
 
 
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดย 
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ร่วมมอืกับ มูลนิธิแบ่งปันชีวิต (Sharing for Life Foundation) ภายใต ้     
คณะนักบวชคามิลเลยีนแห่งประเทศไทย โดย คุณพ่อปิยศักดิ์ ว่องไว ร่วมมือกันจดัการฝกึอบรม โครงการ
พัฒนาศักยภาพบคุลากร นกับวช ฆราวาส ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เรื่อง “นโยบายการคุ้มครองเดก็” 
(Child Protection Policy ) ระหว่างวันอังคารที ่29 ถึง วันพฤหสับดีที ่31 พฤษภาคม 2018 ณ ศูนย์อภิบาล   
คามิลเลียนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

            ในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก มงซินญอร์ แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนนัต์ รองเลขาธกิาร 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มาให้การบรรยายถึง นโยบายในเรือ่ง Child safeguard & Child 
Protection Policy ของพระศาสนจักรทอ้งถิ่น โดยท่านได้แยกแยะให้เข้าใจว่า  
 Child safeguard เป็นการท างานแบบเชิงรุก คอื       
 1. หาวิธีคุ้มครองดูแล และไมจ่ ากดัอยู่เพียงแคภ่ัยในปัจจุบันเท่านั้น     
 2. ต้องท างานอยา่งเขม้แข็ง และต้องตอบสนองตอ่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง    
 3. เป็นการด าเนินการที่รวมถึง the 3 Rs        
 ** การรับรู้ (Recognizing) 
 **  การตอบสนอง (Responding to) 
 **  การรายงานต่อกรณีล่วงละเมิด (Reporting to)       
 Child Protection Policy เป็นการท างานแบบตัง้รับ การด าเนินการ Protection นี้มุ่งไปที่  3 Rs  
 1. การรับรู้อย่างดีเกีย่วกับการล่วงละเมดิ  (Recognizing abuse)     
 2. ตอบสนองตอ่การล่วงละเมิด (Responding to abuse)      
 3. รายงานตอ่การล่วงละเมิด (Reporting to abuse)     
  คุณพ่อได้สรุปสั้นๆ ให้เขา้ใจงา่ยๆ ด้วยค าว่า “การคุม้ครอง (พิทักษ์) คือการสร้างบรรยากาศ
ทุกรูปแบบ ทุกองค์กรสถาบัน เพือ่ให้มคีวามปลอดภัย ส าหรับเด็กและผู้ที่ท างานกับเด็ก/ผู้เยาว”์ 
 เหตุที่เราต้อง “คุ้มครอง (พทิักษ์) เดก็และผู้เยาว์ เนื่องด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง คือ 
 จากพระวรสาร : การคุ้มครองดูแลเด็ก/ผู้เยาว์เป็นการเจริญชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมส าหรับคริสตชน 
ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปและการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ทุกคนต้องช่วยกันคุ้มครองประกัน             
ความปลอดภัยและความผาสุกของเด็ก/ผู้เยาว์ “ซึ่งพระเยซูคริสต์ทราบ บอกเราว่า เพราะอาณาจักรสวรรค์
เป็นของพวกเขา (มธ. 19:14)” 
 จากกฎหมาย และกฎบัตร          

 กฎบัตรสหประชาชาติเรื่องสิทธิเด็ก (ค.ศ. 1989)       
 กฎหมายของประเทศเรื่องการคุ้มครองเด็ก และกฎหมายอืน่ๆ     
 นโยบายเน้นความปลอดภยัของเด็กตอ้งมาอันดับแรก แนวทางของสันตสิ านกั แนวทางของ

สหพันธส์ภาพระสังฆราชคาทอลิกเอเชีย FABC คู่มือการอภิบาลของสภาพระสังฆราชฯ 
 Pontifical Commission for the Protection of Minors โดยเข้าถึงได้

จาก http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/en.html                         
นอกจากนีท้่านยงัได ้ให้แนวทางในการปฏิบัติ ความรอบคอบในการด าเนินการ ฯลฯ 
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จากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือของการอบรมอีก 3 วัน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาสนา  เก้านพรัตน์  
ผู้อ านวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นวิทยากร โดยในบ่ายของวันแรก อาจารย์ได้ใช้กระบวนการ เพื่อ         
ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้แบ่งกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เคยพบ และให้แต่ละกลุ่ม  
เลือกเพียงกลุ่มละหนึ่งกรณีศึกษาเพื่อออกมาน าเสนอรายงานแบ่งบันในกลุ่มใหญ่ จากนั้นทางวิทยากรได้ให้ 
ความรู้ในเรื่อง “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” โดยได้สรุปเจตนารมณ์ของอนุสัญญา ใน 3 แนวความคิดพื้นฐาน คือ 

 ค านึงถึงว่า เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงต้องการพิทักษ์และการดูแล 
เป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมท ากอ่นและหลังการเกดิ 

 ยอมรับว่า เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลกิภาพได้อยา่งกลมกลนืและเต็มที่ เด็กควรจะเติบโตในสิ่งแวดล้อม 
ของครอบครัว ในบรรยากาศแห่งความผาสกุ ความรักและความเข้าใจ 

 เชื่อว่า ครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพืน้ฐานของสงัคมและเป็นสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติส าหรับการ 
เจริญเติบโตและความอยูด่ีกินดีของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะเด็ก 

วิทยากรยังได้สรุปหมวดหมู่ของอนสุัญญา ว่าดว้ยสิทธิเดก็ ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. สิทธิที่จะอยู่รอด (Survival Rights)        

 2.  สิทธิที่จะได้รับการคุมครอง (Protection Rights) 
3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Development Rights) 
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม  (Participation Rights) 

 ในวันที่ 2 ของการอบรมเริ่มต้นด้วยพธิีบูชาขอบพระคุณ ประธานในพิธีโดย คุณพ่อปิยศักดิ์ ว่องไว 
ประธานมูลนิธิแบ่งปันชีวิต (Sharing for Life Foundation) ซึ่งได้เน้นการท างานของเครือข่าย ปกป้อง
คุ้มครองเด็ก ต้องอาศัยการน าของพระ เพื่อเราจะได้ท างานเพื่อความดีของเด็ก คุณพ่อยังได้เน้นว่า เรามา
เพื่อรับใช้ มิใช่มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ 
1 การอบรมด าเนินการต่อโดยวิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจใน “แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการ
เลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ า” ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่จัดสร้างขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน
ร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กได้ตามมาตรฐานขั้นต่ า และ
สอดส่องติดตามปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยก่ออันตรายต่างๆ ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เพื่อให้สามารถ
ค้นพบเด็กที่ต้องรับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง (ส าหรับผู้สนใจ แบบ 
คัดกรองดังกล่าว สามารถโหลดได้ โดยค้นหา “แบบคัดกรอง”  นอกจากที่กล่าวมาแล้ว วิทยากรได้ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546” โดยได้ยกตัวอย่างกรณี
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามหนังสือต่าง ๆ เป็นกรณีศึกษา แต่อย่างไรก็ดีวิทยากรได้ให้ข้อคิดเรื่องของการใช้ภาพใน
สื่อต่าง ๆ หลายกรณีกลับเป็นการละเมิด เหยื่อ เด็ก ผู้เยาว์ ฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องควรได้ระวังป้องกันมิให้เกิด 
ความเสียหาย ต่อผู้เสียหาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 จากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน 
องค์ความรู้ และแนวการปฏิบัติต่อกันต่อไป ยังมีอีกหลายหน่วยงานและผู้ที่ต้องการที่จะรับการอบรม   
หลายท่านไม่สามารถเข้าร่วมในการอบรมครั้งแรกของกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ร่วมกับ 
มูลนิธิแบ่งปันชีวิต  ดังนั้น ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมการอบรมครั้งต่อไป สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่/องค์กร/เบอร์
โทรศัพท์ ไว้ล่วงหน้า เพื่อเมื่อมีผู้แสดงความจ านงพอสมควร ทางผู้จัดจะได้แจ้งให้ผู้ที่แสดงความจ านง
รับทราบในโอกาสต่อไป.. 


