Useful resources
End Child Sexual Abuse Foundation

Hugline: 2889 9933
Website: www.ecsaf.org.hk
Facebook: www.facebook.com/ecsafhk

คุณรูไหมวามันเจ็บแคไหน?
เหยื่อที่ถูกลวงละเมิดทางเพศอาจ:
ผลกระทบทางสรีรวิทยา:
• รู ้ สึกไม่ สบายตัวโดยไม่ มีเหตุ ผล
• กลัวการถู กสัมผัสกาย

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 Associationof
Hong Kong
Service Hotline: 2572 2222
Website: www.famplan.org.hk

TWGH CEASE Crisis Centre

24 Hour Hotline: 18281
Website: ceasecrisis.tungwahcsd.org

ปกปองเด็ก ๆ จากอันตราย
ปฏิเสธการลวงละเมิดทางเพศ

• นอนไม่ หลับและฝั นร้ าย
• ทรมานจากอาการหิ วไม่ หายหรื อเบื� ออาหาร

NO

• กลายเป็ นคนที� ตอ้ งพึ�งพาหรื อติ ดสุ ราและยาเส
พติ ด

ผลกระทบทางจิตวิทยา:
• สู ญเสี ยความมัน� ใจในตนเองและผูอ้ ื� น
• รู ้ สึกต่ าต้อย
• รู ้ สึกผิด โกรธและละอายใจ
• แสดงแนวโน้มที� จะฆ่ าตัวตาย
• รู ้ สึกวิตกกังวลและตื� นกลัวโดยไม่ มีเหตุ ผล

Caritas Family Crisis Support Centre

• มี ปัญหาชี วิตสมรสเนื� องจากค
วามรู ้ สึกรั งเกี ยจหรื อกลัวเรื� อง
เพศ

Equal Opportunities Commission

ผลกระทบตอพฤติกรรม:

24 Hour Crisis Line: 18288
Website: fcsc.caritas.org.hk

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

• พัฒนาทัศนคติ เกี� ยวกับการมี เพศสัมพันธ์แบบชั�วคราว

Content from

• ประพฤติ ตวั ผิดปกติ หรื อมี อารมณ์
แปรปรวน

Social Welfare Department

• กลายเป็ นผูท้ ารุ ณกรรมทางเพศเด็กเ
มื� อเป็ นผูใ้ หญ่

โทรศัพท์: 288 999 22
แฟกซ์: 288 999 23
อีเมล: info@ecsaf.org.hk
เว็บไซต์: www.ecsaf.org.hk
เฟซบุก๊ : www.facebook.com/ecsafhk

Hotline: 2343 2255
Website: www.swd.gov.hk

เนือหาจากมูลนิธิเพื่อยุติการลวงละเมิดทางเพศเด็ก (พรอมโลโก)

Translated by

แปลโดยคณะกรรมการเพื่อโอกาสที่เทาเทียม (พรอมโลโก)
Tel: 2511 8211

เว็บไซต์: www.eoc.org.hk

การทารุณกรรมทางเพศเด็ก
กิจกรรมทางเพศใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับเด็ก เช่น
บังคับให้เด็กยินยอมโดยการล่อลวงหรื อให้รางวัลเขา / เธอ หรื อท
าร้ายร่ างกายเด็กโดยการข่มขู่ คุกคามหรื อใช้ความรุ นแรง

สิ่งที่เด็กตองท
าในทันทีหากมีคนพยายามดูหรือสัมผัสของสงวน
ของคุณ:
1. พูดว่า "ไม่ "!
2. ออกจากที� น�ันและไปที� ใดที� หน่ึ งที� ปลอดภัย /
อยู่ท่ามกลางผูค้ นจ านวนมาก
3. คุ ยกับผูใ้ หญ่ ที�คุณไว้ใจ
4. หากผูใ้ หญ่ ไม่ เชื� อในสิ� งที� คุณพูด
ให้คุยกับผูใ้ หญ่ คนอื� นจนกว่าจะมี ใครเชื� อคุ ณ
5. อย่าเก็บมันไว้กบั ตัวเอง
พูดคุ ยกับใครบางคนเพื�อให้คุณได้รับความช่ วยเ
หลื อ!
6. โทรหา Hugline ที� 288 999 33 โดยเร็ วที� สุด

การลวงละเมิดที่มีการสัมผัส
1.
2.
3.
4.

บังคับให้จูบ
การสัมผัสหรื อปั ดถู กร่ างกายของเด็กโดยไม่ จ าเป็ น
สัมผัสเต้านมและของสงวนของเด็ก
การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ทางปาก
การมี เพศสัมพันธ์หรื อการมี เพศสัมพันธ์โดยการสัม
ผัสของสงวนโดยการล่ อลวง การข่มขู่
การให้รางวัลหรื อการตามต้อื

5. ใช้ความรุ นแรงหรื อบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เช่ น การข่ มขื น

สิ่งที่ผูใหญควรท
าเมื่อเด็กบอกคุณวาเขา/เธอถูกลวงละเมิดทางเพศ:

การลวงละเมิดที่ไมมีการสัมผัส
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดู ภาพอนาจารพร้ อมกับเด็ก
สนทนาแบบหยาบโลนทางโ ทรศัพท์กบั เด็ก
แอบดู เด็กที� ก าลังอาบน้ าหรื อ ขณะเปลี� ยนเส้ือผ้า
เปิ ดเผยความต้องการทางเพศ หรื อลวนลามเด็ก
การเปิ ดเผยเรื� องทางเพศแก่ เด็ ก
การสัมผัสส่ วนต่ างๆ
ของร่ างกายเด็ก
อย่างไม่ เหมาะสม
7. ถ่ ายภาพเปลื อยของเด็ก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูวาสวนไหนคือของสงวนของคุณ
หน้าอก
ก้น
บริ เวณหัวหน่าว

เด็กผูหญิง:

ก้น
อวัยวะเพศ

เด็กผูชาย:

ั
ฟั งอย่างต้งใจและแสดงความเชื
� อใจในตัวเขา / เธอ
ใจเย็นๆ
ปลอบเด็กด้วยการพูดว่า "ไม่ ใช่ ความผิดของหนู "
กระตุ น้ เด็กโดยการพูดว่า “คุ ยกับฉัน ฉันอยู่นี�เพื�อช่ วยเธอ”
ึ ก”
บอกเด็กอย่างหนักแน่ นว่า “ฉันจะไม่ ให้มนั เกิ ดข้นอี
โทรหา Hugline ที� 288 999 33 โดยเร็ วที� สุด
ขอความช่ วยเหลื อจากผูเ้ ชี� ยวชาญหรื อแจ้งต ารวจโดยเร็ วที� สุด

จากสถิติพบว่า กว่าคร่ึ งหน่ึงของผูถ้ ูกกระท
าทารุ ณกรรมทางเพศเด็กน้นั ผูก้ ระท าเป็ นบุคคลที�เหยือ� รู ้จกั

•
•
•
•

สถานที่เกิดเหตุการลวงละเมิดทางเพศเด็กมักจ
ะเปนที่:
สถานที�ส าหรับการเรี ยนรู ้
บ้านของเหยือ�
บ้านของญาติ/สมาชิกในครอบครัวอาวุโส/ผูด้ ูแล
สถานที�เปลี�ยว

ปกปองลูกของคุณ
สอนลูกของคุณให:
• รู ้จกั ของสงวนของเขา/เธอ (ส่ วนของร่ างกายที�ถูกปกปิ ดด้วยชุดว่ายน้ า)
• พูดว่า "ไม่!" ทันทีเมื�อมีคนพยายามสัมผัสร่ างกายของเขา/เธอ

ั
ออกจากที�แห่งน้นและไปที
�ไหนสักแห่งที�ปลอดภัย/ท่ามกลางผูค้ นจ านวนมาก
พูดคุยกับผูใ้ หญ่ที�เขา/เธอไว้ใจ

อยาปลอยใหลูกของคุณ:
• ปล่อยให้คนอื�นสัมผัสร่ างกายของเขา/เธอ
• อยูล่ าพังกับคนอื�น
• ไปยังสถานที�เปลี�ยวด้วยตนเอง

ใหเกียรติลูกของคุณ
• อย่าสัมผัสของสงวนของเขา/เธอ
ั้
• อย่าบอกให้เขา/เธอเปลือยโดยไม่ตงใจ

มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ยุ ติ ก ารล ว งละเมิ ด ทางเพศเด็ ก มี วั ต ถุ
ประสงค เ พื่ อ ปกป อ งบุ ค คลที่ มี อ ายุ ต  ากว า
ป จ ากการถู ก ล ว งละเมิ ด ทางเพศ
หากคุ ณ มี ข  อ สงสั ย ใด
เกี่ ย วกั บ การล ว งละเมิ ด ทางเพศเด็ ก โปรดโทรหา
Hugline ที่ 288 999 33

