
ปกปองเด็ก ๆ จากอันตราย

ปฏิเสธการลวงละเมิดทางเพศ 

คุณรูไหมวามันเจ็บแคไหน?
เหยื่อที่ถูกลวงละเมิดทางเพศอาจ: 

Useful resources

ผลกระทบทางสรีรวิทยา:

• รู้สึกไม่สบายตวัโดยไม่มีเหตุผล

• กลวัการถูกสัมผสักาย

• นอนไม่หลบัและฝันร้าย

• ทรมานจากอาการหิวไม่หายหรือเบื�ออาหาร

• กลายเป็นคนที�ตอ้งพึ�งพาหรือติดสุราและยาเส

พติด

ผลกระทบทางจิตวิทยา: 

• สูญเสียความมั�นใจในตนเองและผูอื้�น

• รู้สึกต่ าตอ้ย

• รู้สึกผิด โกรธและละอายใจ

ผลกระทบตอพฤติกรรม: 

• พฒันาทศันคติเกี�ยวกบัการมีเพศสัมพนัธ์แบบชั�วคราว

• ประพฤติตวัผิดปกติหรือมีอารมณ์

แปรปรวน

• กลายเป็นผูท้ารุณกรรมทางเพศเด็กเ

มื�อเป็นผูใ้หญ่

• แสดงแนวโน้มที�จะฆ่าตวัตาย

• รู้สึกวิตกกงัวลและตื�นกลวัโดยไม่มีเหตุผล

• มีปัญหาชีวิตสมรสเนื�องจากค

วามรู้สึกรังเกียจหรือกลวัเรื� อง

เพศ

End Child Sexual Abuse Foundation
Hugline: 2889 9933
Website: www.ecsaf.org.hk
Facebook: www.facebook.com/ecsafhk

Against Child Abuse
Parent-Child Support Line: 2755 1122
Website: www.aca.org.hk

RainLily
RainLily Hotline: 2375 5322
Email Support: safechat@rainlily.org.hk
Website: rainlily.org.hk

The Family Planning Association of
Hong Kong
Service Hotline: 2572 2222
Website: www.famplan.org.hk

TWGH CEASE Crisis Centre
24 Hour Hotline: 18281
Website: ceasecrisis.tungwahcsd.org

Caritas Family Crisis Support Centre
24 Hour Crisis Line: 18288
Website: fcsc.caritas.org.hk

Equal Opportunities Commission
(for sexual harassment complaint)
Tel: 2511 8211
Website: www.eoc.org.hk

Social Welfare Department
Hotline: 2343 2255
Website: www.swd.gov.hk
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1. บงัคบัให้จูบ

2. การสัมผสัหรือปัดถูกร่างกายของเด็กโดยไม่จ าเป็น

3. สัมผสัเตา้นมและของสงวนของเด็ก

4. การบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ทางปาก
การมีเพศสัมพนัธ์หรือการมีเพศสัมพนัธ์โดยการสัม 
ผสัของสงวนโดยการล่อลวง การข่มขู่

การให้รางวลัหรือการตามต้อื

5. ใช้ความรุนแรงหรือบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ เช่น การข่มขืน

1. ดูภาพอนาจารพร้อมกบัเด็ก

2. สนทนาแบบหยาบโลนทางโ ทรศพัท์กบัเด็ก

3. แอบดูเด็กที�ก าลงัอาบน้ าหรือ ขณะเปลี�ยนเส้ือผา้

4. เปิดเผยความตอ้งการทางเพศ หรือลวนลามเด็ก

5. การเปิดเผยเรื� องทางเพศแก่เด็ ก

6. การสัมผสัส่วนต่างๆ
 ของร่างกายเด็ก
 อย่างไม่เหมาะสม

7. ถ่ายภาพเปลือยของเด็ก

1. พูดว่า "ไม่"!

2. ออกจากที�นั�นและไปที�ใดที�หนึ่งที�ปลอดภยั / 
อยู่ท่ามกลางผูค้นจ านวนมาก

3. คุยกบัผูใ้หญ่ที�คุณไวใ้จ

4. หากผูใ้หญ่ไม่เชื�อในสิ�งที�คุณพูด 
ให้คุยกบัผูใ้หญ่คนอื�นจนกว่าจะมีใครเชื�อคุณ

5. อย่าเก็บมนัไวก้บัตวัเอง 
พูดคุยกบัใครบางคนเพื�อให้คุณได้รับความช่วยเ
หลือ!

6. โทรหา Hugline ที� 288 999 33 โดยเร็วที�สุด

1. ฟังอย่างต้งัใจและแสดงความเชื�อใจในตวัเขา / เธอ

2. ใจเย็นๆ

3. ปลอบเด็กด้วยการพูดว่า "ไม่ใช่ความผิดของหนู"

4. กระตุน้เด็กโดยการพูดว่า “คุยกบัฉัน ฉันอยู่นี� เพื�อช่วยเธอ”

5. บอกเด็กอย่างหนักแน่นว่า “ฉันจะไม่ให้มนัเกิดข้นึอีก”

6. โทรหา Hugline ที� 288 999 33 โดยเร็วที�สุด

7. ขอความช่วยเหลือจากผูเ้ชี�ยวชาญหรือแจ้งต ารวจโดยเร็วที�สุด

การทารุณกรรมทางเพศเด็ก 

เด็กผูหญิง: เด็กผูชาย:

หนา้อก 

กน้ 

บริเวณหวัหน่าว 

กน้ 

อวยัวะเพศ 

จากสถิติพบวา่ กวา่ครึ่งหนึ่งของผูถู้กกระท 

าทารุณกรรมทางเพศเด็กน้นั ผูก้ระท าเป็นบุคคลที�เหยื�อรู้จกั 

• สถานที�ส าหรับการเรียนรู้ 

• บา้นของเหยื�อ 

• บา้นของญาติ/สมาชิกในครอบครัวอาวโุส/ผูดู้แล 

• สถานที�เปลี�ยว 

• รู้จกัของสงวนของเขา/เธอ (ส่วนของร่างกายที�ถูกปกปิดดว้ยชุดวา่ยน ้า)

• พดูวา่ "ไม่!" ทนัทีเมื�อมีคนพยายามสมัผสัร่างกายของเขา/เธอ

ออกจากที�แห่งน้นัและไปที�ไหนสกัแห่งที�ปลอดภยั/ท่ามกลางผูค้นจ านวนมาก 

พดูคุยกบัผูใ้หญ่ที�เขา/เธอไวใ้จ

มูลนิธิเพ่ือยุติการลวงละเมิดทางเพศเด็กมีวัตถุ

ประสงคเพ่ือปกปองบุคคลที่มีอายุต ากวา 

ปจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

หากคุณมีขอสงสัยใด 

เกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศเด็กโปรดโทรหา 

Hugline ที่ 288 999 33 

รูวาสวนไหนคือของสงวนของคุณ

ส่ิงที่ผู ใหญควรท 

าเมื่อเด็กบอกคุณวาเขา/เธอถูกลวงละเมิดทางเพศ: 

ส่ิงที่เด็กตองท 

าในทันทีหากมีคนพยายามดูหรือสัมผัสของสงวน

ของคุณ: 

สอนลูกของคุณให:

• ปล่อยใหค้นอื�นสมัผสัร่างกายของเขา/เธอ

• อยูล่ าพงักบัคนอื�น

• ไปยงัสถานที�เปลี�ยวดว้ยตนเอง

• อยา่สมัผสัของสงวนของเขา/เธอ

• อยา่บอกใหเ้ขา/เธอเปลือยโดยไม่ต้งัใจ

อยาปลอยใหลูกของคุณ: 

การลวงละเมิดที่ไมมีการสัมผัส 

ใหเกียรติลูกของคุณ 

ปกปองลูกของคุณ

สถานที่เกิดเหตุการลวงละเมิดทางเพศเด็กมักจ

ะเปนที่: 

การลวงละเมิดที่มีการสัมผัส 

กิจกรรมทางเพศใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเดก็ เช่น 

บงัคบัใหเ้ดก็ยนิยอมโดยการล่อลวงหรือใหร้างวลัเขา / เธอ หรือท 

าร้ายร่างกายเดก็โดยการข่มขู ่คุกคามหรือใชค้วามรุนแรง 


