คือ การขับเคลื่อนการปองกันภัย
แกเด็กและเยาวชนทั่วโลก

ChildSafe

คุณรูไหมวาเด็กขอทานตามแยกไฟแดง
เด็กขายดอกไมหรือขนมตามแหลงทองเที่ยว
หรือแมแตเด็กที่อาสาเปนไกดนำเที่ยว
เด็กเหลานี้ลวนตกอยูในสถานการณเสี่ยงทั้งสิ้น
หากคุณตองการชวยเหลือเด็กแตไมรูควรทำอยางไร
ลองดูขอแนะนำ 7 ขอสำหรับนักทองเที่ยว
คุณสามารถชวยเหลือไดอยางถูกตอง
และคุมครองเด็กใหปลอดภัย

เมือ่ พบเห็นเด็กตกอยูใ นอันตราย
แจงเจาหนาทีใ่ นพืน้ ทีห่ รือโทรแจงสายดวน
เพือ่ น เพือ่ น กรุงเทพฯ 086-971-8861
Childline สายเด็ก 1387
ตำรวจทองเทีย่ ว 1155
ศูนยชว ยเหลือสังคม 1300
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ChildSafe ไดที่
www.thinkchildsafe.org

สนับสนุนโดย

รวมขับเคลื่อนโดย

ทำไมตองรู 7 ขอคิด
ชวยปกปองเด็ก?

7 ขอคิดชวยปกปองเด็ก

จากสถานการณเสี่ยง
ขณะเดินทางทองเที่ยว
คิดกอน! ติดตอเจาหนาทีเ่ ทานัน้
เมือ่ ตองการใหความชวยเหลือเด็ก

ไมชว ยเหลือดวยการพาเด็กกลับหองพักในโรงแรม
หรือพาเด็กนัง่ รถ หรืออยูต ามลำพังสองตอสอง
เพราะอาจสรางปญหาหรืออันตรายตอตัวคุณและเด็กได
ขณะทองเทีย่ ว เมือ่ พบเห็นเด็กตองการความชวยเหลือ
อยาเพิกเฉย สิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือแจงเจาหนาทีท่ ่ี
รับผิดชอบโดยตรง โทรแจงสายดวนคุม ครองเด็ก
เพือ่ น เพือ่ น 086-971-8861 สายดวน Childline สายเด็ก 1387
หรือแจงตำรวจทองเทีย่ ว 1155 ตำรวจทองที่ 191
เจาหนาทีด่ งั กลาวมีหนาทีใ่ หความชวยเหลือเด็กในทันที

คิดกอน! เด็กไมใชจดุ ขายของการทองเทีย่ ว
อยาทำใหเด็กรูส กึ อยางนัน้
ไมควรเขาไปดูเด็กในโรงเรียน สถานรับเลีย้ งเด็ก หรือสลัม
ในเมือ่ สถานทีเ่ หลานีไ้ มใชแหลงทองเทีย่ วหรือสวนสัตวทน่ี กั ทองเทีย่ วจะมาชม
คุณยอมรับไดหรือ? หากมีกลุม นักทองเทีย่ ว หรือคนแปลกหนา ไปดู ไปเลน
หรืออยูก บั ลูกหลานของคุณในระหวางเรียนหนังสือทีโ่ รงเรียน
ขณะทองเทีย่ วคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนอันดับแรก
โดยไมเขาไปในโรงเรียน สถานรับเลีย้ งเด็ก หรือในสลัม
หากคุณตองการชวยเหลือ สามารถหาชองทาง
หรือทางเลือกอืน่ ไดท่ี www.thinkchildsafe.org

คิดกอน! การมีเพศสัมพันธกบั เด็กเปนคดีอาชญากรรม
ตองแจงเจาหนาทีท่ นั ทีหากพบเห็นการซือ้ บริการทางเพศเด็ก

การใชบริการทางเพศทีเ่ กีย่ วของกับเด็กเปนความผิดทางอาญาอยางรายแรง
และเปนสิง่ ทีย่ อมรับไมได ซึง่ มักเกิดขึน้ ในโรงแรม หรือสถานบันเทิง
การเสนอขายบริการทางเพศไมไดเกิดขึน้ กับนักทองเทีย่ วตางชาติเทานัน้
รวมทัง้ คนไทยดวยเชนกัน
ขณะทองเทีย่ ว เมือ่ พบเห็นเหตุการณทเ่ี กีย่ วของ
กับการคาบริการทางเพศและอยากชวยเหลือ
อยาเสีย่ งอันตรายดวยตัวเอง โทรแจงสายดวนคุม ครองเด็ก
เพือ่ น เพือ่ น 086-971-8861 สายดวน Childline สายเด็ก 1387
หรือแจงตำรวจทองเทีย่ ว 1155 ตำรวจทองที่ 191
เพือ่ สืบสวนและชวยเหลือเด็กไดทนั ที

คิดกอน! คุณรูส กึ ดีเมือ่ ไดเปนอาสาสมัครทำงานกับเด็ก
แตหารูไ มวา เปนดาบสองคมทีท่ ำรายเด็กไดดว ย
ยังมีชอ งทางอืน่ ทีด่ กี วาในการชวยเหลือเด็ก

เด็กทีอ่ ยูใ นสถานรับเลีย้ งเด็กควรไดรบั การดูแลทีถ่ กู ตองเหมาะสม
จากผูม คี วามชำนาญและมีทกั ษะเฉพาะ ไมใชอาสาสมัคร นักทองเทีย่ ว
หรือบุคคลทัว่ ไปทีม่ เี จตนาดี เพราะการเยีย่ มเยียนเพียงชวงสัน้ ๆ
มีผลตอจิตใจเด็กและทำใหมโี อกาสพบกับผูก ระทำทารุณกรรม
ทีแ่ อบแฝงเขามา
หลีกเลีย่ งการทำงานอาสากับเด็กโดยตรงระหวางทองเทีย่ ว
แตอบรมหรือแลกเปลีย่ นประสบการณความชำนาญของคุณ
ใหกบั เจาหนาทีใ่ นหนวยงานทองถิน่ หรือผูน ำชุมชน
จะเปนผลดีกบั เด็กมากกวา คนหาชองทางอืน่ เพือ่ แบงปน
ความรูค วามสามารถของคุณไดท่ี www.thinkchildsafe.org

คิดกอน! เด็กไมควรทำงานแทนการไปโรงเรียน
แจงทันทีเมือ่ พบเห็นการใชแรงงานเด็ก
เด็กทีถ่ กู ใชแรงงานในธุรกิจทองเทีย่ ว เชน เด็กทีข่ ายของ
บริการนำเทีย่ ว ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร หรือสถานบันเทิง
ทำใหเด็กไมไดไปโรงเรียน และสงผลกระทบตอพัฒนาการ
ทัง้ ทางรางกาย จิตใจของเด็ก
ขณะทองเทีย่ ว อยาซือ้ สินคาหรือใชบริการจากแรงงานเด็ก
เมือ่ สงสัยวามีการจางเด็กอายุตำ่ กวา 15 ปทำงาน
(ตามกฎหมายแรงงานประเทศไทย) ทัง้ ในธุรกิจขนาดใหญ
หรือธุรกิจในครอบครัวและขัดขวางไมใหเด็กไปโรงเรียน
โทรแจงสายดวนคุม ครองเด็ก เพือ่ น เพือ่ น 086-971-8861
สายดวน Childline สายเด็ก 1387 หรือแจงตำรวจทองเทีย่ ว 1155
ตำรวจทองที่ 191 เพือ่ เจาหนาทีจ่ ะตรวจสอบเพือ่ ใหความชวยเหลือ

คิดกอน! การใหเงินเด็กขอทาน
เปนการสรางบาปมากกวาทำบุญ หยุดใหเงินแกเด็กขอทาน

เมือ่ คุณใหเงิน อาหาร หรือสิง่ ของแกเด็กขอทาน
ยิง่ ทำใหเด็กไมมโี อกาสไปโรงเรียน
และตองตกอยูใ นสภาพขอทานตลอดชีวติ
ขณะทองเทีย่ วเลือกใชบริการธุรกิจเพือ่ สังคม เชน
รานอาหารทีฝ่ ก อาชีพใหเด็กโดยตรง
รานขายของทีฝ่ ก อาชีพใหพอ แมหรือผูป กครอง
หรือสนับสนุนหนวยงานทีช่ ว ยเหลือเด็กและครอบครัว
ซึง่ เปนการใหความชวยเหลือทีด่ กี วาการใหเงิน
คนหารานคาและธุรกิจเพือ่ สังคมไดท่ี www.thinkchildsafe.org

คิดกอน! รวมกันปกปองคุม ครองเด็ก
โดยการทองเทีย่ วอยางตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็ก

ChildSafe ไดใหความรูแ
 กนกั ทองเทีย่ ว
จัดอบรมใหแกธรุ กิจทองเทีย่ วและออกประกาศนียบัตรรับรองเชน
โรงแรมธุรกิจนำเทีย่ ว รานอาหาร รถรับจางสาธารณะ
เพือ่ สรางความตระหนักรูแ ละรวมกันขับเคลือ่ นการปกปองคุม ครองเด็ก
เลือกใชบริการธุรกิจทีไ่ ดรบั การอบรมและผานการรับรอง
เรือ่ งการคุม ครองเด็กและหลีกเลีย่ งสถานการณทก่ี อ ใหเกิดอันตราย
กับเด็กในการทองเทีย่ วของคุณ เพียงปฏิบตั ติ าม 7 ขอคิด
คุณก็ไดเปนสวนหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอม
ใหปลอดภัยยิง่ ขึน้ สำหรับเด็ก
รวมขับเคลือ่ นการปองกันภัยและชวยเหลือเด็กๆ กับพวกเรา

