภัย แต

ทานจะเก็บเรื่องราวเอาไวเปนการสวนตัวใหมากท่ีสุดเทาท่ี

เปนไปได 

 ถามคําถามเพ่ือพิสจูนความจริง หลีกเลีย่งการถามวาเหตุใด

เพราะอาจจะดูเปนการตดัสินหรือถามคําถามเพ่ือดูแรงจูงใจ ซึ่ง

จะทําใหพวกเขารูสึกวาพวกเขามคีวามผิดในสิ่งท่ีเกิดข้ึนและ

ทานคิดวาพวกเขาทําผิด ไมวาสถานการณจะเปนอยางไรก็ตาม 

ไมมีใครควรจะตองมีประสบการณในการคุกคาม และไมไดเปน

ความผิดของผูท่ีถูกคุกคามเลย 

 ใชถอยคําเหมือนท่ีพวกเขาใชเพ่ืออธิบายสถานการณ ตนเอง 

และบุคคลท่ีพวกเขากลาวหา ในขณะท่ียังคงเปนกลางและให

เกียรติ ใครก็ตามท่ีรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมดิควร

จะทราบวา พวกเขาจะไดรับความเช่ือถือและไดรับฟงถอยคําท่ี

สรางความเช่ือมั่น 

 จัดทําเอกสารการกลาวหาในระหวางหรือทันทีหลังจากการ

รายงานของผูรวมโปรแกรม พยายามใชถอยคําเดิมของผูรวม

โปรแกรม ไมเพ่ิมเตมิความคดิเห็นสวนตัวหรือคําวิจารณ และให

รายละเอียดเชน วันและเวลาของการสนทนา 
 
ภาคควรจะเสนอความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีเปนอิสระและไม

เก่ียวของกับโรตารีใหแกผูรวมโปรแกรมและครอบครัวท่ีรายงาน

สถานการณการคุกคามหรือสถานการณท่ีอันตราย เพ่ือใหพวกเขามี

ทนายท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูแทนในเรื่องผลประโยชนของพวกเขา 

พวกเขาควรจะไดเขาถึงการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพจติ

ตามความเหมาะสม และหากผูรวมโปรแกรมเยาวชน 2 คนมีสวน

เก่ียวของกับเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีถูกกลาวหา ตองมั่นใจวาได

ใหการสนับสนุนท้ังผูท่ีทําการกลาวหาและผูท่ีถูกกลาวหา 
 
ผูรวมโปรแกรมท่ีมีประสบการณการคุกคามหรือลวงละเมดิอาจจะ

ลังเลท่ีจะอยูในโปรแกรมตอไป พวกเขาไมควรจะถูกขอรองใหอยูตอ 

แตก็ไมควรจะถูกบังคับใหเลิกการรวมโปรแกรมเชนกัน พูดคุยกับผู

รวมโปรแกรม ครอบครัวและสนับสนุนใหผูมีวิชาชีพตัดสินใจวาจะ

ดูแลนักเรียนอยางไร 
 

 
คนสวนมากไมไดรับการอบรมใหเปนมืออาชีพท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการพิจารณาตัดสินความหนักเบาหรือนัยสําคัญ

ทางกฎหมายของการกลาวหา ไมมีสมาชิกโรตารีหรือ

อาสาสมัครคนใดท่ีจะตัดสินวาขอกลาวหาประกอบขึน้เปน

พฤติกรรมทางดานอาชญากรรมหรือไม ตองเปนเร่ืองของ

เจาหนาท่ีหนวยงานปกปองเยาวชนท่ีไดรับการรับรองหรือผู

มีวิชาชีพดานการบังคับใชกฎหมายซ่ึงไมเกี่ยวของกับโรตารี 

เพ่ือใหมั่นใจในการพิจารณาท่ีไมลําเอียง หลังจากทําใหมั่นใจ

ในความปลอดภัยของเยาวชนท่ีมีสวนเกี่ยวของแลว ตอง

รายงานขอกลาวหาท้ังหมดในทันทีตอเจาหนาท่ีตํารวจหรือ

หนวยงานปกปองเยาวชนท่ีเหมาะสม 
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หากผูรวมโปรแกรมเยาวชนกอใหเกิดการกลาวหาการคุกคามหรือ

การลวงละเมดิแกสมาชิกโรตารีหรอือาสาสมคัรท่ีมิใชสมาชิก พวก

เขาจะตองทําใหมั่นใจวาไดมีการรายงานท่ีเหมาะสม 

 ปฏิบัติการในทันทีเพ่ือทําใหมั่นใจในสุขภาพและความเปนอยูท่ี

ดีของผูรวมโปรแกรม และดูแลดานการแพทยและจิตแพทยตาม

ความเหมาะสม 

 ปองกันใครก็ตามท่ีถูกกลาวหาในเรื่องของการคุกคามหรือการ

ลวงละเมิดทางเพศหรือการทําผิดรายแรงอ่ืน ๆ รวมท้ังเยาวชน

อีกคนหน่ึงจากการติดตอกับผูรวมโปรแกรมเยาวชนอ่ืน ๆ 

จนกวาเรื่องราวจะไดรับการแกไข 

 รายงานขอสงสัยหรือการกลาวหาการคุกคามหรือลวงละเมดิทุก

ขอแกหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายท่ีเหมาะสม (การปกปองเด็ก 

งานสังคมสงเคราะห และเจาหนาท่ีตํารวจทองถ่ิน) เพ่ือการ

สอบสวน ในบางประเทศตองมีการรายงานตามกฎหมาย 

เจาหนาท่ีทางกฎหมายท่ีพิจารณาเรื่องน้ีตองไมมสีวนเก่ียวของ

กับโรตารีในทางใดก็ตาม 

 เมื่อมีการกลาวหาเก่ียวกับการคุกคามหรือการลวงละเมดิ ตอง

ทําตามนโยบายของภาคในการแจงแกผูนําสโมสรหรือภาค 

เฉพาะบุคคล เชน เจาหนาท่ีปกปองคุมครองเยาวชนของภาค

และผูวาการภาค อาสาสมัครผูใหญ ผูรวมโปรแกรม และบิดา

มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรมทุกคน

ควรจะมีขอมลูการติดตอของเจาหนาท่ีปกปองคุมครองเยาวชน

ของภาคและผูวาการภาค 

 รายงานการกลาวหาการคุกคามหรือการลวงละเมิดหรือ

เหตุการณอ่ืนท่ีรายแรง รวมท้ังการเขาพักในโรงพยาบาล 

อาชญากรรมรายแรง การเดินทางกลับกอนกําหนด หรือการ

เสียชีวิต แกสาํนักงานใหญโรตารสีากลภายใน 72 ช่ัวโมง

หลังจากทราบเรื่อง ถึงแมวาจะยังไมไดรับการยืนยัน

รายละเอียดของเหตุการณท้ังหมดก็ตาม การแจงโดยทันทีชวย

ทําใหมั่นใจในการจัดการเหตุการณหรือการกลาวหาไดอยาง

เหมาะสมตามนโยบายโรตารี และสามารถอํานวยการสื่อสาร

ระหวางภาคท่ีรวมโปรแกรม 
 
หากมีหลักฐานเพียงพอวาบุคคล สโมสรหรือภาคใด ไมรายงาน

เหตุการณหรือการกลาวหาตามท่ีกําหนด เลขาธิการอาจจะ

พิจารณาวาทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของจะมสีิทธิ์เขารวมในโปรแกรม

เยาวชนของโรตารีหรือไม  หรือจําเปนจะตองมีการลงโทษ

เพ่ิมเติมหรือไม มากนอยเพียงใด  รวมท้ังขอใหสโมสรยุติสมาชกิ

ภาพของบุคคลนัน้ 
 
ในระหวางการสอบสวนอยางเปนอิสระ ตองปกปองความปลอดภยั

ของเยาวชนและความเปนสวนตัวของท้ังผูกลาวหาและผูถูก

กลาวหา 

 ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายและ

หนวยงานปกปองเยาวชน และไมเขาไปยุงเก่ียวกับการสอบสวน

ของพวกเขา 

 ปรึกษาหารือกับหนวยงานสังคมสงเคราะหเพ่ือพูดคุยเก่ียวกับ

มาตรฐานของทองถ่ินและทรัพยากรซึ่งสนับสนุนผูรวมโปรแกรม

ซึ่งมีสวนเก่ียวของในรายงาน หรือมีประสบการณการคุกคาม

หรือการลวงละเมิด  สงผูรวมโปรแกรมไปหาท่ีปรึกษาซึ่งมิใช 

โรตารี ซึ่งสามารถใหการสนับสนุนทางดานอารมณอยางมือ

อาชีพ ขอใหนักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาท่ีตาํรวจแนะนําผูท่ี

ไมมสีวนเก่ียวของกับโปรแกรมในทุก ๆ ดาน 

 ติดตอกับบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวม

โปรแกรมท่ีมีสวนเก่ียวของในทันที เพ่ือรายงานพวกเขาเก่ียวกับ

ขอกลาวหาและสิ่งท่ีไดดําเนินการไปแลว สโมสรและภาคควร

ไดรับการสงเสรมิใหรับคาํยินยอมจากบิดามารดาเปนลาย

ลักษณอักษรวายินยอมใหผูรวมโปรแกรมอยูในโปรแกรมตอไป 

หากพวกเขาประสงคเชนน้ัน 

 ในหลาย ๆ ชวงเวลา ผูรวมโปรแกรมอาจจะรูสึกไมสบายใจกับ

การดําเนินการท่ีอาจจะมิไดทําใหชัดเจนวาเปนการลวงละเมดิ

ตามกฎหมาย และเจาหนาท่ีตํารวจปฏิเสธท่ีจะสืบสวนขอ

กลาวหาพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ีพอใจซึ่งมีลักษณะเก่ียวกับเรื่อง

ทางเพศ การลวงละเมิด หรือความรุนแรง แมวาจะไมไดรับการ

พิจารณาวาเปนอาชญากรรม 

 หลีกเลี่ยงการซุบซบินินทาและการตําหนิ  ไมบอกใคร ๆ 

เก่ียวกับการกลาวหานอกเหนือไปจากผูท่ีใหคําแนะนําตาม

กฎหมาย และนโยบายของโรตารสีากลและภาคกําหนดใหตอง

บอกกลาว หลีกเลี่ยงการคาดเดา และแสดงความคดิเห็นสวนตัว

ใหนอยท่ีสุด เพราะอาจจะไปกาวกายการสอบสวนทางกฎหมาย

ของเจาหนาท่ีตํารวจได และเปนการฝาฝนนโยบายการ

ประพฤติปฏบัิติในการทํางานกับเยาวชนของโรตารี การเสนอ

ความคิดเห็นเก่ียวกับใครบางคนท่ีถูกกลาวหาวาคุกคามใครอีก

คนหน่ึงหรือถูกคุกคาม อาจนําไปสูคํารองหรือการฟองรองในคดี

หมิ่นประมาทได 
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หลังจากท่ีไดทําการกลาวหา ผูรวมโปรแกรมมักจะรูสกึอับ

อายหรือสับสน พวกเขาอาจจะถอนตัวหรือมีความรูสึกสับสน

เกี่ยวกับการอยูรวมในโปรแกรมตอไป ตัวอยางเชน ผูรวม

โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนท่ีทําการกลาวหาอาจจะ

ตองการอยูในโปรแกรมตอไป แตไมตองการมีความสัมพันธ

กับสโมสรเจาภาพอีกตอไป ถงึแมวาสมาชิกและอาสาสมัคร

อ่ืนๆ อาจจะมีปญหาในการเขาใจความรูสึกของผูรวม

โปรแกรม แตการยอมรับความประสงคเชนนั้นมกัจะเปนการ

ดีท่ีสุด หากเปนไปได 
 

 
หลังจากการสอบสวน อาจจะมีความจําเปนตองทําใหนโยบายการ

ปกปองคุมครองเยาวชนของภาคมคีวามเขมแข็ง หรือการ

ดําเนินการท่ีจะปองกันการเกิดซ้ํา 

 สโมสรตองสิ้นสดุสมาชิกภาพของผูท่ียอมรับวา, ถูกตดัสินวา, 

หรือมิฉะน้ัน รูวามีสวนเก่ียวของกับการคุกคามหรือการลวง

ละเมิดทางเพศแกเยาวชนหรือผูรวมโปรแกรมเยาวชน อดีต

สมาชิกและอาสาสมัครท่ีมิใชโรตารีผูซึ่งยอมรับวา, ถูกตัดสินวา, 

หรือมิฉะน้ัน รูวามีสวนเก่ียวของในการคุกคามทางเพศหรือการ

ลวงละเมิดทางเพศ หรือการกระทําอ่ืน ๆ ท่ีรุนแรง ในรูปแบบ

ใดๆ ก็ตามท่ียอมรับเปนมาตรฐานพฤติกรรมในชุมชน จะถูก

หามมิใหทํางานกับผูรวมโปรแกรมของเยาวชนโรตาร ี

 หากการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจไมสามารถหาขอสรุปได 

หรือหากเจาหนาท่ีตํารวจปฏิเสธการสอบสวน บุคคลท่ีถูก

กลาวหาอาจจะยังคงเปนอาสาสมคัรในโปรแกรมไดตามการ

พิจารณาของภาค อยางไรก็ตาม อาจจะมีความจําเปนตองดูแล

ความปลอดภัยเพ่ิมเตมิเพ่ือปกปองท้ังบุคคลท่ีมีช่ือในการ

กลาวหาและผูรวมโปรแกรมคนใดก็ตามท่ีพวกเขาติดตอดวย 

 การรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมสาํหรับอาสาสมัครโปรแกรม 

อาจรวมถึงการจํากัดหรือการระงับบทบาทของพวกเขา ข้ึนอยู

กับสถานการณของการกลาวหา ตวัอยางเชน ภาคอาจจะ

ยินยอมใหอาสาสมัครมสีวนรวมในโปรแกรมตอเมื่ออาสาสมัคร

อ่ืนๆ สามารถสอดสองดูแลพฤติกรรมของเขาได และตัดสินใจ

วาการหามตอไปมคีวามเหมาะสมหรือไม แตละภาคควรจะ

พิจารณามาตรฐานการเอาใจใสดูแลในทองถ่ิน และพิจารณา

การปฏิบัติขององคกรท่ีใหบริการเยาวชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือ

กําหนดวาการรักษาความปลอดภยัแบบใดท่ีเหมาะสม 

 การยังคงเปนอาสาสมัครตอไปมิใชสิทธิและมไิดรับการยืนยัน

สิทธิ การกลาวอางเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุกคามหรือการลวง

ละเมิดทางเพศตอบุคคลเดียวกันจะเปนการหามมิใหพวกเขา

ทํางานกับผูรวมโปรแกรมเยาวชน ถึงแมวาจะไมมีการฟองรอง

เพราะขอหาอาชญากรรมก็ตาม 

 ภาคตองพิจารณาสถานการณเพ่ือยืนยันวาการปกปองคุมครอง

เยาวชนมีความสําคัญสูงสดุ รับรองการทําตามนโยบายของโรตารี

และภาคทุกขอ และแนะนําใหมีการเปลีย่นแปลงเพ่ือหลีกเลี่ยง

ประเด็นในอนาคต ผูวาการภาคและคณะกรรมการพิจารณาของ

ภาค (หากมี)  ควรจะกํากับดูแลการพิจารณาในเรื่องน้ี 

 ภาคทุกภาคจะตองรักษาบันทึกของผูท่ีถูกหามจากการติดตอกับ

เยาวชน หรือผูท่ีถูกสิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งเปนผลมาจากการ

คุกคามหรือการลวงละเมดิเปนความลับ จงทํางานกับผูนําภาค

เพ่ือกําหนดแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือเก็บรักษาขอมูลน้ีใหสอดคลอง

กับกฎหมายทองถ่ินเพ่ือเปนหลักประกันวามีการบังคับใชการ

หามบุคคลหลาน้ันทุกป 
 
ผูท่ีถูกหามมิใหติดตอกับเยาวชนไมอาจจะมบีทบาทในสโมสรหรือ

ภาคท่ีอาจจะเปนผูกํากับดูแลหรือติดตอกับผูรวมโปรแกรม

เยาวชนได เชน ประธานบริการเยาวชนของสโมสร ประธาน 

อินเทอรแรคทภาค ประธานไรลาภาค หรือเจาหนาท่ีเยาวชน

แลกเปลี่ยนของภาค ผูนําสโมสรหรือภาคท่ีถูกกลาวหาในเร่ือง

การลวงละเมิดหรือการคุกคามตองถูกระงับจากบทบาทเหลานี้

จนกวาจะไดมีการแกไขปญหา พวกเขาอาจจะกลับมารับหนาท่ี

ไดตามการพิจารณาของภาค ขึ้นอยูกับผลการสอบสวนของ

เจาหนาท่ีตํารวจ 

 

อุปสรรคในการรายงาน 

การตัดสินใจท่ีจะรายงานการลวงละเมิดหรือการคุกคามเปนการ

ตัดสินใจสวนบุคคล และอาจจะเปนการตัดสินใจท่ียาก ผูท่ีมี

ประสบการณในการฝาฝนเชนน้ันอาจจะไมรายงานดวยเหตุผล

มากมาย มีอาทิ 

 ความอัปยศ ความผิดหรือความละอาย 

 ความกลัววาจะมีผลท่ีตามมาในทางลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

พวกเขาทําผิดกฎระเบียบหรือกฎหมาย 

 ความกลัววาผูกระทําความผดิจะตอบโตพวกเขา 

 การพ่ึงพาทางอารมณหรือการเงินท่ีมีตอผูกระทําความผิด 

 ไมตองการใหผูท่ีพวกเขาหวงใยตองตกท่ีน่ังลําบาก 
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 การขาดทรัพยากรหรือการสนับสนุน 

 ความกลัววาพวกเขาจะถูกไลออกจากโปรแกรม 

 ความกลัววาจะไมไดรับการเช่ือถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

ผูกระทําความผดิอยูในตําแหนงหนาท่ีท่ีมีอํานาจ 

หรือเปนท่ีนับถือในโรตารีหรือในชุมชน 

 ความเช่ือวาพวกเขายินยอมตอปฏกิิริยาหรือ

ความสัมพันธ และดังน้ันจะไมมีประสบการณ

การถูกคุกคาม (ซึ่งบางครั้งเปนผลมาจากการ

ถูกหลอกลวงดวยเลหเหลี่ยมจากผูคุกคาม) 
 
นักเรียนแลกเปลีย่นของโรตารีมักจะมีอุปสรรคท่ีขัดขวางพวกเขา

จากการรายงานเพ่ิมข้ึน คือ พวกเขาอาจจะไมคลองแคลวในภาษา

ทองถ่ินและอยูหางไกลจากระบบใหการสนับสนุน พวกเขาอาจจะ

กลัววาตองกลับบานหากเหตุการณเกิดข้ึนในขณะท่ีฝาฝน

กฎระเบียบ เน่ืองจากนักเรยีนควรไดรับการสงเสรมิใหรายงานการ

คุกคามหรือการลวงละเมดิ ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม  ภาค

ควรพิจารณาใชทางเลือกเพ่ือจัดการกับการฝาฝนกฎระเบียบซึ่ง

เก่ียวของกับเหตุการณท่ีรายแรง  ในแนวทางน้ัน นักเรียนจะเขาใจ

ไดวาแมการทําผดิกฎระเบียบจะไมสามารถถูกมองขามไปไดโดย

สิ้นเชิง แตความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีมาเปนลาํดับแรก 
 

เพราะเรื่องท่ีกลาวถึงขางตนและอุปสรรคอ่ืน ๆ ดังน้ัน อาจจะใช

เวลานานกอนท่ีจะมีผูรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมดิ หาก

พวกเขาตัดสินใจท่ีจะทํา แตถึงแมวาผูรวมโปรแกรมจะไมรายงาน

การคุกคามในทันที แตมไิดหมายความวา การคุกคามไมไดเกิดข้ึน 
 
ทานสามารถลดอุปสรรคในการรายงานลงใหนอยท่ีสุดโดยการ

สื่อสารอยางเปดกวางและบอยครัง้กับอาสาสมัครผูรวมโปรแกรม 

และบิดามารดาตลอดจนผูปกครอง แสดงใหพวกเขาเห็นวา

การปกปองคุมครองเยาวชนเปนเรือ่งท่ีมีความสําคญัสูงสดุ 

สงเสริมใหพวกเขารายงานการคุกคามหรือการลวงละเมดิท่ีนาสงสยั

หรือถูกกลาวหาแมวาจะมีการฝาฝนกฎระเบียบของโปรแกรม และ

โดยการใหความเมตตารวมท้ังการสนับสนุนและตอบรับอยางเตม็ท่ี

เมื่อมีการรายงานเหตุการณ 
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ตัวอยางนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของภาค 
การพัฒนาและดําเนินการนโยบายการปกปองและคุมครองเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของภาคท่ีจะปกปองผูรวม

โปรแกรมเยาวชนของโรตาร ีเอกสารชุดน้ีใหกรอบงานข้ันพ้ืนฐานสําหรับนโยบายของภาคท่ีเก่ียวกับโปรแกรมเยาวชนทุกโปรแกรม สวนท่ี 

แรเงาแสดงถึงขอกําหนดในการรับรองของโรตารสีําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตาร ี
 
ปรับแตงนโยบายน้ีใหเหมาะกับสถานการณในทองถ่ินและกฎหมาย และจัดใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายทองถ่ินไดพิจารณาเพ่ือยืนยันวา

สอดคลองกับกฎหมายทองถ่ิน 
 
นโยบายปกปองและคุมครองเยาวชนของภาค ________________ 
1. ถอยแถลงเร่ืองการประพฤติปฏิบัติในการทํางานกับเยาวชน 

ภาคพยายามท่ีจะสรางและรักษาสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภยัสําหรับเยาวชนทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรยีน คูครองของ 

โรแทเรยีนและอาสาสมัครอ่ืน ๆ จะตองดูแลความปลอดภัยของเด็กและคนหนุมสาวท่ีเขามาตดิตอดวย และปกปองคุมครองพวกเขาจาก

การคุกคามทางกาย ทางเพศและทางจิตใจ ใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได 
 
2. ความหมาย 

อาสาสมัคร หมายถึง ผูใหญคนใดก็ตามท่ีมสีวนเก่ียวของกับกิจกรรมเยาวชนของโรตารี ซึ่งมีปฏสิัมพันธโดยตรงกับเยาวชนไมวาจะเปน 

การกํากับดูแลหรือมไิดกํากับดูแล 
 
อาสาสมัครโรตารี รวมถึง 

 เจาหนาท่ีและกรรมการโปรแกรมเยาวชนของสโมสรและภาค 

 สมาชิกโรตารีและท่ีปรึกษาซึ่งมิใชสมาชิก 

 สมาชิก และผูท่ีมิใชสมาชิก และคูครองซึ่งทํางานกับนักเรียนในระหวางกิจกรรมหรือการเดินทางทองเท่ียว หรือผูท่ีรับสงนักเรียน 

ไปยังงานกิจกรรม 

 บิดามารดาท่ีเปนผูอุปถัมภและผูใหญอ่ืน ๆ ท่ีพักอาศัยอยูในบานอุปถัมภของนักเรียนแลกเปลีย่น ซึ่งรวมถึงญาติพ่ีนองและสมาชิก

ในครอบครัวอุปถัมภ 

 ใสบทบาทและรายละเอียดของอาสาสมัครท่ีเหมาะสมกับภาคของทานท่ีน่ี 

 

 

ผูรวมโปรแกรมเยาวชน หมายถึง ผูท่ีมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารี ไมวาอายุเทาใดก็ตาม 
 
3 หนวยงานทางกฎหมายและการประกันการรับผิด 

ภาค ________ เปนสวนหน่ึงของหนวยงานทางกฎหมายท่ีรูจักกันในช่ือ ________________________________ หนวยงานน้ีกอตั้ง

ภายใตกฎหมายของ รัฐ/จังหวัด/ประเทศ _______________________ ในวันท่ี ______________ และมผีลบังคับใชจนถึงเวลาน้ี 
 
_____________________________ มีประกันความรับผดิซึ่งคุมครองอยางเหมาะสม และมีขอจํากัดของกรมธรรม กรมธรรมน้ีคุมครอง

องคกรจากการเรียกรองและคดีความของบุคคลท่ี 3 ในการกลาวหาการละเลยขององคกร ลูกจาง หรืออาสาสมัครขององคกร 
 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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4 ความยินยอมของสโมสร 

ผูวาการภาคมีหนาท่ีรับผดิชอบในการกํากับดูแลและควบคุมกิจกรรมเยาวชนทุกกิจกรรมในภาค รวมถึงผูท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมเยาวชน

แลกเปลีย่นของโรตาร ีภาคจะสอดสองดูแลสโมสรท่ีมีสวนรวมทุกสโมสรและทําใหมั่นใจวาทุกสโมสรทําตามขอกําหนดในการปกปอง

คุมครองเยาวชน และขอกําหนดในการรับรองของโครงการเยาวชนแลกเปลีย่น 
 
สโมสรทุกสโมสรท่ีมสีวนรวมในโครงการเยาวชนแลกเปลีย่นของโรตารีตองมอบสําเนาเอกสารดังตอไปน้ีใหแกภาคเพ่ือการพิจารณาและ

อนุมัต ิ

 ถอยแถลงการยินยอมท่ีลงนามรับรองวาสโมสรจะดําเนินโปรแกรมใหสอดคลองกับนโยบายของภาคและโรตารีสากล 

 การยืนยันวาอาสาสมัครจะถูกหามจากการติดตอกับผูรวมโปรแกรมจนกวาจะมีการดําเนินการเก่ียวกับการสมคัรท่ีเปนลายลักษณ

อักษร การสัมภาษณ การตรวจสอบการรับรอง และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไดรับอนุญาตวา มีความโปรงใสในการ

ติดตอแบบไมมีการกํากับดูแลกับผูรวมโปรแกรม 

 เอกสารของทุกสโมสรท่ีโฆษณาเก่ียวกับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่นท้ังแผนพับ ใบสมัคร นโยบาย และเว็บไซต 

 เอกสารในการอบรม การปกปองและคุมครองเยาวชนของสโมสร 
 
5 การคัดเลือกและคัดกรองอาสาสมัคร 

โรตารีสากลจะไมอดกลั้นตอรูปแบบใด ๆ ของการคุกคามหรือการลวงละเมดิ 
 
อาสาสมัครท่ีเปนสมาชิกโรตารี และมิใชสมาชิกซึ่งสนใจในการทํางานกับผูรวมโปรแกรมเยาวชนตองทําตามขอกําหนดของการมีสิทธิของ 

โรตารสีากลและภาค โรตารสีากลหามมิใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนสมาชิกโรตารี และหามมิใหมสีวนรวมเปนอาสาสมัครไมวาจะเปนโรแทเรยีน

หรือไมก็ตาม น่ันคือ ผูท่ีไดยอมรับ, ถูกตัดสินวา, หรือมิฉะน้ันเปนท่ีรูกันวา มีสวนเก่ียวของในการคุกคามทางเพศหรือการลวงละเมิดทางเพศ

หรือการกระทําอ่ืน ๆ ท่ีฝาฝนพฤตกิรรมพ้ืนฐานท่ียอมรับไดในชุมชน  
 
ภาคจะเก็บรักษาบันทึกของบุคคลท่ีถูกหามจากการติดตอกับเยาวชนเปนความลบั และทําใหมั่นใจวาการหามเหลาน้ีถูกดําเนินการอยาง

สม่ําเสมอท่ัวท้ังภาคปตอป 
 
ผูท่ีถูกหามจากการทํางานกับเยาวชนไมอาจจะทําหนาท่ีเปนประธานอินเทอรแรคทภาค ท่ีปรึกษาสโมสรอินเทอรแรคท ประธานไรลาภาค 

ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค เจาหนาท่ีปกปองและคุมครองเยาวชนของภาค หรือบทบาทในสโมสรหรือภาคท่ีไดรับการแตงตั้งใน

ทองถ่ินอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะมีการติดตอกับเยาวชน 
 
หากบุคคลหน่ึงถูกกลาวหาในเรื่องการคุกคามหรือการลวงละเมิดทางเพศและการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจไมสามารถสรุปได หรือ

เจาหนาท่ีตํารวจปฏเิสธท่ีจะสอบสวน จะตองเพ่ิมการปองกันเพ่ือปกปองผูรวมโปรแกรมเยาวชนจากผูซึ่งผูท่ีถูกกลาวหาอาจจะติดตอใน

อนาคต รวมท้ังจากผูท่ีผูถูกกลาวหา ผูท่ีบรสิุทธ์ิจากขอกลาวหาอาจจะสมคัรเปนอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนตอไปได การขอกลับเขามา

เชนน้ันมิไดเปนสิทธิ และไมมีการรับประกันวาจะไดกลับมาทํางานในตําแหนงเดิม 
 
อาสาสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยนท่ีเปนสมาชิกโรตารีและมิใชสมาชิกทุกคนซึ่งมีการตดิตอโดยตรงกับผูรวมโปรแกรมโดยไมมีการกํากับดูแล

จะตอง 

 กรอกแบบฟอรมการสมัครเปนอาสาสมัคร 

 ทําการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  (ข้ึนอยูกับฎหมายและวิธีปฏบัิติในทองถ่ิน) 
 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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 ไดรับการสมัภาษณ ซึ่งควรจะเปนแบบพบปะกัน 

 สําหรับครอบครัวอุปถัมภของเยาวชนแลกเปลี่ยน การสมัภาษณเปนการพิจารณาตดัสินความเหมาะสมซึ่งควรจะแสดงถึง 

 ความมุงมั่นตอความปลอดภัยและความมั่นคงของนักเรียน  

 แรงจูงใจท่ีเหมาะสมในการอุปถัมภนักเรียนท่ีสอดคลองกับอุดมการณของโรตารีในความเขาใจระหวางประเทศและการ

แลกเปลีย่นวัฒนธรรม 

 ศักยภาพทางการเงินท่ีจะจดัหาท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสม (หองพักและอาหาร) ใหแกเด็กนักเรียน  

 ศักยภาพท่ีจะกํากับดูแลและทําหนาท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสมเสมอืนบิดามารดา ซึ่งเปนหลักประกันในความเปนอยูท่ีดีของ

นักเรียน  

 จัดหาหนังสือรับรองบุคคลและขอมูลการติดตอ (ผูรับรองตองมิใชสมาชิกในครอบครัวและเปนสมาชิกโรตารีไดไมเกินหน่ึงคน) 

 ทําตามแนวทางของโรตารีสากลและภาคสําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่น 
 
ครอบครัวอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนยังจะตอง 

 รับการไปเยี่ยมท่ีบาน ท้ังแบบการแจงใหทราบลวงหนาและและไมไดแจงลวงหนา ท้ังกอนและในระหวางการพักอาศัย การไปเยี่ยม

ท่ีบานตองดําเนินการในระหวางแตละปท่ีครอบครัวมสีวนรวม แมวาจะเปนครอบครัวอุปถัมภซ้ําอีกก็ตาม 
 
หมายเหต ุ: ผูอยูอาศัยท่ีเปนผูใหญทุกคนในบานอุปถัมภจะตองเปนไปตามแนวทางในการคดัเลือกและคัดกรองท้ังหมดซึ่งรวมถึงบุตรหลาน

ของครอบครัวอุปถัมภและสมัครสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัวขยาย หรอืพนักงานในครัวเรือนท้ังเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาท่ีอาศัยอยูท่ีบาน 
 
นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนจะตองมีท่ีปรึกษาโรตารีซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูท่ีเปนไปตามหลักเกณฑของอาสาสมัคร พรอมท้ัง 

 ท่ีปรึกษาตองไมมบีทบาทท่ีมีอํานาจหนาท่ีเหนือการแลกเปลี่ยนของนักเรียน ตัวอยางเชน สมาชิกในครอบครัวอุปถัมภของนักเรียน 

ครูใหญโรงเรียน นายกสโมสรหรือเจาหนาท่ีเยาวชนแลกเปลีย่นของภาคหรือสโมสร 

 ท่ีปรึกษาตองสามารถแกไขปญหาหรือความหวงใยตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังกรณีของการคุกคามหรือการลวงละเมิดทางกาย 

ทางเพศหรือทางจิตใจ 
 
6 การคัดเลือกและคัดกรองผูรวมโปรแกรม 

นักเรียนทุกคนท่ีสนใจในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของภาค และ 

 กรอกใบสมัครเปนลายลักษณอักษรใหครบถวน 

 ไดรับการสมัภาษณโดยสโมสร และ/หรือ ภาคท่ีสงนักเรียน 

 เขารวมและมสีวนรวมในการปฐมนิเทศและการประชุมอบรมของสโมสรและภาคทุกครั้ง 
 
บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเยาวชนตองไดรับการสัมภาษณในระดับสโมสรหรือภาค เพ่ือตัดสิน

ความเหมาะสมของนักเรียนท่ีจะมสีวนรวมในโปรแกรม 
 
7 การอบรม 

ภาคและสโมสรจะจัดการอบรมเพ่ือการปกปองคุมครองเยาวชนและขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมเยาวชน (ผูทําการอบรม) 

จะดําเนินการประชุมอบรม 
 
โปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่นของภาคตองใหขอมูลและการอบรมในการปกปองคุมครองเยาวชนแกนักเรียนและอาสาสมคัรทุกคน 
  

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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(ผูทําการอบรม) จะดําเนินการประชุมอบรม โดยภาคจะ 

 ปรับแนวทางการปกปองและคุมครองเยาวชนของโรตารี เพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวทางของภาค  ขอมูลเก่ียวกับประเพณีและ

วัฒนธรรมในทองถ่ิน และขอกําหนดทางกฎหมาย 

 จัดทํากําหนดการซึ่งอธิบายวาใครจะไดรับการอบรมบอยเพียงใด และในรูปแบบใด 

 ดําเนินการอบรมเปนพิเศษสําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการแลกเปลีย่นเยาวชน 

 ผูวาการภาค 

 เจาหนาท่ีเยาวชนแลกเปลีย่นและกรรมการของภาค 

 เจาหนาท่ีเยาวชนแลกเปลีย่นและกรรมการของสโมสร 

 ท่ีปรึกษาโรตาร ี

 สมาชิกโรตารีและผูท่ีมิใชสมาชิกอ่ืน ๆ ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมเยาวชนแลกเปลี่ยน เชน บริษัททัวรในทองถ่ินหรืองาน

กิจกรรมของภาค 

 ครอบครัวอุปถัมภ 

 นักเรียน (ท้ังนักเรียนท่ีเดินทางไปตางประเทศและเดินทางเขามาในประเทศ) 

 เก็บรักษาบันทึกการมสีวนรวม 
  
8 การตอบรับการกลาวหา 

จัดการกับการกลาวหาเก่ียวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิดอยางจริงจัง และจัดการในแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวทางการรายงานการ

กลาวหา การคุกคามและลวงละเมดิของภาค (ภาคผนวก ข) 
 
ภาคจะรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย การบริการปกปองเยาวชนและการสอบสวนทางกฎหมายท้ังหมด 
 
ภาคจะตองแตงตั้งเจาหนาท่ีปกปองคุมครองเยาวชนเพ่ือใหคําแนะนําแกภาคและสโมสรเก่ียวกับการปองกันการคุกคามและการลวงละเมิด 

และเพ่ือชวยจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยของเยาวชน เจาหนาท่ีปกปองคุมครองเยาวชนควรจะ

มีประสบการณในวิชาชีพในเรื่องของการใหคําปรึกษา งานสังคมสงเคราะห กฎหมาย การบังคับใชกฎหมายหรือการพัฒนาเด็ก และอาจจะ 

เปนหรือมไิดเปนสมาชิกโรตาร ี
 
ภาคควรจะพัฒนาแผนการจัดการวิกฤตการณตามท่ีรางไวในแนวทางการปกปองเยาวชนของโรตาร ี
 
9 การเดินทางโดยเยาวชน 

เยาวชนท่ีเดินทางออกนอกชุมชนจะตองทําตามนโยบายการปกปองเยาวชนของโรตารสีากลและภาค 
 
สําหรับเยาวชนทุกคนท่ีเดินทางโดยการอุปถัมภของภาคหรือสโมสร กอนการเดินทาง ภาคท่ีอุปถัมภจะตอง 

 ไดรับคําอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรมเยาวชนทุกคน 

 ใหรายละเอียดเก่ียวกับการเดินทางรวมท้ังสถานท่ี ท่ีพัก กําหนดการ และขอมูลการตดิตอกับผูจัดแกบิดามารดาหรือผูปกครองตาม

กฎหมาย 

 แนะนําแตไมไดบังคับดังน้ี เมื่อมีการเดินทางไกลมากกวา 150 ไมลหรือ 240 กิโลเมตรจากบานท่ีพักอาศัยหรือออกนอกประเทศ 

ตองรับรองวาผูรวมโปรแกรมมีการประกันอยางเพียงพอ รวมท้ังผลประโยชนจากการบริการทางการแพทย การอพยพทาง

การแพทยฉุกเฉิน การสงศพกลับ และความรับผดิตามกฎหมาย ในจาํนวนซึ่งเปนท่ีพอใจของสโมสรหรอืภาคท่ีจัดกิจกรรมหรืองาน

โดยครอบคลุมตั้งแตการออกเดินทางของผูรวมโปรแกรมจนกระท่ังเดินทางกลับ 
 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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 นอกจากน้ี สําหรับการเดินทางของเยาวชนแลกเปลีย่นออกนอกชุมชนอุปถัมภของเด็กนักเรียนหรือท่ีไมไดเปนสวนหน่ึงของ

โปรแกรมการแลกเปลี่ยน ไมวาจะเปนการเดินทางกับครอบครัวอุปถัมภหรือเพ่ือรวมงานของโรตารี ภาคท่ีอุปถัมภจะตองไดรับ

อนุญาตจากภาคท่ีสงเด็กนักเรียนกอนเปนการลวงหนา 
 
10 การบริหารงานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค 

โปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่นของภาคโดยความรวมมือกับสโมสรท่ีมีสวนรวมยังจะตอง 

 ยืนยันวานักเรียนทุกคนท่ีเขามาในประเทศจะตองมีประกันคุมครองข้ันต่ําตามท่ีกําหนดเอาไวในประมวลนโยบายของโรตารี (เพราะ

ภาคอุปถัมภจะตองสามารถจดัเตรยีมการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและในทันทีเมื่อจําเปน และตองแนใจวานักเรียนมคีวามคุมครอง

เพียงพอ) 

 เก็บรักษาบันทึกของผูรวมโปรแกรมและอาสาสมัครอยางปลอดภัยท่ี ________________________ เปนเวลา ________ป 

หลังจากการรวมในโปรแกรมตามท่ีกฎหมายความเปนสวนตัวบังคับใช 

 มอบรายการบริการในทองถ่ิน (สายดวนวิกฤตการณการถูกขมขืนและการฆาตัวตาย โปรแกรมการตระหนักถึงสุราและยาเสพตดิ 

หนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของบริการ LGBTQ เปนตน) รายการน้ีตองรวมถึงการติดตอดังตอไปน้ี 

 สําหรับนักเรียนท่ีเขามาในประเทศ: ท่ีปรึกษาโรตารี นายกสโมสรอุปถัมภ ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคอุปถัมภ ผูวาการ

ภาคอุปถัมภ และอยางนอยบุคคลท่ีเปนทรัพยากรซึ่งมิใชโรตารี 2 คน (ชายหน่ึงคนและหญิงหน่ึงคน) ท่ีไมมีความสัมพันธกัน 

และไมมีความผูกพันใกลชิดกับครอบครัวอุปถัมภหรือท่ีปรึกษาโรตารี และเปนผูท่ีสามารถชวยนักเรียนเมื่อเกิดปญหาใด ๆ ข้ึน 

 สําหรับนักเรียนเดินทางไปตางประเทศ: ท่ีปรึกษาโรตารี นายกสโมสร ประธานเยาวชนแลกเปลีย่นของภาค ผูวาการภาคของ

ภาคท่ีสงนักเรยีนจะตอง 

 รายงานการสํารวจประจาํปฉบับสมบูรณเก่ียวกับกิจกรรมของโปรแกรมแกโรตารสีากล 

 จัดใหมีหมายเลขโทรศัพทตดิตอฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมงแกเด็กนักเรียน 

 รายงานเหตุการณท้ังหมด รวมท้ังขอกลาวหาการคุกคามหรือการลวงละเมดิ อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเดินทางกลับกอน และการ

เสียชีวิต ของนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนแกพนักงานของโรตารีสากล (youthprotection@rotary.org) ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังจาก

ทราบเหตุการณ 

 หามมิใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนท่ีไมไดรับอนุญาต เชน การสงนักเรียนแลกเปลี่ยนนอกโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี 

หรือนอกโครงสรางการรับรองของภาค 

 พัฒนาแผนงานฉุกเฉินของการเปนผูอุปถัมภซึ่งมรีายช่ือครอบครัวกอนการคัดกรอง กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการให

นักเรียนยายออกจากครอบครัวอุปถัมภ จัดเตรียมบานพักอาศัยเปนการช่ัวคราวลวงหนา 

 สรางหลักประกันวาการเปนผูอุปถัมภท้ังหมดคือการอาสา  ตองไมกําหนดใหบิดามารดาของนักเรียนท่ีเดินทางไปตางประเทศและ

สมาชิกสโมสรตองอุปถัมภนักเรียนท่ีเดินทางเขามาในประเทศ เพ่ือเปนเง่ือนไขในการสงนักเรียนเปนการแลกเปลี่ยน 

 จัดใหผูรวมโปรแกรมในระยะยาวพักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภหลาย ๆ ครอบครัว หากเปนไปได แนะนําวาพวกเขาควรจะได 

อยูกับครอบครัวอุปถัมภ 3 ครอบครัวในระหวางการแลกเปลี่ยน หากสถานการณไมอํานวยใหมีการจดัครอบครัวอุปถัมภหลาย ๆ 

ครอบครัว  ภาคท่ีสงนักเรียนและภาคอุปถัมภตองตกลงและตองแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของเด็กนักเรียน

ทราบลวงหนา แตอยางนอยตองเตรียมครอบครัวอุปถัมภหน่ึงครอบครัวเพ่ือการสํารอง 

 ขอรายงานประจาํเดือนจากผูรวมโปรแกรมท้ังรับเขาและสงออกซึ่งจะตองรวมรายละเอียดเก่ียวกับผูอุปถัมภปจจุบัน ความรูสึก 

ความกังวล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลีย่นของภาคสามารถพิจารณารายงานและชวยผูรวม

โปรแกรมตามท่ีจาํเปน 

 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแนวทางในการรายงานขอกลาวหาการคุกคามและการลวงละเมิด 
จัดทําเอกสารนโยบายฉบับน้ีเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมในทองถ่ินและตามกฎหมาย 
 
สวนท่ีแรเงาเปนขอกําหนดในการรับรองของโรตารีสําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน ลบการแรเงาออก หากภาคของทานไมไดรับการ

รับรองเพ่ือมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
 
หมายเหตุ ควรใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายในทองถ่ินพิจารณาทบทวนแนวทางน้ีเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถ่ิน 
 

แนวทางในการรายงานขอกลาวหาของภาค ___________ 
ถอยแถลงเร่ืองการประพฤติปฏิบัติสําหรับการทํางานกับเยาวชน: ภาคพยายามท่ีจะสรางสรรคและรกัษาสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภยัสําหรบั

เยาวชนทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คูครองของโรแทเรียนและอาสาสมัครอ่ืน ๆ ตองการดูแลรักษาเด็ก ๆ และ

เยาวชนท่ีพวกเขาติดตอดวยและปกปองพวกเขาจากการคุกคามทางกาย ทางเพศและจติใจใหดีท่ีสดุเทาท่ีจะสามารถทําได 
 
ไมมีการอดกลั้นตอการคุกคามหรอืการลวงละเมิดใด ๆ  โรตารสีากลและภาคมุงมั่นท่ีจะปกปองความปลอดภัยของผูรวมโปรแกรมเยาวชน

ทุกคนและจะไมอดกลั้นตอการคุกคามหรือการลวงละเมดิ ขอกลาวหาท้ังหมดจะถูกดําเนินการอยางจริงจังและตองจัดการภายในแนวทาง

ดังตอไปน้ี 
 
ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของผูรวมโปรแกรมตองเปนเรื่องท่ีสําคัญสูงสุดเสมอ 
 
คํานิยาม 

การคุกคามทางอารมณ กาย หรือวาจา (Emotional, psychological or verbal abuse) หมายถึง การใชความกลัว ความละอายหรอื

การจูโจมดวยคําพูดเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ืน ตัวอยางเชน การปฏิเสธบุคคล การขัดขวางพวกเขาจากการพัฒนาความสัมพันธทาง

สังคมตามปกติ และการทําถอยแถลงในความหมายท่ีเปนการดูถูกเก่ียวกับเช้ือชาติ ศาสนา ศักยภาพ ปญญา รสนิยมหรือทาทางของบุคคล 
 
การคุกคามทางกาย (Physical abuse) หมายถึง การสัมผัสทางกายซึ่งมุงจะทําใหเกิดความเจ็บปวด บาดแผล หรือความทุกขทรมาน  

หรืออันตรายทางกายอ่ืน ๆ 
 
การละเลย/การไมเอาใจใส (Neglect) หมายถึง การละเลยท่ีจะใหอาหาร ท่ีพัก หรือการดูแลทางการแพทย หรืออารมณ ซึ่งจําเปนตอ

ความเปนอยูท่ีด ี
 
การคุกคามทางเพศ (Sexual abuse) หมายถึง การมีสวนเก่ียวของหรือการเตรียมการกระทําทางเพศโดยนัยหรือเปดเผย ซึ่งรวมถึงการ

กดดันใครบางคนใหแสดงการกระทําทางเพศคนเดียว หรือมีสวนเก่ียวของทางเพศโดยตรงกับบุคคลอีกคนหน่ึงไมวาจะอายุหรือเพศใดโดย

การบังคับให หรือการบีบบังคับ หรือกับใครคนหน่ึงท่ีไมสามารถยินยอมได กิจกรรมทางเพศระหวางผูใหญตามกฎหมายและผูรวมโปรแกรม

ท่ีเปนเด็กหรือเยาวชน หรือกิจกรรมทางเพศใด ๆ ท่ีไมเห็นชอบดวยกันท้ังสองฝายระหวางเพ่ือน ถือเปนการคุกคามทางเพศ การคุกคามทาง

เพศยังสามารถรวมถึงการทําใหขุนเคือง ซึ่งไมรวมถึงการสัมผัส เชน ความใครท่ีเกิดจากการมองดูกามกิจของผูอ่ืน การเปดเผยอวัยวะเพศ

ตอสาธารณะชน การแอบติดตาม การลวงละเมดิทางอิเล็กทรอนิกส หรือการแสดงสิ่งของทางเพศหรือลามกอนาจารแกเยาวชน 
 
การลวงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) หมายถึง การเก้ียวพาราสี (Sexual advance) การขอใหมีการกระทําทางเพศหรือการ

กระทําทางเพศดวยวาจาหรือทางกายซึ่งไมพึงประสงค หรือมุงหมายใครบางคนท่ีไมเต็มใจหรือไมสามารถใหความยินยอม ในบางกรณี  

 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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การลวงละเมดิทางเพศมากอนการคุกคามทางเพศ และถูกใชโดยผูกระทําผดิทางเพศเพ่ือทําใหเกิดความกังวลหรือทําใหคุนเคยกับพฤติกรรม

ท่ีไมเหมาะสม ตัวอยางของการลวงละเมดิทางเพศมีดังน้ี 

 การเก้ียวพาราสีหรือเรื่องตลกขบขันทางเพศ การพาดพิงดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ การซุบซิบ

นินทาเก่ียวกับชีวิตในดานเพศของใครบางคน หรือความคดิเห็นเก่ียวกับกิจกรรม  ความบกพรอง หรือความสามารถทางเพศของ

บุคคล 

 การใหของขวัญสวนตัวหรือเปนความลับ รวมถึงของขวัญท่ีมีลักษณะทางเพศ  

 การคุกคามในเรื่องทางเพศดวยวาจา 

 การแสดงสิ่งของหรือรูปภาพท่ีบอกเปนนัยในเรื่องเพศ 

 การชําเลืองมองหรือการผิวปากท่ีสอไปในเรื่องทางเพศ 

 การแตะตองทางกายอยางไมเหมาะสม เชน ตั้งใจสมัผสั  

 ภาษาหรือทาทางท่ีอนาจาร ความคิดเห็นท่ีดูถูกเหยียดหยามหรือบอกเปนนัย 
 
การเตรียมการเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) หมายถึง การสรางความสมัพันธทางอารมณกับใครคนหน่ึงเพ่ือทําใหมีความยบัยั้งช่ัง

ใจนอยลง และไดรับความเช่ือถือจนถึงขนาดถูกลวงละเมิดทางเพศ 
 
การยินยอม (Consent) หมายถึง คําอนุญาตท่ีบอกกลาวเปนท่ีรับรูและโดยสมัครใจสําหรับบางสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงกิจกรรมทางเพศ 
 
การไดรับรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิด 

ผูใหญซึ่งไดรับรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิดจากผูรวมโปรแกรมจะตองปฏิบัติดังน้ี 

 รับฟงอยางต้ังใจและอยูในความสงบ รับรูวาการจะรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมดิ ตองใชความกลาหาญ จงใหการ

สนับสนุนแตรักษาความเปนกลาง ไมแสดงความตกใจ ความกลัว หรอืความไมเช่ือ 

 รับรองในความเปนสวนตัวแตไมรักษาไวเปนความลับ อธิบายวาทานจะตองบอกใครบางคนเก่ียวกับการคุกคามหรือการลวง

ละเมิดเพ่ือหยดุเหตุการณน้ี และปองกันการเกิดข้ึนกับผูอ่ืน 

 เก็บขอมลูแตไมซักไซผูรวมโปรแกรมอยางละเอียด ถามคําถามท่ีแสดงความจริง เชน ใคร อะไร เมื่อใด ท่ีไหน และอยางไร  

รับรองกับผูเยาววาพวกเขาทําถูกตองท่ีไดบอกเรื่องราวแกทาน หลกีเลี่ยงการถามคําถามวาเหตุใด ซึ่งอาจจะแปลเปนเสมือนการถาม

ถึงแรงจูงใจของผูเยาวซึ่งมีนัยวาพวกเขามีความผิด หรือเปนการเสนอความเห็นวาทานไมเช่ือถือพวกเขา จงจําไววาหนาท่ีรับผิดชอบ

ของทาน คือรายงานขอมูลน้ีแกบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีอยางเหมาะสม 

 ไมตัดสินและปลอบใจ หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรอืใครท่ีอาจจะมสีวนเก่ียวของแมแตการกลาวหา เพราะอาจจะ

เปนใครบางคนท่ีพวกเขาอาทร ไมกลาวหาหรือวิพากษวิจารณผูเยาว การเนนความสําคัญวามันไมไดเปนความผิดของพวกเขา พวก

เขามีความกลาหาญและเปนผูใหญท่ีมาหาทาน เปนเรื่องท่ีสําคญัอยางยิ่ง 

 อดทนและเขาใจ บุคคลท่ีประสบเหตุท่ีทําใหเกิดความชอกชํ้าทางจิตใจอาจจะรูสึกวาเปนเรื่องยากท่ีจะพูดคุยในรายละเอียด

เก่ียวกับเรื่องท่ีพบเจอ สนับสนุนใหพวกเขารายงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีพวกเขาจะทําได หรือเทาท่ีพวกเขาจะรูสึกสบายใจท่ีไดพูดคุย 

พยายามลดความจําเปนท่ีจะใหพวกเขาอธิบายถึงประสบการณน้ันซ้ําอีก 

 จดบันทึกการกลาวหา จดบันทึกไวเปนความลับ ซึ่งรวมถึงรายละเอียด เชน วันท่ีและสถานท่ีท่ีอางอิงในทันทีหลังจากท่ีไดรับ

รายงาน พยายามใชถอยคําท่ีเหมอืนกับถอยคําของผูเยาว 
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การตอบรับการกลาวหา 

ข้ันตอนตอไปน้ีจะตองดําเนินการในทันทีหลังจากท่ีไดรับรายงานการกลาวหาวามีการคุกคามหรือการลวงละเมดิ บางข้ันตอนจะดําเนินการ

โดยอาสาสมัครโปรแกรม ในข้ันตอนอ่ืนๆ ควรดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของภาคตามท่ีไดกําหนดไว 

1. ปกปองผูเยาว ทําใหมั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของผูเยาว โดยการยายพวกเขาออกมาจากสถานการณน้ันทันทีและ

ปองกันการติดตอท้ังหมดกับผูคุกคามหรือผูลวงละเมดิท่ีถูกกลาวหา ยืนยันกับผูเยาววาเพ่ือความปลอดภัยของเขา และมิใชการ

ลงโทษ 
 

 ลงมือปฏิบัติทันทีเพ่ือปกปองสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของผูเยาว และหากจําเปน ตองจัดการรักษาพยาบาลหรือการดูแล

ทางดานจิตวิทยา หากบุคคลท่ีรายงานปญหาและบุคคลท่ีถูกกลาวหาเปนผูเยาวท้ังคู ตองใหการสนับสนุนพวกเขาท้ังสองคนดวย 
 

2. รายงานการกลาวหาแกผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสม รายงานกรณกีารคุกคามหรือการลวงละเมิดทุกกรณีในทันที ในข้ันตนรายงาน

ตอ                                       เพ่ือการสอบสวน แลวจึงแจงแกผูนําสโมสรและภาค จะตองปลอยใหการสอบสวนการคุกคาม

หรือการลวงละเมิดท่ีถูกกลาวหาใหเปนเรื่องของหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมาย การสอบสวนท้ังหมดตองกระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีไมมี

สวนเก่ียวของกับโรตาร ี
 

 ในสถานการณสวนใหญ ผูท่ีติดตอไดของโรตารีคือ                                       ซึ่งจะประสานงานและหาคาํแนะนําจาก

หนวยงานท่ีเหมาะสม หากการกลาวหาเก่ียวของกับบุคคลผูน้ี  ผูวาการภาคหรือ                                       ควรจะเปนผูติดตอ

หลักของโรตาร ี
 

 ภาคจะรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจและการสอบสวนทางกฎหมาย 
 

 ภาคไดศึกษากฎหมายในทองถ่ิน กฎหมายประจํารัฐหรือจังหวัด และกฎหมายแหงชาติท่ีเก่ียวของกับการปกปองเยาวชนแลวรวมถึง

การรายงานการกลาวหา และบันทึกขอกําหนดทางกฎหมายดังตอไปน้ีซึ่งอาสาสมคัรทุกคนจะตองพึงตระหนัก : 

 

 

3. ตัดผูถูกกลาวหาออกจากการติดตอกับเยาวชน ภาคจะตัดผูกระทําความผดิท่ีถูกกลาวหาจากการตดิตอกับผูรวมโปรแกรมเยาวชน

ของโรตารีจนกวาเรื่องราวจะไดรับการแกไข 

 ดําเนินการตามกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีภาคกําหนดไวในการยายนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีออกจากครอบครัวอุปถัมภ 

หากนักเรียนทําการกลาวหาสมาชิกครอบครัวอุปถัมภ ยายนักเรียนไปอยูกับครอบครัวอุปถัมภอ่ืนท่ีไดรับการคดักรองลวงหนาแลว 
 

4. หลีกเลี่ยงการซุบซิบและการตําหนิ  ไมบอกใคร ๆ เก่ียวกับการกลาวหา นอกเหนือไปจากผูท่ีจําเปนตองรูเรื่อง ดูแลปกปองสิทธิ

ของทุกคนท่ีเก่ียวของในระหวางการสืบสวน 

 

 ภาคตองรักษาความเปนสวนตัว (ซึ่งตางจากการรักษาความลับ) ของผูท่ีถูกกลาวหาโดยการใชวิธีปฏิบัติดังตอไปน้ี: 
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5. ติดตามและปกปอง  

 อาสาสมัครท่ีเปนสมาชิกโรตารีและมิใชสมาชิกทุกคนท่ีรูเรื่องเก่ียวกับการกลาวหา ตองทําใหมั่นใจวาไดแจงตอโรตารสีากลภายใน 

72 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีภาคจะรายงานสถานภาพปจจุบันท่ีดําเนินอยูตอเน่ืองแกโรตารสีากล 
 

 ภาคจะตองแจงเหตุการณแกบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรม (ไมวาพวกเขาจะถูกกลาวหาหรือทําการ

กลาวหา)  ภาคจะสงผูเยาวท่ีมสีวนเก่ียวของท้ังหมดไปยังท่ีปรึกษาอิสระท่ีมิใชโรตารี ซึ่งจะสามารถใหการสนับสนุนทางดานอารมณ

อยางมืออาชีพ 
 

 หากหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะไมสอบสวนเรื่องราวหรือหากการสอบสวนไมมีผลสรุป ผูวาการภาคจะตองแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือประสานงานในการพิจารณาอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนหลักประกันวาไดดําเนินการตามนโยบายการปกปอง

คุมครองเยาวชนของภาค การยืนยันในความปลอดภัยของผูเยาวเปนสิ่งสําคญัท่ีสุด และตดัสินใจวาจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ

ของภาคตามท่ีจําเปนหรือไม การพิจารณาน้ีมิใชเปนการรบัผิดชอบตอการตดัสินความถูกตองของการกลาวหาใด ๆ ซึ่งจะกระทํา

โดยบุคลากรของหนวยงานปกปองคุมครองเยาวชน หรือผูมีวิชาชีพท่ีบังคับใชกฎหมายซึ่งไดรับการอบรม 
 

 เมื่อภาคไดรับแจงผลของการสืบสวนโดยเจาหนาท่ีตํารวจ ไมวาจะเปนอาชญากรรมหรือไม ภาคจะตดิตอกับทุกคนท่ีเก่ียวของ 

ในเหตุการณและจะจดบันทึกการกลาวหาและการถูกกลาวหารวมท้ังผลท่ีไดรับสุดทายและการปฏิบัตเิพ่ือการแกไขสถานการณ  

ตองบงช้ีและบันทึกการจัดการพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในรูปแบบตาง ๆ ดวย 

 

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตง

นโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายในทองถิ่น
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางใบสมัครอาสาสมัครโปรแกรมเยาวชน 
ตรวจสอบเอกสารน้ีและปรับแตงนโยบายใหเหมาะกับสภาวะแวดลอมในทองถ่ินและตามกฎหมาย 
 
หมายเหต:ุ จัดใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายในทองถ่ินพิจารณาทบทวนแนวทางน้ีเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถ่ิน 
 
ใบสมัครอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนของภาค ___________ 

ถอยแถลงเร่ืองการประพฤติปฏิบัติสําหรับการทํางานกับเยาวชน : ภาคพยายามอยางยิ่งยวดเทาท่ีจะสามารถทําไดในการสรางสรรคและ

บํารุงรักษาสภาวะแวดลอมท่ีปลอดภัยตอเยาวชนทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรยีน คูครองของโรแทเรียนและอาสาสมัคร

อ่ืนๆ จะตองปกปองเด็กๆ และเยาวชนท่ีติดตอดวยและปกปองพวกเขาจากการคุกคามทางกาย ทางเพศและจติใจ 
 
ขอมูลท่ีทานใหมาอาจจะถูกสงตอไปยังหนวยงานท่ีภาคโรตารีน้ีไดวาจางเพ่ือทําการตรวจสอบประวัติ  ในบางกรณี ผูสมัครอาจจะถูกขอให

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของตนเพ่ือการพิจารณาของเจาหนาท่ีภาค 
 
ขอมูลสวนบุคคล 

ช่ือและนามสกุล  
 
ท่ีอยู  
 
อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
ทานอาศัยอยูท่ีบานตามท่ีอยูน้ีนานเทาใดแลว  
 
หากนอยกวา 5 ป จงใหรายการท่ีอยูกอนหนาน้ี 

 

 

หมายเลขโทรศัพทหลัก  หมายเลขโทรศัพทรอง  
 
อีเมล  
 
หมายเลขบัตรประชาชน  
 
วันเดือนปเกิด  

 

ประวัติอาชญากรรม 

1.  ทานเคยถูกกลาวหา ถูกตดัสิน หรอืยอมรับสารภาพผิดวาประกอบอาชญากรรมหรือไม? 
 

 ใช  ไมใช 
 

2 ทานเคยตองคําสั่งศาล (เชน คําสั่งศาลแพง ศาลครอบครัว หรือศาลอาญา) ในเรื่องตอไปน้ีหรือไม: 

เรื่องท่ีเก่ียวกับการคุกคามทางเพศทางกายหรือวาจา รวมท้ังหากมไิดจํากัดถึงความรุนแรงใน

ครอบครัว หรือคาํสั่งหามลวงละเมิดทางแพงหรือคําสั่งคุมครอง 

 ใช  ไมใช 
 

     
หากตอบวาใชในคําถามขอใด โปรดอธิบายและบงช้ีวันท่ีของเหตุการณ รวมท้ังประเทศและจังหวัดท่ีเกิดเหตุการณ (เพ่ิมหนากระดาษได 

ตามความจําเปน) 
 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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ขอมูลเพ่ิมเติม คุณสมบัติและการอบรม 
 
ตําแหนงท่ีสมัคร  
 
ทานเปนสมาชิกสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคทหรือไม  ใช  ไมใช 

  
หากใช โปรดใสช่ือสโมสรและปท่ีเขารวม  
 
เหตุใดทานจึงสนใจตําแหนงดังกลาว   
 
ทานมีคุณสมบัติ การเตรียมพรอม และการอบรมอะไรบางท่ีเก่ียวของกับตําแหนงน้ี  

 

 

 

ประวัติงานอาสากับเยาวชนผานโรตารี  

(เพ่ิมหนากระดาษไดตามความจําเปน) 
 
ทานเคยมีตาํแหนงในโปรแกรมเยาวชนของโรตารีมากอนหรือไม   ใช  ไมใช 

  
หากใช โปรดใหรายละเอียด : 

 

 

 

ภาค  บทบาท  ป  
 
ช่ือผูติดตอ  
 
หมายเลขโทรศัพท  
 
อีเมล  
 
สโมสร  บทบาท  ป  
 
ช่ือผูติดตอ  
 
หมายเลขโทรศัพท  
 
อีเมล  
 
งานกิจกรรม  บทบาท  ป  
 
ช่ือผูติดตอ  
 
หมายเลขโทรศัพท  
 
อีเมล  

 

 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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ประวัติงานอาสากับเยาวชนผานองคกรอ่ืน 

(ใน 5 ปท่ีผานมา เพ่ิมหนากระดาษไดตามความจําเปน) 
 
ช่ือองคกร  
 
ท่ีอยู  
 
อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
ตําแหนง  วันท่ีใหบริการ  
 
ช่ือผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท อีเมล  
 
ช่ือองคกร  
 
ท่ีอยู  
 
อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
ตําแหนง  วันท่ีใหบริการ  
 
ช่ือผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท อีเมล  
 
ประวัติการจางงาน 

(ในชวง 5 ปท่ีผานมา เพ่ิมหนากระดาษตามความจําเปน) 
 
นายจางคนปจจุบันหรือลาสุด  
 
ท่ีอยู  
 
อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
ตําแหนง  วันท่ีจางงาน  
 
ช่ือหัวหนา   
 
หมายเลขโทรศัพท  อีเมล  
 
เหตุผลท่ีลาออก  
 
นายจางกอนหนาน้ี  
 
ท่ีอยู  
 
อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
ตําแหนง  วันท่ีจางงาน  
 
ช่ือหัวหนา หมายเลขโทรศัพท อีเมล  
 
หมายเลขโทรศัพท  อีเมล  
 
เหตุผลท่ีลาออก  

 

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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ผูใหการรับรอง 

(ตองมิใชญาติพ่ีนอง อาจจะเปนอดีตสมาชิกหรือสมาชิกโรตารีในปจจุบันไดไมเกินหน่ึงคน) 
 

1. ช่ือและนามสกุล  
 
 ท่ีอยู  
 
 อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
 หมายเลขโทรศัพท  อีเมล  
 
 ความสัมพันธ  จํานวนปท่ีรูจักกัน  
 

2. ช่ือและนามสกุล  
 
 ท่ีอยู  
 
 อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
 หมายเลขโทรศัพท  อีเมล  
 
 ความสัมพันธ  จํานวนปท่ีรูจักกัน  
 

3. ช่ือและนามสกุล  
 
 ท่ีอยู  
 
 อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
 หมายเลขโทรศัพท  อีเมล  
 
 ความสัมพันธ  จํานวนปท่ีรูจักกัน  

 

 

 

 

สําหรับภาคเทานั้น 
 
ตรวจสอบการรับรองโดย  เมื่อวันท่ี  
 
ตรวจสอบการรับรองโดย  เมื่อวันท่ี  
 
ตรวจสอบการรับรองโดย  เมื่อวันท่ี  

 

    

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่พิจารณาเพ่ือยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ 
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การยินยอม 

ขาพเจาขอรับรองวาถอยแถลงท้ังหมดในใบสมคัรน้ีและเอกสารแนบเปนความจริงและถูกตองเทาท่ีขาพเจาทราบ และขาพเจามิไดปกปด

ขอมูลท่ีจะมผีลในทางลบตอใบสมคัรน้ี ขาพเจาเขาใจวาภาค            จะปฏิเสธตําแหนงอาสาสมัครแกผูท่ีเคยประกอบอาชญากรรมในเรื่อง

ความรุนแรง การคุกคามทางเพศ หรือการลวงละเมิด หรืออาชญากรรมในเรื่องทางเพศอ่ืน ๆ และอาจจะปฏเิสธตําแหนงอาสาสมัครแกผูท่ี

ถูกกลาวหาวาประกอบอาชญากรรมเหลาน้ี 
 
ขาพเจาอนุญาตใหภาค            ตรวจสอบขอมลูในใบสมคัรน้ี ท้ังโดยการพิจารณาบันทึกสาธารณะท่ีขาพเจาไดเคยทําไวซึ่งไดรับการรบัรอง

อยางถูกตอง หรือโดยการคนหาบันทึกของเจาหนาท่ีตํารวจ หรือบันทึกท่ีไดตีพิมพอ่ืน ๆ (รวมท้ังบันทึกการขับข่ียานพาหนะและการ

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม) นอกเหนือจากการตดิตอกับนายจางเกาและผูใหการรับรองท่ีขาพเจาไดใหไว ขาพเจาเขาใจวาขอมลูน้ีจะถูก

ใชเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาการมีสิทธิในตําแหนงอาสาสมัคร และเขาใจดวยวาตราบเทาท่ีขาพเจายังคงเปนอาสาสมัคร ขอมลูเหลาน้ีจะ

ถูกตรวจสอบซ้าํในเวลาใดก็ได ขาพเจาเขาใจวาอาจจะถูกพิจารณาประวัติอาชญากรรมดวย 

 

การสละสทิธ ิ

ในการพิจารณาการยอมรับและการมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารี เทาท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ขาพเจาสละสิทธิไมฟองรอง 

หรือเรียกคาเสียหายตอสโมสรโรตารีท่ีมีสวนรวม ภาคโรตารี องคกรภาครวม และสมาชิก เจาหนาท่ีกรรมการบริหาร กรรมการ หนวยงาน

และลูกจาง และโรตารีสากล กรรมการบรหิาร เจาหนาท่ี กรรมการ ลูกจาง ตัวแทนและผูแทน (“ผูไดรับการคุมครอง – Indemnitees”) 

จากความรับผิดใด ๆ หรือท้ังหมด จากการรองเรยีน การสญูเสีย ความเสยีหาย ความรับผดิ คาใชจาย การบาดเจ็บทางกาย หรือเสียชีวิต 

รวมท้ังความรับผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการละเลยของผูไดรับการคุมครองคนใดคนหน่ึง หรือทําใหเจ็บชํ้านํ้าใจ หรือไดรบัการรองเรียนโดย

ขาพเจา ซึ่งมีผลมาจากการสอบสวนการกระทําท่ีเก่ียวของกับหรือการสื่อสารเก่ียวกับภูมิหลังของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับใบสมคัรน้ี 
 
ขาพเจายังยินยอมท่ีจะยอมรับกฎ ระเบียบและนโยบายของโรตารีสากล โปรแกรมเยาวชนของภาค            และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
ขาพเจาขอยืนยันและรับรอง ณ ท่ีนี้วา ขาพเจาไมเคยมีประวัติในการกระทําความผิดหรือถูกกลาวหาวาประกอบอาชญากรรมรุนแรง 

คุกคาม หรือทอดท้ิงเด็ก ทําอนาจารเด็ก ลอลวงเด็ก ลักพา ขมขนืหรือกระทําความผิดทางเพศ หรือไมเคยถกูศาลพิจารณาตัดสินให

ไดรับการบําบัดรักษาโรคทางจิตหรือความกดดันทางจิตใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวของเหลานั้น 
 
หากบทใดของการตกลงยินยอมนี้ถูกตัดสนิวาผิดกฎหมายหรือไมสามารถบังคับใชได  บทอ่ืนๆ จะยังคงบังคับใชและมีผลเต็มท่ี  โดย

การลงนามในใบสมัครนี้ ขาพเจารับทราบวาขาพเจาไดอานใบสมัครนี้และเขาใจเนื้อหาท้ังหมดแลว 

 

 
 
ลายมือช่ือผูสมัคร  
 
ช่ือและนามสกุลตัวบรรจง  วันท่ี  
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ตัวอยางคําถามเพ่ือการสัมภาษณอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชน 
วัตถุประสงคของการสัมภาษณผูสมัคร คือ เพ่ือพิจารณาวาพวกเขามีทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานใหบรรลุขอกําหนดในบทบาทหนาท่ี

หรือไม และพวกเขาแสดงลักษณะการเปนบุคคลท่ีมีแนวโนมวาจะคกุคามหรือไม ควรจะใหพวกเขาไดเขาใจถึงหนาท่ีรับผิดชอบในบทบาท

และความคาดหวังของทาน โรตารแีนะนําวาควรจะมี 2 คนท่ีทําการสัมภาษณแบบพบปะ โดยแยกจากกันเพ่ือใหไดพิจารณาอยางรอบดาน

ถึงศักยภาพของอาสาสมัครในการทํางานใหไดผลดีกับเยาวชน ผูสมัภาษณแตละคนควรจะใชชุดคําถามเดียวกันแมวาจะมคีําถามเพ่ิมเตมิอ่ืน 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติในระหวางการสนทนาในแนวทางน้ี คาํตอบท้ัง 2 ชุดจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกันเพ่ือดูความเสมอตน

เสมอปลาย  การสัมภาษณแบบพบปะกันเปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะจะทําใหไดคําตอบท่ีตรงไปตรงมามากกวา 
 
จัดทําคําถามเหลาน้ีใหเหมาะกับโปรแกรมในทองถ่ิน วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 
 
คําถามเพ่ือการสัมภาษณอาสาสมัคร 

1. อธิบายวาเหตุใดทานจึงสนใจในการเปนอาสาสมัครในโปรแกรม      
 

 

อินเทอรแรคท  
 

การแลกเปลี่ยนชนรุนใหม  
 

เยาวชนแลกเปลี่ยน 
 

 
 

การพัฒนาความเปนผูนําของเยาวชนโรตารี (ไรลา)  
 

 

 
2. เหตุใดทานจึงตองการทํางานกับคนหนุมสาว 
 

 

 
3. เหตุใดทานจึงจะเปนอาสาสมัครโปรแกรมเยาวชนท่ีดี  
 

 

 
4. ขอใหพูดถึงงานอดิเรกและงานอาสาสมัครอ่ืนท่ีทํานอกโรตาร ี
 

 

 
5. เรามักจะตองทําตามกฎหมายหรือนโยบายซึ่งอาจจะไมจําเปน (ตัวอยางเชน การตรวจสอบการรับรองของผูสมัครท่ีรูจักกันดีในสโมสร

และภาค) โปรดเลาถึงชวงเวลาท่ีทานตองทําตามกฎระเบียบแมวามนัจะดูไมสมเหตุผล ทานมีปฏิกิริยาโตตอบอยางไร 
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6. โปรดเลาเก่ียวกับชวงเวลาท่ีทานคดิวาจําเปนตองฝาฝนกฎระเบียบ 

 

 
7. อธิบายถึงสถานการณท่ีทดสอบความอดทนของทาน ทานมีปฏิกิริยาอยางไร  

 

 
8. ขอใหยกตัวอยางสถานการณท่ีคนหนุมสาวทดสอบความอดทนของทานหรือทําใหทานหัวเสีย ทานจดัการอยางไร 

 

 
9. คําถามตอไปน้ีอาจจะยากแตมีความสําคญัท่ีเราจะตองถามวา ทานเคยคุกคามหรือปลุกปล้ําเด็กหรือผูใหญหรือไม  

 

 
10. ทานรูสึกวาเคยทําใหเกิดผลกระทบในทางบวกตอชีวิตของเด็กสักคนหน่ึงหรือไม ในแนวทางใด และทานรูไดอยางไร 

 

 
11. โปรดพูดถึงชวงเวลาท่ีตองตดัสินใจในเรื่องท่ียาก ทานทําอยางไร และเหตุใดจึงตดัสินใจทําเชนน้ัน  

 

 
12. [คําถามเพ่ิมเติมท่ีตองการ] 

 

 
 
เมื่อทานสัมภาษณผูสมัคร ควรใหความสนใจกับทุกสิ่งท่ีอาจจะบงชี้ถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ทานอาจจะตองการพูดคุยกับ

ผูสมัครใหมากขึ้น มสีัญญาณเตือนท่ีอาจเปนไปได เชน 

• ขอบงช้ีใดๆ ท่ีผูสมัครตองการอาสาเพ่ือเติมเต็มความตองการของตนเอง มิใชเพ่ือทําใหเกิดผลกระทบท่ีดีกับเยาวชน 

• ความสนใจท่ีไมอยูในใบสมัคร 

• ความสนใจมากเกินเหตุในการทํางานกับเยาวชน (โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางชวงอายุหรือเพศ) 

• มีการตดัสินใจท่ีไมดีในสถานการณท่ียากลําบาก 

• สัญญาณวาพวกเขามีปญหาเรื่องการสงบจิตใจในสถานการณท่ียากลาํบาก  

• สัญญาณวาพวกเขาอาจจะมีปญหาในการรักษาอาณาเขตท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีทํางานกับเยาวชน 

• การปกปองหรือการเลี่ยง เมื่อตองตอบคําถามท่ีถามตรง ๆ เก่ียวกับพฤติกรรมการคุกคาม หากมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม 
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ตัวอยางคําถามสําหรับผูรับรองอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชน 
จะตองมีการตรวจสอบการรับรองกอนท่ีอาสาสมัครจะทํางานกับเยาวชน  ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับบทบาทอาสาสมัครและขอกําหนดของโปรแกรม 

ขอใหมีผูรับรองอยางนอย 3 คนเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสมัครในการทํางานกับเยาวชนในบทบาทท่ีพวกเขาสมัคร ผูรับรองตองมิใช

สมาชิกในครอบครัวของผูสมัคร และตองเปนสมาชิกโรตารีในปจจุบันหรืออดีตไมเกินหน่ึงคน 
 
หากเปนไปได ตองพูดคยุกับผูรับรองทางโทรศัพท (หากไมมีขอกําหนดในทองถ่ินแนะนําใหเปนอ่ืน) แจงเก่ียวกับบทบาทท่ีผูสมัครไดสมคัร

และเนนความสําคัญถึงความจริงท่ีวาพวกเขาจะทํางานกับเยาวชน ใชชุดคําถามเดียวกันกับผูรับรองทุกคน และบันทึกคําตอบเพ่ือท่ีทานจะ

สามารถเปรยีบเทียบกับขอมลูจากผูสมคัร และตรวจสอบความเสมอตนเสมอปลายหรือความขัดแยง 
 
จัดทําคําถามเหลาน้ีใหเหมาะกับโปรแกรมในทองถ่ินและพฤติการณทางกฎหมาย 

 

คําถามสําหรับการรับรองโปรแกรมเยาวชน 

1. ทานรูจักกับผูสมัครมานานเทาใด และรูจักไดอยางไร  
 
 

 
2. ทานเคยสังเกตเห็นผูสมคัรทํางานกับเยาวชนหรือไม  หากเคย ทานสังเกตเห็นพฤติกรรมเชนใด   

 หากไมเคย จงใหตัวอยางสถานการณท่ีอาจจะบงช้ีวาพวกเขาจะทํางานกับเยาวชนอยางไร  
 
 

 
3. ทานสามารถใหตัวอยางความสามารถของผูสมัครท่ีเก่ียวของกับเยาวชนหรือไม  หากไมได ผูสมัครมีคณุสมบัติอะไรท่ีจะทําใหพวก

เขาทํางานกับเยาวชนไดด ี
 
 

 
4. ในสถานการณท่ีทาทายประเภทใดบางท่ีทานเคยสังเกตเห็นผูสมัครปฏิบัติกับเยาวชน พวกเขามีปฏิกิรยิาอยางไร  หากทานไมเคย

สังเกตเห็นสถานการณเชนน้ัน มสีถานการณอ่ืนอะไรท่ีทาทายซึ่งทานสังเกตเห็นพวกเขา และพวกเขามีปฏิกิริยาอยางไร 
 
 

 
5. ทานสามารถใหตัวอยางชวงเวลาท่ีผูสมคัรใชการพิจารณาตัดสินใจท่ีดีไดหรือไม 
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6. ทานทราบเหตผุลท่ีผูสมัครไมควรจะทํางานกับเยาวชนท่ีเราใหบริการหรือไม 
 
 

 
7. ทานมีขอเสนอแนะหรือความหวงใยอ่ืน ๆ เก่ียวกับผูสมัครหรือไม 
 
 

 
 
เม่ือทานพูดคุยกับผูรับรอง ควรใหความสนใจกับคําตอบที่อาจจะบงชี้ถึงปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นได ทานอาจจะตองการ

พูดคุยกับผูสมัครใหมากขึ้น มีสัญญาณเตือนที่อาจจะเปนไปได เชน 

• ผูรับรองรูจักผูสมัครเพียงแคระยะเวลาสัน้ ๆ เชน นอยกวา 6 เดือน 

• ผูรับรองไมไดตดิตอกับผูสมัครมานานกวาหนึง่ป 

• ผูรับรองเคยพบกับผูสมัครเพียงระยะสั้น ๆ 

• ผูรับรองกลาววาพวกเขารูจักผูสมัครภายใตสถานการณที่แตกตางจากทีผู่สมัครกลาวไว 

• ที่ผานมา ผูสมัครชอบทาํงานกับเยาวชนที่ไมไดถูกควบคุมดูแลมากกวา 

• ผูสมัครอาจจะขมเหงทางกายหรืออารมณได หรือโกรธงาย  

• ผูสมัครทํางานไมไดผลดีกับผูใหญ 

• ผูสมัครมีปญหาในการรับคําสัง่ 
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ทรัพยากรเพ่ิมเติม 
ทรัพยากรระหวางประเทศ 
Advocates for Youth สิ่งพิมพท่ีเก่ียวกับสิทธิของเยาวชนและ

หนาท่ีรับผดิชอบขององคกรท่ีใหบริการแกเยาวชน 
 
International Society for the Prevention of Child 

Abuse and Neglect ทรัพยากรเพ่ือปองกันการคุกคาม รวมถึง

ขอมูลการติดตอสําหรับผูรวมโครงการในหลาย ๆ ประเทศ และ

รายช่ือของสิ่งพิมพท่ัวโลกท่ีสามารถคนหาได 
 
Sexual Violence Research Initiative ขอมูลเฉพาะของ

ประเทศ และสถิติเก่ียวกับความรนุแรงทางเพศ 
 
UNICEF ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปกปองสิทธิของคนหนุม

สาว และความคิดริเริ่ม Voices of Youth ซึ่งชวยคนหนุมสาวใน

การเรยีนรูเก่ียวกับประเด็นท่ีมผีลกระทบตอโลกของพวกเขา 
 
World Health Organization งานวิจัยเก่ียวกับการคุกคามทาง

เพศและการปองกันท่ัวโลก รวมท้ัง Preventing Violence: A 

Guide to Implementing the Recommendations of the 

World Report on Violence and Health 
 
ทรัพยากรสําหรับบางประเทศโดยเฉพาะ 

AUSTRALIA 

Australian Institute of Family Studies. Links to 

abuse prevention resources 
 
UNITED KINGDOM 

Keeping Children Safe. Information on child abuse 

prevention, including training materials targeted to 

an international audience 
 

UNITED STATES 

Centers for Disease Control and Prevention. 

Abuse prevention resources developed for youth-

serving organizations 
 
National Center for Missing and Exploited 

Children. Publications about protecting children 

and bringing perpetrators to justice 
 
National Center for PTSD. Information from the U.S. 

Department of Veterans Affairs for parents and youth 

program providers on the effects of childhood 

sexual abuse 
 
Nonprofit Risk Management Center. 

General risk management information for nonprofits, 

including resources for volunteer-based, youth-

serving organizations 
 
Pathways to Safety International. Provides services 

to Americans who travel overseas and empowers 

those who have experienced interpersonal and 

gender-based violence abroad 
 
Rape, Abuse, and Incest National Network 

(RAINN). The largest anti-sexual violence 

organization in the United States, providing a 24-hour 

national sexual assault phone hotline and private 

online chat 
 
WINGS Foundation. Local and national resources 

for adult survivors of childhood sexual abuse and 

their families
 
 



 

 

 

 

If you have questions or comments about this guide, 
send them to: 
 
Rotary International 
Programs for Young Leaders 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
Email: youthprotection@rotary.org 
Phone: 1-866-976-8279 
 

775-TH—922(520) 
ศูนยโรตารีในประเทศไทย 


