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คำนำ

ช่วิตืออนไลัน์ข้องพวกเราพัฒนาไปอย่างไมิ่หยุดยั�ง อินเทอร์เน็ตืแลัะเครื�องมิือสื�อสาร
ดิจิทัลัพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแลัะเชื�อมิผูู้้คนจากท่�ตื่างๆ ให้ใกลั้ชิดกันยิ�งข้้�น เด็กๆ  
มิ่ความิคุ้นเคยแลัะพ้�งพาเทคโนโลัย่เหลั่าน่�มิากข้้�นเรื�อยๆ ประกอบกับการระบาดข้อง 
โรคโควิด-19 ท่�เป็นตัืวเร่งให้ช่วิตืหลัายๆ ด้านข้องเด็กตื้องเก่�ยวข้้องกับโลักออนไลัน์

1. ค์ณะกรรมิการสิทธิเดั็กแห้่งสห้ประช้าช้าติ (2564), ข้้อค์ิดัเห้็นิทั�วไป (General Comment) ฉบับท้� 25 ว่าดั้วยูสิทธิเดั็กท้�เก้�ยูวข้้องกับสิ�งแวดัล้อมิ 
ทางดัิจิทัล เอกสารสห้ประช้าช้าติ CRC/C/GC/25

อินิเทอร์เนิ็ตเป็นิเค์ร่�องม่ิอท้�มิ้อิทธิพลต่อเด็ักในิการเช่้�อมิต่อ ค์้นิค์ว้า เร้ยูนิรู้ และปฏิิสัมิพันิธ์ ในิแนิวทาง 
ท้�สร้างสรรค์์และเสริมิพลัง ค์ณะกรรมิการสิทธิเดั็กแห้่งสห้ประช้าช้าติไดั้ระบุค์วามิสำคั์ญข้องสิ�งแวดัล้อมิ
ดัิจิทัลท้�เก้�ยูวกับช้้วิตและสิทธิข้องเดั็กไว้ในิเอกสารข้้อค์ิดัเห้็นิทั�วไป ฉบับท้� 25 (2564) ว่าดั้วยูสิทธิเดั็ก 
ท้�เก้�ยูวข้้องกับสภัาพแวดัล้อมิทางดัิจิทัล1 โดัยูเอกสารดัังกล่าวไดั้รับการรับรอง [จากท้�ประชุ้มิสมิัช้ช้า
สห้ประช้าช้าติ] ในิปี พ.ศ 2564 เอกสารข้้อค์ิดัเห้็นิทั�วไปดัังกล่าวเนิ้นิถุึงค์วามิจริงท้�ว่าการใช้้เวลากับโลก
ออนิไลนิ์ นิำมิาซึ�งภััยูค์ุกค์ามิและค์วามิเส้�ยูงต่ออันิตรายูท้�ยูากจะยูอมิรับอยู่างห้ล้กเล้�ยูงไมิ่ไดั้ ซึ�งเดั็กบางค์นิ
ประสบกับค์วามิเส้�ยูงและภััยูค์ุกค์ามิดัังกล่าวในิบริบทอ่�นิๆ ในิข้ณะท้�ภััยูคุ์กค์ามิบางส่วนิเกิดัข้ึ�นิไดั้เฉพาะ 
ในิบริบทออนิไลนิ์

ห้นิึ�งในิค์วามิเส้�ยูงท้�เกิดัข้ึ�นิ ค่์อการใช้้อินิเทอร์เน็ิตและเทค์โนิโลยู้ดิัจิทัลในิทางท้�ผ่ิดัเพ่�อแสวงห้าประโยูช้นิ์  
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก การล่อลวงทางออนิไลนิ์ห้ร่อกรูมิมิิ�ง การส่งต่อส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก และการถุ่ายูทอดัสดัการล่วงละเมิิดัเด็ัก ล้วนิเป็นิอาช้ญากรรมิท้�ทำต่อเดั็กทั�งสิ�นิ  
และจำเป็นิต้องไดั้รับการแก้ไข้อยู่างเร่งดั่วนิโดัยูค์วามิร่วมิมิ่อจากห้ลายูภัาค์ส่วนิในิระดัับสากล การกระทำ
อาช้ญากรรมิ เห้ล่านิ้�มิักถุูกบันิทึกอยู่างถุาวรเป็นิรูปภัาพและว้ดั้โอในิรูปแบบดัิจิทัล และถุูกส่งต่อกันิทาง
ออนิไลนิ์ไดั้ตลอดัเวลา ทำร้ายูเดั็กซ�ำแล้วซ�ำเล่า จากการท้�ค์วามิเส้�ยูงต่ออันิตรายูดัังกล่าวมิ้การเปล้�ยูนิแปลง
และเพิ�มิข้ึ�นิอยู่างต่อเนิ่�อง ทำให้้การป้องกันิและคุ์้มิค์รองเดั็กมิ้ค์วามิยูากลำบากมิากข้ึ�นิสำห้รับรัฐบาล เจ้า
ห้นิ้าท้�รัฐ และผู่้ให้้บริการดั้านิต่างๆ รวมิถุึงผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลเดั็กท้�ต้องพยูายูามิตามิการใช้้เทค์โนิโลยู้
ข้องเด็ักให้้ทันิ

ค์วามิก้าวห้นิ้าข้องการเช้่�อมิต่อสัญญาณอินิเทอร์เนิ็ตท้�เกิดัข้ึ�นิทั�วโลก เป็นิปัจจัยูผ่ลักดัันิท้�สำคั์ญยูิ�งท้�ต้องเร่ง
ดัำเนิินิการค์ุ้มิค์รองและสร้างค์วามิปลอดัภััยูทางออนิไลนิ์ให้้แก่เด็ัก รัฐบาลทั�วโลกมิ้ค์วามิตระห้นัิกมิากขึ้�นิ
เก้�ยูวกับภััยูค์ุกค์ามิข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ โดัยูบาง
ประเทศไดั้ออกกฎห้มิายูท้�จำเป็นิต่อการคุ์้มิค์รองเดั็ก รวมิถุึงจัดัให้้มิ้มิาตรการการป้องกันิเดั็กจากภััยูค์ุกค์ามิ
ดัังกล่าว ข้ณะเดั้ยูวกันิอุตสาห้กรรมิเทค์โนิโลยู้การส่�อสารก็ไดั้รับแรงกดัดัันิมิากข้ึ�นิในิการทำให้้ค์วามิปลอดัภััยู 
ข้องเดั็กเป็นิศูนิยู์กลางข้องกระบวนิการออกแบบและพัฒนิาผ่ลิตภััณฑ์์เป็นิอันิดัับแรก ทั�งน้ิ�การออกแบบ
ผ่ลิตภััณฑ์์เพ่�อค์วามิปลอดัภััยูต่อเด็ักจะต้องทำบนิพ่�นิฐานิข้องห้ลักฐานิการวิจัยูท้�เช้่�อถุ่อไดั้เก้�ยูวกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�เกิดัข้ึ�นิ ซึ�งเอกสาร Disrupting Harm  
ฉบับนิ้� ถุ่อเป็นิห้ลักฐานิท้�สำคั์ญช้ิ�นิห้นึิ�ง 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
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พันิธมิิตรระดัับโลกเพ่�อยูุติค์วามิรุนิแรงต่อเดั็กไดั้อุทิศเงินิทุนิจำนิวนิเจ็ดัล้านิดัอลล่าร์สห้รัฐ ให้้กับโค์รงการ 
Disrupting Harm ผ่่านิทางโค์รงการค์วามิปลอดัภััยูออนิไลนิ์ Disrupting Harm ใช้้ระเบ้ยูบวิธ้วิจัยูแบบ 
องค์์รวมิและมิ้นิวัตกรรมิในิการศึกษาท้�ค์รอบค์ลุมิทั�งในิดั้านิบริบท ดั้านิภััยูคุ์กค์ามิ และดั้านิมิุมิมิองข้องเดั็ก
เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ โค์รงการการศึกษา 
ท้�ไมิ่เค์ยูเกิดัข้ึ�นิมิาก่อนินิ้�ไดั้ดึังเอาค์วามิเช้้�ยูวช้าญดั้านิการทำวิจัยูจากองค์์การเอ็ค์แพท องค์์การตำรวจสากล 
และศูนิยู์วิจัยูอินิโนิเซนิติข้ององค์์การยููนิิเซฟ รวมิทั�งเค์ร่อข้่ายูข้องทั�งสามิองค์์กรพันิธมิิตร โดัยูพันิธมิิตรทั�งสามิ 
องค์์กรไดั้รับการสนิับสนิุนิการดัำเนิินิงานิจากองค์์กรสมิาช้ิกข้องเอ็ค์แพท สำนิักงานิกลางแห้่งช้าติข้ององค์์การ
ตำรวจสากล และสำนิักงานิยููนิิเซฟประเทศไทยูและภัูมิิภัาค์ ทั�งนิ้� มิ้ค์วามิมิุ่งห้มิายูว่าระเบ้ยูบวิธ้วิจัยูท้�ไดั้พัฒนิา
และใช้้ในิการทำวิจัยูค์รั�งนิ้�จะถุูกนิำไปใช้้ในิการดัำเนิินิงานิกับประเทศอ่�นิๆ ทั�วโลก

Disrupting Harm เป็นิโค์รงการวิจัยูเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก 
ทางออนิไลนิ์ท้�กว้างและมิ้ค์วามิค์รอบค์ลุมิมิากท้�สุดัในิงานิวิจัยูระดัับประเทศ ซึ�งผ่ลงานิวิจัยูดัังกล่าวไดั้นิำเสนิอ
ไว้ในิรายูงานิ 13 ประเทศ และระดัับภัูมิิภัาค์จำนิวนิ 2 ภัูมิิภัาค์ การดัำเนิินิงานิวิจัยูดัังกล่าวไดั้นิำเสนิอ 
ห้ลักฐานิเก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูงทางออนิไลนิ์ท้�เกิดัข้ึ�นิกับเดั็ก พัฒนิาการข้องค์วามิเส้�ยูงนัิ�นิๆ และค์วามิเก้�ยูวพันิ
กับค์วามิรุนิแรงในิรูปแบบอ่�นิๆ รวมิถุึงสิ�งท้�เราสามิารถุทำไดั้เพ่�อป้องกันิเดั็กจากค์วามิเส้�ยูงและค์วามิรุนิแรง
ดัังกล่าว

ข้้อค์้นิพบจากการวิจัยูจะเป็นิแนิวทางให้้รัฐบาล ภัาค์ธุรกิจ ผู่้กำห้นิดันิโยูบายูและชุ้มิช้นิ ดัำเนิินิมิาตรการท้� 
เห้มิาะสมิเพ่�อให้้มิั�นิใจไดั้ว่าอินิเทอร์เนิ็ตปลอดัภััยูสำห้รับเดั็ก แนิวทางรวมิถุึงการจัดัทำยุูทธศาสตร์ช้าติเพ่�อ 
การสนิองตอบและป้องกันิเดั็กจากอันิตรายู โดัยูใช้้ข้้อมิูลในิรายูงานิฉบับนิ้�เป็นิพ่�นิฐานิในิการออกแบบ
ยูุทธศาสตร์ การข้ยูายูการดัำเนิินิงานิ Disrupting Harm ไปสู่ประเทศและภัูมิิภัาค์อ่�นิๆ และการสร้างพันิธ
มิิตรให้มิ่ๆ ทางข้้อมิูลและค์วามิรู้ในิประเดั็นินิ้� เป็นิต้นิ

ห้ยูุดัยูั�งอันิตรายูต่อเดั็กเป็นิค์วามิรับผ่ิดัช้อบข้องทุกค์นิ

ดร.โฮเวิร์ด เทเลัอร์
ผู่้อำนิวยูการบริห้าร
พันิธมิิตรเพ่�อยูุติค์วามิรุนิแรง
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คำนิยมิ

กระทรวงดิัจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิแห้่งราช้อาณาจักรไทยู รู้สึกยิูนิด้ัเป็นิอยู่างยูิ�งท้�มิูลนิิธิเพ่�อยูุติการ 
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก (ECPAT) องค์์การตำรวจสากล (INTERPOL) และองค์์การทุนิเพ่�อเดั็ก 
แห้่งสห้ประช้าช้าติ โดัยูสำนัิกงานิวิจัยูอินิโนิเซ็นิติ (UNICEF Innocenti) ไดั้ดัำเนิินิการศึกษาสถุานิการณ์  
เร่�องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิโลกออนิไลนิ์ (Online Child Sexual 
Exploitation and Abuse: OCSEA) ในิประเทศไทยู ตามิโค์รงการ Disrupting Harm Study ท้�ไดั้รับ
สนิับสนิุนิงบประมิาณจากพันิธมิิตรระดัับโลกเพ่�อยูุติค์วามิรุนิแรงต่อเดั็ก (The End Violence Fund) ไดั้
ดัำเนิินิการสำเร็จลุล่วงเป็นิอยู่างดั้

รายูงานิผ่ลการศึกษา Disrupting Harm ท้�ดัำเนิินิการในิประเทศไทยูฉบับนิ้� เป็นิห้ลักฐานิทางวิช้าการ 
เช้ิงประจักษ์ชิ้�นิสำค์ัญ ท้�จะเสริมิสร้างค์วามิเข้้าใจต่อสถุานิการณ์การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ 
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กบนิโลกออนิไลนิ์ท้�เกิดัข้ึ�นิในิประเทศไทยู รวมิถุึงรูปแบบอาช้ญากรรมิและการบังค์ับ 
ใช้้กฎห้มิายู แนิวทางการแก้ไข้ปัญห้าและมิุมิมิองจากประสบการณ์การใช้้งานิอินิเทอร์เนิ็ตข้องเดั็กและ
ค์รอบค์รัว 

การแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กบนิโลกออนิไลนิ์ ยูังค์งเป็นิ 
ภััยูค์ุกค์ามิและค์วามิท้าทายูท้�สำค์ัญข้องประเทศไทยู ท้�ต้องอาศัยูองค์์ค์วามิรู้ นิวัตกรรมิ เค์ร่�องมิ่อ และค์วามิ
ร่วมิมิ่อจากทุกภัาค์ส่วนิทั�งในิประเทศและระห้ว่างประเทศ ซึ�งรายูงานิผ่ลการศึกษาค์รั�งนิ้� สามิารถุใช้้เป็นิข้้อมิูล
พ่�นิฐานิในิการสร้างค์วามิตระห้นิักรู้ การข้ับเค์ล่�อนิการดัำเนิินิงานิทั�งระดัับนิโยูบายูและปฏิิบัติการ การพัฒนิา
โค์รงสร้างพ่�นิฐานิทางดัิจิทัลท้�จำเป็นิและม้ิค์วามิมิั�นิค์งปลอดัภััยูบนิโลกออนิไลนิ์ รวมิถึุงการเพิ�มิข้้ดั
ค์วามิสามิารถุในิการการบังค์ับใช้้กฎห้มิายูต่อภััยูค์ุกค์ามิบนิโลกดัิจิทัลท้�ไร้พรมิแดันิ

กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ ข้อแสดังค์วามิข้อบค์ุณและยูินิดั้ต่อองค์์กรพันิธมิิตรข้อง Disrupting 
Harm อ้กค์รั�งในิค์วามิสำเร็จน้ิ� และห้วังเป็นิอยู่างยูิ�งว่าห้นิ่วยูงานิต่างๆ ทั�งภัาค์รัฐ ภัาค์เอกช้นิ ภัาค์ประช้า
สังค์มิ สถุาบันิวิช้าการ สาธารณช้นิ และผู่้สนิใจทุกท่านิ จะไดั้รับประโยูช้นิ์จากรายูงานิผ่ลการศึกษาฉบับนิ้� 
และมิ้ส่วนิร่วมิในิการสร้างสังค์มิดัิจิทัลท้�มิั�นิค์งปลอดัภััยูสำห้รับเดั็กให้้เกิดัผ่ลสัมิฤทธิ�อยู่างเป็นิรูปธรรมิส่บไป

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์์ชัย  
ปลัดักระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิแห้่งราช้อาณาจักรไทยู

27 ธันิวาค์มิ 2564     
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บทสรุปสำหรับผูู้้บริหาร

พันธ์มิิตืรระดับโลักเพื�อยุตืิความิรุนแรงตื่อเด็ก ผู้่านโครงการความิปลัอดภััยออนไลัน์ (Safe Online initiative) ได้ให้
เงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน Disrupting Harm (หรือ หยุดยั�งอันต่ราย) ซึ่้�งเป็นโครงการวิจัยเก่�ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ (Online Child Sexual Exploitation and Abuse 
- OCSEA) ท่�ออกแบบแลัะดำเนนิงานโดยพนัธ์มิติืรสามิองค์กร ได้แก่ องค์การเอค็แพท องค์การตืำรวจสากลั แลัะศนูย์วจิยั 
อินโนเซึ่นตืิข้ององค์การยูนิเซึ่ฟ พันธ์มิิตืรน่�มิ่เอกลัักษณ์์เฉพาะ เนื�องจากเป็นการนำเอาสหวิชาช่พท่�เก่�ยวข้้องกับประเด็น
ซึ่ับซึ่้อนดังกลั่าวมิาทำงานร่วมิกัน เพื�อศ้กษาปัญหาให้ครอบคลัุมิในทุกๆ ด้าน ทั�งน่� การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ หมิายถ้ึงสถึานการณ์์ท่�เทคโนโลัย่การสื�อสารหรือเทคโนโลัย่ดิจิทัลัเข้้ามิา
เก่�ยวข้้องในบางช่วงระหว่างการแสวงหาประโยชน์แลัะลั่วงลัะเมิิดทางเพศเด็ก ซึ่้�งการกระทำดังกลั่าวสามิารถึเกิด
ทางออนไลัน์ตืั�งแตื่ตื้นจนจบ หรือเกิดข้้�นร่วมิกันทั�งทางออนไลัน์แลัะการปฏิิสัมิพันธ์์ทางกายภัาพระหว่างผูู้้ลัะเมิิดแลัะ
เด็ก Disrupting Harm เป็นงานวิจัยท่�ดำเนินการใน 6 ประเทศในภัูมิิภัาคเอเช่ยตืะวันออกเฉ่ยงใตื้ รวมิทั�งประเทศไทย 
แลัะ 7 ประเทศในภัูมิิภัาคแอฟริกาตืะวันออกแลัะแอฟริกาใตื้ ทั�งน่� ผู้ลัการวิจัยในรายงานข้องแตื่ลัะประเทศได้มิาจากการ
เก็บข้้อมิูลัท่�แตืกตื่างกัน 9 กิจกรรมิ ซึ่้�งนำเสนอเรื�องราวข้องภััยคุกคามิ รวมิทั�งข้้อเสนอแนะท่�ชัดเจนสำหรับนำไปปฏิิบัตืิ

การใช้อินเทอร์เน็ตืข้องเด็ก

มิก้ารใช้้อนิิเทอร์เน็ิตกนัิอยู่างแพร่ห้ลายูในิกลุม่ิเดัก็และวยัูรุน่ิในิประเทศไทยู 
ร้อยูละ 94 ข้องเดั็กอายูุระห้ว่าง 12-17 ปี ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต ในิช้่วงสามิ
เดั่อนิท้�ผ่่านิมิา เดั็กจะออนิไลนิ์อยู่างนิ้อยูห้นิึ�งค์รั�งต่อวันิ เค์ร่�องมิ่อท้�เดั็ก
นิิยูมิใช้้ในิการเข้้าถุึงอินิเทอร์เนิ็ตมิากท้�สุดั ค์่อสมิาร์ทโฟนิเช้่นิเดั้ยูวกับ
เดั็กในิส่วนิอ่�นิๆ ข้องโลก 

ร้อยูละ 55 ข้องเดั็กสามิารถุออนิไลนิ์ไดั้ในิเวลาท้�พวกเข้าต้องการห้ร่อ
จำเป็นิโดัยูไมิ่ม้ิอุปสรรค์ใดัๆ สำห้รับเดั็กท้�ประสบกับอุปสรรค์ในิการ
ออนิไลน์ินิั�นิ สาเห้ตสุ่วนิให้ญ่เน่ิ�องจากผู้่ให้ญ่ค์วบค์มุิการเข้้าถึุงอินิเทอร์เน็ิต 
ข้องพวกเข้า ในิข้ณะท้�เดั็กส่วนิท้�นิ้อยูกว่าประสบกับอุปสรรค์เนิ่�องจาก
สัญญาณอินิเทอร์เนิ็ตในิบริเวณท้�พวกเข้าอยูู่นิั�นิเช้่�อมิต่อไดั้ช้้าห้ร่อไมิ่
เสถุ้ยูร

กิจกรรมิออนิไลนิ์ท้�เป็นิท้�นิิยูมิมิากท้�สุดัในิกลุ่มิเดั็กอายูุ 12-17 ปี ค่์อ
กิจกรรมิดั้านิค์วามิบันิเทิงห้ร่อกิจกรรมิทางสังค์มิ โดัยูเริ�มิจากการดูั 
ว้ดั้โอ การใช้้ส่�อสังค์มิออนิไลนิ์และการส่งข้้อค์วามิห้ร่อแช้ท นิอกจากนิ้�
กิจกรรมิออนิไลนิ์ดั้านิการศึกษาก็เป็นิสิ�งท้�พบเห้็นิไดั้โดัยูทั�วไป เช้่นิ การ
ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิการบ้านิท้�ไดั้รับมิอบห้มิายูจากโรงเร้ยูนิ ห้ร่อการค์้นิห้า
ข้้อมิูลให้มิ่ๆ

ความิตืระหนักแลัะประสบการณ์์เก่�ยวกับกิจกรรมิออนไลัน์ 
ท่�มิ่ความิเส่�ยง

สิ�งท้�เป็นิข้้อกังวลใจอยู่างมิากสำห้รับเดั็กส่วนิให้ญ่ท้�ใช้้อินิเทอร์เน็ิต 
รวมิถุึงผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลข้องพวกเข้า ค์่อการท้�เดั็กส่�อสารกับบุค์ค์ล 
ท้�ไมิ่รู้จักผ่่านิทางอินิเทอร์เนิ็ต อยู่างไรก็ตามิ จากการสำรวจข้้อมูิล 
ค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting Harm ในิกลุ่มิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต (เดั็กอายุู 
12-17 ปี) จำนิวนิ 967 ค์นิ และผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลพบว่าในิปีท้�ผ่่านิมิา 
ประมิาณค์รึ�งห้นิึ�งข้องเดั็กเห้ล่านิ้�มิ้ปฏิิสัมิพันิธ์ทางออนิไลนิ์กับบุค์ค์ลท้�
พวกเข้าไมิ่รู้จัก (เช้่นิ เพิ�มิบุค์ค์ลท้�พวกเข้าไมิ่รู้จักไว้ในิรายูช้่�อผู่้ติดัต่อ 
และเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลส่วนิตัวข้องพวกเข้าให้้แก่บุค์ค์ลเห้ล่านิั�นิ) นิอกจากนิ้� 
ในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 10 ข้องเด็ักเห้ล่านิ้� ออกไปพบปะบุค์ค์ลท้�รู้จัก 

ผ่่านิทางอินิเทอร์เนิ็ต ถุึงแมิ้ว่าการพบกันิในิลักษณะดัังกล่าวจะไมิ่ทำให้้
เดั็กตกอยูู่ในิสถุานิการณ์อันิตรายูในิทันิท้ ซึ�งเดั็กส่วนิให้ญ่ระบุว่าพวกเข้า
มิ้ค์วามิรู้สึกเช้ิงบวกกับบุค์ค์ลเห้ล่านิั�นิ แต่การปฏิิสัมิพันิธ์ดัังกล่าวก็ทำให้้
เดั็กมิ้ค์วามิเส้�ยูงท้�จะเกิดัอันิตรายูไดั้

นิอกจากนิ้� ผู่ป้กค์รองและผู่ด้ัแูลเดัก็ยูงัมิค้์วามิกงัวลใจเก้�ยูวกบัการท้�เดัก็ 
พบเห้็นิรูปภัาพห้ร่อว้ดั้โอเก้�ยูวกับเร่�องเพศทางออนิไลนิ์โดัยูบังเอิญ และ
เดั็กห้ลายูค์นิเห็้นิพ้องต้องกันิว่าสิ�งน้ิ�ก่อให้้เกิดัค์วามิเส้�ยูงต่อผู่้ท้�ม้ิอายูุ 
รุ่นิราวค์ราวเดั้ยูวกับพวกเข้า ทั�งนิ้� พบว่าในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 24 ข้อง
เดั็กอายุูระห้ว่าง 12-17 ปี ค์้นิห้าภัาพห้ร่อวิดั้โอเก้�ยูวกับเร่�องเพศทาง
ออนิไลนิ์ และร้อยูละ 29 ระบุว่าพวกเข้าไดั้ดูัเน่ิ�อห้าเก้�ยูวกับเพศทาง
ออนิไลนิ์ โดัยูบังเอิญ (เช้่นิ ทางป๊อป-อัพ, ทางโฆษณา, ห้ร่อส่�อท้�ส่งเข้้า
มิาในิส่�อสังค์มิออนิไลนิ์) ทั�งนิ้� ในิการเก็บข้้อมิูลเช้ิงสำรวจกับเจ้าห้นิ้าท้� 
ท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ พวกเข้าไดั้แสดังค์วามิกังวลใจ
ต่อการท้�เดั็กพบเห้็นิรูปภัาพห้ร่อว้ดั้โอเก้�ยูวกับเร่�องเพศทางออนิไลนิ์ดั้วยู

ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศทางออนไลัน์

เมิ่�อสอบถุามิเดั็กว่า ในิปีท้�ผ่่านิมิาพวกเข้าประสบปัญห้าการถุูกแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ในิรูปแบบ
ต่างๆ ห้ร่อไมิ่ ทั�งนิ้� การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ห้มิายูถึุง สถุานิการณ์ท้�เทค์โนิโลยู้การ
ส่�อสารห้ร่อเทค์โนิโลยู้ดิัจิทัลเข้้ามิาเก้�ยูวข้้องในิช้่วงห้นึิ�งระห้ว่างการ 
กระทำเพ่�อแสวงห้าประโยูช้นิ์และล่วงละเมิิดั ข้้อมูิลจากการสำรวจ 
ค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting Harm พบว่าในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 9 ข้อง
เดั็กอายุู 12-17 ปี ท้�ใช้้งานิอินิเทอร์เนิ็ตไดั้ตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการ 
ถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศออนิไลนิ์ ซึ�ง
รวมิถุึงการถุูกขู้่ว่าจะเปิดัโปงค์วามิลับเพ่�อให้้เข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศ 
การส่งต่อรูปภัาพทางเพศข้องพวกเข้าโดัยูมิิไดั้รับอนิุญาต ห้ร่อบ้บบังค์ับ
ให้้พวกเข้าเข้้าร่วมิกจิกรรมิทางเพศโดัยูสัญญาว่าจะได้ัรบัเงนิิห้รอ่ข้องข้วญั 
เป็นิการตอบแทนิ 
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บทสรุปสำหรับผูู้้บริหาร

อุปสรรค์สำค์ัญท้�ทำให้้เด็ักไมิ่เปิดัเผ่ยูสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้า ค่์อไมิ่รู้ว่า
จะแจ้งข้้อมูิลไดั้ท้�ไห้นิ ห้ร่อจะบอกข้้อมูิลดัังกล่าวกับใค์ร ซึ�งข้้อมูิลนิ้� 
บ่งบอกว่าเด็ักไมิ่คุ์้นิเค์ยูกับกลไกการแจ้งเห้ตุอยู่างเป็นิทางการท้�ม้ิอยูู่ 
ห้ร่อไมิ่รู ้สึกสะดัวกใจในิการเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลแก่ผู่ ้ปกค์รองและผู่้ดัูแล 
พวกเข้า จากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิพบว่า ร้อยูละ 47 ข้องเด็ัก 
ระบุว่า ห้ากพวกเข้าห้ร่อเพ่�อนิถุูกกระทำอนิาจารห้ร่อถุูกละเมิิดัทางเพศ 
พวกเข้าไมิ่รู้ว่าจะข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อไดั้จากท้�ใดั อุปสรรค์อ้กประการ
สำห้รับเดั็กค่์อ ค์วามิค์ิดัท้�ว่าสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้าไมิ่ร้ายูแรงมิากพอ 
ท้�จะรายูงานิ จากการเก็บข้้อมูิลเชิ้งสำรวจกับเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้
ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ ผู่้เข้้าร่วมิการสำรวจ 40-50 ค์นิ
ระบุว่า การถุูกต้ตราจากชุ้มิช้นิค์่อปัจจัยูสำค์ัญท้�มิ้อิทธิพลต่อการไมิ่แจ้ง
เห้ตุอาช้ญกรรมิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ และร้อยูละ 82 ระบุว่า สาเห้ตุท้�
มิ้การแจ้งเห้ตุนิ้อยู เนิ่�องจากผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเด็ักมิ้ค์วามิตระห้นิัก
เก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูงต่อการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเด็ักและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์นิ้อยู

เมิ่�อถุามิผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลข้องเดั็กอายุู 12-17 ปี ท้�เข้้าร่วมิในิการ
สำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิว่าพวกเข้าจะทำอะไรห้ากเดั็กท้�พวกเข้าดัูแลตก
เป็นิเป้าห้มิายูข้องการคุ์กค์ามิทางเพศ การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศ ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กส่วนิให้ญ่ตอบว่า 
พวกเข้าจะบอกค์ู่สมิรส (67%) และบอกสมิาช้ิกในิค์รอบค์รัว (36%) มิ้ 
ผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดูัแลเดั็กเพ้ยูงร้อยูละ 16 ท้�บอกว่าพวกเข้าจะแจ้ง
ตำรวจ นิอกจากน้ิ� ผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลเดั็กจำนิวนินิ้อยูมิากท้�ระบุว่า
พวกเข้าจะไมิ่ทำอะไรเลยูห้ากเดั็กประสบกับการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ ทั�งน้ิ� เห้ตุผ่ลห้ลักค์่อ 
ค์วามิเช้่�อว่าการแจ้งเห้ตุจะไมิ่สามิารถุเปล้�ยูนิแปลงอะไรไดั้ รวมิทั�งม้ิ
ค์วามิกังวลต่อผ่ลดั้านิลบท้�อาจเกิดัข้ึ�นิ

ข้้อมิูลัเก่�ยวกับการบังคับใช้กฎหมิาย

การศึกษา Disrupting Harm ไดั้รวบรวมิข้้อมิูลทั�งเช้ิงปริมิาณและเช้ิง
ค์ุณภัาพจากห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู และห้นิ่วยูงานิพันิธมิิตรเพ่�อ
เข้้าถุึงข้้อมูิลการกระทำผิ่ดัเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ในิประเทศ พฤติกรรมิข้อง 
ผู่้กระทำผ่ิดัและข้องเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูรวมิทั�งปัจจัยูส่งเสริมิและปัจจัยูเปราะ
บางท้�นิำไปสู่อาช้ญากรรมิดัังกล่าว

ห้น่ิวยูงานิท้�ให้้ข้้อมิลูการบงัค์บัใช้้กฎห้มิายูเก้�ยูวกบัการแสวงห้าประโยูช้น์ิ 
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ มิ้สองห้นิ่วยูงานิ 
ค่์อกรมิสอบสวนิค์ดั้พิเศษ ห้ร่อ ดั้เอสไอ สังกัดักระทรวงยุูติธรรมิ และ 
ชุ้ดัปฏิิบัติการปราบปรามิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางอินิเทอร์เนิ็ต 
ห้ร่อ ไทแค์ค์ (TICAC) ซึ�งระห้ว่าง พ.ศ. 2560-2562 กรมิสอบสวนิค์ดั้
พิเศษไดั้บันิทึกค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กเพ้ยูง 37 ค์ดั้ โดัยู 17 ค์ดั้ มิ้เทค์โนิโลยู้เข้้ามิาเก้�ยูวข้้องกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์และการล่วงละเมิิดั ห้ร่อค์ิดัเป็นิร้อยูละ 46 ข้องค์ดั้ 
ดัังกล่าวทั�งห้มิดั สำห้รับไทแค์ค์พบว่าในิช้่วงระห้ว่างเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ ปี 

เดั็กตกเป็นิเป้าห้มิายูข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศไมิ่เพ้ยูงแต่ทางช้่องทางออนิไลนิ์เท่านิั�นิ แต่ยูังรวมิถุึงทาง
ช้่องทางออฟไลนิ์ห้ร่อการปฏิิสัมิพันิธ์ทางกายูภัาพระห้ว่างผู่้ละเมิิดัและ
เดัก็ด้ัวยู ทั�งนิ้� ส่�อกลางห้ร่อตวัเช้่�อมิซึ�งเป็นิพ่�นิท้�ท้�เด็ักถุกูแสวงห้าประโยูช้น์ิ 
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์มิากท้�สุดั ค์่อส่�อสังค์มิ
ออนิไลนิ์ (social media platform) รองลงมิาไดั้แก่ เกมิออนิไลนิ์และ
การปฏิิสัมิพันิธ์ทางกายูภัาพ ทั�งนิ้� ในิบางกรณ้การล่วงละเมิิดัท้�เป็นิ 
รูปแบบเดั้ยูวกันิ เกิดัข้ึ�นิไดั้ทั�งทางเทค์โนิโลยู้ดัิจิทัลและการมิ้ปฏิิสัมิพันิธ์
ทางกายูภัาพ สำห้รับพ่�นิท้�แพลตฟอร์มิ ส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ท้�เดั็กๆ ระบุ 
ว่าเก้�ยูวข้้องกับประสบการณ์ค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้าถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ ไดั้แก่ เฟซบุ�ก ทวิตเตอร ์
อินิสตาแกรมิ และติ�กต�อก

ข้้อมิลูจากการสำรวจค์รัวเรอ่นิในิประเทศไทยูพบว่า บคุ์ค์ลท้�เป็นิผู่เ้ริ�มิต้นิ 
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ 
นิั�นิ ส่วนิให้ญ่เป็นิบุค์ค์ลท้�เดั็กร้�จััก ส่วนิบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จักมิ้เพ้ยูง 1 ในิ 5 
เท่านิั�นิ อยู่างไรก็ตามิค์วามิผ่ันิแปรข้องข้้อมิูลดัังกล่าวข้ึ�นิอยูู่กับรูปแบบ
ข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั ทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์ ทั�งนิ้� ข้้อมิูลการส่บสวนิสอบสวนิข้องตำรวจในิค์ดั้ท้�เก้�ยูว
กับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ระห้ว่าง พ.ศ. 2560–2562 สนิับสนิุนิข้้อค์้นิพบว่า ผู่้ละเมิิดัต่อ
เดัก็มิแ้นิวโน้ิมิท้�จะเป็นิบุค์ค์ลท้�อยููใ่นิเค์รอ่ข่้ายูข้องเด็ักผู่เ้สยู้ห้ายู ห้รอ่เป็นิ 
บุค์ค์ลท้�มิ้ค์วามิใกล้ช้ิดักับเดั็ก จากรายูงานิการสำรวจเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ให้้ค์วามิ
ช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ ท้�เป็นิผู่้ดูัแลกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิปีท้�ผ่่านิมิา จำนิวนิ 50 ค์นิ 
ระบุว่าเป็นิเร่�องปกติท้�ผู่้ละเมิิดัต่อเดั็กค์่อบุค์ค์ลท้�มิ้ตำแห้นิ่งห้ร่ออำนิาจ
เห้นิ่อเดั็ก 

ข้้อค้์นิพบเห้ล่านิ้�มิน้ิยัูยูะสำค์ญั เน่ิ�องจากห้ลายูค์รั�งท้�ค์วามิพยูายูามิในิการ 
ป้องกันิมิักเนิ้นิการป้องกันิอันิตรายูจากบุค์ค์ลแปลกห้นิ้ามิากกว่าบุค์ค์ล
ท้�เดั็กรู้จัก ซึ�งข้้อมิูลนิ้�ค์วรนิำไปพิจารณาในิการดัำเนิินิงานิเพ่�อให้้ค์วามิ
ช้่วยูเห้ล่อแก่เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูดั้วยู เนิ่�องจากเดั็กจะประสบค์วามิยูากลำบาก
ในิการข้อค์วามิช่้วยูเห้ล่อ ห้ากผู่ล้ะเมิดิัค์อ่ค์นิท้�เดัก็ต้องพึ�งพาด้ัานิอารมิณ์ 
และ/ห้ร่อทางเศรษฐกิจ

การเปิดเผู้ยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด  
ทางเพศทางออนไลัน์

จากการสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting Harm พบว่าร้อยูละ 
8-15 ข้องเดั็กซึ�งประสบกับการถูุกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ 
ล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ในิรูปแบบต่างๆ ในิปีท้�ผ่่านิมิาไมิ่เปิดัเผ่ยู
การถุูกล่วงละเมิิดัค์รั�งล่าสุดัต่อผู่้ใดั อยู่างไรก็ตามิ เดั็กส่วนิให้ญ่ท้�ตกเป็นิ
เป้าห้มิายูข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ทางออนิไลนิ์เล่อกเปิดัเผ่ยูเร่�องดัังกล่าวกับผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลท้�เป็นิ
ห้ญิง ห้ร่อพ้�นิ้อง และเพ่�อนิเป็นิส่วนิให้ญ่ นิ้อยูมิากท้�เดั็กจะเปิดัเผ่ยูกรณ้
ดัังกล่าวผ่่านิช้่องทางการแจ้งเห้ตุท้�เป็นิทางการ เช้่นิ เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจ 
นิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ ห้ร่อสายูดั่วนิ
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พ.ศ. 2558 และเดั่อนิกันิยูายูนิ พ.ศ. 2563 มิ้ค์ด้ัท้�เก้�ยูวข้้องกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ 152 ค์ดั้ อยู่างไรก็ตามิ ข้้อมิูลจำนิวนิค์ดั้ท้�ไดั้กล่าวแล้วข้้างต้นิ 
อาจเป็นิเพ้ยูงเส้�ยูวห้นิึ�งข้องอาช้ญากรรมิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศ 
เนิ่�องจากมิ้ห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูอ่�นิๆ อ้กห้ลายูห้นิ่วยูงานิท้�
ดัำเนิินิงานิเก้�ยูวกับกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ดั้วยูเช้่นิกันิ อยู่างไรก็ตามิ ตัวเลข้ท้�ไดั้
นิำเสนิอข้้างต้นิสามิารถุบ่งช้้�ถุึงข้อบเข้ตข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�ไดั้มิ้การบันิทึกไว้ 

บริษัทดั้านิเทค์โนิโลยู้ท้�ตั�งอยูู่ในิประเทศสห้รัฐอเมิริกาไดั้ส่งรายูงานิ (ซึ�ง 
รู ้จักกันิในิช้่�อว่า CyberTips) เก้�ยูวกับเห้ตุการณ์ท้�ต้องสงสัยูว่าอาจ
เก้�ยูวข้้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กในิประเทศไทยู ให้้แก่
ศูนิยู์ข้้อมิูลเดั็กห้ายูและเดั็กถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์แห้่งช้าติสห้รัฐอเมิริกา 
ห้ร่อ NCMEC เพ่�อวิเค์ราะห้์ข้้อมิูล ผ่ลจากการวิเค์ราะห้์ ข้้อมิูลดัังกล่าว
ระห้ว่างปี พ.ศ. 2560–2562 พบว่ารายูงานิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศจากเด็ักข้องไทยู (CyberTips) เพิ�มิข้ึ�นิ ร้อยูละ 27 และรูปแบบ 
ข้องเห้ตุการณ์ไมิ่พึงประสงค์์ท้�ระบุในิ CyberTips สำห้รับประเทศไทยู 
เก่อบทั�งห้มิดัเก้�ยูวข้้องกับการค์รอบค์รอง, การผ่ลิต และการเผ่ยูแพร่ 
ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก อยู่างไรก็ตามิ ข้้อมิูลท้�กล่าวมิานิ้� 
มิิไดั้เป็นิข้้อมิูลท้�ให้้ภัาพรวมิท้�ค์รอบค์ลุมิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
จากเดั็กท้�เกิดัข้ึ�นิบนิโลกออนิไลนิ์ทั�งห้มิดั เนิ่�องจากบริษัทดั้านิเทค์โนิโลยู้
ท้�ตั�งอยูู่นิอกสห้รัฐอเมิริกาไมิ่ไดั้อยูู่ภัายูใต้ข้้อบังค์ับทางกฎห้มิายูข้อง
สห้รัฐอเมิริกาท้�จะต้องรายูงานิเห้ตุไปยูัง NCMEC

บริบททางกฎหมิายแลัะกระบวนการยุตืิธ์รรมิ

จากการสัมิภัาษณ์เจ้าห้นิ้าท้�ท้�เก้�ยูวข้้องกับกระบวนิการยูุติธรรมิจำนิวนิ 
13 ค์นิ และเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์จำนิวนิ 6 ค์นิ รวมิทั�งผู่้ปกค์รองเดั็กและ
ผู่้ดัูแลเดั็กซึ�งนิำค์ดั้เข้้าสู่ระบบยูุติธรรมิอยู่างเป็นิทางการ พบว่าเจ้าห้นิ้าท้�
ตำรวจและพนิักงานิอัยูการประสบกับค์วามิยูากลำบากในิการจำแนิก 
ส่บสวนิสอบสวนิ และดัำเนิินิค์ดั้ท้�เก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ซึ�งข้้อมิูลนิ้�บ่งบอก

ถุึงการข้าดัการเข้้าถุึงการอบรมิเก้�ยูวกับประเดั็นิดัังกล่าว รวมิทั�งบ่งช้้�ถุึง
ช้่องว่างทางกฎห้มิายูบางประการ เห้ล่านิ้�อาจเกิดัจากการท้�ประเทศไทยู
มิิไดั้กำห้นิดัให้้ห้นิ่วยูงานิใดัห้นิ่วยูงานิห้นิึ�งข้องรัฐทำห้นิ้าท้�ประสานิ
งานิการดัำเนิินิค์ดั้ท้�มิ้องค์์ประกอบเก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

ประเด็ันิท้�จะกล่าวถุึงข้้างล่างนิ้� เป็นิข้้อมิูลเช้ิงลึกท้�ไดั้จากการ
ศึกษากฎห้มิายูท้�เก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู และ
จากการสัมิภัาษณ์ผู่้แทนิข้องห้นิ่วยูงานิภัาค์รัฐและห้นิ่วยูงานิดั้านิ
กระบวนิการยูุติธรรมิ

• ประมิวลกฎห้มิายูอาญาและกฎห้มิายูอ่�นิๆ ไมิ่กำห้นิดับทลงโทษท้�
ช้ัดัเจนิเก้�ยูวกับการถุ่ายูทอดัสดัการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก การ
กรูมิมิิ�งทางออนิไลนิ์ และการแบล็ค์เมิล์ทางเพศทางออนิไลนิ์

• บทบัญญัติว่าดั้วยูเข้ตอำนิาจศาลนิอกราช้อาณาจักร [ห้ร่อการข้ยูายู
เข้ตอำนิาจศาลภัายูในิประเทศเพ่�อให้้มิอ้ำนิาจศาลนิอกราช้อาณาจกัร] 
ซึ�งไดั้กำห้นิดัไว้ในิประมิวลกฎห้มิายูอาญาข้องไทยูนิั�นิ มิิไดั้รวมิ
ถุึงการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก

• ภัายูใต้กฎห้มิายูปัจจุบันิท้�มิ้อยูู่ เจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูประสบ
กับค์วามิยูากลำบากอยู่างยูิ�งในิการระบุและจำแนิกกรณ้การแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ 
โดัยูเฉพาะค์ดั้ท้�มิ้องค์์ประกอบเก้�ยูวข้้องกับการค์้ามินิุษยู์

ข้้อมิูลจากการสัมิภัาษณ์ระบุว่า ช้่องว่างทางกฎห้มิายูเห้ล่านิ้�เป็นิ
อุปสรรค์ต่อกระบวนิการดัำเนิินิค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ข้องเจ้าห้นิ้าท้�ในิกระบวนิการ
ยูุติธรรมิ ช้่องว่างดัังกล่าวยัูงทำให้้เกิดัค์วามิยูากลำบากในิการบันิทึก 
และติดัตามิจำนิวนิค์ดั้ท้�มิ้องค์์ประกอบเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดั ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์อยู่างเห้มิาะสมิ 
ทั�งนิ้�ในิบางกรณ้ มิ้การตั�งข้้อห้าการค์้ามินิุษยู์ในิค์ดั้ท้�มิ้องค์์ประกอบเก้�ยูว
กับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ เนิ่�องจากทำให้้เดั็กสามิารถุไดั้รับค์่าตอบแทนิในิฐานิะผู่้เส้ยูห้ายู
มิากข้ึ�นิ และไดั้รับการปฏิิบัติและเข้้าถุึงบริการต่างๆ ไดั้มิากข้ึ�นิ รวมิทั�ง
บทลงโทษต่อผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัก็รุนิแรงมิากข้ึ�นิเช้่นิกันิ อยู่างไร
ก็ตามิ จากการสัมิภัาษณ์อัยูการท่านิห้นิึ�งระบุว่า สิ�งท้�นิ่ายูินิดั้ในิ
บริบทข้องกฎห้มิายูค์่อไดั้มิ้การร่างกฎห้มิายูเก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้น์ิทางเพศและการละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ขึ้�นิ
แล้ว ซึ�งร่างกฎห้มิายูดัังกล่าวจะถุูกบรรจุไว้ในิประมิวลกฎห้มิายูอาญา
ห้ากไดั้รับการรับรองจากรัฐสภัา โดัยูในิเดั่อนิกุมิภัาพันิธ์ ปี พ.ศ. 2563 
กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิไดั้จัดัทำประช้าพิจารณ์เก้�ยูวกับการแก้ไข้
กฎห้มิายูดัังกล่าว และไดั้รับการอนิุมิัติจากค์ณะกรรมิการวุฒิสภัาดั้านิ
สังค์มิ เดั็ก เยูาวช้นิ ผู่้ห้ญิง ผู่้สูงอายูุ ผู่้พิการและกิจการดั้อยูโอกาสแล้ว
ในิเดั่อนิพฤศจิกายูนิ พ.ศ. 2564 

จากการสำรวจข้้อมิูลัครัวเรือนข้อง  
Disrupting Harm พบว่า ในปีท่�ผู้่านมิา  
ร้อยลัะ 9 ข้องเด็กอายุ 12-17 ปี  
ท่�ใช้งานอินเทอร์เน็ตื ได้ตืกเป็นผูู้้เส่ยหาย 
จากการถึูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศออนไลัน์
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ประสบการณ์์เก่�ยวกับการเข้้าถึ้งกระบวนการยุตืิธ์รรมิข้องเด็กแลัะ
ผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็ก

จากการสัมิภัาษณ์เดั็กจำนิวนิ 6 ค์นิท้�เค์ยูเข้้าสู่กระบวนิการยูุติธรรมิ
อยู่างเป็นิทางการ เห้็นิไดั้ชั้ดัว่าประเทศไทยูมิ้แนิวปฏิิบัติดั้านิค์วามิ
ยูุติธรรมิในิเชิ้งบวก ยูกตัวอยู่างเช้่นิ เดั็กทุกค์นิบอกว่าผู่้กระทำผิ่ดัถูุก
จับกุมิและดัำเนิินิค์ดั้ภัายูในิช้่วงระยูะเวลาอันิสั�นิ และศาลมิ้ค์ำพิพากษา
ลงโทษผู่้กระทำผ่ิดัก่อนิท้�จะค์รบห้นิึ�งปี ซึ�งเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจะไดั้รับทราบ
ข้้อมิูลการตัดัสินิค์ด้ันิั�นิๆ ในิเก่อบทุกค์ดั้ นิอกจากนิ้� เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูทั�ง  
6 ค์นิไดั้รับค์วามิช้่วยูเห้ล่อจากนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์และทนิายูค์วามิห้ร่อ
จากค์นิใดัค์นิห้นิึ�งตลอดักระบวนิการทางศาล เดั็กและผู่้ปกค์รองเดั็ก
กล่าวว่าค์วามิช้่วยูเห้ล่อท้�พวกเข้าไดั้รับจากนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ช้่วยูให้้
พวกเข้าผ่่านิพ้นิกระบวนิการต่างๆ ไปไดั้ง่ายูข้ึ�นิ โดัยูเฉพาะการไดั้รับ 
ค์ำปรึกษา และข้้อมิูลเก้�ยูวกับกระบวนิการทางกฎห้มิายู

อยู่างไรก็ตามิ ข้้อมิูลจากการสัมิภัาษณ์ดัังกล่าวแสดังให้้เห้็นิว่ายูังมิ ้
ห้ลายูประเดั็นิท้�ค์วรไดั้รับการปรับปรุง ตัวอยู่างเช้่นิ ในิข้ณะท้�เดั็กและ 
ผู่้ปกค์รองเดั็กบางค์นิไดั้รับข้้อมิูลเก้�ยูวกับสิทธิข้องพวกเข้า และข้ั�นิตอนิ
ต่างๆ ในิกระบวนิการยูุติธรรมิ เดั็กและผู่้ปกค์รองค์นิอ่�นิๆ กลับไมิ่ไดั้รับ
ข้้อมูิลดัังกล่าว นิอกจากนิ้� เด็ักผู่้เส้ยูห้ายูบางค์นิต้องเล่าประสบการณ์ 
การถุูกล่วงละเมิิดัท้�เกิดัขึ้�นิห้ลายูค์รั�ง ห้ร่อต้องเผ่ชิ้ญห้นิ้ากับผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ดิัในิศาล ซึ�งทั�งสองกรณเ้ป็นิประสบการณ์ท้�ทำให้้เดัก็เกดิับาดัแผ่ล 
ทางใจซ�ำแล้วซ�ำเล่าไดั้ในิบางกรณ้ ทนิายูค์วามิและผู่้พิพากษา ใช้้ศัพท์
เทค์นิิค์เฉพาะท้�ยูากแก่การเข้้าใจและไมิ่เป็นิมิิตรต่อเดั็ก เดั็กและ 
ผู่้ปกค์รองเด็ักไดั้อธิบายูถุึงกระบวนิการข้อรับค์่าช้ดัเช้ยูผู่้เส้ยูห้ายูว่ามิ้
ค์วามิยูุ่งยูากและใช้้เวลานิานิ

ประเด็นหลัักท่�ได้จากการวิจัย

บทสรุปข้องรายูงานิประเทศไทยูไดั้นิำเสนิอประเด็ันิห้ลักในิเช้ิงลึก  
6 ประการ ซึ�งเป็นิผ่ลจากการวิจัยู ดัังนิ้� 

1. ในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 9 ข้องผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตท้�มิ้อายูุระห้ว่าง 12-17 
ปี ตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ ซึ�งรวมิถุึงการท้�เดั็กถุูกแบล็ค์เมิล์ให้้
เข้้าร่วมิในิกิจกรรมิทางเพศ การท้�บางค์นิส่งต่อรูปภัาพทางเพศข้อง
เดั็กโดัยูไมิ่ไดั้รับอนิุญาต ห้ร่อบ้บบังค์ับให้้พวกเข้าเข้้าร่วมิกิจกรรมิ
ทางเพศโดัยูสัญญาว่าจะไดั้รับเงินิห้ร่อข้องข้วัญเป็นิการตอบแทนิ  

ซึ�งห้ากเปร้ยูบเท้ยูบกับสัดัส่วนิต่อประช้ากร จะประมิาณการไดั้ว่าในิ
ช้่วงระยูะเวลาเพ้ยูงห้นิึ�งปี มิ้เดั็กจำนิวนิ 400,000 ค์นิ ตกเป็นิ 
เป้าห้มิายูข้องอันิตรายูดัังกล่าวนิ้�

2. จากการสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิ พบว่าผู่้แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์เป็นิบุค์ค์ลท้�เดั็กรู้จัก  
ซึ�งบุค์ค์ลเห้ล่านิ้�อาจเป็นิเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จักกับเดั็ก (ทั�งบุค์ค์ลท้�อยูู่ในิ
รุ่นิราวค์ราวเดั้ยูวกันิและบุค์ค์ลท้�เป็นิผู่้ให้ญ่) และอาจเป็นิแฟนิห้ร่อ
สมิาชิ้กค์รอบค์รัวข้องเดั็ก ทั�งน้ิ� พบว่ามิ้เพ้ยูง 1 ในิ 5 ข้องกรณ้
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักท้�ผู่้
ละเมิิดัเด็ักเป็นิบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู ้จัก อาช้ญากรรมิเห้ล่านิ้�สามิารถุ 
เกิดัข้ึ�นิไดั้ทั�งจากการมิ้ปฏิิสัมิพันิธ์ทางกายูภัาพและในิข้ณะท้�เดั็กใช้้
เวลาอยูู่กับการออนิไลนิ์ โดัยูทั�งสองช้่องทางข้องการล่วงละเมิิดัจะมิ้
เทค์โนิโลยู้เข้้ามิาเก้�ยูวข้้อง

3. ในิกลุ่มิเด็ักท้�ตกเป็นิเป้าห้มิายูข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ 
และการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ ผ่่านิส่�อสังค์มิออนิไลนิ์นิั�นิ 
แพลตฟอร์มิท้�ถุกูกล่าวถุงึเป็นิส่วนิให้ญ่ค์อ่ เฟซบุ�กห้รอ่การส่งข้้อค์วามิ 
ทางเฟซบุ�ก, ทวิตเตอร์, ติ�กต�อก และอินิสตาแกรมิ 

4.  เดั็กท้�ตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูในิอาช้ญากรรมิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะบอก
เร่�องราวท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกตนิแก่บุค์ค์ลท้�อยูู ่ในิเค์ร่อข้่ายูท้�เด็ักม้ิ
ปฏิิสัมิพันิธ์ดั้วยู โดัยูเฉพาะมิารดัา ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็ก และเดั็ก
ผู่้เส้ยูห้ายูไมิ่เต็มิใจท้�จะแจ้งสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้าผ่่านิทางกลไกการ
แจ้งเห้ตุท้�เป็นิทางการ เช้่นิ สายูดั่วนิแจ้งเห้ตุ สายูเดั็ก ห้ร่อตำรวจ

5. ระบบบังค์ับใช้้กฎห้มิายู ระบบกระบวนิการยุูติธรรมิ และระบบ 
ช้่วยูเห้ล่อทางสังค์มิ ข้าดัค์วามิตระห้นิัก ข้าดัศักยูภัาพและทรัพยูากร 
ในิการตอบสนิองต่อค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

6. จำเป็นิต้องปรับปรุงการบังคั์บใช้้กฎห้มิายูต่างๆ ท้�เก้�ยูวข้้องกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ให้้เข้้มิแข้็งข้ึ�นิ ทั�งนิ้� ค์วรสร้างค์วามิตระห้นิักเก้�ยูวกับกลไก
และมิาตรฐานิสากลต่างๆ ท้�เก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ 
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์แก่ห้นิ่วยูงานิ
ข้องผู่้มิ้ส่วนิไดั้ส่วนิเส้ยูในิประเดั็นิดัังกล่าวอยู่างเร่งดั่วนิ 

รายูงานิฉบบัน้ิ�ปิดัท้ายูด้ัวยูข้้อเสนิอแนิะสำห้รบัรัฐบาล ห้น่ิวยูงานิผู่บ้งัค์บั 
ใช้้กฎห้มิายู ห้นิ่วยูงานิดั้านิค์วามิยุูติธรรมิ และดั้านิการให้้บริการทาง
สังค์มิ รวมิถุึงบุค์ลากรต่างๆ ท้�ทำงานิร่วมิกับภัาค์ส่วนิเห้ล่านิ้� เช้่นิ ชุ้มิช้นิ 
ค์รู ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็ก แพลตฟอร์มิดัิจิทัลต่างๆ รวมิทั�งผู่้ให้้บริการ
ทางสังค์มิดั้วยู ซึ�งข้้อมูิลเห้ล่าน้ิ� มิ้รายูละเอ้ยูดัมิากเกินิกว่าท้�จะนิำมิา
กล่าวในิบทสรุปสำห้รับผู่้บริห้าร แต่สามิารถุอ่านิข้้อมูิลดัังกล่าวไดั้ท้�
ห้นิ้า 95 ข้องรายูงานิฉบับนิ้�

“เด็กทุกคนบอกว่าผูู้้กระทำผู้ิดถึูกจับกุมิ 
แลัะดำเนินคด่ภัายในช่วงระยะเวลัาอันสั�น  
แลัะศาลัมิ่คำพิพากษาลังโทษผูู้้กระทำผู้ิด 
ก่อนท่�จะครบหน้�งปี”

บทสรุปสำหรับผูู้้บริหาร



Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse 11

ระเบ่ยบวิธ์่วิจัยข้อง DISRUPTING HARM 

สภัาพแวดล้ัอมิบนโลักออนไลัน์อาจก่อให้เกดิความิเส่�ยงต่ือเด็กในการถึกูแสวงหาประโยชน์แลัะล่ัวงลัะเมิดิทางเพศ ได้เช่น
เด่ยวกับสภัาพแวดลั้อมิในบริบทอื�นๆ ท่�เด็กอยู่อาศัยแลัะเตืิบโตื แตื่ถึ้งกระนั�น หลัักฐานเก่�ยวกับประเด็นดังกลั่าว มิ่อยู่
น้อยมิาก ทำให้ยากท่�จะเข้้าใจถึ้งลัักษณ์ะปกตืิวิสัยท่�ส่งผู้ลัให้เกิดอันตืรายตื่อเด็ก หรือยากท่�จะให้คำแนะนำท่�จะช่วย
พัฒนานโยบายท่�เหมิาะสมิในการป้องกันแลัะหยุดยั�งความิเส่�ยงดังกลั่าว ผู้ลัจากการศ้กษาระดับโลักเก่�ยวกับความิเส่�ยง2 
ซึ่้�งดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 โดยพันธ์มิิตืรระดับโลัก WeProtect ท่�มิ่ความิตื้องการเข้้าใจแลัะทราบผู้ลักระทบจาก
การดำเนินงานปัจจุบันมิากข้้�น พันธ์มิิตืรระดับโลักเพื�อยุตืิความิรุนแรงตื่อเด็ก (Global Partnership to End 
Violence Against Children) ภัายใตื้โครงการความิปลัอดภััยออนไลัน์ (Safe Online initiative) จ้งตืัดสินใจ
สนบัสนนุการทำวจิยัเพื�อส่งเสรมิิการรวบรวมิหลักัฐานในประเดน็ดังกล่ัาว โดยเน้นเฉพาะ 13 ประเทศในภัูมิิภัาคเอเช่ย
ตืะวันออกเฉ่ยงใตื้ แอฟริกาตืะวันออก แลัะแอฟริกาใตื้

2. พันิธมิิตรระดัับโลกว้โพรเทค์ (2561) การศึกษาระดัับโลกเก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูง: ร่วมิมิ่อกันิทำงานิเพ่�อยูุติการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กทางออนิไลนิ์ ลอนิดัอนิ: พันิธมิิตรระดัับโลกว้โพรเทค์

3. พนัิธมิติรระดับัโลกวโ้พรเทค์ (2559) การป้องกันิและห้ยูดุัยูั�งการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ัก: แบบอยู่างการดัำเนินิิงานิระดัับประเทศ ลอนิดัอนิ: พนัิธมิติรระดับัโลกวโ้พรเทค์

4. องค์์การสห้ประช้าช้าติ (ไมิ่ระบุ) เป้าห้มิายูการพัฒนิาอยู่างยูั�งยู่นิ ดัูเป้าห้มิายูท้� 5.2, 8.7 และ 16.2

5. ในิกรณ้นิ้� ผู่้รับผ่ิดัช้อบห้มิายูถุึงผู่้ท้�มิ้ค์วามิรับผ่ิดัช้อบเฉพาะในิการแก้ไข้ปัญห้าค์วามิเส้�ยูงต่อการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิระดัับประเทศ ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์เป็นิตัวแทนิ
จาก: กรมิพินิิจและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิ, ชุ้ดัปฎิบัติการปราบปรามิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางอินิเทอร์เนิ็ต ห้ร่อ ไทแค์ค์, กรมิสอบสวนิค์ดั้พิเศษ ห้ร่อ ดั้เอสไอ, อธิบดั้กรมิอัยูการ, กองบังค์ับการป้องกันิ
ปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์, กระทรวงพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์, กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิ, กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ, สถุาบันิสุข้ภัาพจิตเดั็กและวัยูรุ่นิ และศูนิยู์ประสานิงานิ 
ข้ับเค์ล่�อนิการส่งเสริมิและปกป้องค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิในิการใช้้ส่�อออนิไลนิ์ประเทศไทยู

6. รูปแบบ RA1-TH-01-A ใช้้แทนิการระบุตัวบุค์ค์ล โดัยู ‘RA1’ ห้มิายูถุึงกิจกรรมิการเก็บข้้อมิูลวิจัยู และ ‘TH’ ห้มิายูถุึง ประเทศไทยู ‘01’ ห้มิายูถุึงห้มิายูเลข้ข้องผู่้เข้้าร่วมิการสัมิภัาษณ์ และ ‘A’ ห้มิายูถุึง
จำนิวนิผู่้เข้้าร่วมิการสัมิภัาษณ์ท้�มิ้มิากกว่าห้นิึ�งค์นิ

ประเทศท้�ดัำเนินิิงานิวจิยัูในิภัมูิภิัาค์เอเช้ยู้ตะวันิออกเฉยู้งใต้ ได้ัแก่ ประเทศ
กัมิพูช้า อินิโดันิ้เซ้ยู มิาเลเซ้ยู ฟิลิปปินิส์ ไทยู และเว้ยูดันิามิ และ
ประเทศในิแอฟริกาตะวันิออก และแอฟริกาใต้ ไดั้แก่ ประเทศเอธิโอเปียู 
เค์นิยู่า โมิซัมิบิก นิามิิเบ้ยู แอฟริกาใต้ แทนิซาเนิ้ยู และยููกันิดัา

การเกบ็ข้้อมิลูการศกึษากระทำในิวงกว้างผ่่านิกจิกรรมิท้�มิล้กัษณะเฉพาะ 
9 กิจกรรมิ โดัยูเริ�มิดัำเนิินิการในิประเทศไทยูเมิ่�อต้นิปี พ.ศ. 2563 
และสิ�นิสุดัในิต้นิปี พ.ศ. 2564 โดัยูเนิ้นิข้้อมิูลในิช้่วงสามิปีท้�ผ่่านิมิา ค์่อ
ระห้ว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ในิขั้�นิตอนิการวิเค์ราะห้์ข้้อมิูล ไดั้ดัำเนิินิ
การอยู่างละเอยู้ดัและค์รอบค์ลมุิ โดัยูยูน่ิยัูนิค์วามิน่ิาเช่้�อถุอ่ข้องข้้อค้์นิพบ 
ด้ัวยูวธิก้ารเปรยู้บเทยู้บข้้อค้์นิพบท้�ได้ัรับจากกจิกรรมิการเกบ็ข้้อมิลูทั�งห้มิดั 
(triangulation) การวิเค์ราะห้์ข้้อมิูลสำห้รับประเทศไทยูดัำเนิินิการ 
เสร็จสิ�นิในิเดั่อนิสิงห้าค์มิ ปี พ.ศ. 2564

ทั�ง 13 ประเทศใช้้ระเบ้ยูบวิธ้วิจัยูแบบเดั้ยูวกันิ ในิการเก็บข้้อมิูลเพ่�อ 
การศึกษาเปร้ยูบเท้ยูบข้้อมูิลระห้ว่างประเทศ ซึ�งผ่ลการศึกษาเปร้ยูบ
เท้ยูบดัังกล่าวจะนิำเสนิอไว้ในิชุ้ดัรายูงานิฉบับภัูมิิภัาค์จำนิวนิสองฉบับ 
นิอกจากข้อบเข้ตและการศึกษาเปร้ยูบเท้ยูบแล้ว โค์รงการวิจัยูนิ้�มิ้ 
ค์วามิพิเศษเฉพาะตัว เนิ่�องจากเป็นิการรวมิค์วามิเช้้�ยูวช้าญเฉพาะดั้านิ  
ท้�ส่งเสริมิการทำงานิร่วมิกันิข้องเค์ร่อข้่ายูระดัับโลกทั�งสามิเค์ร่อข้่ายู 
ไดั้แก่ องค์์การเอ็ค์แพท องค์์การตำรวจสากล และองค์์การยููนิิเซฟ

ผ่ลลัพธ์ท้�ค์าดัห้วังจากรายูงานิฉบับนิ้�ค์่อ การนิำเสนิอห้ลักฐานิและ 
ข้้อมิูลพ่�นิฐานิสำห้รับผู่้กำห้นิดันิโยูบายูในิประเทศไทยู เพ่�อห้ยูุดัยูั�งและ
ป้องกนัิ การแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ัก 
ทางออนิไลนิ์ รวมิทั�งเพ่�อพัฒนิาแนิวทางการให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อแก่เดั็ก 
นิอกจากนิ้� ยูังค์าดัห้วังว่าผ่ลการศึกษาและข้้อแนิะนิำในิการดัำเนิินิการ 
ท้�นิำเสนิอไว้ในิรายูงานิมิ้ค์วามิเช่้�อมิโยูงกับผู่้อ่านิในิวงกว้าง ทั�งนิ้�  
ข้้อเสนิอแนิะท้�นิำเสนิอไว้ในิรายูงานินิั�นิเป็นิไปในิแนิวทางเดั้ยูวกับ 

แบบอยู่างการดัำเนิินิงานิระดัับประเทศข้อง WeProtect3 [WeProtect 
Model National Response] และมิ้ส่วนิช้่วยูสนิับสนิุนิตามิเป้าห้มิายู
การพฒันิาท้�ยูงัยูน่ิ (Agenda for Sustainable Development) ท้�ตั�งไว้ 
สำห้รับปี พ.ศ. 25734

สรุประเบ่ยบวิธ์่วิจัยท่�องค์การเอ็คแพคใช้เก็บข้้อมิูลัในประเทศไทย

การสัมิภัาษณ์์ผูู้้แทนจากหน่วยงานภัาครัฐ
การสัมิภัาษณ์เจ้าห้นิ้าท้�ระดัับสูง 10 ห้นิ่วยูงานิ ซึ�งมิ้ห้นิ้าท้�รับผ่ิดัช้อบ 
ต่อกรณก้ารแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ัก 
ทางออนิไลน์ิ5 จำนิวนิ 16 ค์นิ ระห้ว่างเดัอ่นิมิน้ิาค์มิ และเดัอ่นิกรกฎาค์มิ 
พ.ศ 2563 เนิ่�องจากการแพร่ระบาดัข้องโรค์โค์วิดั-19 การสัมิภัาษณ์บาง
ส่วนิจึงเป็นิการสมัิภัาษณ์แบบตวัต่อตวัและบางส่วนิเป็นิแบบออนิไลน์ิ ซึ�ง
ข้้อมิูลรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับระเบ้ยูบวิธ้วิจัยูสามิารถุศึกษาไดั้จากท้�นิ้� และ
สามิารถุศึกษารายูงานิข้้อมูิลเบ่�องต้นิได้ัท้�นิ้� โดัยูจะใช้้ห้มิายูเลข้ไอดัท้้�เริ�มิต้นิ 
ดั้วยู RA1 ในิการอ้างถุึงผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท้�ให้้ข้้อมิูลตลอดัเอกสารรายูงานิ6

การวเิคราะห์ข้้อมิลูัท่�นอกเหนอืไปจากข้้อมิลูัข้องผูู้บ้งัคบัใช้กฎหมิาย  
แลัะข้้อมิูลัท่�ได้รับจากการสอบถึามิ

ห้นิ่วยูงานิห้ลายูห้นิ่วยูงานิท้�มิิใช้่ผู่้บังคั์บใช้้กฎห้มิายูไดั้รวบรวมิข้้อมูิล
เก้�ยูวกับลักษณะและข้อบเข้ตการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ 
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไว้อยู่างสมิ�ำเสมิอ โดัยูห้นิ่วยูงานิ  
ดัังต่อไปน้ิ�ไดั้ให้้ข้้อมูิลเก้�ยูวกับประเทศไทยู: ไทยูฮอตไลนิ์สำห้รับการ
รายูงานิส่�อท้�ผ่ิดักฎห้มิายู, International Association of Internet 
Hotline (INHOPE), Internet Watch Foundation และ ChildHelpline 
International นิอกจากน้ิ� ยูงัได้ัรบัข้้อมิลูคุ์ณภัาพเชิ้งลกึจากแพลตฟอร์มิ 
เทค์โนิโลยู้ระดัับโลกห้ลายูแพลตฟอร์มิ ซึ�งข้้อมิูลท้�เก้�ยูวข้้องเป็นิข้้อมิูล 
ท้�ช้่วยูเสริมิการวิเค์ราะห้์ข้้อมิูลข้ององค์์การตำรวจสากล (กรุณาดูั 
ข้้างล่างนิ้�)

https://www.end-violence.org/fund
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5a85acf2f9619a497ceef04f/1518710003669/6.4159_WeProtect+GA+report+%281%29.pdf
https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf
https://sdgs.un.org/goals
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/12.%20DH_Interviews%20with%20Government%20Duty-Bearers%20Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/15.%20TH%20-%20RA1.PDF
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ระเบ่ยบวิธ์่วิจัยข้อง DISRUPTING HARM 

การสำรวจข้้อมิูลักับผูู้้ปฏิิบัตืิงานให้บริการด้านสังคมิสงเคราะห์

กลุ่มิตัวอยู่างในิประเทศไทยูซึ�งทำงานิเป็นิเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าในิการ
ค์ุ้มิค์รองเดั็กจำนิวนิ 50 ค์นิ เข้้าร่วมิในิการเก็บข้้อมิูลเช้ิงสำรวจทาง
ออนิไลนิ์ระห้ว่างเดั่อนิกุมิภัาพันิธ์ถุึงเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ ปี พ.ศ. 2563  
เจ้าห้นิ้าท้�เห้ล่านิ้�ทำงานิท้�ให้้การค์ุ้มิค์รองโดัยูตรงกับเดั็ก เช้่นิ เจ้าห้นิ้าท้�
เยูาวช้นิภัาค์สนิามิ, นิักสังค์มิสงเค์ราะห้์, ผู่้จัดัการรายูกรณ้, นิักจิตวิทยูา 
และผู่้เช้้�ยูวช้าญทางวิช้าช้้พดั้านิสาธารณสุข้และวิช้าช้้พกฎห้มิายูบางค์นิ
ท้�ทำงานิโดัยูตรงกับเดั็กเป็นิรายูกรณ้ การเก็บข้้อมูิลในิกิจกรรมิน้ิ�มิ้
วัตถุุประสงค์์เพ่�อสำรวจข้อบเข้ตและบริบทการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ จากเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิ
ห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์เพ่�อป้องกันิและแก้ไข้
ปัญห้าการละเมิิดัสิทธิเดั็กดัังกล่าว ซึ�งข้้อมิูลรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับระเบ้ยูบ
วธิว้จัิยูสามิารถุศกึษาได้ัจากท้�นิ้� และสามิารถุศกึษารายูงานิข้้อมูิลเบ่�องต้นิ 
ไดั้ท้�นิ้� โดัยูจะใช้้ห้มิายูเลข้ไอดั้ท้�เริ�มิต้นิดั้วยู RA3 ในิการอ้างถุึงผู่ ้ให้้
สัมิภัาษณ์ท้�ให้้ข้้อมิูลตลอดัเอกสารรายูงานิ

การสัมิภัาษณ์์เด็กผูู้้เส่ยหายรวมิทั�งผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็กเก่�ยวกับ
การเข้้าถึ้งกระบวนการยุตืิธ์รรมิ
ม้ิการสัมิภัาษณ์เดั็ก (เป็นิเดั็กห้ญิงทั�งห้มิดั) อายูุระห้ว่าง 15 ถึุง 18 ปี 
จำนิวนิ 6 ค์นิ จากกรุงเทพฯ อยูุธยูา เช้้ยูงให้มิ่ และเช้้ยูงรายู และ
สัมิภัาษณ์ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กจำนิวนิ 3 ค์นิ ในิระห้ว่างเดั่อนิ
มิกราค์มิถุึงเดั่อนิกันิยูายูนิ พ.ศ. 2563 การเก็บข้้อมูิลในิกิจกรรมิน้ิ� 
ม้ิวัตถุุประสงค์์เพ่�อสร้างค์วามิเข้้าใจท้�ชั้ดัเจนิข้ึ�นิว่าเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจาก 
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์
สามิารถุเข้้าถุึงกระบวนิการยูุติธรรมิและการเยู้ยูวยูาในิประเทศไทยู 
ไดั้อยู่างไรและเพ้ยูงใดั 

แมิ้ว่าจะมิ้การติดัต่อประสานิงานิกับห้นิ่วยูงานิถึุง 20 ห้นิ่วยูงานิ แต ่
การระบุตัวและเชิ้ญผู้่เส้ยูห้ายูเข้า้ร่วมิให้ส้มัิภัาษณ์มิค้์วามิยูากลำบากมิาก 
ทั�งนิ้�อาจเน่ิ�องจากค์วามิจริงท้�ว่าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ 
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์เพิ�งถุูกรวมิไว้ในิกฎห้มิายูไทยู
เม่ิ�อเร็วๆ นิ้� และห้ลายูๆ ค์ดั้ข้องการล่วงละเมิิดัยัูงอยูู่ในิกระบวนิการ
สบ่สวนิสอบสวนิและกระบวนิการทางศาล (ดังันิั�นิ จงึไม่ิใช่้กลุม่ิเป้าห้มิายู 
ข้องการวจิยัูนิ้�เพ่�อป้องกนัิผ่ลกระทบท้�ทำให้้เกดิัการเสยู้เปรยู้บในิทางศาล) 
นิอกจากนิ้� ท้มิงานิวิจัยูพยูายูามิเชิ้ญเดั็กช้ายูซึ�งเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิ 
ซึ�งกระบวนิการทางกฎห้มิายูไดั้ดัำเนิินิเสร็จสิ�นิแล้ว แต่ไมิ่มิ้เดั็กช้ายูค์นิใดั
เต็มิใจเข้้าร่วมิในิงานิวิจัยูนิ้� เดั็กช้ายูบางค์นิกลัวว่าการเข้้าร่วมิในิงานิวิจัยู
อาจทำให้้พวกเข้าถุูกต้ตรา ถุูกตอกยู�ำ ห้ร่อเกรงว่าค์ำพูดัข้องพวกเข้าจะ
ไมิ่เป็นิค์วามิลับ (แมิ้ว่าจะไดั้มิ้การพูดัค์ุยูและให้้ข้้อมิูลเก้�ยูวกับประเดั็นินิ้�
ในิกระบวนิการข้อค์วามิยูินิยูอมิแล้วก็ตามิ)

ข้้อมูิลรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับระเบ้ยูบวิธ้วิจัยูข้องกิจกรรมิเก็บข้้อมิูลนิ้�
สามิารถุศึกษาไดั้จากท้�นิ้� และสามิารถุศึกษารายูงานิข้้อมิูลเบ่�องต้นิไดั้ท้�นิ้� 

7. ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์เป็นิตัวแทนิข้องห้นิ่วยูงานิดัังต่อไปนิ้�: องค์์กรลิฟ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล (Lift International), มิูลนิิธิเพ่�อค์วามิเข้้าใจเดั็ก (FOCUS Foundation), ฝ่่ายูส่บสวนิสอบสวนิ 4 – ตำรวจภัูธรภัาค์ 5, 
โค์รงการฮัก, สำนิักงานิอัยูการ, สำนิักงานิกฎห้มิายู เอส อาร์, สำนิักงานิกฎห้มิายู ท้แอลซ้เอส ล้เกิ�ล แอดัโวเค์ท, สำนิักงานิอัยูการสูงสุดั, มิูลนิิธิส่งเสริมิค์วามิเสมิอภัาค์ทางสังค์มิ, สำนิักงานิค์ดั้ค์้ามินิุษยู์,  
กองบังค์ับการตำรวจนิค์รบาล 1- ส่วนิป้องกันิและปราบปรามิอาช้ญากรรมิ และสำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ

โดัยูจะใช้้ห้มิายูเลข้ไอดั้ท้�เริ�มิต้นิดั้วยู RA4 ในิการอ้างถุึงผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ 
ท้�ให้้ข้้อมิูลตลอดัเอกสารรายูงานิ ทั�งนิ้� ไดั้รวมิค์ำว่า ‘เดั็ก’ ห้ร่อ  
‘ผู่้ปกค์รองเด็ักและผู่้ดัูแลเดั็ก’ ไว้ในิห้มิายูเลข้ไอดั้ดั้วยูเพ่�อระบุการ
สัมิภัาษณ์กับเดั็กห้ร่อผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดัูแลเดั็ก

การสัมิภัาษณ์์เจ้าหน้าท่�ผูู้้ปฏิิบัตืิงานด้านการเข้้าถึ้งกระบวนการ
ยุตืิธ์รรมิ
ระห้ว่างเด่ัอนิมิถิุนุิายูนิถุงึเดัอ่นิสงิห้าค์มิ พ.ศ. 2563 มิก้ารเก็บข้้อมิลูโดัยู 
ใช้้เทค์นิคิ์การสมัิภัาษณ์แบบกึ�งโค์รงสร้าง (semi-structured interviews) 
ในิการสัมิภัาษณ์ผู่้เช้้�ยูวช้าญทางวิช้าช้้พดั้านิค์วามิยูุติธรรมิในิค์ดั้อาญา
จำนิวนิ 13 ค์นิ (ในิการสัมิภัาษณ์ 2 ค์รั�ง มิ้ตัวแทนิห้นิ่วยูงานิ 2 ค์นิ 
เข้้าร่วมิให้้สัมิภัาษณ์) กลุ่มิตัวอยู่าง ไดั้แก่ ตัวแทนิข้องห้นิ่วยูงานิภัาค์รัฐ
และภัาค์เอกช้นิซึ�งมิ้ประสบการณ์เก้�ยูวกับค์ดั้อาช้ญากรรมิดั้านิการ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิ7 
ข้้อมิลูรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกบัระเบยู้บวธิว้จิยัูสามิารถุศึกษาได้ัจากท้�นิ้� และ
สามิารถุศึกษารายูงานิข้้อมูิลเบ่�องต้นิไดั้ท้�น้ิ� โดัยูจะใช้้ห้มิายูเลข้ไอดั้ท้� 
เริ�มิต้นิดั้วยู RA4 ในิการอ้างถึุงผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท้�ให้้ข้้อมูิลตลอดัเอกสาร
รายูงานิ ทั�งนิ้� ไดั้รวมิค์ำนิำห้นิ้า ‘ยูุติธรรมิ’ ไว้ในิห้มิายูเลข้ไอดั้ดั้วยูเพ่�อ
ระบุการสัมิภัาษณ์ผู่้เช้้�ยูวช้าญทางวิช้าช้้พดั้านิระบบยูุติธรรมิ

การทบทวนวรรณ์กรรมิแลัะการวิเคราะห์ข้้อกฎหมิาย
การทบทวนิวรรณกรรมิมิ้วัตถุุประสงค์์เพ่�อเป็นิข้้อมิูลให้้แก่ท้มิวิจัยูก่อนิ
การเก็บข้้อมิูลเบ่�องต้นิ ในิส่วนิงานิการวิเค์ราะห้์ดั้านิกฎห้มิายู ดั้านิ
นิโยูบายู และระบบต่างๆ ท้�เก้�ยูวข้้องกับการแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ ไดั้
ดัำเนิินิงานิเสร็จสิ�นิในิเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ ปี พ.ศ. 2563 ข้้อมิูลรายูละเอ้ยูดั
เก้�ยูวกับระเบ้ยูบวิธ้วิจัยูสามิารถุศึกษาไดั้จากท้�นิ้� และสามิารถุศึกษา
รายูงานิฉบับสมิบูรณ์เก้�ยูวกับการวิเค์ราะห้์ดั้านิกฎห้มิายูไดั้ท้�นิ้�

การสนทนากับเด็กผูู้้เส่ยหาย (survivors) จากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
การสนิทนิากับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิดิัทางเพศทางออนิไลน์ิ จำนิวนิ 33 ค์นิ ในิ 5 ประเทศ ท้�ร่วมิงานิ 
วิจัยู Disrupting Harm นิ้� (เดั็กห้ญิง 9 ค์นิในิประเทศเค์นิยู่า, เดั็กช้ายู  
5 ค์นิและเดั็กห้ญิง 7 ค์นิในิประเทศกัมิพูช้า, เดั็กห้ญิง 7 ค์นิ ในิประเทศ
นิามิิเบ้ยู, เดั็กห้ญิง 4 ค์นิในิประเทศมิาเลเซ้ยู และเด็ักช้ายู 1 ค์นิในิ
ประเทศแอฟริกาใต้) เป็นิการพูดัค์ุยูตัวต่อตัวโดัยูใช้้เทค์นิิค์การสัมิภัาษณ์
แบบไมิ่มิ้โค์รงสร้าง โดัยูผู่้ปฏิิบัติงานิท้�มิ้ค์วามิเช้้�ยูวช้าญทางวิช้าช้้พดั้านิ
บาดัแผ่ลทางจิตใจเป็นิผู่้นิำการสนิทนิา แมิ้ว่ามิิไดั้ดัำเนิินิงานิการสนิทนิา
พดูัค์ยุูดังักล่าวในิทกุๆ ประเทศ แต่การพูดัค์ยุูสนิทนิาดังักล่าวมิว้ตัถุปุระสงค์์ 
เพ่�อเนิ้นิยู�ำให้้เห้็นิถุึงแก่นิและประเดั็นิท้�เกิดัข้ึ�นิในิทั�ง 13 ประเทศท้�เข้้า
ร่วมิงานิ Disrupting Harm น้ิ� รายูงานิสรุปการสนิทนิาพูดัคุ์ยูกับผู่้ 
เส้ยูห้ายูในิห้ลายูประเทศดัังกล่าวกำห้นิดัเผ่ยูแพร่ ในิปลายูปี พ.ศ. 2564 
ข้้อมิูลรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับระเบ้ยูบวิธ้การสามิารถุศึกษาไดั้จากท้�นิ้�

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/11.%20DH_Frontline%20Social%20Service%20Provider%20Survey%20Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/16.%20TH%20-%20RA3.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/9.%20DH_Accessing%20Justice%20Interviews%20Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/24.%20Thailand%20RA4-C_updated.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/9.%20DH_Accessing%20Justice%20Interviews%20Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/10.%20DH_Desk%20Review%20and%20Legal%20Analysis%20Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/14.%20TH%20-%20Legal%20Analysis.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/13.%20DH_Survivor%20Conversations%20Methodology.pdf
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สรุประเบ่ยบวิธ์่วิจัยท่�องค์การตืำรวจสากลัใช้เก็บข้้อมิูลัใน
ประเทศไทย

การวิเคราะห์ข้้อมิูลัทางคด่เชิงปริมิาณ์
ข้้อมิลูทางค์ด้ัท้�เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิั 
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไดั้รับจากห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู ผ่่านิ
ทางสำนิักงานิกลางองค์์การตำรวจสากลแห้่งช้าติในิแต่ละประเทศ 
นิอกจากนิ้� ยูังไดั้รับข้้อมิูลจากบริษัทดั้านิเทค์โนิโลยู้ท้�ตั�งอยูู่ในิประเทศ
สห้รัฐอเมิริกาซึ�งเป็นิพันิธะทางกฎห้มิายูให้้จัดัส่งรายูงานิให้้แก่ศูนิยู์ข้้อมิูล
เดั็กห้ายูและเดั็กถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์แห้่งสห้รัฐอเมิริกา ห้ร่อ NCMEC 
และจากพนัิธมิติรอ่�นิๆ ทั�งนิ้�การวิเค์ราะห์้ข้้อมิลูท้�ได้ัรบัจากห้น่ิวยูงานิต่างๆ 
ดังักล่าว มิว้ตัถุปุระสงค์์เพ่�อก่อให้้เกิดัค์วามิเข้้าใจเชิ้งลกึเก้�ยูวกบัการกระทำ 
ค์วามิผ่ิดัท้�เก้�ยูวข้้องท้�เกิดัข้ึ�นิในิประเทศ, พฤติกรรมิข้องผู่้ละเมิิดัและผู่้
เส้ยูห้ายู, สิ�งท้�นิำไปสู่การก่ออาช้ญากรรมิ และค์วามิเปราะบาง โดัยูใช้้
ข้้อมิูลทางอาช้ญากรรมิ 3 ปีค์่อตั�งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถุึงปี พ.ศ. 2562 เป็นิ
พ่�นิฐานิการวิเค์ราะห้์ข้้อมิูล อนิึ�ง ไดั้มิ้การห้มิายูเห้ตุข้้อมิูลบางส่วนิท้�ไดั้
รับจากไทแค์ค์ซึ�งเป็นิข้้อมิูลนิอกระยูะเวลาข้้อมิูลพ่�นิฐานิดัังกล่าว

การประเมิินด้านศักยภัาพโดยใช้วิธ์่การศ้กษาเชิงคุณ์ภัาพ
นิอกจากการเก็บข้้อมิูลเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์แล้ว องค์์การตำรวจ
สากลยัูงได้ัเกบ็ข้้อมูิลเก้�ยูวกบัห้น่ิวยูงานิผู่บั้งค์บัใช้้กฎห้มิายูระดับัประเทศ 
ท้�ดัำเนิินิงานิแก้ไข้ปัญห้าอาช้ญากรรมิดัังกล่าว พร้อมิทั�งสัมิภัาษณ ์
เจ้าห้นิ้าท้�ท้�เก้�ยูวข้้อง โดัยูการเก็บข้้อมิูลดัังกล่าวเนิ้นิในิประเดั็นิเก้�ยูวกับ
ทรัพยูากรบุค์ลากร การเข้้าถุึงอุปกรณ์และการอบรมิเฉพาะทาง 
กระบวนิการส่บสวนิสอบสวนิ เค์ร่�องมิ่อท้�ใช้้สำห้รับค์วามิร่วมิมิ่อในิ
ระดัับสากล ผ่ลสำเร็จ และอุปสรรค์ ทั�งนิ้� จะใช้้ห้มิายูเลข้ไอดั้ท้�เริ�มิต้นิ
ดั้วยู RA8 ในิการอ้างถุึงผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท้�ให้้ข้้อมิูลตลอดัเอกสารรายูงานิ
ข้้อมูิลรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับระเบ้ยูบวิธ้วิจัยูข้ององค์์การตำรวจสากล
สามิารถุศึกษาไดั้จากท้�นิ้�

สรุประเบ่ยบวิธ์่วิจัยท่�ศูนย์วิจัยอินโนเซึ่นตืิข้ององค์การยูนิเซึ่ฟ 
ใช้เก็บข้้อมิูลัในประเทศไทย

ยููนิิเซฟดัำเนิินิการสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิกับเดั็กผู่้ใช้้งานิอินิเทอร์เนิ็ต
จำนิวนิ 967 ค์นิ ซึ�งข้้อมิูลดัังกล่าวสามิารถุเป็นิตัวแทนิสะท้อนิถุึง
สถุานิการณ์ในิระดัับประเทศไดั้ การเก็บข้้อมิูลนิ้�มิ้วัตถุุประสงค์์เพ่�อสร้าง
ค์วามิเข้้าใจเก้�ยูวกับการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตข้องเดั็ก ค์วามิเส้�ยูงและโอกาส
ทางออนิไลนิ์ท้�เดั็กเผ่ช้ิญ และประสบการณ์เฉพาะข้องเดั็กเก้�ยูวกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศผ่่านิทางออนิไลนิ์ 
กลุ่มิประช้ากรตัวอยู่างค์่อเด็ักในิประเทศไทยูท้�อายูุระห้ว่าง 12-17 ปี 
และใช้้อินิเทอร์เน็ิตในิช้่วงสามิเดั่อนิท้�ผ่่านิมิา นิอกจากนิ้� ยูังเก็บข้้อมิูล
โดัยูการสัมิภัาษณ์ผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดัูแลข้องเดั็กแต่ละค์นิดั้วยู

เพ่�อให้้ข้้อมิูลท้�ไดั้จากกลุ่มิตัวอยู่างสามิารถุเป็นิตัวแทนิข้องประช้ากร
ระดัับประเทศไดั้ การสำรวจจึงใช้้วิธ้เล่อกสุ่มิตัวอยู่างท้�ค์ำนิึงถุึงค์วามิ 
นิ่าจะเป็นิในิการสุ่มิ (random probability sampling) ซึ�งมิ้ข้อบเข้ต
ค์รอบค์ลุมิถุึงระดัับช้าติ ทั�งนิ้� การลงพ่�นิท้�เก็บข้้อมิูลในิประเทศไทยูทำไดั้ 
ร้อยูละ 98 เนิ่�องจากเห้ตุผ่ลดั้านิค์วามิมิั�นิค์งและค์วามิปลอดัภััยู จึงไมิ่ไดั้

มิ้การสำรวจเพ่�อเก็บข้้อมิูลในิจังห้วัดัช้ายูแดันิภัาค์ใต้สามิจังห้วัดั (จังห้วัดั
นิราธวิาส ยูะลา และปัตตานิ)้ อนิึ�ง  ข้อบเข้ตห้มิายูถึุงสดััส่วนิข้องประช้ากร 
ทั�งห้มิดัท้�มิ้โอกาสไดั้รับการสุ่มิให้้เป็นิกลุ่มิตัวอยู่างข้องการสำรวจ เช้่นิ 
การลงพ่�นิท้�เก็บข้้อมิูลจะค์รอบค์ลุมิถุึงพ่�นิท้�ท้�กลุ่มิตัวอยู่างอาศัยูอยูู่

การเลอ่กตัวอยู่างมิ ้4 ข้ั�นิตอนิท้�ค์ำนึิงถุงึค์วามิน่ิาจะเป็นิแบบกลุม่ิ ข้ั�นิแรก 
ค์ดััเลอ่กโดัยูเลอ่กกลุม่ิตวัอยู่างประมิาณร้อยูละ 30 ข้องจังห้วดััในิประเทศ 
สาเห้ตุท้�จัดัให้้มิ้การดัำเนิินิงานิในิข้ั�นิตอนิดัังกล่าวเนิ่�องจากจะส่งผ่ลให้้ไดั้
กลุ่มิตัวอยู่างท้�มิ้ลักษณะค์วามิเป็นิกลุ่มิมิากข้ึ�นิ ดั้วยูเห้ตุว่าจะมิ้การเก็บ
ข้้อมิูลพ่�นิท้�เฉพาะในิจังห้วัดัท้�ไดั้เล่อกไว้แล้วเท่านัิ�นิ กลุ่มิตัวอยู่างท้�ค์ัดั
เล่อกสามิารถุเป็นิตัวแทนิข้องประช้ากร และใช้้ในิการเปร้ยูบเท้ยูบกับ
กลุ่มิตัวอยู่างข้องประเทศเป้าห้มิายูอ่�นิๆ ท้�ร่วมิดัำเนิินิงานิ Disrupting 
Harm ไดั้ ในิการค์ัดัเล่อกข้ั�นิตอนิท้�สอง ไดั้ค์ัดัเล่อกกลุ่มิตัวอยู่างข้ั�นิแรก
จากรายูการท้�เป็นิกรรมิสิทธิ�ข้องบริษัทอิปซอสส์ประเทศไทยู จำนิวนิ 
100 ห้นิ่วยู ในิการค์ัดัเล่อกข้ั�นิตอนิท้�สามิ ผู่้สัมิภัาษณ์เล่อกกลุ่มิตัวอยู่าง
จากท้�อยูู่ในิพ่�นิท้�ท้�เก็บข้้อมิูล โดัยูใช้้แนิวปฏิิบัติในิการเดัินิแบบสุ่มิและ
พยูายูามิติดัต่อสถุานิท้�ท้�เล่อกเพ่�อคั์ดักรองสมิาชิ้กท้�อยูู่ในิข้่ายูการเป็นิ 
กลุ่มิตัวอยู่างข้องการสำรวจ โดัยูใช้้ค์ำถุามิสำห้รับการคั์ดักรองท้�
พัฒนิาข้ึ�นิมิาเพ่�อการน้ิ� ในิข้ั�นิตอนิสดุัท้ายูข้องการ คั์ดัเลอ่ก ไดั้ใช้้เทค์นิิค์
การสุ่มิเล่อกกลุ่มิตัวอยู่างแต่ละบุค์ค์ล (ห้มิายูถึุงเดั็กและผู่้ปกค์รองเดั็ก
และผู่้ดัูแลเดั็ก) จากค์รัวเร่อนิท้�อยูู่ในิเง่�อนิไข้การเป็นิกลุ่มิตัวอยู่าง

ในิการสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิ Disrupting Harm พยูายูามิเก็บข้้อมูิล
เก้�ยูวกับจำนิวนิเดั็กท้�อายูุ 12-17 ปี ในิแต่ละค์รัวเร่อนิ เพศข้องเดั็ก และ
เดั็กใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิช้่วงสามิเดั่อนิท้�ผ่่านิมิาห้ร่อไมิ่ ซึ�งข้้อมิูลดัังกล่าว
เป็นิพ่�นิฐานิการประเมิินิอัตราการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตข้องเดั็กอายูุ 12-17 ปี 
ทั�งห้มิดัในิประเทศไทยู ทั�งน้ิ� การเก็บข้้อมิูลในิพ่�นิท้�เกิดัข้ึ�นิในิช้่วงวันิท้�  
21 พฤศจิกายูนิ พ.ศ. 2563 จนิถุึงวันิท้� 16 เมิษายูนิ พ.ศ. 2564 โดัยู 
อิปซอสส์ประเทศไทยูประสานิงานิกับบริษัทอิปซอสส์ เอ็มิโออาร์ไอ  
ในินิามิข้องศูนิยู์วิจัยูอินิโนิเซนิติข้องยููนิิเซฟ – สามิารถุศึกษาข้้อมิูล 
รายูละเอ้ยูดัท้�อธิบายูถึุงแนิวทางห้ร่อกรอบระเบ้ยูบวิธ้การวิจัยู และ
เค์ร่�องมิ่อเฉพาะห้ร่อเทค์นิิค์การทำวิจัยูท้�ใช้้ในิการวิเค์ราะห้์ข้้อมูิลการ
สำรวจค์รัวเร่อนิไดั้ท้�นิ้�

การรับรองจริยธ์รรมิงานวิจัย

ประเทศไทยูไมิ่มิ้กระบวนิการข้องรัฐท้�เป็นิทางการห้ร่อไมิ่มิ้ข้้อกำห้นิดัให้้
งานิวจิยัูทางสงัค์มิต้องได้ัรบัการตรวจสอบทางด้ัานิจรยิูธรรมิ ดังันิั�นิงานิ 
วิจัยูในิส่วนิข้องเอ็ค์แพค์และองค์์การยููนิิเซฟจึงไดั้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดัยูค์ณะกรรมิการตรวจสอบจริยูธรรมิงานิวิจัยูซึ�งตั�งข้ึ�นิเป็นิกรณ้
พิเศษเพ่�อการน้ิ� สมิาชิ้กข้องค์ณะกรรมิการดัังกล่าวเป็นิบุค์ลากรข้อง
สถุาบันิสิทธิมินุิษยูช้นิและสันิติศึกษา มิห้าวิทยูาลัยูมิหิ้ดัล ประเทศไทยู 
นิอกจากนิ้� เกณฑ์์การทำวิจัยูข้องเอ็ค์แพค์และองค์์การยููนิิเซฟไดั้รับ
การตรวจสอบและรับรองโดัยูค์ณะกรรมิการพิจารณาจริยูธรรมิเพ่�อการ
วิจัยูในิมินิุษยู์ 

องค์์การตำรวจสากลประเมิินิภััยูคุ์กค์ามิและศักยูภัาพข้องห้นิ่วยูงานิ 
ผู่บ้งัค์บัใช้้กฎห้มิายูในิการจดััการกบัภัยัูคุ์กค์ามิด้ัานิการแสวงห้าประโยูช้น์ิ 
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ซึ�งการดัำเนิินิ

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/INTERPOL_Methodology_30%20June%202021.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/26.%20Household%20Survey%20Method_UNICEF.pdf
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งานิประเมิินิทั�งสองประเดั็นินิั�นิเก้�ยูวข้้องกับการสัมิภัาษณ์ผู่้บังคั์บใช้้
กฎห้มิายูในิส่วนิงานิท้�เก้�ยูวข้้องกับอาช้ญากรรมิ และห้น่ิวยูงานิ ตำรวจท้�
เก้�ยูวข้้อง รวมิถุึงห้นิ่วยูงานิระดัับประเทศท้�จัดัการดัูแลข้้อมิูลข้องตำรวจ 
จึงกล่าวไดั้ว่ากระบวนิการการดัำเนิินิงานิวิจัยูข้ององค์์การตำรวจสากล
เป็นิการดัำเนิินิงานิท้�ไมิ่มิ้ปฏิิสัมิพันิธ์กับเด็ักห้ร่อเด็ักผู่้เส้ยูห้ายู อยู่างไร
ก็ตามิ เพ่�อให้้แนิ่ใจว่าการดัำเนิินิงานิเป็นิไปอยู่างเห้มิาะสมิตามิแนิวทาง
การปฏิิบัติทางจริยูธรรมิและมิาตรฐานิการทำวิจัยู ท้มิงานิข้ององค์์การ
ตำรวจสากลไดั้เข้้ารับการอบรมิและจบห้ลักสูตรการอบรมิเร่�องการ
ดัำเนิินิงานิวิจัยูอยู่างมิ้ค์วามิรับผ่ิดัช้อบซึ�งจัดัโดัยูโค์รงการค์วามิร่วมิมิ่อ 
ข้องสถุาบันิการอบรมิ นิอกจากนิ้� จรรยูาบรรณข้ององค์์การตำรวจสากล 
ไดั้ถุูกนิำมิาเป็นิแนิวทางในิการดัำเนิินิงานิวิจัยูดัังกล่าวดั้วยู

การประชุมิเพื�อรับฟังความิเห็นระดับชาตืิ

การประชุ้มิเพ่�อรับฟังค์วามิเห้็นิระดัับช้าติจัดัข้ึ�นิเมิ่�อวันิท้� 16 กรกฎาค์มิ 
พ.ศ. 2564 โดัยูผู่แ้ทนิจากห้น่ิวยูงานิภัาค์รฐั ห้น่ิวยูงานิผู่บ้งัค์บัใช้้กฎห้มิายู 
และห้นิ่วยูงานิภัาค์ประช้าสังค์มิ ไดั้ตรวจสอบ อภัิปรายู และให้้ค์วามิ 
ค์ิดัเห้็นิต่อข้้อค์้นิพบข้อง Disrupting Harm เพ่�อให้้แนิ่ใจว่ารายูงานิและ
ข้้อเสนิอแนิะสำห้รับการปฏิิบัติสอดัค์ล้องและทำไดั้จริงในิบริบทข้อง
ประเทศไทยู

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 1

การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ

การวิเคราะหขอกฎหมาย

ขอมูลการสํารวจ

ครัวเรือนจากเด็ก

และผูปกครอง 

จํานวน = 967

การสัมภาษณ

ผูรับผิดชอบ

ของหนวยงานรัฐ 

จํานวน = 16

ขอมูลการสํารวจ

ของผูใหบริการ

ดานสังคมสงเคราะห

ในสวนหนา 

จํานวน = 50 สัมภาษณเด็ก

เก่ียวกับการเขาถึง

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

จํานวน = 6

สัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ

เก่ียวกับการเขาถึง 

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

จํานวน = 13

ขอมูล

ท่ีไมเก่ียวกับ 

ทางกฎหมาย

การประเมิน

การคุกคาม

ในประเทศ

การประเมิน

ศักยภาพของ

หนวยงานผูบังคับ 

ใชกฎหมาย

การสนทนากับผูเสียหาย (Survivor) จํานวน = 0

Lorem ipsum

รูปภัาพ 1 เทคนิคการทำวิจัยท่�ใช้ในประเทศไทย

ระเบ่ยบวิธ์่วิจัยข้อง DISRUPTING HARM

https://about.citiprogram.org/series/responsible-conduct-of-research-rcr/
https://about.citiprogram.org/series/responsible-conduct-of-research-rcr/
https://about.citiprogram.org/series/responsible-conduct-of-research-rcr/
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents
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การล่่วงล่ะเมิิดทางเพศต่่อเด็ก หมิายถึ้ง กิจกรรมิทางเพศแบบตื่างๆ ท่�กระทำตื่อเด็ก (เด็กหมิายถึ้งบุคคลัท่�มิ่อายุตื�ำกว่า 
18 ปี) ไมิ่ว่าเด็กจะตืระหนักหรือไมิ่ว่าสิ�งท่�กำลัังเกิดข้้�นกับพวกเข้าถึือเป็นการกระทำท่�ผู้ิดปกตืิแลัะยอมิรับไมิ่ได้ก็ตืามิ  
ผูู้้ท่�กระทำผู้ิดดังกลั่าวอาจเป็นผูู้้ใหญ่หรือบุคคลัวัยเด่ยวกันแลัะโดยปกตืิแลั้วจะเก่�ยวข้้องกับปัจเจกบุคคลัหรือกลัุ่มิบุคคลั
ท่�ม่ิความิได้เปร่ยบเหนือเด็ก อันเนื�องจากความิไมิ่เท่าเท่ยมิกันทางอำนาจ ทั�งน่� การกระทำดังกลั่าวอาจเกิดข้้�นได้ 
โดยไมิ่มิ่การบังคับท่�ชัดเจน เพราะผูู้้กระทำผู้ิดมิักมิ่พฤตืิกรรมิในการใช้อำนาจสั�งการเด็กหรือสร้างอิทธ์ิพลัเหนือเด็ก  
ใช้เลั่ห์เหลั่�ยมิในการควบคุมิเด็กหรือหลัอกลัวงเด็กบ่อยๆ8

8. ค์ณะทำงานิระห้ว่างห้นิ่วยูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก (2559) ห้ลักเกณฑ์์การใช้้ค์ำศัพท์เฉพาะเพ่�อการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
กรุงเทพ: เอ็ค์แพค์ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล 18

9. ค์ณะทำงานิระห้ว่างห้นิ่วยูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก (2559) ห้ลักเกณฑ์์การใช้้ค์ำศัพท์เฉพาะเพ่�อการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
กรุงเทพ: เอ็ค์แพค์ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล 24

10. May-Chahal, C., & Palmer, C. (2561) การประเมิินิห้ลักฐานิอยู่างรวดัเร็ว: บุค์ลิกและค์วามิเปราะบางข้องผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกล่วงละเมิิดัทางเพศและการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศทางออนิไลนิ์  
การสอบสวนิอยู่างอิสระกรณ้การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก สห้ราช้อาณาจักร: มิห้าวิทยูาลัยูแลงค์าสเตอร์

11. Stoilova, M., Livingstone, S., Khazbak, R. (2563) การสำรวจค์วามิเส้�ยูงและโอกาสสำห้รับเดั็กในิโลกดัิจิทัล: การตรวจสอบอยู่างเร็วเก้�ยูวกับห้ลักฐานิการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตข้องเดั็กและผ่ลลัพธ์ เอกสารเสนิอ
แนิะเพ่�อพิจารณาอินิโนิเซนิติ ห้มิายูเลข้ 2021-01, ฟลอเรสซ์: ศูนิยู์วิจัยูข้ององค์์การยููนิิเซฟ – อินิโนิเซนิติ

12. ค์ณะทำงานิระห้ว่างห้นิ่วยูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก (2559) ห้ลักเกณฑ์์การใช้้ค์ำศัพท์เฉพาะเพ่�อการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
กรุงเทพ: เอ็ค์แพค์ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล 40

13. มิ้กฎห้มิายูสากลสองกฎห้มิายูเท่านิั�นิท้�ระบุว่าการกรูมิมิิ�งเดั็กเพ่�อวัตถุุประสงค์์ทางเพศเป็นิการกระทำอาช้ญากรรมิ (2550) อนิุสัญญาว่าดั้วยูการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศ ชุ้ดัสนิธิสัญญาสภัายูุโรป – ห้มิายูเลข้ 201 ข้้อ 23; และ รัฐสภัาและท้�ประชุ้มิยูุโรป (2554) ค์ำสั�ง 2011/92/EU ว่าดั้วยูการต่อต้านิการล่วงละเมิิดัทางเพศและการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจาก
เดั็ก และส่�อลามิกเดั็ก และแทนิท้�กรอบการตัดัสินิใจข้องท้�ประชุ้มิ 2004/68/JHA. ข้้อ 6.

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจัากเด็ก เก้�ยูวข้้องกับการกระทำในิ
ลักษณะท้�เห้มิ่อนิกับการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก แต่องค์์ประกอบท้�
เพิ�มิเข้้ามิา ค์่อการค์ุกค์ามิห้ร่อการแลกเปล้�ยูนิดั้วยูบางสิ�งบางอยู่าง (เช้่นิ 
เงินิ ท้�พัก วัตถุุสิ�งข้อง ห้ร่อสิ�งท้�ไมิ่ไดั้เป็นิวัตถุุสิ�งข้อง เช้่นิ ค์วามิค์ุ้มิค์รอง 
ห้ร่อค์วามิสัมิพันิธ์) ห้ร่อแมิ้แต่เพ้ยูงการสัญญาว่าจะให้้สิ�งต่างๆ ดัังกล่าว 
ซึ�งองค์์ประกอบนิ้�ต้องเกิดัข้ึ�นิในิการล่วงละเมิิดัเดั็กจึงทำให้้สถุานิการณ์
ดัังกล่าวเป็นิการแสวงห้าประโยูช้นิ์จากเดั็ก9

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ตื่อเด็กทางออนไลัน์ หมิายถึ้ง สถึานการณ์์ท่�ดิจิทัลั, 
อินเทอร์เน็ตื แลัะเทคโนโลัย่ด้านการสื�อสาร เข้้ามิาเก่�ยวข้้อง
ในช่วงหน้�งระหว่างการลั่วงลัะเมิิดหรือการแสวงหา
ประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ 
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์สามิารถึเกิดทาง
ออนไลัน์ตืั�งแตื่ตื้นจนจบ หรือเกิดข้้�นร่วมิกันทั�งทางออนไลัน์
แลัะทางกายภัาพระหว่างผูู้้ลัะเมิิดกับเด็ก

Disrupting Harm ยูังเนิ้นิไปท้�การศึกษาดั้วยูว่าเทค์โนิโลยู้ช้่วยูทำให้้เกิดั
ค์วามิสะดัวกง่ายูดัายูในิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กไดั้อยู่างไร ซึ�งผ่ลการศึกษามิ้ส่วนิช้่วยูให้้มิ้ห้ลักฐานิ
ท้�จำเป็นิต่อการสร้างค์วามิเข้้าใจเก้�ยูวกับบทบาทข้องเทค์โนิโลยู้ดัิจิทัลในิ
การกระทำรุนิแรงทางเพศต่อเดั็ก

จำเป็นิต้องตระห้นิักว่าลักษณะเฉพาะข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์นิั�นิ ข้อบเข้ตพฤติกรรมิ
และการกระทำระห้ว่างออนิไลนิ์และออฟไลนิ์มิ้ค์วามิไมิ่ช้ัดัเจนิมิากข้ึ�นิ
เร่�อยูๆ10 ซึ�งการแก้ไข้ปัญห้าจำเป็นิต้องค์ำนิึงถุึงการกระทำโดัยูรวมิ
ทั�งห้มิดัท้�เทค์โนิโลยู้ดัิจิทัลอาจเข้้ามิาม้ิส่วนิเก้�ยูวข้้อง ลักษณะเฉพาะน้ิ�

เป็นิสิ�งสำคั์ญท้�ต้องค์ำนึิงถุึงอยูู่เสมิอ เน่ิ�องจากเด็ักมิองว่าโลกออนิไลนิ์
และออฟไลนิ์ข้องพวกเข้าเก้�ยูวพันิและเป็นิห้นิึ�งเดั้ยูวกันิมิากข้ึ�นิเร่�อยูๆ11

ทั�งนิ้� Disrupting Harm ไดั้กำห้นิดัค์ำนิิยูามิข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไว้โดัยูเฉพาะ ซึ�ง
เก้�ยูวข้้องกับการกระทำดัังต่อไปนิ้�:

• การผ่ลติ การค์รอบค์รอง การส่งต่อ สื�อการล่ัวงลัะเมิดิทางเพศต่ือเด็ก 
(child sexual abuse material or CSAM):  ได้ัแก่ รปูภัาพ วด้ัโ้อ 
การบันิทกึเสยู้ง ห้ร่อการบนัิทกึในิรปูแบบอ่�นิๆ ห้รอ่การแสดังออกใดัๆ 
ท้�เก้�ยูวกับการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทั�งท้�เป็นิเดัก็จรงิห้รอ่เดัก็ท้�ถุกูสร้าง
ข้ึ�นิโดัยูดิัจทิลั ห้ร่ออวยัูวะเพศข้องเดัก็เพ่�อวตัถุปุระสงค์์ทางเพศเป็นิห้ลัก12

• การถึ่ายทอดสดการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก (Live-streaming 
of child sexual abuse) ห้มิายูถุึง การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�
การกระทำและการดัูเกิดัข้ึ�นิในิข้ณะเดั้ยูวกันิในิเวลาจริงห้ร่อเร้ยูลไทมิ์ 
โดัยูใช้้เค์ร่�องมิ่อส่�อสาร, เค์ร่�องมิ่อการประชุ้มิทางว้ดั้โอ และ/ห้ร่อ 
แอปพลิเค์ช้ั�นิ สำห้รับสนิทนิาห้ร่อแช้ทในิการถุ่ายูทอดัสดั ผู่้ละเมิิดั
ส่วนิให้ญ่จะร้องข้อการล่วงละเมิิดัดัังกล่าวเป็นิการแลกเปล้�ยูนิกับเงินิ
ห้ร่อสิ�งข้องอ่�นิๆ ในิข้ณะท้�ผู่้ละเมิิดัไมิ่ไดั้อยูู่ในิสถุานิท้�เดั้ยูวกับเดั็กและ
ผู่้อำนิวยูค์วามิสะดัวกให้้เกิดัการล่วงละเมิิดั 

• การกรูมิมิิ�งเด็กทางออนไลัน์เพื�อวัตืถุึประสงค์ทางเพศ (Online 
grooming of children for sexual purposes) ห้มิายูถุึง การ
ปฏิิสัมิพันิธ์ กับเดั็กผ่่านิทางเทค์โนิโลยู้โดัยูตั�งใจท้�จะล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กห้ร่อแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเด็ัก มิาตรการข้อง
กรอบกฎห้มิายูสากล13 ไดั้กำห้นิดัให้้กรูมิมิิ�งเป็นิค์วามิผ่ิดัทางอาญา 
โดัยูระบุว่าการกรูมิมิิ�งท้�เกิดัข้ึ�นินิั�นิต้องเกิดัข้ึ�นิดั้วยูค์วามิตั�งใจท้�จะพบ
เดั็กแบบตัวต่อตัว ดัังนิั�นิสิ�งท้�เกิดัมิากข้ึ�นิและเห้็นิไดั้โดัยูทั�วไป ค์่อการท้�
ผู่้ละเมิิดัเดั็กใช้้เล่ห้์เห้ล้�ยูมิบังค์ับห้ลอกล่อให้้เดั็กผ่ลิตส่�อการล่วงละเมิิดั

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์
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https://www.iicsa.org.uk/key-documents/3719/view/rapid-evidence-assessment-characteristics-vulnerabilities-victims-online-facilitated-child-sexual-abuse-exploitation.pdf
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ทางเพศดั้วยูตัวเอง และส่งต่อส่�อดัังกล่าวให้้พวกเข้าทางเทค์โนิโลยู้
ดัิจิทัล โดัยูไมิ่จำเป็นิต้องมิ้ค์วามิตั�งใจท้�จะพบเดั็กและล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางกายูภัาพ

นิอกจากน้ิ� การวิเค์ราะห์้ข้อง Disrupting Harm ยูงัอธบิายูปรากฏิการณ์ 
อ่�นิๆ ซึ�งมิ้ส่วนิช้่วยูให้้เกิดัค์วามิเข้้าใจในิบริบทและสิ�งแวดัล้อมิทางสังค์มิ
และวัฒนิธรรมิ ท้�มิ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กเกิดัข้ึ�นิ

การส่งตื่อเนื�อหาทางเพศเก่�ยวกับเด็กท่�ผู้ลัิตืข้้�นเอง (self-generated 
sexual content involving children)14 สามิารถุนิำไปสู่ห้ร่อเป็นิ
ส่วนิห้นิึ�งข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ต่อเดั็ก แมิ้ว่าในิเบ่�องต้นิเนิ่�อห้าดัังกล่าวถุูกผ่ลิตและส่งต่อกันิในิห้มิู่เพ่�อนิ
ดั้วยูค์วามิเต็มิใจเท่านิั�นิ แต่การส่งต่อเนิ่�อห้าดัังกล่าวก็สามิารถุเกิดัข้ึ�นิไดั้
โดัยูไมิ่ไดั้รับอนิุญาต ห้ร่อไดั้เนิ่�อห้าดัังกล่าวมิาโดัยูการห้ลอกลวง ห้ร่อ
บังค์ับ ขู้่เข้็ญ

การขู้่กรรโชกทางเพศตื่อเด็ก (Sexual extortion of children)15  

ห้มิายูถุึงการข้่มิขู้่ห้ร่อแบล็ค์เมิล์เพ่�อให้้ไดั้มิาซึ�งค์วามิพึงพอใจทางเพศ
ห้ร่อประโยูช้นิ์อ่�นิๆ  (เช้่นิ เงินิ) จากเดั็ก ซึ�งบ่อยูค์รั�งท้�ผู่้ละเมิิดัใช้้เนิ่�อห้า

14. Cooper, K., Quayle, E., Jonsson, L. & Svedin, C.G. (2559) วัยูรุ่นิและการถุ่ายูภัาพทางเพศดั้วยูตนิเอง: การทบทวนิวรรณกรรมิ พฤต่ิกรรมิมินุษย์เก่�ยวกับคอมิพิวเต่อร์, 55. 706-716

15. ค์ณะทำงานิระห้ว่างห้นิ่วยูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก (2559) ห้ลักเกณฑ์์การใช้้ค์ำศัพท์เฉพาะเพ่�อการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
กรุงเทพ: เอ็ค์แพค์ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล 52

16. ค์ณะทำงานิระห้ว่างห้นิ่วยูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก (2559) ห้ลักเกณฑ์์การใช้้ค์ำศัพท์เฉพาะเพ่�อการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
กรุงเทพ: เอ็ค์แพค์ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล 21

17. ค์ณะทำงานิระห้ว่างห้นิ่วยูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก (2559) ห้ลักเกณฑ์์การใช้้ค์ำศัพท์เฉพาะเพ่�อการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
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ทางเพศข้องเดั็กท้�ไดั้รับก่อนิห้นิ้านิ้�เป็นิข้้อต่อรอง

การคุกคามิทางเพศตื่อเด็ก (Sexual harassment)16 แลัะการได้รับ
เนื�อหาทางเพศโดยท่�เด็กไมิ่ตื้องการ (unwanted exposure of a 
child to sexual content)17 ค่์อปรากฏิการณ์ซึ�งสามิารถุแสดังให้้
เห้็นิห้ร่อนิำไปสู่การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กไดั้ ตัวอยู่างเช้่นิ ผู่้ละเมิิดัจงใจให้้เดั็กดัูเนิ่�อห้าทางเพศเพ่�อให้้
เดั็กค์ุ้นิเค์ยูกับกิจกรรมิทางเพศ ซึ�งการกระทำดัังกล่าวเป็นิส่วนิห้นิึ�งข้อง
การกรูมิมิิ�ง อยู่างไรก็ตามิ สิ�งสำค์ัญท้�ต้องตระห้นิักในิการพัฒนิาโค์รงการ
และนิโยูบายูท้�มิ้พ่�นิฐานิจากห้ลักฐานิข้องสถุานิการณ์ท้�เป็นิจริง ค์่อค์วามิ
แตกต่างระห้ว่างการท้�เดั็กดัูเนิ่�อห้าทางเพศดั้วยูค์วามิสมิัค์รใจ และการดัู
โดัยูถูุกบังคั์บ ห้ร่อข้่มิขู้่ ซึ�งในิการศึกษาน้ิ� Disrupting Harm มิิไดั้รวมิ
การดัูดั้วยูค์วามิสมัิค์รใจไว้ในิค์ำนิิยูามิข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ 

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์

รูปภัาพ 2: รูปแบบหลัักๆ ข้องการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ 
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก 
ทางออนไลัน์ โดยการวิเคราะห์ 
ข้อง Disrupting Harm

อินเทอรเน็ต 

หรือเทคโนโลยีการส่ือสาร

เก่ียวของกับ 

การกรูมม่ิง / การบังคับขูเข็ญ

ส่ือการลวงละเมิด

ทางเพศตอเด็ก

การแสวงหา

ประโยชนทางเพศและ

การละเมิดทางเพศ 

(ทางกายภาพ)

การถายทอดสด

https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.003
http://luxembourgguidelines.org/
http://luxembourgguidelines.org/
http://luxembourgguidelines.org/


ประชากรท้ังหมด (2562)
ขอมูลประเทศ:

66,558,93518

หญิง (2562)
ขอมูลประเทศ:

33,953,83519

ชาย (2562)
ขอมูลประเทศ: 

32,605,10020

ประชากรอายุต่ํากวา 18 ป (2562)
ขอมูลจากองคการสหประชาชาติ:

14,537,00021

รอยละของประชากรในเมือง
49.9% (2561)22

58.4% (2030 แนวโนม)23                   

อายุต่ํากวา 18 ป

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (หรือจีดีพี) ตอคน 
(ดอลลารสหรัฐ)

$7,806.7
25

   

คามัธยฐานทางอายุ (2563)24

40.1
โดยประมาณ

21%
ในเมือง

49.9%

Country data: 66,558,935 (2019)18
Country data:33,953,835 (2019)19
Country data: 32,605,100 (2019)20 
UN DATA: 14.537 (21%)21 (2019)
Country data: NO DATA18.

18. กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ, สำนิักงานิสถุิติแห้่งช้าติ (2563) รายูงานิสถุิติรายูปีประเทศไทยู 2563

19. กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ, สำนิักงานิสถุิติแห้่งช้าติ (2563) รายูงานิสถุิติรายูปีประเทศไทยู 2563

20. กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ, สำนิักงานิสถุิติแห้่งช้าติ (2563) รายูงานิสถุิติรายูปีประเทศไทยู 2563

21. ยููนิิเซฟ (2563) สภัาวะเดั็กโลกประจำปี 2562 เดั็ก, อาห้าร และโภัช้นิาการ: การเติบโตท้�ดั้ในิโลกท้�มิ้การเปล้�ยูนิแปลง

22. แผ่นิกประช้ากร องค์์การสห้ประช้าช้าติ (2561) แนิวโนิ้มิประช้าการโลก ปี 2562 ไฟล์ 1: ประช้ากรในิพ่�นิท้�เมิ่องและพ่�นิท้�ช้นิบท เมิ่�อกลางปี (จำนิวนิพันิ) และเปอร์เซ็นิต์ในิเมิ่อง, 2561

23. แผ่นิกประช้ากร องค์์การสห้ประช้าช้าติ (2561) แนิวโนิ้มิประช้ากรโลก ปี 2562

24. แผ่นิกประช้ากร องค์์การสห้ประช้าช้าติ (2562) World แนิวโนิ้มิประช้ากรโลก ปี 2562 ไฟล์ POP/5: อายูุเฉล้�ยูตามิภัูมิิภัาค์, อนิุภัูมิิภัาค์ และประเทศ, 2493-2643 (ปี)

25. ธนิาค์ารโลก (ไมิ่ระบุ) ผ่ลิตภััณฑ์์มิวลรวมิข้องประเทศต่อค์นิ (ดัอลล่าร์สห้รัฐ) - ประเทศไทยู

49.9% (2018) 22

58.4% (2030 prospect)23

40.124 (2020)
7,806.7 (2019)25
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แมิ้ว่ามิ้การเช้่�อมิต่อสัญญาณอินิเทอร์เนิ็ตมิากข้ึ�นิทั�วโลก แต่มิ้เพ้ยูงไมิ่ก้�
ประเทศท้�ปรับปรุงสถุิติข้้อมิูลการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตให้้เป็นิปัจจุบันิ ห้ร่อ
จำแนิกข้้อมิูลการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตข้องประช้ากรเดั็ก ดัังนิั�นิในิประเทศ 
ท้�มิ้รายูไดั้ปานิกลางและรายูไดั้ต�ำจึงเป็นิค์วามิท้าทายูต่อการทำค์วามิ
เข้้าใจว่าเทค์โนิโลยู้ดัิจิทัลส่งผ่ลกระทบต่อช้้วิตข้องเดั็กอยู่างไร ข้้อมิูลท้�
นิำเสนิอในิตารางข้้างล่างนิ้�เป็นิการสรุปข้้อมิูลล่าสุดัท้�มิ้อยูู่ในิการเข้้าถุึง
อินิเทอร์เนิ็ต และการใช้้ส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู ทั�งนิ้� ข้้อมิูล
บางส่วนิท้�นิำเสนิอน้ิ�มิาจาก Disrupting Harm ในิการสำรวจข้้อมิูล 
ค์รัวเร่อนิข้องผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตท้�มิ้อายูุ 12-17 ปี ซึ�งกลุ่มิตัวอยู่างท้�
สำรวจสามิารถุเป็นิตัวแทนิข้องประช้ากรระดัับประเทศไดั้

ข้้อมิูลท้�นิำเสนิอข้้างล่างนิ้�เป็นิข้้อมิูลสำค์ัญต่อการทำค์วามิเข้้าใจเก้�ยูว 
กับการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตข้องเด็ักในิห้ลายูดั้านิ อยู่างไรก็ตามิ ข้้อจำกัดั 
ข้องการรวบรวมิข้้อมิูลมิ้ผ่ลต่อคุ์ณภัาพข้องข้้อมิูลทุติยูภัูมิิบางข้้อมิูล 
ดั้วยู เนิ่�องจากข้้อมิูลท้�มิาจากการใช้้เทค์นิิค์การสุ่มิกลุ่มิตัวอยู่างแบบ
เจาะจงและเทค์นิิค์การสุ่มิกลุ่มิตัวอยู่างโดัยูไมิ่ใช้้ค์วามินิ่าจะเป็นิต่างๆ 
ห้มิายูค์วามิว่าข้้อมูิลท้�ไดั้จากกลุ่มิตัวอยู่างดัังกล่าวไมิ่สามิารถุเป็นิ 
ตัวแทนิข้องประช้ากรท้�กำลังกล่าวถุึงอยูู่นิ้�ไดั้ในิกรณ้อ่�นิๆ นิอกจากนิ้�  
ค์่าค์วามิแปรปรวนิในิระเบ้ยูบวิธ้การเก็บข้้อมิูลและค์ำนิิยูามิข้องการ 
ใช้้อินิเทอร์เน็ิตเป็นิประเดั็นิท้าทายูในิการเปร้ยูบเท้ยูบข้้อมูิลแต่ละ
ประเทศ

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/SYB-2563/files/assets/basic-html/index.html#4
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/SYB-2563/files/assets/basic-html/index.html#4
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/SYB-2563/files/assets/basic-html/index.html#4
https://data.unicef.org/resources/state-of-the-worlds-children-2019/
https://population.un.org/wup/Download/Files/WUP2018-F01-Total_Urban_Rural.xls%22%20/
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=TH&view=chart


อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต
2563: 78%

28
 

95%

14–15

16–17

เด็กหญิง

เด็กชาย

ชนบท

รวม

เมือง

97%

98%

93%

92%

94%
12–13

88%

96%

อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต 
ป 2563 ในกลุมอายุ 12-17 ป 

จํานวน = 1,334 ครัวเรือน

อุปกรณท่ีกลุมอายุ 12-17 ป 
ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต
มากท่ีสุด*

จํานวนเด็กท่ีใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

94%

การใชอินเทอรเน็ต
ในกลุมผูปกครองเด็ก
และผูดูแลเด็กของเด็กท่ีใช

อินเทอรเน็ต 

จํานวนผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กท่ีใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

ขอมูล Disrupting Harm ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร

*คําถามแบบเลือกตอบ

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

ภาษา

ไทย ภาษาราชการ: ไทย27

78%

96%
โทรศัพทมือถือ

15%5%

อัตราสวนความยากจน 2561: 
9.9%

26

9.9%

9.9% (2018)26 

Official language: Thai27

Internet penetration rate 78% (2020)28
2020 internet penetration rates among 12–17-year-olds (Disrupting 
Harm data) Total: 94% 12–13: 88% 14–15: 97% 16–17: 98% Boys: 93% Girls: 
95% Rural: 92% Urban: 96% n = 1,334 households.

26. ธนิาค์ารโลก (ไมิ่ระบุ) ฐานิข้้อมิูล ค์วามิยูากจนิ & ค์วามิเสมิอภัาค์

27. กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ, สำนิักงานิสถุิติแห้่งช้าติ (2563) รายูงานิสถุิติรายูปีประเทศไทยู 2563

28. สห้ภัาพโทรค์มินิาค์มิสากล (2563) ข้้อมิูลไอซ้ท้ประเทศ: เปอร์เซ็นิต์ข้องผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต

Internet use among caregivers of internet-using children  
(Disrupting Harm data). 94%
n = 967 caregivers of internet-using children.
Most popular device to access the internet among 12–17-year-olds  
(Disrupting Harm data) Mobile: 96% Computer: 15% Tablet: 5%  
n = 967 internet-using children.
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http://povertydata.worldbank.org/poverty/home
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/SYB-2563/files/assets/basic-html/index.html#4
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/July/PercentIndividualsUsingInternet.xlsx


สถานท่ีท่ีกลุมอายุ 12-17 ป ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด*

จํานวนเด็กท่ีใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

ท่ีมา: จากการศึกษา Disrupting Harm ในเด็กอายุ 12-17 ป ในประเทศไทยท่ีใชอินเทอรเน็ต จํานวน = 967 คน 

ความถ่ีของการใชอินเทอรเน็ตในกลุมอายุ 12-17 ป 

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

*คําถามแบบเลือกตอบ

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

ความถ่ีของการใชอินเทอรเน็ตในกลุม
ผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็ก

จํานวนผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กท่ีใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

100%
บาน

85%
โรงเรียน

58% 71% 74%

6%

5%

ไมเคยใช

นอยกวาเดือนละคร้ัง 1%

ใชอยางนอยทุกเดือน 1%

ใชอยางนอยทุกสัปดาห

ใชอยางนอยวันละคร้ัง86%

ไมยินดีท่ีจะบอก 0.1%

อยางนอยทุกสัปดาห 0.9%

อยางนอยทุกเดือน 0.3%
วันละคร้ัง หรือมากกวา

99%

รานอินเทอรเน็ต  หางสรรพสินคา         อ่ืนๆ
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เด็กท่ีใชส่ือสังคมออนไลนทุกสัปดาห

เด็กท่ีใชระบบสงขอความทันที
หรือแชททุกสัปดาห

จํานวนเด็กท่ีใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

จํานวนผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กท่ีใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

ดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที (ไอทียู) 
2560

ลํา
ดับ

ทั่ว
ไป

78/176

10/3430

ดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอรของโลก 2561

31

เอ
เชี

ย-
แป

ซิฟ
ค

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

เด็
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ญิ
ง

เด็
กช

าย

16
–1

7

14
–1

5

12
–1

3

รว
ม

94% 89% 95% 98% 92% 96%

โล
ก

35/1757/3832

เอ
เชี

ย-
แป

ซิฟ
ค

รว
ม

เด็
กห

ญิ
ง

เด็
กช

าย

16
–1

7

14
–1

5

12
–1

3
94% 87% 96% 98% 90% 97%

สวนแบงการตลาดของ
สมาชิกเครือขายโทรศัพทมือถือ
(ขอมูลของไตรมาสท่ีสาม ป 2562)

แอดวานซ 

อินโฟร เซอรวิส (AIS)

44%

ทรู (True)

31.8%

ดีแทค ภายใต

การดําเนินงานของ

กลุมทุนนอรเวย (DTAC)

21.6%29
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Market shares in mobile subscriptions 
As of the third quarter of 2019:
Advanced Info Service (AIS): 44% 
TRUE: 31.8%
Norwegian controlled DTAC: 21.6%29

29. สำนิักงานิค์ณะกรรมิการกิจการกระจายูเส้ยูง กิจการโทรทัศนิ์ และกิจการโทรค์มินิาค์มิแห้่งช้าติ (2562) รายูงานิสภัาพตลาดัโทรค์มินิาค์มิ ประจำไตรมิาสท้� 4 ปี 2562 

30. สห้ภัาพโทรค์มินิาค์มิสากล (2560)  ดััช้นิ้การพัฒนิาไอซ้ท้ ปี 2560

31. ดััช้นิ้ช้้�วัดัระดัับข้องการพัฒนิาการรักษาค์วามิมิั�นิค์งปลอดัภััยูทางไซเบอร์ข้องแต่ละประเทศวัดัค์วามิมิุ่งมิั�นิข้องแต่ละประเทศในิการรักษาค์วามิมิั�นิค์งปลอดัภััยูทางไซเบอร์ โดัยูพิจารณาจากการดัำเนิินิ
มิาตรการทางกฎห้มิายู และมิาตราการทางเทค์นิิค์ และมิาตราการดั้านิโค์รงสร้างองค์์กรเพ่�อส่งเสริมิค์วามิร่วมิมิ่อสากลและส่งเสริมิค์วามิปลอดัภััยูทางไซเบอร์

32. สห้ภัาพโทรค์มินิาค์มิสากล (2562) รายูงานิค์วามิมิั�นิค์งปลอดัภััยูทางไซเบอร์ข้องโลก (จ้ซ้ไอ) ปี 2561

ICT Development Index Ranking (ITU) 2017: 
General ranking: 78/176
Asia-Pacific: 10/3430
Global Cybersecurity Index Ranking 31 2018: 
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ภัาพรวมิข้องกฎหมิายแลัะนโยบาย 

กฎห้มิายูห้ลกัท้�ใช้้ลงโทษการกระทำผ่ดิัเก้�ยูวกบัการแสวงห้าประโยูช้น์ิ 
ทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิในิประเทศไทยู 
ค์อ่ประมิวลกฎห้มิายูอาญา (พ.ศ. 2499)33 แม้ิจะมิก้ารบงัค์บัใช้้แต่ยูงั 
ค์่อนิข้้างจำกัดั นิอกจากนิ้� ยูังมิ้บทบัญญัติท้�เก้�ยูวข้้องไดั้ถุูกบรรจุไว้ในิ
พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองเดั็ก (พ.ศ.2546)34 พระราช้บัญญัติป้องกันิ
และปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์ (พ.ศ. 2551)35 และพระราช้บัญญัติว่า
ดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์ (พ.ศ. 2550)36

ประมิวลกฎห้มิายูอาญาข้องไทยูกำห้นิดัค์ำนิยิูามิข้องส่�อการล่วงละเมิดิั 
ทางเพศต่อเดั็กไว้ค์่อนิข้้างค์รอบค์ลุมิ37 และลงโทษการกระทำบาง
อยู่างท้�เก้�ยูวข้้อง38 รวมิทั�งกำห้นิดัให้้ส่�อลามิกอนิาจารทั�วๆ ไป
เป็นิสิ�งผิ่ดักฎห้มิายู39 ดัังนิั�นิ บทบัญญัติบางบทท้�ค์รอบค์ลุมิถุึงส่�อ
ลามิกอนิาจารโดัยูทั�วไป อาจค์รอบค์ลุมิถุึงส่�อลามิกอนิาจารเดั็กดั้วยู

พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองเดั็กลงโทษการกระทำท้�เป็นิการบังค์ับ ขู้่เข้็ญ 
ช้ักจูง ยุูยูง ส่งเสริมิ ห้ร่อยูินิยูอมิให้้เดั็กแสดังห้ร่อกระทำการอันิมิ้
ลักษณะลามิกอนิาจาร ไมิ่ว่าจะเป็นิเพ่�อวัตถุุประสงค์์ใดัก็ตามิ40  
อยู่างไรก็ตามิ พระราช้บัญญัติค์ุ ้มิค์รองเดั็กมิิไดั้ระบุอยู่างช้ัดัเจนิ
ว่าการกระทำดัังกล่าวน้ิ�ห้มิายูรวมิถุึงการ “แสดัง” ซึ�งเผ่ยูแพร่ทาง
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1. การออนไลัน์ข้องเด็ก 
ในประเทศไทย
ประเด็นสำคัญหลัักท่�เน้นในชุดเอกสารรายงานข้อง Disrupting Harm คือการนำเสนอ
มิุมิมิองข้องเด็กแลัะผูู้้รับผู้ิดชอบเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศตื่อเด็กโดยใช้เทคโนโลัย่ดิจิทัลั ซึ่้�งการพิจารณ์าประเด็นดังกลั่าวในบริบทข้องการ
ใช้อินเทอร์เน็ตืข้องเด็กท่�กว้างข้้�น เป็นสิ�งสำคัญยิ�งท่�จะช่วยให้เกิดความิเข้้าใจมิากข้้�น 
เก่�ยวกบัการกระทำผู้ดิท่�เก่�ยวข้อ้งกบัการแสวงหาประโยชนท์างเพศแลัะการลัว่งลัะเมิดิทาง
เพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ในประเทศไทย ดังนั�น บทแรกข้องรายงานฉบับน่�จ้งนำเสนอภัาพ
รวมิโดยย่อเก่�ยวกับการเข้้าถ้ึงอินเทอร์เน็ตืแลัะกิจกรรมิออนไลัน์ข้องเด็กอายุระหว่าง 
12-17 ปี หลัังจากนั�นจะอธ์ิบายถึ้งการเกิดข้้�นข้องกิจกรรมิออนไลัน์ท่�มิ่ความิเส่�ยงมิากข้้�น 
รวมิทั�งมิุมิมิองข้องเด็กแลัะผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็กตื่อความิเส่�ยงดังกลั่าว
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1.1 การเข้้าถึ้งอินเทอร์เน็ตืแลัะอุปสรรค

ข้้อมิูลจากกลุ่มิตัวอยู่างในิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting 
Harm พบว่า ในิช้่วง 3 เดั่อนิ45,46 ท้�ผ่่านิมิาเดั็กอายูุ 12-17 ปี ในิ
ประเทศไทยูเก่อบทั�งห้มิดัเป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต (94%) ทั�งนิ้� ค์วามิ 
แตกต่างทางเพศห้ร่อระดัับข้องค์วามิเป็นิเมิ่องไมิ่มิ้อิทธิพลต่อการเล่อก 
ใช้้เค์ร่�องมิอ่ดัจิทิลั (ดัขู้้อมิลูรปูภัาพเร่�องการใช้้อินิเทอร์เน็ิตในิประเทศไทยู) 
เกอ่บทั�งห้มิดัข้องกลุม่ิเด็ักท้�เป็นิผู่ใ้ช้้อนิิเทอร์เนิต็จะออนิไลน์ิทกุวนัิ (99%) 
โดัยูการเข้้าถุึงอินิเทอร์เนิ็ตและค์วามิถุ้�ในิการใช้้อินิเทอร์เนิ็ต ไมิ่ข้ึ�นิอยูู่กับ
ค์วามิแตกต่างทางอายูุ ทางเพศ และค์วามิเป็นิเมิ่อง 

45. ข้ณะท้�ดัำเนิินิงานิเทค์นิิค์การเดัินิแบบสุ่มิเพ่�อค์ัดักรองเดั็กท้�จะเป็นิกลุ่มิตัวอยู่างในิงานิสำรวจห้ลักนิั�นิ เราไดั้เก็บข้้อมิูลจากค์รัวเร่อนิทุกค์รัวเร่อนิท้�เราเข้้าไปติดัต่อเก้�ยูวกับจำนิวนิเดั็กอายูุ 12-17 ปี ในิค์รัวเร่อนิ 
เพศและอายูุข้องเดั็ก และเดั็กใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิช้่วงสามิเดั่อนิท้�ผ่่านิมิาห้ร่อไมิ่ ซึ�งข้้อมิูลดัังกล่าวเป็นิพ่�นิฐานิการประเมิินิอัตราการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตข้องเดั็กอายูุ 12-17 ปี ทั�งห้มิดัในิประเทศไทยู จำนิวนิ 1,334 ค์รัว
เร่อนิ

46. ค์ำถุามิท้�ใช้้ในิการตัดัสินิใจว่าเดั็กค์่อผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตห้ร่อไมิ่ ค์่อ ในิช้่วงสามิเดั่อนิท้�ผ่่านิมิานิ้องไดั้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตห้ร่อไมิ่? ซึ�งการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตรวมิถุึงการใช้้โทรศัพท์มิ่อถุ่อ แท็บแล็ต ห้ร่อค์อมิพิวเตอร์เพ่�อส่ง
ห้ร่อรับข้้อค์วามิ ใช้้แอป เช้่นิ เฟช้บุ�ก วอตส์แอป ห้ร่ออินิสตาร์แกรมิ ส่งอ้เมิล์ ส่บค์้นิ (browse) แช้ทกับเพ่�อนิและค์รอบค์รัว, อัพโห้ลดัห้ร่อดัาวนิ์โห้ลดัข้้อมิูล, ห้ร่อกิจกรรมิอ่�นิๆ ท้�ปกตินิ้องทำบนิอินิเทอร์เนิ็ต

จากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิพบว่าในิกลุ่มิผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลข้องเดั็ก
ท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เน็ิต มิ้เพ้ยูงร้อยูละ 6 ท้�ไมิ่เค์ยูออนิไลนิ์ ซึ�งค์วามิถุ้�ในิ
การออนิไลนิ์ข้องผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดัูแลเดั็กเห้ล่านิ้�ค์ล้ายูค์ลึงกับเดั็กท้�
พวกเข้าดัูแล ค่์อ ร้อยูละ 86 ระบุว่าพวกเข้าใช้้อินิเทอร์เนิ็ตอยู่างนิ้อยู
สัปดัาห้์ละห้นึิ�งค์รั�ง (ดูัรูปภัาพท้� 3) อยู่างไรก็ตามิ มิ้ค์วามิแตกต่างเร่�อง
การใช้้ดัิจิทัลอยู่างช้ัดัเจนิระห้ว่างผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดัูแลเดั็กท้�อายูุนิ้อยู
และอายูมุิาก ค์อ่ผู่ป้กค์รองและผู่ด้ัแูลเดัก็ท้�อายูนุ้ิอยูกว่า 29 ปี มิแ้นิวโน้ิมิ 
ออนิไลนิ์วันิละห้นิึ�งค์รั�งห้ร่อมิากกว่านิั�นิเป็นิสองเท่าข้องผู่้ปกค์รองและ 
ผู่้ดัูแลเดั็กท้�อายูุ 50 ปี ห้ร่อมิากกว่า

รูปภัาพ 3: ความิถึ่�ในการใช้อินเทอร์เน็ตืข้องผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็ก
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ท่ีมา: ผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย. จํานวน = 967 คน
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1.1 การเข้้าถึ้งอินเทอร์เน็ตืแลัะอุปสรรค
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ท่ีมา: เด็กท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน
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รูปภัาพ 4: อุปสรรคในการเข้้าถึ้งอินเทอร์เน็ตืข้องเด็กท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื ข้้อมิูลัตืามิอายุข้องเด็ก

ในิกลุ่มิเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต สมิาร์ทโฟนิเป็นิเค์ร่�องมิ่อสำห้รับ
ออนิไลนิ์ท้�เป็นิท้�นิิยูมิอยู่างมิาก (96%) โดัยูไมิ่มิ้ค์วามิแตกต่างดั้านิอายูุ
และเพศ นิอกจากนิ้� ร้อยูละ 15 ข้องเดั็กใช้้ค์อมิพิวเตอร์ในิการออนิไลนิ์ 
และร้อยูละ 5 ใช้้แท็บแล็ต อนิึ�ง ในิกลุ่มิเดั็ก 928 ค์นิ ในิประเทศไทยูท้�
ใช้้สมิาร์ทโฟนิในิการออนิไลนิ์ไมิ่นิิยูมิใช้้สมิาร์ทโฟนิร่วมิกับผู่้อ่�นิ เพราะ
ส่วนิให้ญ่มิ้สมิาร์ทโฟนิเป็นิข้องตัวเอง (92%) เด็ักท้�อายูุ 16-17 ปี  
มิ้แนิวโนิ้มิใช้้สมิาร์ทโฟนิข้องตัวเอง (98%) เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กท้�อายูุ
นิ้อยูกว่า (อายูุ 14-15 ปี: 94%; อายูุ 12-13 ปี: 83%) ร้อยูละ 15 ข้อง
เดั็กอายูุ 12-13 ปี ใช้้สมิาร์ทโฟนิร่วมิกับผู่้ดัูแลพวกเข้า เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบ
กับร้อยูละ 3 ในิเดั็กอายูุ 14-15 ปี และร้อยูละ 1 ในิเดั็กอายูุ 16 และ 
17 ปี ทั�งนิ้� เดั็กช้ายูและเดั็กห้ญิงมิ้สมิาร์ทโฟนิเป็นิข้องตัวเองเท่าๆ กันิ

เดั็กผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยูส่วนิให้ญ่ (55%) ระบุว่าพวกเข้า
สามิารถุเข้้าถุึงอินิเทอร์เนิ็ตในิเวลาท้�ต้องการห้ร่อจำเป็นิต้องใช้้ ทั�งนิ้�  
เดั็กโตมิ้แนิวโนิ้มิเข้้าถุึงอินิเทอร์เนิ็ตโดัยูไมิ่มิ้อุปสรรค์มิากกว่าเดั็กท้�อายูุ
นิ้อยูกว่ามิาก (ดัูรูปภัาพท้� 4)

อุปสรรค์ส่วนิให้ญ่ท้�พบในิการเข้้าถุึงอินิเทอร์เนิ็ตในิกลุ่มิตัวอยู่างเดั็กท้�
เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตค์่อลักษณะการปฏิิสัมิพันิธ์ เช้่นิ ผู่้ปกค์รองเดั็กห้ร่อ
ค์รูไมิ่อนิุญาตให้้เดั็กออนิไลนิ์ (16% และ 20% ตามิลำดัับ) 
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กิจกรรมิออนไลัน์ท่�เป็นท่�นิยมิมิากท่�สุดในกลัุ่มิเด็กท่�ใช้งานอินเทอร์เน็ตืในประเทศไทยคือกิจกรรมิบันเทิง หรือกิจกรรมิ
ทางสังคมิ เด็กเกือบทั�งหมิดท่�เข้้าร่วมิการสำรวจครั�งน่�ดูว่ด่โอออนไลัน์ แลัะใช้สื�อสังคมิออนไลัน์ หรือแชตืทุกสัปดาห์  
เด็กเข้้าร่วมิกิจกรรมิทางการศ้กษาแลัะการสืบค้นอย่างหลัากหลัาย ดังท่�ได้แสดงข้้อมิูลัไว้ในตืาราง เช่น การออนไลัน์เพื�อ
ทำการบ้านท่�ได้รับมิอบหมิายจากโรงเร่ยน หรือการใช้อินเทอร์เน็ตืเพื�อเร่ยนรู้สิ�งใหมิ่ เป็นตื้น อย่างไรก็ตืามิ การจำแนก
เหลั่าน่�ไมิ่ได้หมิายถึ้งว่าเหตืุการณ์์เหลั่าน่�ไมิ่สามิารถึเกิดข้้�นพร้อมิกันได้ ยกตืัวอย่างเช่น เด็กคนหน้�งสามิารถึออนไลัน์เพื�อ
ดูว่ด่โอสำหรับทำการบ้านท่�ได้รับมิอบหมิายจากโรงเร่ยน จากตืารางท่� 5 ด้านลั่างน่� จะทำให้เข้้าใจมิากข้้�นเก่�ยวกับการ 
ใช้อินเทอร์เน็ตืข้องเด็กอายุ 12-17 ปี ในประเทศไทยแลัะกิจกรรมิตื่างๆ ท่�พวกเข้าชอบ

โดัยูส่วนิให้ญ่ เดั็กท้�อายูุมิากกว่ามิ้แนิวโนิ้มิท้�จะเข้้าร่วมิกิจกรรมิออนิไลนิ์
ท้�พวกเข้าไดั้พบเห็้นิมิากกว่าเดั็กท้�อายูุนิ้อยูกว่า แต่มิ้ข้้อยูกเว้นิค่์อเกมิ
ออนิไลนิ์ ซึ�งเป็นิท้�นิิยูมิอยู่างมิากในิห้มิู่เดั็กอายูุ 12-15 ปี ทั�งนิ้�อายุูท้� 
แตกต่างไมิ่มิ้อิทธิพลต่อการเข้้าร่วมิกิจกรรมิออนิไลนิ์ดัังต่อไปนิ้�: การใช้้
ส่�อสังค์มิออนิไลนิ์, การทำการบ้านิท้�ไดั้รับมิอบห้มิายูจากโรงเร้ยูนิ, การ
ส่บค์้นิข้้อมิูลเก้�ยูวกับกิจกรรมิพิเศษห้ร่ออ้เว้นิท์ข้องชุ้มิช้นิต่างๆ 

ดัังท้�ไดั้แสดังไว้ในิรูปภัาพท้� 5 เดั็กห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิร่วมิกิจกรรมิออนิไลนิ์
ส่วนิให้ญ่ทุกสัปดัาห้์เช้่นิเดั้ยูวกับเดั็กช้ายู อยู่างไรก็ตามิ ข้้อแตกต่างท้�
สังเกตไดั้ค์่อ การติดัตามิผู่้มิ้ช้่�อเส้ยูงทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์, แสวงห้าการ
สนิับสนิุนิทางอารมิณ์ และการส่บค์้นิข้้อมิูลเก้�ยูวกับงานิให้มิ่ห้ร่อโอกาส
ทางการศึกษา ซึ�งเดั็กห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิเข้้าร่วมิกิจกรรมิเห้ล่านิ้�ทุกสัปดัาห้์
เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กช้ายู นิอกจากนิ้� เกมิออนิไลนิ์เป็นิกิจกรรมิเดั้ยูว 
ท้�เดั็กช้ายูมิ้แนิวโนิ้มิเข้้าร่วมิกิจกรรมิมิากกว่า โดัยูมิักเข้้าร่วมิทุกสัปดัาห้์
เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กห้ญิง

1.2 กิจกรรมิออนไลัน์ข้องเด็ก

รูปภัาพ 5: กิจกรรมิท่�เด็กเข้้าร่วมิทางออนไลัน์อย่างน้อยหน้�งครั�งตื่อสัปดาห์

กิจกรรมิออนไลัน์ข้องเด็ก Total 12–13 14–15 16–17 เด็กชาย เด็กหญิง

ดูว่ด่โอ 96% 94% 97% 98% 96% 97%

ใช้สื�อสังคมิออนไลัน์ 94% 89% 95% 98% 92% 96%

ใช้ส่งข้้อความิแบบทันท่ [หรือแชท] 94% 87% 96% 98% 90% 97%

ทำการบ้านท่�ได้รับมิอบหมิายจากโรงเร่ยน 89% 89% 93% 87% 88% 90%

ดูถึ่ายทอดสด 87% 81% 87% 91% 82% 91%

คุยกับครอบครัวหรือเพื�อนท่�อยู่ห่างไกลักัน 84% 76% 84% 91% 80% 87%

สืบค้นข้้อมิูลัใหมิ่ 84% 78% 89% 84% 80% 87%

เลั่นเกมิออนไลัน์ 81% 84% 84% 75% 89% 75%

ดูข้่าว 77% 65% 83% 81% 73% 79%

ตืิดตืามิผูู้้มิ่ชื�อเส่ยงแลัะบุคคลัสาธ์ารณ์ะทางสื�อสังคมิออนไลัน์ 73% 68% 80% 70% 62% 81%

ค้นหาท่�พ้�งพิงทางอารมิณ์์ 58% 52% 66% 54% 50% 63%

สืบค้นข้้อมิูลัใหมิ่ๆ เก่�ยวกับงานหรือโอกาสทางการศ้กษา 57% 48% 60% 60% 50% 61%

ค้นหาข้้อมิูลัเก่�ยวกับสุข้ภัาพ 54% 43% 59% 58% 47% 58%

เข้้าร่วมิในสถึานท่� [ออนไลัน์] ท่�ผูู้้คนแลักเปลั่�ยนความิสนใจข้องตืน 45% 40% 52% 43% 39% 49%

ผู้ลัิตืว่ด่โอหรือเพลังข้องตืน 44% 39% 51% 42% 38% 49%

ค้นหาข้้อมิูลัหรือกิจกรรมิพิเศษ [อ่เว้นท์] ท่�จัดข้้�นในพื�นท่�ท่�ใกลั้เค่ยง 42% 41% 45% 40% 36% 47%

อภัิปรายปัญหาทางสังคมิหรือการเมิือง 37% 32% 42% 38% 34% 40%

สร้างบลั็อคหรือเว็ปไซึ่ตื์ 30% 26% 35% 29% 25% 34%

ท้�มิา: เดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต อายูุ 12-17 ปี ในิประเทศไทยู จำนิวนิ = 967 ค์นิ
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1.3 มิุมิมิองแลัะประสบการณ์์เก่�ยวกับกิจกรรมิออนไลัน์ท่�มิ่ความิเส่�ยง

บ่อยครั�งท่�การอภัปิรายเก่�ยวกบัความิเส่�ยงทางออนไลัน์ข้องเดก็มิกัมิาจากมิมุิมิองข้องผูู้ใ้หญ่ ดังนั�น เพื�อให้เกิดความิเข้้าใจ 
ในมุิมิมิองข้องเด็ก เด็กแลัะผูู้้ดูแลัพวกเข้าได้ถูึกถึามิเก่�ยวกับการมิ่ส่วนร่วมิแลัะการรับรู้ถ้ึงกิจกรรมิออนไลัน์ตื่างๆ ท่�มิ่
ความิเส่�ยง

1.3.1 การตืิดตื่อกับคนแปลักหน้าทางออนไลัน์แลัะทางกายภัาพ 

มิุมิมิองเก่�ยวกับความิเส่�ยง
เดั็กและผู่้ดัูแลมิ้มิุมิมิองเก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูงข้องพฤติกรรมิออนิไลนิ์ห้ลายู
รปูแบบท้�สอดัค์ล้องกนัิอยู่างมิาก เช่้นิ เด็ักส่วนิให้ญ่ (84%) และผู่ป้กค์รอง 
และผู่้ดัูแลเด็ัก (92%) ระบุว่าการพูดัค์ุยูกับบุค์ค์ลบนิอินิเทอร์เนิ็ต ซึ�ง
พวกเข้าไมิ่เค์ยูรู้จักมิาก่อนิเป็นิสิ�งท้� ‘ค์่อนิข้้างเส้�ยูง’ ห้ร่อ ‘เส้�ยูงมิาก’ 
สำห้รับเดั็ก ทั�งนิ้�ค์วามิแตกต่างทางเพศข้องเด็ัก และผู่้ปกค์รองและ 
ผู่้ดัูแลเดั็กไมิ่มิ้อิทธิพลต่อมิุมิมิองดัังกล่าว ในิข้ณะท้�ค์วามิแตกต่างทาง
อายูุมิ้อิทธิพลเล็กนิ้อยูต่อมิุมิมิองดัังกล่าว นิั�นิค์่อมิุมิมิองข้องเดั็กกลุ่มิท้�
อายูุนิ้อยูท้�สุดัมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะไมิ่ค์ิดัว่าการพูดัค์ุยูกับบุค์ค์ลบนิอินิเทอร์เนิ็ต
ท้�พวกเข้าไมิ่เค์ยูรู้จักมิาก่อนิเป็นิสิ�งท้� ‘เส้�ยูงมิาก’ เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็ก
ท้�อายูุมิากกว่า (อายูุ 12-13 ปี: 57%; อายูุ 14-15 ปี: 65%; อายูุ 16-17 
ปี: 66%) ผู่ป้กค์รองเด็ักและผู่ด้ัแูลเด็ักท้�อายูมุิากกว่า 50 ปี มิแ้นิวโน้ิมิในิ
การมิองกิจกรรมิดัังกล่าวว่าเส้�ยูงนิิดัห้นิ่อยูห้ร่อเส้�ยูงมิาก (90%) เมิ่�อ
เปร้ยูบเท้ยูบกับผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดัูแลเดั็กท้�อายูุ 29 ปี และนิ้อยูกว่า 
(82%)

แมิ้ว่ากลุ่มิผู่้ปกค์รองเดั็กและเดั็กท้�เข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิมิ้
ค์วามิเห้็นิพ้องต้องกันิอยู่างมิากว่า การสนิทนิากับบุค์ค์ลท้�ตนิไมิ่รู้จักมิา
ก่อนิเป็นิค์วามิเส้�ยูง แต่มิากกว่าค์รึ�งห้นิึ�งข้องเด็ักท้�เข้้าร่วมิการสำรวจ 
ระบุว่า ในิปีท้�ผ่่านิมิาพวกเข้าไดั้เพิ�มิบุค์ค์ลท้�ตนิไมิ่เค์ยูรู้จักมิาก่อนิเข้้าในิ
รายูการผู่้ติดัต่อข้องพวกเข้า

การเปิดเผู้ยข้้อมิูลัส่วนตืัว 
ผู่้เข้้าร่วมิการสำรวจส่วนิให้ญ่ – ร้อยูละ 86 ข้องเดั็กอายูุ 12-17 ปี ท้�เป็นิ
ผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต และ ร้อยูละ 93 ข้องผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดัูแลเดั็ก ระบุ
ว่าการท้�เดั็กเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลส่วนิตัว (เช้่นิ ช้่�อ ท้�อยูู่ ห้ร่อเบอร์โทรศัพท์) กับ
บุค์ค์ลท้�ตนิไมิ่เค์ยูพบห้นิ้าเป็นิค์วามิ ‘เส้�ยูงเล็กนิ้อยู’ ห้ร่อ ‘เส้�ยูงมิาก’ 
แมิ้ว่าค์วามิแตกต่างทางเพศไมิ่มิ้อิทธิพลต่อมุิมิมิองดัังกล่าว เด็ักท้�อายูุ
มิากกว่ามิ้แนิวโนิ้มิท้�จะมิองว่าการกระทำดัังกล่าวเป็นิค์วามิเส้�ยูงมิาก
สำห้รับเดั็ก เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กท้�อายูุนิ้อยูกว่า (อายูุ 12-13 ปี: 
51%; อายูุ 14-15 ปี: ร้อยูละ 57%; อายูุ 16-17 ปี: 65%) อนิึ�ง สำห้รับ
ผู่้ปกค์รองเดั็กและผู่้ดูัแลเดั็ก ค์วามิแตกต่างทางอายุูไมิ่มิ้อิทธิพลต่อมุิมิ
มิองข้องพวกเข้า

แมิ้ว่าเดั็กส่วนิให้ญ่ระบุว่าการเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลส่วนิตัวข้องพวกเข้ากับบุค์ค์ล
ท้�พวกเข้าไมิ่เค์ยูรู้จักแบบตัวต่อตัว (ในิท้�นิ้�ห้มิายูถุึงบุค์ค์ลแปลกห้นิ้าทาง
ออนิไลนิ์) เป็นิค์วามิเส้�ยูง อยู่างไรก็ตามิ ข้้อมิูลไดั้บ่งช้้�ว่าเก่อบค์รึ�งห้นิึ�ง
ข้องเดั็กท้�ใช้้งานิอินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยูไดั้เปิดัเผ่ยูข้้อมิูลส่วนิตัวแก่
บุค์ค์ลแปลกห้นิ้าทางออนิไลนิ์ในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 38 ข้องเดั็กระบุว่า
บางค์รั�งพวกเข้าเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลส่วนิตัวข้องพวกเข้าทางออนิไลนิ์แก่บุค์ค์ล  
ท้�พวกเข้าไมิ่เค์ยูพบห้นิ้า และร้อยูละ 9 ระบุว่าพวกเข้ากระทำสิ�งดัังกล่าว
บ่อยูๆ เดัก็ท้�อายูมุิากกว่าม้ิแนิวโน้ิมิท้�จะเปิดัเผ่ยูข้้อมิลูส่วนิตัวทางออนิไลน์ิ 
แก่บุค์ค์ลท้�พวกเข้าไมิ่เค์ยูพบห้นิ้ามิาก่อนิ (อายูุ 12-13 ปี: 36%; อายูุ 
14-15 ปี: 51%; อายูุ 16-17 ปี: 53%) ค์วามิแตกต่างทางเพศไมิ่ม้ิ
อิทธิพลต่อการกระทำดัังกล่าวข้องเดั็ก 

รูปภัาพ 6: การประเมิินความิเส่�ยงข้องเด็กในการสนทนาออนไลัน์กับบุคคลัแปลักหน้า เท่ยบกับเด็กท่�เพิ�มิบุคคลัแปลัก
หน้าเข้้าในรายชื�อเพื�อนข้องเข้าในปีท่�ผู้่านมิา

การสนทนากับบุคคลท่ีไมเคยพบหนากันมากอน
ทางอินเทอรเน็ต

รอยละ 63 ของเด็กระบุวา
การกระทําดังกลาว ‘เส่ียงมาก’ 
สําหรับเด็กท่ีอายุเทาพวกเขา

ฉันไดเพ่ิมคนท่ีฉันไมเคยเจอหนากันในรายการเพ่ือน
ของฉันหรือรายช่ือผูติดตอของฉัน

รอยละ 54 ของเด็กระบุวา
ไดกระทําส่ิงดังกลาวในปท่ี
ผานมา

ท่ีมา: เด็กท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

63% 54%
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การพบปะแบบตืัวตื่อตืัวหลัังการมิ่ปฏิิสัมิพันธ์์ทางออนไลัน์
สัดัส่วนิท้�ใกล้เค์้ยูงกันิข้องเดั็ก (87%) และผู่้ปกค์รองเดั็ก (93%) ระบุว่า 
การพบปะกับ ‘บุค์ค์ลแปลกห้นิ้าทางออนิไลนิ์’47 เป็นิค์วามิเส้�ยูงสำห้รับ
เดั็ก เดั็กท้�อายูุมิากกว่ามิ้แนิวโนิ้มิท้�จะระบุว่าการพบปะดัังกล่าวมิ้ค์วามิ 
‘เส้�ยูงมิาก’ เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กอายูุนิ้อยูท้�สุดัท้�เข้้าร่วมิการสำรวจ 
(อายูุ 12-13 ปี: 60%; อายูุ 14-15 ปี: 69%; อายูุ 16-17 ปี: 75%) ผู่้
ปกค์รองเดั็กและผู่้ดัูแลเดั็กในิทุกกลุ่มิอายูุมิ้มิุมิมิองท้�มิ้แนิวโนิ้มิสอดัค์ล้อง
กนัิว่า การพบปะกับบุค์ค์ลท้�รูจ้กักนัิค์รั�งแรกทางออนิไลน์ิมิค้์วามิเส้�ยูงมิาก

47. เดั็กถุูกถุามิว่า: “ในิปีท้�ผ่่านิมิา นิ้องเค์ยูพบกับใค์รบางค์นิแบบตัวต่อตัว โดัยูค์นินิั�นิเป็นิผู่้ท้�นิ้องรู้จักเป็นิค์รั�งแรกทางอินิเทอร์เนิ็ตไห้มิ?”

เนิ่�องจากรับรู้ถุึงค์วามิเส้�ยูงสูงต่อการพบปะค์นิแปลกห้นิ้าทางออนิไลนิ์
แบบตัวต่อตัว จึงอาจไมิ่ใช้่เร่�องนิ่าแปลกใจว่ามิ้เดั็กจำนิวนินิ้อยู (10%)  
มิ้ส่วนิร่วมิในิกิจกรรมิดัังกล่าวในิช้่วงปีท้�ผ่่านิมิา ค์วามิแตกต่างทางเพศ
ไมิ่มิ้อิทธิพลต่อการกระทำดัังกล่าว แต่เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกลุ่มิอายูุ พบว่า
เดั็กโตพบกับบุค์ค์ลแปลกห้นิ้าทางออนิไลนิ์แบบตัวต่อตัวในิสัดัส่วนิท้� 
สูงกว่าเด็ักท้�อายูุนิ้อยู (อายุู 12-13 ปี: 7%; อายูุ 14-15 ปี: 8%; อายูุ 
16-17 ปี: 15%)

58%
รอยละ 58 ของเด็กระบุวา 
การกระทําดังกลาว เปนการ
กระทําท่ี ‘เส่ียงมาก’ สําหรับ 
เด็กท่ีอายุเทาพวกเขา

ฉันไดสงขอมูลสวนตัวของฉัน (เชน ช่ือ ท่ีอยู หรือเบอร
โทรศัพท) ใหแกบุคคลท่ีฉันไมเคยพบเจอหนาตามากอน

47%

รอยละ 47 ของเด็กระบุวาได
กระทําส่ิงดังกลาวในปท่ีผานมา

การเปดเผยขอมูลสวนตัวของเด็ก (เชน ช่ือ ท่ีอยู หรือเบอร
โทรศัพท) แกบุคคลท่ีพวกเขาไมเคยรูจักมากอน

ท่ีมา: เด็กท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

รูปภัาพ 7: การประเมิินความิเส่�ยงข้องเด็กในการเปิดเผู้ยข้้อมิูลัส่วนตืัวแก่บุคคลัแปลักหน้าทางออนไลัน์ เท่ยบกับเด็กท่�มิ่พฤตืิกรรมิ 
ดังกลั่าวในปีท่�ผู้่านมิา

68%
รอยละ 68 ของเด็กระบุวา
การกระทําดังกลาว เปนการกระทํา
ท่ี ‘เส่ียงมาก’ สําหรับเด็กท่ีอายุ
เทาพวกเขา

ในชวงปท่ีผานมา นองเคยพบปะกับใครบางคน โดยบุคคลน้ัน
เปนผูท่ีนองรูจักเปนคร้ังแรกจากอินเทอรเน็ตไหม?

10%

รอยละ 10 ของเด็กระบุวาไดกระทํา
ส่ิงดังกลาวเม่ือปท่ีผานมา

การไปพบกับบุคคลแบบตัวตอตัว โดยพวกเขารูจักกับ
บุคคลดังกลาวเปนคร้ังแรกทางออนไลน

ท่ีมา: เด็กท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

รูปภัาพ 8: การประเมิินความิเส่�ยงข้องเด็กในการพบปะกับคนแปลักหน้าทางออนไลัน์แบบตืัวตื่อตืัว เท่ยบกับเด็กซึ่้�งมิ่พฤตืิกรรมิ 
ดังกลั่าวในปีท่�ผู้่านมิา
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1.3 มิุมิมิองแลัะประสบการณ์์เก่�ยวกับกิจกรรมิออนไลัน์ท่�มิ่ความิเส่�ยง

เดั็กจำนิวนิ 98 ค์นิซึ�งไดั้พบกับบุค์ค์ลแปลกห้นิ้าแบบตัวต่อตัวห้ลังจากมิ้
ปฏิิสัมิพันิธ์ทางออนิไลนิ์ในิช้่วงปีท้�ผ่่านิมิา มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะรู้สึกในิเช้ิงบวก
เก้�ยูวกับการพบปะท้�เกิดัข้ึ�นิ (ดูัรูปภัาพท้� 9) ผ่ลงานิวิจัยูอ่�นิๆ ท้�ดัำเนิินิ
งานิมิากกว่า 30 ประเทศทั�วโลกมิ้ข้้อค์้นิพบในิลักษณะท้�ใกล้เค์้ยูงกันิ48,49

การพบปะบุค์ค์ลท้�ท่านิไมิ่รู้จักแบบตัวต่อตัวเป็นิค์รั�งแรกสามิารถุเป็นิการ
กระทำท้�ม้ิค์วามิเส้�ยูงมิาก แต่การพบกันิมิ้ห้ลายูรูปแบบมิาก เช้่นิ การ
ติดัต่อกับเดั็กกลุ่มิให้มิ่ในิชุ้มิช้นิผ่่านิทางออนิไลนิ์ในิค์รั�งแรก และพบปะ
กับเดั็กตัวต่อตัวในิโอกาสต่อมิา ห้ร่อการท้�เดั็กไปร่วมิกิจกรรมิพิเศษห้ร่อ
อ้เวนิท์แบบเป็นิกลุ่มิกับผู่้ดัูแลเด็ัก เป็นิต้นิ ประสบการณ์ข้องเดั็กส่วนิ
ให้ญ่ท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยูซึ�งไดั้พบกับบุค์ค์ลท้�พวกเข้าพบเป็นิ
ค์รั�งแรกทางออนิไลนิ์โดัยูซึ�งห้นิ้า เป็นิตัวบ่งช้้�ว่ามิ้ค์วามิเส้�ยูงต่ออันิตรายู
ค์่อนิข้้างต�ำสำห้รับเดั็ก แต่ถุ้ามิ้อันิตรายูเกิดัข้ึ�นิ อาจมิ้ค์วามิร้ายูแรงมิาก 
ค์วามิตระห้นิักข้องเดั็กและผู่้ปกค์รองเดั็กในิประเทศไทยูเก้�ยูวกับระดัับ
ค์วามิเส้�ยูงท้�เก้�ยูวข้้องกับการพบกันิในิลักษณะดัังกล่าวมิ้ค์่อนิข้้างสูง 
เนิ่�องจากการปฏิิสัมิพันิธ์กับบุค์ค์ลแปลกห้นิ้าทางออนิไลนิ์ และพบกับ
บุค์ค์ลดัังกล่าวตัวต่อตัวเป็นิกิจกรรมิท้�มิ้ค์วามิเส้�ยูงสูง ดัังนิั�นิ เดั็กทุกค์นิ
ค์วรทราบเก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูงดัังกล่าว และไดั้รับการสอนิ ให้้ค์ำแนิะนิำ 
ว่าค์วรมิ้ปฏิิสัมิพันิธ์อยู่างไรจึงจะเช้่�อถุ่อไดั้และปลอดัภััยู

การพูดคุยเก่�ยวกับเรื�องเพศทางออนไลัน์
เม่ิ�อถุามิเด็ักและผู่้ดูัแล ถุึงค์วามิเส้�ยูงข้องเดั็กห้ากพูดัค์ุยูกับใค์รสักค์นิ
เก้�ยูวกับเร่�องเพศทางออนิไลนิ์ ร้อยูละ 92 ข้องผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็ก 
และร้อยูละ 86 ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตระบุว่าค์่อนิข้้างเส้�ยูงห้ร่อ
เส้�ยูงมิาก ตามิลำดัับ และเดั็กห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะตอบว่าการค์ุยูเก้�ยูวกับ
เร่�องเพศทางออนิไลนิ์ ‘เส้�ยูงมิาก’ มิากกว่าเดั็กช้ายูเล็กนิ้อยู (เดั็กห้ญิง: 

48. Livingstone, S., Kardefelt Winther, D., & Saeed, M. (2562) การออนิไลนิ์ข้องเดั็กทั�วโลก รายูงานิเปร้ยูบเท้ยูบ รายูงานิงานิวิจัยูข้องอินิโนิเซนิติ ศูนิยู์วิจัยูข้องยููนิิเซฟ - อินิโนิเซนิติ, ฟลอเรสซ์

49. Smahel, D., MacHackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Olafsson, K., Livingstone, S., & Hasebrink, U. (2563) การออนิไลนิ์ข้องเดั็กอ้ยูู ปี 2563: ผ่ลการสำรวจจาก 19 
ประเทศ วิทยูาลัยูเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห้่งลอนิดัอนิ (London School of Economics and Political Science), ลอนิดัอนิ, สห้ราช้อาณาจักร

78%; เดั็กช้ายู: 69%) และเด็ักท้�อายุูมิากกว่ามิ้แนิวโนิ้มิท้�จะระบุว่า
กิจกรรมิดัังกล่าว ‘เส้�ยูงมิาก’ สูงกว่าเดั็กอายูุนิ้อยู (อายูุ 12–13 ปี: 65%; 
อายูุ 14–15 ปี: 76%; อายูุ 16–17 ปี: 80%)

1.3.2 การพบเห็นภัาพเก่�ยวกับเรื�องเพศทางออนไลัน์

ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กส่วนิให้ญ่ (92%) และเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต 
(82%) ท้�เข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิระบุว่า การพบเห้็นิภัาพห้ร่อ
วด้ัโ้อเก้�ยูวกบัเร่�องเพศทางออนิไลน์ิก่อให้้เกดิัค์วามิเส้�ยูงต่อเดัก็ โดัยูค์วามิ 
แตกต่างทางอายูุและเพศไมิ่มิ้อิทธิพลต่อค์วามิค์ิดัดัังกล่าว

ข้้อมิลูจาก Distrupting Harm บ่งบอกว่าประเด็ันิห้ลกัท้�ผู่ป้กค์รอง และผู่้
ดัูแลเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตมิ้ค์วามิกังวลใจมิากเก้�ยูวกับการออนิไลนิ์
ข้องเดั็กท้�พวกเข้าดัูแลค์่อ การท้�เดั็กพบเห้็นิเนิ่�อห้าเก้�ยูวกับเพศ (50%) 
และการท้�บคุ์ค์ลแปลกห้น้ิาเข้้ามิาทำค์วามิรูจั้กกบัเดัก็ (49%) ซึ�งไม่ิเพยู้งแต่ 
ผู่้ดัูแลเดั็กท้�ใกล้ช้ิดักับเดั็กมิ้ข้้อกังวลใจดัังกล่าว เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้
ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ท้�เข้้าร่วมิการสำรวจค์นิห้นิึ�งให้้รายู
ละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับค์วามิเป็นิไปไดั้ท้�จะส่งผ่ลต่อการท้�เดั็กพบเห้็นิเนิ่�อห้า
เก้�ยูวกับเพศ “เด็กสามิารถูเข้�าถู่งสื�อลัามิกอนาจัารท่�ไมิ่เหมิาะสมิแลัะไมิ่
เป็นท่�ยอมิรับข้องสังคมิได�ง่าย ผู้้�ใช�[อินเทอร์เน็ต่]สามิารถูเข้�าถู่งสิ�งเหลั่าน่�
แลัะทำเลั่ยนแบบในสิ�งท่�เห็นได�ง่าย” (RA3-TH-14-A)

เจ้าห้นิ้าท้�ท้�ทำงานิในิส่วนิห้นิ้าห้ลายูค์นิไดั้ตั�งข้้อสังเกตว่า การพูดัค์ุยูเก้�ยูว
กับเร่�องเพศ (sex) และเพศวิถุ้ห้ร่อรสนิิยูมิทางเพศ (sexuality) อยู่าง
เปิดัเผ่ยูเป็นิสิ�งท้�นิ่าอึดัอัดัใจ เดั็กบางค์นิจึงอาจห้ันิไปใช้้ช้่องทางออนิไลนิ์
ในิการค์้นิห้าข้้อมิูลและแสดังออกทางเพศ ซึ�งการกระทำดัังกล่าวอาจ
ทำให้้พวกเข้าตกอยูู่ในิค์วามิเส้�ยูง “การแสดงออกซึ่่�งความิสนใจัในเรื�อง
เพศเป็นสิ�งท่�สังคมิยอมิรับไมิ่ได�หรือยากท่�จัะยอมิรับ” ผู่้เข้้าร่วมิการ

รูปภัาพ 9: เด็กมิ่ความิรู้ส้กอย่างไรในครั�งสุดท้ายข้องการพบปะกับบุคคลัแบบซึ่้�งหน้าโดยบุคคลัดังกลั่าวเป็นผูู้้ท่�เด็กรู้จักครั�งแรก
ทางอินเทอร์เน็ตื
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สำรวจกล่าว “ผู้้�คนจั่งเลัือกท่�จัะปิดบังความิปรารถูนาน่�แลัะซึ่่อนความิ
ปรารถูนาดังกลั่าวจัากบุคคคลัท่�ใกลั�ชิดกับพวกเข้าหรือจัากสังคมิ แลัะ
แสดงออกเก่�ยวกับเรื�องเพศแลัะรสนิยมิทางเพศทางออนไลัน์แทน” 
(RA3-TH-48-A) ร้อยูละ 86 ข้องเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ทำงานิในิส่วนิห้นิ้าระบุ
ว่าการพูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเพศและเพศวิถุ้ห้ร่อรสนิิยูมิทางเพศเป็นิสิ�งต้องห้้ามิ 
ส่งผ่ลให้้เดั็กมิ้ค์วามิเปราะบางต่อการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศมิากข้ึ�นิ

เมิ่�อสอบถุามิถุงึพฤตกิรรมิจรงิข้องเดัก็ท้�เข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิลูค์รวัเรอ่นิ
พบว่า ร้อยูละ 24 ข้องเดั็กอายูุ 12-17 ปี ท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตระบุว่า
พวกเข้ามิ้ค์วามิกระต่อร่อร้นิ ในิการค์้นิห้าภัาพห้ร่อว้ดั้โอทางเพศทาง
ออนิไลนิ์ในิปีท้�ผ่่านิมิา; ร้อยูละ 17 ระบุว่าพวกเข้าดัูเนิ่�อห้าดัังกล่าวบาง
ค์รั�ง และร้อยูละ 7 ระบุว่าพวกเข้าดัูเนิ่�อห้าดัังกล่าวบ่อยูค์รั�ง ทั�งนิ้� พบว่า
ค์วามิแตกต่างทางเพศและอายูุมิ้อิทธิพลต่อพฤติกรรมิดัังกล่าวเพ้ยูงเล็ก
นิ้อยู (เดั็กช้ายู: 27%; เดั็กห้ญิง: 22%) และ (อายูุ 12-13 ปี: 22%; อายูุ 
14-15 ปี: 28%; อายูุ 16-17 ปี: 23%)

ในิอ้กดั้านิห้นิึ�ง ร้อยูละ 29 ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตระบุว่าพวกเข้า
เห้็นิภัาพและว้ดั้โอท้�มิ้เนิ่�อห้าเร่�องเพศโดัยูบังเอิญ ทั�งนิ้�ค์วามิแตกต่างทาง
อายุูและทางเพศไม่ิม้ิอทิธิพลต่อการกระทำดังักล่าว เดัก็กลุม่ิตวัอยู่างยู่อยู 
จำนิวนิ 275 ค์นิท้�ระบุว่าพวกเข้าพบเห้็นิเนิ่�อห้าเก้�ยูวกับเร่�องเพศทาง
ออนิไลนิ์โดัยูบังเอิญ ร้อยูละ 51 ระบุว่าพวกเข้าเห้็นิในิส่�อโฆษณา (เช้่นิ 
ป๊อบ-อัพ ท้�ผุ่ดัข้ึ�นิมิาในิเว็บไซต์) ร้อยูละ 37 ระบุว่าพวกเข้าเห้็นิบนิส่�อ
สงัค์มิออนิไลน์ิ  ร้อยูละ 34 ระบุว่าพวกเข้าเห็้นิจากข้้อค์วามิท้�ส่งมิาโดัยูตรง 
(เช้่นิ จากข้้อค์วามิทางเฟซบุ�ก ห้ร่อวอตส์แอปป์) และร้อยูละ 33 ระบุว่า
พวกเข้าเห้็นิในิข้ณะกำลังค์้นิห้าเว็บไซต์ ซึ�งข้้อมิูลนิ้�บ่งบอกว่าบริษัททาง
เทค์โนิโลยู้จำเป็นิต้องสร้างกลไกค์วามิปลอดัภััยูสำห้รับเดั็ก เพ่�อป้องกันิ 
มิิให้้เดั็กพบเห้็นิเนิ่�อห้าทางเพศโดัยูบังเอิญบนิแพล็ตฟอร์มิข้องพวกเข้า

50. ค์ำนิิยูามิในิกรณ้ดัังกล่าวค์่อ เนิ่�อห้าท้�แสดังให้้เห้็นิห้นิ้าอก, อวัยูวะเพศ, ห้ร่อก้นิ

1.3.3 ถึ่ายภัาพหรือว่ด่โอแลัะเผู้ยแพร่เนื�อหาเก่�ยวกับเรื�องเพศ 
ท่�ตืนผู้ลัิตืข้้�น

การผู้ลัิตืเนื�อหาเก่�ยวกับเรื�องเพศด้วยตืนเอง
ร้อยูละ 8 ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยูระบุว่าพวกเข้า
ถุ่ายูรูปห้ร่อบันิทึกว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิเองในิปีท้�ผ่่านิมิา ซึ�งร้อยูละ 70 
ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต และร้อยูละ 73 ข้องผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแล
เดั็กเห็้นิดั้วยูว่า “เป็นิสิ�งท้�ไมิ่ถูุกต้องท้�บุค์ค์ลใดับุค์ค์ลห้นึิ�งถุ่ายูรูปห้ร่อ
บันิทึกว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิเอง” แมิ้ว่าค์วามิแตกต่างระห้ว่างอายูุข้องเดั็ก
ไมิ่มิ้อิทธิพลกับมิุมิมิองดัังกล่าวมิากนิัก แต่เด็ักห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะเห้็นิ
ว่าการกระทำดัังกล่าวเป็นิสิ�งผ่ิดัมิากกว่าเดั็กช้ายู (เดั็กห้ญิง: 73%; เดั็ก
ช้ายู: 66%)

นิอกจากนิ้� ยูังมิ้พฤติกรรมิการผ่ลิตเนิ่�อห้าทางเพศท้�ค์วรบันิทึกไว้ แมิ้ว่า
พฤติกรรมิดัังกล่าวไมิ่ไดั้ถูุกรวมิว่าเป็นิการ ‘ผ่ลิตข้ึ�นิเอง’ ก็ตามิ นิั�นิค์่อ  
ร้อยูละ 9 ข้องเดั็กท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตอนิุญาตให้้คนอื�นถุ่ายูรูปห้ร่อบันิทึก
ว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิในิปีท้�ผ่่านิมิา50 ซึ�งการกระทำดัังกล่าวอาจกล่าวไดั้ว่า
เป็นิกิจกรรมิในิห้มิู่เพ่�อนิท้�เกิดัจากค์วามิยูินิยูอมิพร้อมิใจห้ร่ออาจถุูกรวมิ
เข้้าเป็นิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์ไดั้ อนิึ�ง ตัวเลข้ท้�แท้จริงข้องเดั็กท้�มิ้พฤติกรรมิดัังกล่าวอาจมิ้
มิากกว่านิ้�มิาก เนิ่�องจากเดั็กบางค์นิอาจไมิ่สะดัวกใจท้�จะเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลนิ้� 
ทั�งนิ้� ค์วามิแตกต่างทางอายูุและเพศไมิ่มิ้อิทธิพลท้�ช้ัดัเจนิต่อพฤติกรรมิ
ดัังกล่าว แต่เป็นิท้�นิ่าสังเกตว่ามิ้ค์วามิแตกต่างระห้ว่างเดั็กท้�อาศัยูอยูู่ในิ
เมิ่องเมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กท้�อาศัยูอยููในิช้นิบท (15% และ 4% ตามิ
ลำดัับ)

การเผู้ยแพร่เนื�อหาเก่�ยวกับเรื�องเพศท่�ตืนผู้ลัิตืข้้�น
ร้อยูละ 86 ข้องเดั็กท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต อายูุ 12-17 ปี และร้อยูละ 92 ข้อง
ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กระบุว่าการส่งรูปภัาพห้ร่อว้ดั้โอทางเพศไปให้้
บุค์ค์ลใดับุค์ค์ลห้นึิ�งทางอินิเทอร์เนิ็ตเป็นิสิ�งท้�เป็นิอันิตรายูสำห้รับเดั็ก 

68%
รอยละ 68 ของเด็กระบุวา
ส่ิงดังกลาวเปนเร่ืองท่ี ‘เส่ียงมาก’ 
สําหรับเด็กอายุรุนราวคราวเดียว
กับพวกเขา

ฉันไดดูภาพหรือวีดีโอเก่ียวกับเพศทางออนไลนเพราะวาฉันตองการดู (เชน 
ฉันเขาเว็บไซตหรือโซเซียล เน็ตเวิรคโดยหวังวาจะไดเห็นเน้ือหา
ดังกลาวท่ีน่ัน)

24%

รอยละ 24 ของเด็กระบุวาพวกเขา
ไดทําอยางน้ันในปท่ีผานมา

การเห็นภาพหรือวีดีโอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเพศ
ทางอินเทอรเน็ต

ท่ีมา: เด็กท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

รูปภัาพ 10: การประเมิินความิเส่�ยงข้องเด็กท่�พบเห็นรูปภัาพหรือว่ด่โอท่�มิ่เนื�อหาเก่�ยวกับเพศ เปร่ยบเท่ยบกับเด็กท่�มิ่ความิ
กระตืือรือร้นในการค้นหาเนื�อหาดังกลั่าวในปีท่�ผู้่านมิา
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1.3 มิุมิมิองแลัะประสบการณ์์เก่�ยวกับกิจกรรมิออนไลัน์ท่�มิ่ความิเส่�ยง

เดั็กท้�อายูุมิากท้�สุดัในิกลุ่มิตัวอยู่างมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะมิองว่าการเผ่ยูแพร่
เนิ่�อห้าทางเพศออนิไลนิ์เป็นิค์วามิเส้�ยูงเมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กในิกลุ่มิ 
อายูุอ่�นิๆ (อายูุ 12–13 ปี: 66%; อายูุ 14–15 ปี: 73%; อายูุ 16–17 ปี: 
81%) สำห้รับผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กนิั�นิ ค์วามิแตกต่างทางดั้านิอายูุ
และเพศไมิ่มิ้อิทธิพลต่อมิุมิมิองดัังกล่าว

สำห้รับการเผ่ยูแพร่เนิ่�อห้าทางเพศโดัยูไมิ่ยูินิยูอมิพร้อมิใจนิั�นิ เดั็กไทยู
ส่วนิให้ญ่รวมิถุึงผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะมิองว่าสิ�งท้�เกิดั
ข้ึ�นิเป็นิค์วามิรับผิ่ดัช้อบข้องผู่้ท้�ตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายู ร้อยูละ 70 ข้องเดั็ก 
และร้อยูละ 77 ข้องผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลแด็ักเห้็นิพ้องกันิว่า “ถุ้าเดั็ก 
ถุ่ายูรูปห้ร่อบันิทึกว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิเองและเผ่ยูแพร่รูปถุ่ายูห้ร่อวิดั้โอ
ดัังกล่าวแก่ผู่้อ่�นิ การกระทำนิั�นิเป็นิค์วามิผ่ิดัข้องเดั็กเอง” ซึ�งการท้�ทั�ง
เดั็กและผู่้ให้ญ่ตำห้นิิผู่้ท้�ตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูเป็นิเร่�องนิ่ากังวลใจ เนิ่�องจาก
ในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 9 ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยูไดั้
เผ่ยูแพร่รูปภัาพห้ร่อว้ดั้โอเปล่อยูข้องพวกเข้าทางออนิไลนิ์ ห้ากการ 
กระทำข้องเดั็กเห้ล่านิ้�ทำให้้พวกเข้าตกอยูู่ในิอันิตรายู พวกเข้าอาจรู้สึก
ลำบากใจท้�จะร้องข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อ โดัยูเฉพาะการข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อ
จากผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลข้องตนิ ทั�งนิ้� จะไดั้กล่าวถุึงรายูละเอ้ยูดัข้อง 
การเผ่ยูแพร่เนิ่�อห้าทางเพศโดัยูไมิ่ไดั้ยูินิยูอมิพร้อมิใจเพิ�มิข้ึ�นิในิห้นิ้า 58

แมิ้ว่าการเผ่ยูแพร่เนิ่�อห้าทางเพศทางออนิไลนิ์เป็นิสิ�งท้�พ่อแมิ่ผู่้ปกค์รอง
และผู่้ท้�รับผิ่ดัช้อบกังวลใจเป็นิอยู่างมิาก แต่มิ้ข้้อมิูลนิ้อยูมิากเก้�ยูวกับ
สาเห้ตทุ้�ทำให้้เด็ักเผ่ยูแพร่เนิ่�อห้าดัังกล่าว ในิกลุม่ิตัวอยู่างข้องเดัก็จำนิวนิ 
88 ค์นิ  ท้�เผ่ยูแพร่ภัาพห้ร่อว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิทางออนิไลนิ์ในิปีท้�ผ่่านิ
มิา ระบุว่าสาเห้ตุส่วนิให้ญ่มิาจากพวกเข้าเกรงว่าจะสูญเส้ยูค์วามิสัมิพันิธ์
กบับคุ์ค์ลนิั�นิห้ากพวกเข้าไม่ิส่งภัาพห้รอ่วด้ัโ้อดังักล่าวให้้, กำลงัมิค้์วามิรกั, 
ไว้ใจบุค์ค์ลนิั�นิ และถุูกข้่มิขู้่ (ดัูรูปภัาพ 12) มิ้เดั็กจำนิวนินิ้อยูท้�เผ่ยูแพร่

51. ไทยูฮอตไลนิ์ ค์่อฮอตไลนิ์ท้�รับรายูงานิเก้�ยูวกับการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก โดัยูมิ้เป้าห้มิายูเพ่�อลบเนิ่�อห้าทางออนิไลนิ์ท้�เป็นิอันิตรายูและผ่ิดักฎห้มิายู (รวมิถุึงเนิ่�อห้าเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
จากเดั็กและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์) โดัยูให้้ผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตรายูงานิเนิ่�อห้าดัังกล่าวมิาท้�ไทยูฮอตไลนิ์ผ่่านิทางระบบรายูงานิท้�ผู่้รายูงานิไมิ่จำเป็นิต้องเปิดัเผ่ยูตัวตนิ กรุณาอ่านิรายูละเอ้ยูดัเพิ�มิ
เติมิเก้�ยูวกับไทยูฮอตไลนิ์ท้� บทท้� 3.1.3.

เน่ิ�อห้าทางเพศเนิ่�องจากถูุกกดัดัันิจากเพ่�อนิ ห้ร่อเนิ่�องจากพวกเข้าถุูก
เสนิอเงินิห้ร่อข้องข้วัญเป็นิการแลกเปล้�ยูนิกับรูปภัาพดัังกล่าว อยู่างไร
ก็ตามิ ผู่้ไมิ่ตอบค์ำถุามิข้องการสำรวจข้้อนิ้�ค์ิดัเป็นิอัตราร้อยูละ 24

ข้ณะท้�มิ้เพ้ยูงเดั็ก 2 ค์นิในิกลุ่มิตัวอยู่างระบุว่า พวกเข้าส่งต่อรูปภัาพและ
ว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิเนิ่�องจากไดั้รับค์วามิกดัดัันิจากเพ่�อนิ และร้อยูละ 8 
ข้องเดั็กในิกลุ่มิตัวอยู่างทั�งห้มิดั 967 ค์นิ ระบุว่าในิปีท้�ผ่่านิมิาพวกเข้า
เองไดั้ “กดัดัันิค์นิอ่�นิท้�อายูุรุ่นิราวค์ราวเดั้ยูวกับพวกเข้าให้้ส่งรูปภัาพห้ร่อ
ว้ดั้โอเก้�ยูวกับทางเพศมิาให้้” เดั็กทุกกลุ่มิอายูุและทุกเพศมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะ
กดัดัันิเดั็กรุ่นิราวค์ราวเดั้ยูวกับพวกเข้าเก้�ยูวกับเนิ่�อห้าทางเพศ อยู่างไร
ก็ตามิ เดั็กท้�อาศัยูอยูู่ในิเมิ่องมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะมิ้พฤติกรรมิดัังกล่าวมิากกว่า
เดั็กในิช้นิบท (13% และ 3% ตามิลำดัับ)

ในิกลุ่มิเดั็กจำนิวนิ 88 ค์นิท้�ส่งต่อรูปภัาพและว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิในิปีท้�
ผ่่านิมิา ส่วนิให้ญ่ (42%) ไดั้ส่งเนิ่�อห้าดัังกล่าวให้้กับผู่้ท้�รู้จักกันิค์รั�งแรก
ทางออนิไลนิ์ โดัยูบุค์ค์ลดัังกล่าวเป็นิเพ่�อนิข้องเพ่�อนิห้ร่อเป็นิสมิาช้ิกในิ
ค์รอบค์รัวข้องเพ่�อนิ และตามิมิาดั้วยูส่งต่อให้้เพ่�อนิห้ร่อบุค์ค์ลท้�พวกเข้า
รู้จักในิช้้วิตจริงแล้ว (33%) และท้�นิ่ากังวลค์่อ พวกเข้าส่งต่อให้้บางค์นิท้�
พบกันิทางออนิไลนิ์ซึ�งไมิ่มิ้ค์วามิเก้�ยูวพันิใดัๆ ในิช้้วิตข้องพวกเข้า อนิึ�ง 
เดั็กมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะส่งต่อเนิ่�อห้าดัังกล่าวให้้แก่บุค์ค์ลท้�เป็นิแฟนินิ้อยูมิาก 
อยู่างไรก็ตามิ มิ้ข้้อสังเกตว่ามิ้ผู่้ไมิ่ตอบค์ำถุามิน้ิ�ในิสัดัส่วนิท้�สูง (29%)

ผู่้เข้้าร่วมิในิงานิวิจัยูน้ิ�ท้�ทำงานิประเดั็นิการคุ์้มิค์รองเดั็กบางค์นิมิ้ค์วามิ
เค์ลอ่บแค์ลงเก้�ยูวกบัค์วามิสามิารถุในิการตระห้นัิกรูข้้องเดัก็เก้�ยูวกบัค์วามิ 
เส้�ยูงท้�มิาพร้อมิกับการส่งต่อเนิ่�อห้าทางเพศท้�ตนิผ่ลิตข้ึ�นิ ทั�งนิ้� ผู่ ้ให้้
สัมิภัาษณ์จากไทยูฮอตไลนิ์51 ให้้ข้้อมิูลว่า จากข้้อมิูลการรับแจ้งเห้ตุทาง
ฮอตไลนิ์ท้�ผ่่านิมิา เดั็กบางค์นิ “ไมิ่ร้�เลัยว่าคลัิปถู้กโพสทางออนไลัน์ได�
อย่างไร เด็กเพ่ยงแต่่คิดว่าคนท่�ได�รับคลัิปเพ่ยงไมิ่ก่�คนเท่านั�นท่�จัะได� 

74%
รอยละ 74 ของเด็กท่ีระบุ
วาเปนการกระทําท่ี‘เส่ียงมาก’ 
สําหรับเด็กอายุรุนราวคราวเดียว
กับพวกเขา

ในปท่ีผานมา นองเผยแพรภาพหรือวีดีโอเปลือยของตนเองใหคน
อ่ืนทางออนไลนบอยแคไหน

9%

รอยละ 9 ของเด็กท่ีมีพฤติกรรม
ดังกลาวในปท่ีผานมา

การสงรูปภาพหรือวีดีโอเก่ียวกับเพศใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงทาง
อินเทอรเน็ต

ท่ีมา: เด็กท่ีเปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

รูปภัาพ 11: การประเมิินความิเส่�ยงข้องเด็กในการส่งตื่อเนื�อหาทางเพศทางออนไลัน์ เปร่ยบเท่ยบกับเด็กท่�มิ่พฤตืิกรรมิดังกลั่าวในปีท่� 
ผู้่านมิา
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ด้คลัิป [เด็กคิดว่า] ผู้้�ปกครองแลัะคร้ข้องพวกเข้าอย้่คนลัะโลักแลัะจัะ 
ไมิ่เห็นคลัิปนั�น” (RA2-TH-01-A) เจ้าห้นิ้าท้�ท้�ทำงานิส่วนิห้นิ้าค์นิห้นิึ�งมิ้
ค์วามิเห้็นิในิลักษณะเดั้ยูวกันินิ้� โดัยูระบุว่า “ความิเส่�ยงจัากการถู้กลั่วง
ลัะเมิดิทางออนไลัน์เพิ�มิข้่�นเนื�องจัากเด็กไม่ิสามิารถูคาดการณ์ถ์ูง่อันต่ราย
ได�” (RA3-TH-04-A)

อยู่างไรกต็ามิ ข้้อมิลูจากเด็ักในิการสำรวจข้้อมูิลค์รวัเรอ่นิข้อง Disrupting 
Harm พบว่า เดั็กตระห้นิักถุึงค์วามิเส้�ยูงท้�เก้�ยูวข้้องบางประการและรู้ว่า
จะจัดัการกบัค์วามิเส้�ยูงนิั�นิอยู่างไร เด็ักถุกูถุามิว่า “เมิ่�อน้ิองส่งต่อรปูภัาพ 
ห้ร่อว้ด้ัโอเปล่อยูข้องตนินิั�นิ นิ้องไดั้พยูายูามิท้�จะปกปิดัตัวตนิเพ่�อมิิให้ ้
ผู่้ใดัรู้ว่าเป็นิตัวเองห้ร่อไมิ่” ซึ�งการท้�มิิให้้ผู่้ใดัรู้ว่าเป็นิตัวเองนิั�นิ ห้มิายูถุึง
เดั็กสามิารถุปกป้องค์วามิเป็นิตัวตนิข้องตนิเองห้ากรูปภัาพดัังกล่าวข้อง
พวกเข้าถุูกแพร่ออกไปในิวงกว้างข้ึ�นิ ทั�งนิ้� ในิกลุ่มิตัวอยู่างข้องเดั็ก 88 
ค์นิท้�ส่งต่อรูปภัาพและว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิให้้กับผู่้อ่�นิในิปีท้�ผ่่านิมิานิั�นิ 
ร้อยูละ 58 ระบุว่าพวกเข้าปกปิดัตัวตนิในิข้ณะท้�ผ่ลิตเนิ่�อห้าดัังกล่าว  
ซึ�งสิ�งนิ้�สามิารถุเป็นิตัวบ่งช้้�ไดั้ว่าเดั็กจำนิวนิมิากรู้ถุึงค์วามิเส้�ยูงท้�เกิดัข้ึ�นิ 

และไดั้พยูายูามิลดัค์วามิเส้�ยูงนิั�นิๆ อยู่างไรก็ดั้ มิิไดั้ห้มิายูค์วามิว่าการส่ง
ต่อภัาพท้�ผ่ลิตข้ึ�นิเองดัังกล่าวนิั�นิจะพ้นิจากค์วามิเส้�ยูงแล้ว เนิ่�องจากทันิท้
ท้�เดั็กส่งต่อภัาพดัังกล่าวให้้แก่ผู่้อ่�นิ เดั็กจะสูญเส้ยูการค์วบค์ุมิว่าภัาพ 
ดัังกล่าวจะถุูกส่งต่อไปอ้กโดัยูไมิ่ไดั้รับอนิุญาตห้ร่อไมิ่ (อ่านิกล่องข้้อค์วามิ 
“การเพิ�มิข้ึ�นิข้องส่�อท้�มิ้เน่ิ�อห้าเก้�ยูวกับเพศท้�เดั็กทำข้ึ�นิเอง”) อนิึ�ง 
เป็นิสิ�งท้�นิ่าสังเกตว่า ร้อยูละ 70 ข้องเด็ักห้ญิงปกปิดัตัวตนิห้ากพวก
เข้าส่งต่อภัาพห้ร่อว้ดั้โอเปล่อยูข้องตนิเอง เปร้ยูบเท้ยูบกับร้อยูละ 39 
ข้องเดั็กช้ายู ซึ�งการกระทำดัังกล่าวอาจห้มิายูถึุงเดั็กช้ายูมิ้ค์วามิเส้�ยูง 
ต่อการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทาง
ออนิไลนิ์ บางรูปแบบท้�สูงมิากกว่า เช้่นิ การกรรโช้กทางเพศ เป็นิต้นิ 
ทั�งนิ้� ค์วามิแตกต่างทางอายูุข้องกลุ่มิตัวอยู่างนิ้�ไมิ่มิ้อิทธิพลท้�ช้ัดัเจนิต่อ
ค์วามิตระห้นัิกถึุงค์วามิเส้�ยูง (อายุู 12–13 ปี: 52%; อายุู 14–15 ปี: 
61%; อายูุ 16–17 ปี: 59%)

รูปภัาพ 12: เด็กระบุสาเหตืุข้องการเผู้ยแพร่รูปภัาพหรือว่ด่โอเปลัือยข้องตืนเองดังตื่อไปน่�
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ที่มา: เด็กที่เผยแพรรูปภาพหรือวีดีโอเปลือยของพวกเขาเองในปที่ผานมา จำนวน = 88 คน
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การเพิ�มิข้้�นข้องสื�อท่�มิ่เนื�อหาเก่�ยวกับเพศท่�เด็กทำข้้�นเอง

การใช้้เทค์โนิโลยู้ท้�เพิ�มิมิากข้ึ�นิส่งผ่ลให้้เกิดัการเปล้�ยูนิแปลงทาง
ค์วามิค์ิดัเก้�ยูวกับค์วามิเป็นิส่วนิตัวและเพศวิถุ้ห้ร่อรสนิิยูมิทางเพศ
ข้องเดั็กในิบางส่วนิข้องโลก โดัยูเฉพาะในิกลุ่มิเดั็กวัยูรุ่นิ52 รูปแบบ
ข้องพฤติกรรมิท้�เดั็กเห้็นิเป็นิสิ�งปกติธรรมิดัา กลับทำให้้ผู่้ให้ญ่ท้�
เติบโตมิาในิค์นิละยูุค์สมิัยูรู้สึกงุนิงงและสับสนิ เช้่นิ การพูดัค์ุยูและ
การถุ่ายูทอดัสดัทั�งภัาพและเส้ยูงบ่อยูๆ ไมิ่ว่าจะเป็นิส่วนิตัวเฉพาะ
กับเพ่�อนิกลุ่มิเล็ก ห้ร่อกับสาธารณช้นิโดัยูไมิ่เปิดัเผ่ยูตัวตนิ แมิ้ว่า 
ส่วนิให้ญ่แล้วพฤติกรรมิดัังกล่าวจะไมิ่ก่อให้้เกิดัอันิตรายู การผ่ลิต
และเผ่ยูแพร่เนิ่�อห้าเก้�ยูวกับเร่�องเพศดั้วยูตนิเองโดัยูใช้้เค์ร่�องมิ่อ
ทางเทค์โนิโลยู้เห้ล่านิ้�ท้�เพิ�มิมิากข้ึ�นิเร่�อยูๆ ก่อให้้เกิดัค์วามิเส้�ยูงข้ึ�นิ
อยู่างมิ้นิัยูยูะสำค์ัญ53

การท้�เด็ักเผ่ยูแพร่เนิ่�อห้าทางเพศท้�ตนิเองผ่ลิตข้ึ�นินิั�นิเป็นิสิ�งท้� 
ซับซ้อนิ และเก้�ยูวข้้องกับประสบการณ์ ค์วามิเส้�ยูง และอันิตรายู
ท้�แตกต่างกันิ ข้้อมิูลท้�มิ้อยูู่แสดังให้้เห้็นิว่าเนิ่�อห้าบางอยู่างท้�เดั็ก
ผ่ลิตข้ึ�นิเองและเผ่ยูแพร่ไปยูังผู่้อ่�นินิั�นิ เป็นิการแสดังออกว่าเดั็ก
กำลังมิ้ค์วามิรักห้ร่อรู้สึกสนิุกสนิานิ โดัยูเนิ่�อห้าท้�เผ่ยูแพร่ออกไป
ดัังกล่าวเป็นิส่วนิห้นิึ�งข้องประสบการณ์ทางเพศข้องเด็ัก54,55 
อยู่างไรก็ตามิ จากข้้อมิูลท้�มิ้อยูู่เห้็นิไดั้ว่าการผ่ลิตและเผ่ยูแพร่
เนิ่�อห้าทางเพศท้�เดั็กผ่ลิตข้ึ�นินิั�นิสามิารถุเกิดัข้ึ�นิจากการท้�เดั็กถุูก
บ้บบังค์ับ เช้่นิ ถุูกข้่มิขู้่ ห้ร่อถุูกกดัดัันิจากเพ่�อนิเช้่นิกันิ (ดัูบทท้� 
2.2) เห้ตุผ่ลห้ลักท้�เดั็กผ่ลิตและส่งต่อรูปภัาพห้ร่อว้ดั้โอข้องตนิให้้
แก่บุค์ค์ลอ่�นิ เป็นิเพราะกลัวว่าจะสูญเส้ยูบุค์ค์ลนิั�นิไปห้ากพวกเข้า
ไมิ่ทำเช้่นินิั�นิ

แมิ้จะเห้็นิไดั้ช้ัดัว่าการบ้บบังค์ับเป็นิอาช้ญากรรมิและนิำไปสู่
อันิตรายูไดั้โดัยูตรง อยู่างไรก็ตามิ ยู่อมิเกิดัผ่ลในิเช้ิงลบต่อเดั็กท้�
เป็นิผู่้เผ่ยูแพร่เนิ่�อห้าทางเพศ รวมิถึุงกรณ้ท้�เดั็กเผ่ยูแพร่เนิ่�อห้า 
ดัังกล่าวโดัยูไมิ่ถุูกบ้บบังค์ับ ส่�อท้�ถุูกเผ่ยูแพร่ออกไปอยู่างเต็มิใจ
อาจไมิ่ก่อให้้เกิดัอันิตรายูในิตอนิแรก แต่ค์วามิเส้�ยูงก็ยูังค์งอยูู่ 
ห้ากส่�อดัังกล่าวถุูกส่งต่อๆ ไปในิวงกว้างโดัยูผู่้ผ่ลิตไมิ่สามิารถุ
ค์วบค์ุมิไดั้ เม่ิ�อส่�อดัังกล่าวถุูกผ่ลิตข้ึ�นิแล้ว ผู่้กระทำผ่ิดัสามิารถุ 
ค์รอบค์รองส่�อดัังกล่าวไดั้โดัยูการห้ลอกลวงห้ร่อบ้บบังค์ับ และ 
ส่�อดัังกล่าวจะถุูกเผ่ยูแพร่ต่อไปอยู่างไมิ่มิ้วันิจบสิ�นิห้ร่อตลอดักาล 
(ดัูรูปภัาพ 13)56,57

52. Livingstone, S. & Mason, J. (2558) สิทธิทางเพศและค์วามิเส้�ยูงทางเพศในิห้มิู่เยูาวช้นิทางออนิไลนิ์: การศึกษาค์วามิรู้ท้�มิ้อยูู่เก้�ยูวกับการพัฒนิารสนิิยูมิทางเพศข้องเดั็กและเยูาวช้นิท้�เก้�ยูวข้้องกับ
สิ�งแวดัล้อมิข้องส่�อให้มิ่ พันิธมิิตรเอ็นิจ้โอยูุโรปดั้านิค์วามิปลอดัภััยูข้องเดั็กทางออนิไลนิ์, ลอนิดัอนิ

53. Thorn & Benson Strategy Group. (2563) การผ่ลิตส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศดั้วยูตนิเอง: ทัศนิค์ติและประสบการณ์

54. Madigan S., Ly A., Rash C.L., Van Ouytsel J., Temple J.R. (2561) ค์วามิชุ้กข้องพฤติกรรมิการส่งข้้อค์วามิห้ร่อรูปภัาพเก้�ยูวกับเร่�องเพศในิรูปแบบท้�ห้ลากห้ลายูข้องเยูาวช้นิ: การศึกษาอยู่าง
เป็นิระบบและการวิเค์ราะห้์อภัิมิานิ วารสารทางการแพทยู์รายูเดั่อนิ JAMA Pediatr

55. เอ็ค์แพค์ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล (2561) ตัวบ่งช้้�ระดัับโลกเก้�ยูวกับส่�อการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กท้�ไมิ่สามิารถุระบุตัวตนิข้องผู่้เส้ยูห้ายูไดั้ รายูงานิทางเทค์นิิค์ กรุงเทพ: เอ็ค์แพค์ อินิเตอร์
เนิช้ั�นิแนิล

56. ตำรวจสากลภัาค์พ่�นิยูุโรป ห้ร่อยููโรโพล (EUROPOL) (2562, 9 ตุลาค์มิ) การประเมิินิการค์ุกค์ามิข้ององค์์กรอาช้ญากรรมิทางอินิเตอร์เนิ็ต ปี 2562

57. มิูลนิิธิแบรค์ค์ิท (Bracket Foundation) (2562) ปัญญาประดัิษฐ์: ต่อต้านิการล่วงละเมิิดัต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

58. รัฐบาลไทยู (1956) ประมิวลกฎห้มิายูอาญา, 2499 (แก้ไข้เพิ�มิเติมิฉบับท้� 24 พ.ศ. 2558 โดัยูเป็นิการแก้ไข้เพิ�มิเติมิบทบัญญัติทางอาญา), มิาตรา 287

นิอกจากนิ้� กฎห้มิายูไทยูกำห้นิดับทลงโทษส่�อลามิกอนิาจารทั�วๆ ไป58  
ซึ�งเป็นิการเพิ�มิค์วามิซับซ้อนิในิประเดั็นินิ้�ข้ึ�นิอ้ก เนิ่�องจากผู่้เส้ยูห้ายู 
ท้�ถุูกบ้บบังค์ับให้้เผ่ยูแพร่ส่�อดัังกล่าวอาจไมิ่เต็มิใจรายูงานิสิ�งท้�เกิดั
ข้ึ�นิกับตนิ เพราะเกรงว่าจะเป็นิการเปิดัเผ่ยูว่าตนิเป็นิผู่้ผ่ลิตเนิ่�อห้า 
ดัังกล่าวซึ�งต้องถุูกลงโทษในิการกระทำผ่ิดัทางอาญาภัายูใต้กฎห้มิายู 
ต่อต้านิส่�อลามิกอนิาจาร

1.3 มิุมิมิองแลัะประสบการณ์์เก่�ยวกับกิจกรรมิออนไลัน์ท่�มิ่ความิเส่�ยง

รูปภัาพ 13: แผู้นผู้ังผู้ลัลััพธ์์ข้องการเผู้ยแพร่เนื�อหาทางเพศท่�
เด็กผู้ลัิตืข้้�นด้วยตืนเอง
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เน้ือหาทางเพศ
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ท่ีตนเองผลิตข้ึน
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อันตราย
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2. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็
แลัะการล่ัวงลัะเมิดิทางเพศต่ือเดก็ 
ทางออนไลัน์ในประเทศไทย
จากการนำเสนอมิุมิมิองข้องเด็กแลัะการมิ่ส่วนร่วมิในกิจกรรมิทางออนไลัน์ท่�เป็นความิเส่�ยงหลัาย
รูปแบบ บทน่�จะกลั่าวถึ้งภััยคุกคามิด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กแลัะการลั่วงลัะเมิิด
เด็กทางออนไลัน์ในประเทศไทย Disrupting Harm นำเสนอประเด็นดังกลั่าวจากแหลั่งข้้อมิูลั
หลัายแห่ง รวมิถึ้งข้้อมิูลัทางคด่ รายงานเก่�ยวกับประเทศไทยซึ่้�งบริษัทด้านเทคโนโลัย่ท่�ตืั�งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมิริกาถึูกกำหนดให้จัดส่งรายงานให้แก่ศูนย์ข้้อมิูลัเด็กหายแลัะเด็กถึูกแสวงหา
ประโยชน์แห่งชาตืิ (หรือ NCMEC) การสำรวจกับเจ้าหน้าท่�ผูู้้ให้บริการส่วนหน้า แลัะการสำรวจ 
การสัมิภัาษณ์์ แลัะการสนทนากับเด็ก ซึ่้�งข้้อมิูลัจากหลัายแหลั่งน่�ช่วยให้นำเสนอลัักษณ์ะพื�นฐาน
ข้องอาชญากรรมิตื่อเด็กดังกลั่าวได้อย่างรอบด้านมิากข้้�น 
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2. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ในประเทศไทย

บทน่�จะนำเสนอประมิาณ์การข้องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กจากหน่วยงานผูู้้บังคับ
ใช้กฎหมิาย แลัะจากประสบการณ์์ข้องเด็กโดยเด็กเป็นผูู้้บอกเลั่า รวมิทั�งข้้อมิูลัเชิงลั้กข้องผูู้้เส่ยหายแลัะผูู้้กระทำผิู้ด  
แลัะอุปสรรคสำคัญในการรายงานเหตืุการลั่วงลัะเมิิด โดยเด็กเป็นผูู้้ให้ข้้อมิูลั อย่างไรก็ตืามิ ประมิาณ์การท่�นำเสนอน่�มิิได้
เป็นภัาพสรุปเก่�ยวกับการเกิดข้้�นข้องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดตื่อเด็ก ทั�งน่�เนื�องจากเหตืุผู้ลั
หลัายประการ ประการแรก ข้้อมิูลัท่�ได้รับไมิ่ค่อยให้รายลัะเอ่ยดหรือจำแนกองค์ประกอบข้องการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก เช่น ข้้อมูิลัท่�จัดเก็บโดยหน่วยงานผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย ประการท่�สอง ในการ
สำรวจข้้อมิูลัครัวเรือนนั�น การไมิ่ได้รับข้้อมิูลัท่�ครบถึ้วนเป็นสิ�งท่�คาดการณ์์ไว้ว่าอาจเกิดข้้�นได้เนื�องจากความิกังวลัเก่�ยว
กับความิเป็นส่วนตืัว แลัะความิลัังเลัท่�จะพูดคุยเก่�ยวกับกิจกรรมิทางเพศ แลัะประสบการณ์์การถูึกแสวงหาประโยชน ์
ทางเพศแลัะถึกูล่ัวงลัะเมิดิทางเพศ นอกจากน่� ในครวัเรอืนท่�มิก่ารลัะเมิดิทางเพศต่ือเด็กเกดิข้้�น มิค่วามิเป็นไปได้น้อยมิาก 
ท่�จะได้รับอนุญาตืให้พบแลัะพูดคุยกับเด็กดังกลั่าว ประการสุดท้าย ประมิาณ์การทั�งหลัายท่�นำเสนอไว้ในรายงานชิ�นน่�นั�น  
มิาจากการวิเคราะห์กลัุ่มิตืัวอย่างย่อยข้องข้้อมิูลัการสำรวจซึ่้�งเป็นกลัุ่มิตืัวอย่างท่�มิ่จำนวนน้อย เนื�องจากยังไมิ่ค่อยมิ่การ
รายงานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก ดังนั�นจ้งอาจส่งผู้ลัให้เกิดอัตืราความิผู้ิดพลัาดได้
มิากข้้�น

แม้ิว่า Disrupting Harm มิค้์วามิมิั�นิใจในิข้้อมิลูท้�นิำเสนิอและในิค์ณุภัาพ 
ข้องกลุ่มิตัวอยู่าง แต่เนิ่�องจากเห้ตุผ่ลต่างๆ ท้�ไดั้กล่าวข้้างต้นิ ประกอบ
กับค์วามิท้าทายูข้องการทำวิจัยูเก้�ยูวกับปรากฏิการณ์ท้�มิ้ค์วามิเฉพาะ
เจาะจงและมิ้ค์วามิอ่อนิไห้ว ส่งผ่ลต่อค์วามิแมิ่นิยูำข้องการประมิาณการ
ในิข้ั�นิตอนิสุดัท้ายู ดัังนิั�นิ จึงข้อแนิะนิำให้้ผู่้อ่านิถุ่อเอา 

ข้้อค์้นิพบต่างๆ ท้�ไดั้นิำเสนิอในิบทนิ้�ว่า มิ่ความิใกลั�เค่ยงมิากกับการเกิดั
ข้ึ�นิข้องอาช้ญากรรมิต่อเด็ักท้�เก้�ยูวข้้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู รวมิถุึงข้อบเข้ต
ท้�เดั็กซึ�งเป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยูตกเป็นิเป้าห้มิายูข้องการถุูก
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ 
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2.1 การบังคับใช้กฎหมิาย

ข้้อมูิลัในการวิเคราะห์ท่�นำเสนอในบทน่�นั�นเป็นข้้อมิูลัเชิงปริมิาณ์แลัะเชิงคุณ์ภัาพท่�ได้รับจากหน่วยงานผูู้้บังคับใช้
กฎหมิาย แลัะองค์กรพันธ์มิิตืรอ่กหลัายๆ องค์กร โดยข้้อมิูลัท่�นำเสนอน่�มิ่วัตืถึุประสงค์เพื�อสร้างความิเข้้าใจเก่�ยวกับการ 
กระทำความิผู้ิดท่�เก่�ยวข้้องท่�มิ่การบันท้กไว้ในประเทศ พฤตืิกรรมิข้องผูู้้ลัะเมิิดแลัะข้องผูู้้เส่ยหาย ปัจจัยส่งเสริมิแลัะความิ
เปราะบางท่�นำไปสู่อาชญากรรมิ ทั�งน่� ข้้อมิูลัตืัวเลัข้ท่�รายงานเชิงปริมิาณ์ มิิได้แสดงถึ้งความิชุกข้องการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์

2.1.1 คดก่ารแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการล่ัวงลัะเมิดิทางเพศ 
ตื่อเด็กทางออนไลัน์ท่�ได้บันท้กไว้ 

มิ้การซ่�อข้ายูส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก ซึ�งเป็นิลักษณะการบันิทึก
เห้ตุการณ์การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศท้�
เกิดัข้ึ�นิออฟไลนิ์ในิประเทศไทยู โดัยูมิ้ตลาดัในิระดัับสากล (RA7-TH-05)
สิ�งท้�เกิดัข้ึ�นินิ้�แสดังให้้เห้็นิว่าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์และออฟไลนิ์มิ้ค์วามิเช้่�อมิโยูงกันิและ
ยูากต่อการแยูกรูปแบบทั�งสองออกจากกันิ ดัังนิั�นิ การท้�ไมิ่มิ้ข้้อมิูลท้�เป็นิ
ทางการเก้�ยูวกับจำนิวนิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ข้้อมิูลการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับ
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศท้�มิ้อยูู่ จึงถุูก
นิำมิาใช้้ในิการวิเค์ราะห์้ โดัยูตั�งอยููบ่นิสมิมิตุฐิานิว่ามิแ้นิวโน้ิมิท้�เทค์โนิโลยู้ 
จะเข้้ามิาเก้�ยูวข้้องกับการกระทำ ค์วามิผ่ิดัดัังกล่าวในิช้่วงใดัช้่วงห้นิึ�งแต่
ไมิ่ทราบจำนิวนิท้�แนิ่นิอนิ

ข้้อมิูลทางค์ดั้เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั 
ทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ในิบทน้ิ� ไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์จากกรมิ
สอบสวนิค์ดั้พิเศษ ห้ร่อ ดั้เอสไอ ภัายูใต้กระทรวงยูุติธรรมิ และจากชุ้ดั 
ปฏิบัิตกิารปราบปรามิการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางอนิิเทอร์เนิต็ ห้รอ่ 
ไทแค์ค์ ทั�งนิ้� ทางท้มิวิจัยูไมิ่สามิารถุเข้้าถุึงข้้อมิูลท้�สมิบูรณ์ระดัับประเทศ
ท้�เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศตอ่
เดั็ก และการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ไดั้

เนิ่�องจากการแจ้งค์วามิเก้�ยูวกบัการกระทำค์วามิผิ่ดัทางอาญาในิ
ประเทศไทยู นิั�นิ ในิเบ่�องต้นิต้องแจ้งต่อสถุานิ้ตำรวจในิท้องท้� ดัังนิั�นิ 
ข้้อมิูลท้�นิำเสนิอข้้างล่างนิ้�จึงมิิใช้่ตัวแทนิระดัับประเทศข้องการกระทำ 
ค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทาง
เพศต่อเดัก็ออฟไลน์ิ และออนิไลนิ์ไดั้ แต่เป็นิการนิำเสนิอข้้อมิูลเฉพาะ
ทางค์ดั้ข้องห้นิ่วยูงานิทั�งสอง ดัังท้�ไดั้กล่าวไปแล้ว โดัยูห้นิ่วยูงานิทั�งสอง

ให้้ค์วามิสำค์ัญกับการส่บสวนิสอบสวนิในิประเดั็นิท้�ต่างกันิจากข้้อมิูลท้�
นิำเสนิอนิ้� (ตาราง 14) จะเห็้นิไดั้ว่าค์รึ�งห้นึิ�งข้องจำนิวนิค์ดั้ท้�อยูู่ในิการ
ดัำเนิินิงานิข้องดั้เอสไอและไทแค์ค์นิั�นิ เป็นิค์ดั้ท้�เก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ 
อยู่างไรก็ดั้ ข้้อมิูลท้�บ่งช้้�ว่ามิ้จำนิวนิค์ดั้ดัังกล่าวทั�งห้มิดัเท่าไห้ร่นิั�นิ
ค์่อนิข้้างจำกัดั แมิ้ว่าข้้อมิูลท้�นิำเสนิอนิ้�มิิไดั้เป็นิข้้อมิูลระดัับประเทศท้�
สมิบูรณ์ ตัวเลข้จากห้นิ่วยูงานิทั�งสองเป็นิตัวบ่งช้้�ท้�สำคั์ญเก้�ยูวกับ
ข้อบเข้ตอาช้ญากรรมิต่อเด็ักในิประเทศไทยูท้�เก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้น์ิทางเพศ และการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

2.1.2 การตืรวจจับแลัะการส่งตื่อกรณ์่การแสวงหาประโยชน์ 
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กในระดับสากลั

ในินิามิข้องห้นิ่วยูงานิผู่้บังคั์บใช้้กฎห้มิายูข้องไทยู Disrupting Harm 
ร้องข้อข้้อมิูล CyberTips เก้�ยูวกับเห้ตุการณ์ท้�ต้องสงสัยูว่าอาจเก้�ยูวข้้อง
กับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กในิประเทศไทยูระห้ว่างปี พ.ศ. 
2560-2562 จากศูนิยู์ข้้อมิูลเดั็กห้ายูและเดั็กถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์แห้่ง
ช้าติสห้รัฐอเมิริกา (NCMEC) ทั�งน้ิ�กฎห้มิายูข้องสห้รัฐอเมิริกากำห้นิดั 
ให้้ ‘ผู่้ให้้บริการทางอิเล็กทรอนิิกส์’ (เช้่นิ บริษัทเทค์โนิโลยู้) ท้�ตั�งอยูู่ในิ
สห้รัฐอเมิริการายูงานิกรณ้ท้�นิ่าสงสัยูว่าอาจมิ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศจากเดั็กทาง CyberTips ไลนิ์ ข้อง NCMEC

อยู่างไรก็ตามิ สำห้รับผู่้ท้�ให้้บริการทางอิเล็กทรอนิิกส์ท้�มิิไดั้ตั�งอยูู่ในิ
สห้รัฐอเมิริกา การส่งรายูงานิดัังกล่าวให้้กับ NCMEC เป็นิไปตามิค์วามิ
สมิัค์รใจเท่านิั�นิ ดัังนิั�นิ จึงไมิ่ใช้่ทุกแพลตฟอร์มิท้�รายูงานิกรณ้นิ่าสงสัยูว่า
อาจเกิดัการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กต่อ NCMEC ส่งผ่ลให้้เกิดั
ช้่องว่างทางข้้อมิูลเก้�ยูวกับแพลตฟอร์มิท้�เป็นิท้�นิิยูมิในิประเทศต่างๆ ท้� 
Disrupting Harm ดัำเนิินิการ ข้้อมิูลท้�นิำเสนิอในิรายูงานินิ้�จึงเป็นิการ
นิำเสนิอข้้อมิูลท้�ไดั้รับการรายูงานิเท่านิั�นิ และมิิไดั้เป็นิข้้อมิูลท้�สมิบูรณ์ 
โดัยูเฉพาะในิกรณ้ข้องประเทศไทยู ท้�ข้้อมูิลจากห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้
กฎห้มิายูและองค์์กรพันิธมิิตรบ่งช้้�ว่ามิ้การใช้้แพลตฟอร์มิเป็นิเค์ร่�องมิ่อ

ตืาราง 14. จำนวนคด่ข้องด่เอสไอแลัะไทแคค

กรมิสอบสวนคด่พิเศษ (ด่เอสไอ) 2560 2561 2562 รวมิ

กรณ์่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก 10 13 14 37

กรณ์่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ 5 6 6 17

ชุดปฏิิบัตืิการปราบปรามิการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตื ประเทศไทย (ไทแคค) รวมิ (มิิถึุนายน 2558 ถึ้งตืุลัาคมิ 2563) 

กรณ์่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก 302

กรณ์่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ 152

ท้�มิา: ไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์ข้้อมิูลจากดั้เอสไอ และไทแค์ค์
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สำห้รับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ในิประเทศไทยู เป็นิต้นิว่าแพลตฟอร์มิท้�ตั�งอยูู่ในิญ้�ปุ่นิ จ้นิ และรัสเซ้ยู 
เช้่นิ ไลนิ์ (Line); ว้แช้ท (WeChat); เวอะ-ค์อนิตั�กเต้ยู (V-Kontakte) 
แต่แพลตฟอร์มิเห้ล่านิ้�ไม่ิได้ัถุกูกำห้นิดัให้้ส่งรายูงานิต่อ NCMEC (RA7-TH)

โดัยูภัาพรวมิ รายูงานิ CyberTips กรณ้ท้�เก้�ยูวข้้องกับประเทศไทยู
ระห้ว่าง พ.ศ. 2560 ถุึง พ.ศ 2562 จำนิวนิ 995,000 รายูงานิ ค์ิดัเป็นิ 
ค์่าเฉล้�ยูร้อยูละ 2.2 ข้องยูอดัรวมิรายูงานิโลก

นิอกจากนิ้� ในิการประเมิินิการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์ระห้ว่างปี พ.ศ. 2541-2560 ซึ�งเป็นิการดัำเนิินิงานิร่วมิกันิ 
ระห้ว่างกูเกิ�ล (Google), NCMEC และธอนิ (Thorn) พบว่าประเทศไทยู 
อยูู่ในิลำดัับท้� 3 ข้องโลกในิข้้อมิูลดัิบข้อง CyberTips ท้�มิ้พ่�นิฐานิจาก
ข้้อมิูลลองจิจูดั (ไอพ้แอดัเดัรส) นิอกจากนิ้� ในิช้่วงระยูะเวลาเดั้ยูวกันินิ้� 
CyberTips จำนิวนิ 1,706,055 รายูงานิ กล่าวถุึงประเทศไทยู ซึ�งเป็นิ
สัดัส่วนิร้อยูละ 11 ข้องรายูงานิทั�งห้มิดั ห้ร่อกล่าวไดั้ว่ามิ้ CyberTips  
64 รายูงานิต่อผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต 1,000 ค์นิ59 อยู่างไรก็ตามิ ระห้ว่างปี 
พ.ศ. 2560–2562 CyberTips เก้�ยูวกับประเทศไทยูเพิ�มิข้ึ�นิเล็กนิ้อยู 
(27%) เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับยูอดัรวมิ CyberTips จากทั�วโลก (66%)

สำห้รับประเทศไทยู ไทแค์ค์สามิารถุเข้้าถุงึ CyberTips ได้ัโดัยูตรง อยู่างไร 
ก็ตามิ ไมิ่ช้ัดัเจนิว่าข้้อมิูลท้�มิ้อยูู่จาก CyberTips ถุูกรวมิเข้้าไปในิปริมิาณ 
งานิต่อต้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�ไทแค์ค์รับผ่ิดัช้อบมิากนิ้อยูแค์่ไห้นิ60 ซึ�งจากเดั่อนิ
มิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2558 ถุึงเดั่อนิตุลาค์มิ พ.ศ. 2563 มิ้กรณ้การแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กภัายูใต้การดัำเนิินิ
งานิข้องไทแค์ค์ ทั�งห้มิดั 152 กรณ้ นิอกจากนิ้� ห้นิ่วยูงานิต่างประเทศ
ด้ัานิการบงัค์บัใช้้กฎห้มิายูซึ�งข้อปกปิดัตัวตนิระบวุ่า ได้ัรายูงานิต่อองค์์การ 
ตำรวจสากลว่าห้นิ่วยูงานิดัังกล่าวไดั้ส่งต่อกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ จำนิวนิ 79 กรณ ้
มิายูังเจ้าห้นิ้าท้�ข้องรัฐบาลไทยู ทั�งนิ้� ระห้ว่างปี พ.ศ. 2560-2562 การส่ง
ต่อกรณ้จากห้นิ่วยูงานิต่างประเทศดั้านิการบังค์ับใช้้กฎห้มิายูส่วนิให้ญ่
จะเกิดัข้ึ�นิต่อเมิ่�อการส่บสวนิสอบสวนิท้�ดัำเนิินิอยูู่แล้วพบว่าผู่้ละเมิิดัห้ร่อ
ผู่้เส้ยูห้ายูอยูู่ในิประเทศท้�สอง...เป็นิต้นิ อนิึ�ง เนิ่�องจากข้อบเข้ตข้อง

59. Bursztein, E. et al. (2562) ค์ิดัทบทวนิเก้�ยูวกับการตรวจจับภัาพการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กบนิอินิเตอร์เนิ็ต ในิเอกสารบันิทึกการสัมิมินิาเวิลดั์ไวดั์เว็บ ประจำปี 2562 (WWW’19), 13–17 พฤษภัาค์มิ, 2562, ซานิฟรานิซิสโก, 
แค์ลิฟอร์เนิ้ยู, สห้รัฐอเมิริกา สมิาค์มิค์อมิพิวเตอร์เอซ้เอ็มิ, นิิวยูอร์ก, สห้รัฐอเมิริกา จากรายูงานิต่อผู่้ใช้้อินิเตอร์เนิ็ต 1,000 ค์นิ พบว่าสามิประเทศอันิดัับแรกไดั้แก่ ประเทศอิรัก ประเทศไทยู และประเทศโซมิาเล้ยู

60. ไทแค์ค์ ให้้ค์วามิสำค์ัญต่อการส่บสวนิสอบสวนิต่อกรณ้ท้�มิ้ข้้อบ่งช้้�ว่าเดั็กถุูกล่วงละเมิิดัแล้วห้ร่อเป็นิเป้าห้มิายูข้องการกรูมิมิิ�ง

61. การกระทำค์วามิผ่ิดั ช้นิิดั 2 (ไอท้ 2) ค์่อการจำแนิกประเภัทท้�เพิ�มิข้ึ�นิข้อง NCMEC ซึ�งรวมิถุึงการจำแนิกประเภัทข้้อมิูลท้�ละเอ้ยูดัข้ึ�นิดั้วยู การกระทำค์วามิผ่ิดั ช้นิิดั 2 อาจรวมิถุึง เค์สท้�ส่งต่อมิายูัง NCMEC 
โดัยูระบบอัตโนิมิัติดั้วยูไฟล์จากต่างประเทศท้�ไมิ่ยู่นิยูันิ (ไฟล์ท้� NCMEC ไมิ่ไดั้ตรวจดัู), การแบล็ค์เมิล์ทางออนิไลนิ์, รูปภัาพเดั็ก (ใส่เส่�อผ่้า), ไมิ่มิ้ข้้อมิูลเพ้ยูงพอ (การบันิทึกโดัยูใช้้หุ้่นิจำลอง), ภัาพวาดัแอนิิเมิช้ันิ
ห้ร่อภัาพวาดัเค์ล่�อนิไห้ว ห้ร่อภัาพวาดัเสมิ่อนิจริง, ภัาพท้�เป็นิผู่้ให้ญ่ ทั�งนิ้� การกระทำค์วามิผ่ิดั ช้นิิดั 2 ห้มิายูถุึงการค์ุกค์ามิท้�กำลังจะเกิดัข้ึ�นิ และไมิ่เก้�ยูวข้้องกับระดัับค์วามิสำค์ัญ [ในิการดัำเนิินิงานิ]

โค์รงการ [Disrupting Harm] นิ้�มิิไดั้กำห้นิดัให้้รวมิข้้อมิูลท้�ไดั้มิ้การจัดั
เก็บอยู่างเป็นิระบบเก้�ยูวกับการส่งต่อข้้อมิูลดั้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์จากห้นิ่วยูงานิท้�
บังค์ับใช้้กฎห้มิายูทุกๆ ห้นิ่วยูงานิท้�ตั�งอยูู่นิอกประเทศไทยู ดัังนิั�นิ จึงมิ้
แนิวโน้ิมิว่ามิจ้ำนิวนิกรณเ้พิ�มิข้ึ�นิจากการส่งต่อจากห้น่ิวยูงานิในิต่างประเทศ

รูปแบบข้องการกระทำความิผู้ิดเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์

จากการวิเค์ราะห้์รูปแบบการกระทำค์วามิผ่ิดัท้�รายูงานิทาง CyberTips 
เก้�ยูวกบัประเทศไทยูพบว่าข้้อมูิลเกอ่บทั�งห้มิดัค์อ่การค์รอบค์รองการผ่ลติ 
และการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก

CyberTips ไดั้จำแนิกการกระทำผ่ิดัท้�เก้�ยูวข้้องกับส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดัก็ซึ�งรวมิถึุง การค์รอบค์รอง การผ่ลิต และการเผ่ยูแพร่ระห้ว่าง ปี 
พ.ศ. 2560-2562 พบว่ามิ้การกระทำค์วามิผ่ิดัในิลักษณะดัังกล่าวเพิ�มิข้ึ�นิ
ร้อยูละ 27 ซึ�งเป็นิไปในิทิศทางเดั้ยูวกับยูอดัรวมิข้องประเทศ ในิข้ณะท้�
จำนิวนิข้องรูปแบบการกระทำค์วามิผิ่ดัอ่�นิๆ เมิ่�อเปรยู้บเท้ยูบแล้วมิจ้ำนิวนิ 
น้ิอยูและการกระทำค์วามิผ่ดิัมิไิด้ัเพิ�มิข้ึ�นิในิระดับัเดัยู้วกันิ จากห้ลายูแห้ล่ง 
ข้อง CyberTips แสดังถุึงข้้อสงสัยูว่าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจาก
เดัก็ทางออฟไลน์ิ อาจสะท้อนิถุงึสถุานิะข้องประเทศไทยูว่าเป็นิปลายูทาง 
ข้องนิักท่องเท้�ยูว โดัยูเฉพาะอยู่างยูิ�งผู่้ท้�เดัินิทางเพ่�อวัตถุุประสงค์์ในิการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศ เนิ่�องดั้วยูข้้อกังวลใจดัังกล่าว NCMEC จึงไดั้จำแนิก
ประเภัทการกระทำ ค์วามิผ่ิดัเป็นิการภัายูในิ ในิระดัับท้�ยู่อยูลงอ้ก (การ 
กระทำค์วามิผ่ิดั ช้นิิดั 2)61 โดัยูใส่รห้ัสเพิ�มิข้ึ�นิแก่รายูงานิ CyberTips 86 
กรณ้ในิช้่วงระยูะเวลาการรายูงานิดัังกล่าว เพ่�อแสดังว่ามิ้ค์วามิเก้�ยูวข้้อง
กับการล่อลวงเดั็กออนิไลนิ์ ก่อนิท้�ผู่้ละเมิิดัจะเดัินิทาง เช้่นิเดั้ยูวกับการ
รายูงานิในิปี พ.ศ. 2560 -2562 พบว่า NCMEC ไดั้จำแนิกรายูงานิ 
CyberTips 24 กรณ้ให้้เป็นิประเภัทท้�สำค์ัญอันิดัับห้นิึ�ง ซึ�งบ่งช้้�ว่าเดั็ก
กำลังตกอยูู่ในิอันิตรายู ในิข้ณะเดั้ยูวกันิ อ้ก 103 CyberTips ไดั้ถูุก 
จำแนิกเป็นิประเภัทท้�สำค์ัญอันิดัับสอง 2 บ่งช้้�ว่าเดั็กอยูู่ในิสถุานิการณ์ท้�
อันิตรายูแล้วจริงๆ

ตืาราง 15 CyberTips เก่�ยวกับกรณ์่ตื้องสงสัยว่าอาจมิ่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศไทย

2560 2561 2562

% ความิ
เปลั่�ยนแปลัง
จาก ปี 2560 
ถึ้ง ปี 2561

% ความิ
เปลั่�ยนแปลัง 
จาก ปี 2561 
ถึ้ง ปี 2562

% ความิ
เปลั่�ยนแปลัง
จาก ปี 2560 
ถึ้ง ปี 2562

ประเทศไทย 279,067 360,507 355,398 29% -1% 27%

ทั�วโลักทั�งหมิด 10,214,753 18,462,424 16,987,361 81% -8% 66%

% สดัส่วนประเทศไทยต่ือยอดรวมิในระดบัโลัก 2.73% 1.95% 2.09%

ท้�มิา: ข้้อมิูล CyberTips ดั้วยูค์วามิอนิุเค์ราะห้์จาก NCMEC 

2.1 การบังคับใช้กฎหมิาย

https://elie.net/static/files/rethinking-the-detection-of-child-sexual-abuse-imagery-on-the-internet/rethinking-the-detection-of-child-sexual-abuse-imagery-on-the-internet-paper.pdf


Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse 37

ตืาราง 16 CyberTips เก่�ยวกับกรณ์่ตื้องสงสัยว่ามิ่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศไทย ตืามิรูปแบบการกระทำความิผู้ิด

ประเภัทข้องการกระทำความิผู้ิด 2560 2561 2562

สื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก, รวมิถึ้งการครอบครอง การผู้ลัิตื แลัะการเผู้ยแพร่  
(การจำแนกประเภัทข้อง NCMEC: สื�อลัามิกอนาจารเด็ก (child pornography))62,63 278,926 360,467 355,360

ผูู้้เดินทางเพื�อลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก (การจำแนกประเภัทข้อง NCMEC: 
การท่องเท่�ยวเพื�อมิ่เพศสัมิพันธ์์กับเด็ก (child sex tourism))64 12 11 7

การค้าเด็กเพื�อวัตืถึุประสงค์ทางเพศ 6 6 11

การลัวนลัามิทางเพศตื่อเด็ก 2 4 –

ข้้อความิหรือรูปภัาพดิจิทัลับนอินเทอร์เน็ตืท่�ทำให้เข้้าใจผู้ิด – 3 2

การลั่อลัวงเด็กทางออนไลัน์เพื�อลัะเมิิดทางเพศ 117 14 17

ส่งสื�อลัามิกอนาจารท่�ไมิ่พ้งประสงค์ให้เด็ก 4 2 1

รวมิทั�งหมิดสำหรับประเทศไทย 279,067 360,507 355,398

62. ค์ำศัพท์ท้�ใช้้ในิค์อลัมินิ์นิ้�สะท้อนิให้้เห้็นิถุึงการจำแนิกประเภัทโดัยูศูนิยู์ข้้อมิูลเดั็กห้ายูและเดั็กถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์แห้่งช้าติ (NCMEC) สห้รัฐอเมิริกา ซึ�งเป็นิแนิวทางเดั้ยูวกับกฎห้มิายูข้องสห้รัฐอเมิริกา 
Disrupting Harm รณรงค์์การใช้้การใช้้ค์ำศัพท์ ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก ซึ�งเป็นิแนิวทางเดั้ยูวกับข้้อแนิะนิำลักเซมิเบิร์ก
63. CyberTips ภัายูใต้ห้มิวดัห้มิู่นิ้�อาจห้มิายูถุึงส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กมิากกว่าไฟล์เดั้ยูว ตัวอยู่างเช้่นิ บางรายูงานิจากผู่้ให้้บริการทางอิเล็กทรอนิิกส์อาจรวมิมิากกว่าห้นิึ�งไฟล์ในิรายูงานิ ซึ�งตรงข้้ามิกับ
ห้นิึ�งรูปภัาพต่อห้นิึ�งรายูงานิ อันิส่งผ่ลให้้มิ้รายูงานิห้ลายูฉบับต่อผู่้ต้องสงสัยูห้นิึ�งค์นิ
64. ค์ำศัพท์ท้�ใช้้ในิค์อลัมินิ์นิ้�สะท้อนิให้้เห้็นิถุึงการจำแนิกประเภัทโดัยูศูนิยู์ข้้อมิูลเดั็กห้ายูและเดั็กถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์แห้่งช้าติ (NCMEC) สห้รัฐอเมิริกา ซึ�งเป็นิแนิวทางเดั้ยูวกับกฎห้มิายูข้องสห้รัฐอเมิริกา 
Disrupting Harm รณรงค์์การใช้้การใช้้ค์ำศัพท์ ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก ซึ�งเป็นิแนิวทางเดั้ยูวกับข้้อแนิะนิำลักเซมิเบิร์ก

ท้�มิา: ข้้อมิูล CyberTips โดัยูไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์จาก NCMEC

ในิกรณ้แพลตฟอร์มิส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ ดั้เอสไอดัำเนิินิการกับกรณ้ท้�สงสัยู
ว่า เป็นิอาช้ญากรรมิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิผ่่านิทางไลน์ิและอนิิสตาแกรมิ สำห้รับ
ประเทศไทยูในิช่้วงปี พ.ศ. 2560-2562 มิากกว่าร้อยูละ 99 ข้อง CyberTips 
มิาจากผู่้ให้้บริการทางอิเล็กทรอนิิกส์ซึ�งเป็นิแห้ล่งข้้อมิูลดัังกล่าว ทั�งนิ้�ผู่้
ให้้บริการทางอิเล็กทรอนิิกส์ทั�งห้มิดั 61 แห้่ง ไดั้ส่ง CyberTips อยู่าง
นิ้อยูห้นิึ�งรายูงานิ ท้�สงสัยูว่าเก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์จากเดั็ก
ในิประเทศไทยูในิช้่วงระยูะเวลาข้องการรายูงานิท้�ไดั้กล่าวแล้วข้้างต้นิ 
ข้้อมิูลนิ้�แสดังให้้เห็้นิถุึงค์วามิห้ลากห้ลายูข้องแพลตฟอร์มิท้�ประช้าช้นิ
ทั�วไปและผู่้แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก
ทางออนิไลนิ์ใช้้ในิการส่�อสาร

ในิปี พ.ศ. 2562 เฟซบุ�กเป็นิแพลตฟอร์มิท้�พบในิรายูงานิ CyberTips 
มิากท้�สดุัค่์อร้อยูละ 96  ทั�งนิ้� CyberTips เก้�ยูวกบัประเทศไทยูท้�รายูงานิ 
โดัยูเฟซบุ�ก เพิ�มิข้ึ�นิร้อยูละ 26 ในิระห้ว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ซึ�ง
ค์ล้ายูค์ลึงกับแนิวโนิ้มิข้องประเทศไทยูเมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับ CyberTips 
รวมิทั�งสิ�นิจากทั�วโลก แมิ้ว่ากูเกิ�ลในิ CyberTips จะเพิ�มิข้ึ�นิเล็กนิ้อยู
ระห้ว่างปี พ.ศ. 2560 -2562 แต่เป็นิการเพิ�มิข้ึ�นิในิปี พ.ศ. 2560 จาก 
3,100 รายูงานิ เป็นิ 7,280 รายูงานิ ในิปี พ.ศ. 2562 นิอกจากนิ้� ในิปี พ.ศ. 
2560 อนิิสตาแกรมิ อยูู่ในิ CyberTips จำนิวนิ 290 รายูงานิ ซึ�งกระโดัดั
เป็นิ 2,059 รายูงานิ ในิปี พ.ศ. 2562 ข้ณะท้� Imgur อยูู่ในิ CyberTips 
จำนิวนิ 457 รายูงานิ ในิปี พ.ศ. 2560 และเพิ�มิข้ึ�นิเป็นิ 938 รายูงานิ 
ในิปี พ.ศ. 2562 และ CyberTips จากทวิตเตอร์มิ้จำนิวนิ 2,250 
รายูงานิในิปี พ.ศ. 2560 และจำนิวนิ 3,067 รายูงานิในิปี พ.ศ. 2562 
แมิ้ว่าแอพส่งข้้อค์วามิทันิท้ ท้�เร้ยูกว่า ไลนิ์ (Line) จะถุูกกล่าวถุึงโดัยูผู่้
บงัค์บัใช้้กฎห้มิายูระดับัประเทศ ว่าเป็นิแพลตฟอร์มิท้�ถุูกนิำไปใช้้เก้�ยูวกับ

การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศจากเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ แต่ไลนิ์มิิไดั้ถุูกรวมิเข้้าไว้ในิการวิเค์ราะห้์ข้้อมิูลอยู่างละเอ้ยูดั
นิ้� เนิ่�องจากไลนิ์มิิไดั้อยูู่ในิข้้อกำห้นิดัท้�ต้องรายูงานิกรณ้ต้องสงสัยูว่า 
มิ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กต่อ NCMEC นิอกจากน้ิ� 
แพลตฟอร์มิท้�ตั�งอยูู่ในิรัสเซ้ยูท้�เร้ยูกว่า ว้เค์ก็มิิไดั้ถุูกนิำมิารวมิไว้ในิการ
วิเค์ราะห้์ข้้อมิูลเช้่นิเดั้ยูวกันิ อนิึ�ง ข้้อมิูลจากไทยูฮอตไลนิ์ บ่งช้้�ว่าผู่้ละเมิิดั
ต่อเดั็กในิประเทศไทยูท้�มิ้การกระทำท้�ซับซ้อนิและต่อเน่ิ�อง มิักแลก
เปล้�ยูนิส่�อการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ภัายูในิกลุม่ิท้�ตั�งข้ึ�นิมิาโดัยูเฉพาะ 
เช้่นิ กลุ่มิท้�ตั�งข้ึ�นิในิแพลตฟอร์มิว้เค์ท้�ถุูกปิดัไปแล้ว ในิช้่�อ “ดัูให้้ตาแฉะ” 
ทั�งนิ้�กลุ่มิดัังกล่าวมิ้เนิ่�อห้าและเว็บลิงก์เก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ต่อเดั็กเป็นิจำนิวนิมิาก

เป็นิท้�นิ่าสังเกตว่า โฮสติ�งท้�ให้้บริการเก็บข้้อมูิลเก้�ยูวกับรูปภัาพต่างๆ 
และแพลตฟอร์มิท้�ให้้บริการส่งต่อว้ด้ัโอมัิกจะมิ้ช่้�ออยูู่ในิ CyberTips 
สำห้รับประเทศไทยู การท้�ห้ลายูรายูงานิมิ้ช่้�อแพลตฟอร์มิต่างๆ เช้่นิ 
Motherless.com, 4chan (กระดัานิข้่าวอิเล็กทรอนิิกส์สำห้รับแช้ร์
รูปภัาพโดัยูไมิ่ต้องเปิดัเผ่ยูตัวตนิ), Hacker Factor (บริษัททำวิจัยูเพ่�อ
ส่บค์้นิห้ลักฐานิทางดัิจิทัล), and Tiversa (เว็บมิ่ดัและองค์์กรติดัตามิ
ตรวจสอบการแช้ร์ข้้อมิูลและทรัพยูากรทางดัิจิทัล) เป็นิสิ�งยู่นิยูันิการมิ้ 
ตัวตนิข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู โดัยูผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัเป็นิบุค์ค์ลท้�มิ้ทักษะค์วามิเช้้�ยูวช้าญทางเทค์โนิโลยู้ท้�ล�ำห้นิ้าสลับ
ซับซ้อนิ นิอกจากน้ิ� การเกิดัข้ึ�นิข้องแพลตฟอร์มิอ่�นิๆ ก็เป็นิข้้อยู่นิยัูนิ 
ดัังกล่าวดั้วยูเช้่นิกันิ เช้่นิ การเกิดัข้ึ�นิข้อง Discord (อยูู่ในิ CyberTips 
157 รายูงานิ ในิปี พ.ศ. 2562) และ Twitch ซึ�งทั�งสองแพลตฟอร์มิถุูก
ใช้้เพ่�อส่งเสริมิการแช้ทในิเกมิออนิไลนิ์และการถุ่ายูทอดัสดั

https://ecpat.org/luxembourg-guidelines/
https://ecpat.org/luxembourg-guidelines/
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2.1 การบังคับใช้กฎหมิาย

ตืาราง 17 CyberTips เก่�ยวกับกรณ์่ตื้องสงสัยว่ามิ่การแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย จากผูู้้ให้บริการทางอิเลั็กทรอนิกส์
ย่�สบิหน่วยงานแรก

ผูู้้ให้บริการทางอิเลั็กทรอนิกส์ท่��จัดส่งรายงาน 2560 2561 2562 % รวมิข้องปี 2562

Facebook 271,507 347,718 341,24 96%

Google 3,100 4,278 7,280 2%

Twitter, Inc. / Vine.co 2,250 3,083 3,067 1%

Instagram, Inc. 290 2,175 2,059 1%

Imgur, LLC 457 631 938 0.26%

Discord Inc. – – 157

Microsoft – Online Operations 143 1,765 125

Pinterest Inc. 109 114 121

Tagged.com 39 37 57

Imagebam/ Flixya Entertainment/ videobam 157 270 47

Yahoo! Inc 33 25 33

Tumblr 71 45 27

4shared 221 78 25

ProBoards 1 – 25

Snapchat 9 16 24

Roblox 2 6 23

Skout.com 116 3 18

MeetMe.com (formerly known as myYearbook.
com)

13 15 16

Adobe Systems Incorporated 9 9 13

Dropbox, Inc. 4 7 11

ท้�มิา: ข้้อมิูลจาก CyberTips ดั้วยูค์วามิอนิุเค์ราะห้์จาก NCMEC เร้ยูงลำดัับข้้อมิูลโดัยูการนิับรายูงานิข้องปี พ.ศ. 2560 โดัยูไมิ่แสดังผ่ลท้�เป็นิศูนิยู์
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ตื่อเด็กทางออนไลัน์ แลัะการเลั่นเกมิออนไลัน์

จากการสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิ ร้อยูละ 81 ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่ ้ใช้้
อนิิเทอร์เนิต็ระบวุ่าพวกเข้าใช้้อนิิเทอร์เนิต็สำห้รบัการเล่นิเกมิออนิไลน์ิ 
ทุกสัปดัาห้์ โดัยูเกมิออนิไลนิ์เป็นิกิจกรรมิยูอดันิิยูมิในิห้มิู่เดั็กช้ายูและ
เดั็กเล็ก ทั�งนิ้� ค์วามินิิยูมิในิการเล่นิเกมิออนิไลนิ์ในิเดั็กและเยูาวช้นิในิ
ประเทศไทยูไดั้มิ้การบันิทึกไว้ในิการวิจัยูเช้ิงปริมิาณในิการศึกษาก่อนิ
ห้นิ้านิ้� ซึ�งรวมิถุึงการทำวิจัยูในิปี พ.ศ. 2562 กับเดั็กวัยูรุ่นิจำนิวนิ 
3,056 ค์นิ ท้�ศึกษาอยูู่ในิระดัับช้ั�นิมิัธยูมิปีท้� 1-6 ผ่ลการศึกษาพบว่า
ร้อยูละ 65 เล่นิเกมิออนิไลนิ์เก่อบทุกวันิ ประมิาณ 3-5 ช้ั�วโมิงต่อวันิ65

ทั�งนิ้� แพลตฟอร์มิเกมิเป็นิทั�งแห้ล่งค์วามิบันิเทิง แห้ล่งการเร้ยูนิรู้  
และการปฏิิสัมิพันิธ์ทางสังค์มิสำห้รับห้ลายูๆ ค์นิ รวมิถุึงเดั็กดั้วยู  
เช้่นิเดั้ยูวกับแพลตฟอร์มิอ่�นิๆ ท้�เดั็กใช้้เวลามิาก ซึ�งผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั
สามิารถุใช้้เกมิเพ่�อวัตถุุประสงค์์ในิการทำร้ายูเดั็กดั้วยู เพ่�อให้้เห้็นิ
ภัาพช้ัดัเจนิข้ึ�นิ อัยูการจากสำนิักงานิอัยูการสูงสุดัไดั้ให้้รายูละเอ้ยูดั
เก้�ยูวกับกระบวนิการกรูมิมิิ�งโดัยูผ่่านิทางเกมิว่า “ผู้้�กระทำความิผู้ิด
ต่่อเด็กจัะชกัชวนเดก็ให�เล่ันเกมิ แลัะข้อให�เด็กถูอดเสื�อผู้�าออกหลังัจัาก 
เลั่นเกมิแลั�ว หรืออาจักำหนดเงื�อนไข้ว่าหากเด็กถูอดเสื�อผู้�าออก ก็จัะ
ได�รับรางวัลัเช่นเหร่ยญทองหรือเหร่ยญเงิน” (RA1-TH-04-A) 

65. กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิ กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ (2563) รายูงานิสถุานิการณ์ข้องเดั็กและเยูาวช้นิสำห้รับปีงบประมิาณ 2563

ผ่ลการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting Harm บ่งบอกอยู่าง
ช้ัดัเจนิว่าเกมิออนิไลนิ์ค่์อช้่องทางท้�เดั็กในิประเทศไทยูสามิารถุตก
เป็นิเป้าห้มิายูข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไดั้: 

• เดั็ก 66 ค์นิ ระบุว่าในิปีท้�ผ่่านิมิาพวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อ
ข้องข้วัญในิการพบกับบุค์ค์ลโดัยูซึ�งห้นิ้าเพ่�อร่วมิกิจกรรมิทางเพศ 
และ 41 ค์นิ ระบุว่าสิ�งนิ้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้าผ่่านิทางเกมิออนิไลนิ์ 

• เดั็ก 101 ค์นิ ไดั้รับการช้ักช้วนิท้�ไมิ่พึงประสงค์์ให้้ค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�อง
ทางเพศ ในิข้ณะท้�เดั็ก 37 ค์นิ ระบุว่าค์รั�งล่าสุดัท้�ไดั้รับการติดัต่อ
ในิลักษณะดัังกล่าว เป็นิการติดัต่อผ่่านิทางเกมิออนิไลนิ์

• เดั็ก 68 ค์นิ ท้�รูปภัาพทางเพศถุูกส่งต่อโดัยูท้�พวกเข้าไมิ่ไดั้อนิุญาต 
และ 43 ค์นิ ระบุว่าเป็นิสิ�งท้�เกดิัข้ึ�นิเมิ่�อเรว็ๆ น้ิ� ผ่่านิทางเกมิออนิไลน์ิ

• เดั็ก 167 ค์นิ ระบุว่าพวกเข้าถูุกคุ์กค์ามิทางเพศดั้วยูวาจา และ 
ร้อยูละ 24 ระบุว่าสิ�งนิ้�เกิดัข้ึ�นิเมิ่�อเร็วๆ นิ้� ผ่่านิทางเกมิออนิไลนิ์

สิ�งท้�เกดิัข้ึ�นิน้ิ�เป็นิค์วามิท้าทายูเนิ่�องจากผู่ป้กค์รองและผู่ด้ัแูลเดัก็จำนิวนิ
มิากไมิ่คุ์้นิเค์ยูกับเกมิออนิไลนิ์ ในิข้ณะท้�ร้อยูละ 94 ข้องผู่้ปกค์รอง 
และผู่้ดัูแลเดั็กท้�เข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิใช้้อินิเทอร์เนิ็ต แต่ 
มิ้เพ้ยูงร้อยูละ 23 เท่านิั�นิท้�เล่นิเกมิออนิไลนิ์ประจำทุกสัปดัาห้์ ดัังนิั�นิ  
จึงมิ้ค์วามิจำเป็นิท้�ต้องอธิบายูต่อผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลเดั็กว่า แมิ้ว่า 
เกมิออนิไลนิ์มิ้บทบาทเช้ิงบวกต่อช้้วิตประจำวันิข้องเดั็ก แต่ก็เช้่นิเดั้ยูว
กับส่�อต่างๆ ท้�เดั็กมิ้ปฏิิสัมิพันิธ์ดั้วยู ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัสามิารถุนิำเกมิ 
ไปใช้้ในิทางท้�ไมิ่ดั้เพ่�อแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศห้ร่อล่วงละเมิิดัทาง 
เพศต่อเดั็กไดั้ ดัังนิั�นิ แทนิท้�จะป้องกันิเดั็กจากการเล่นิเกมิออนิไลนิ์  
ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กอาจจะให้้ค์วามิสนิใจเก้�ยูวกับช้นิิดัข้องเกมิท้� 
เดั็กเล่นิบ่อยูๆ มิากข้ึ�นิ และถุามิค์ำถุามิเก้�ยูวกับแพลตฟอร์มิท้�พวก 
เข้าใช้้ ใค์รบ้างท้�ร่วมิเล่นิกับพวกเข้า และสอนิเดั็กเก้�ยูวกับค์วามิเป็นิ 
ไปไดั้ท้�จะเผ่ช้ิญกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั 
ทางเพศข้ณะเล่นิเกมิ และวิธ้ท้�จะลดัค์วามิเส้�ยูงจากการถูุกทำร้ายู 
ดัังกล่าว

https://dcy.go.th/webnew/main/file/Report_on_the_Situation_of_Children_and_Youth_2563.pdf
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2.1 การบังคับใช้กฎหมิาย

มิ้รายูงานิห้ลายูฉบับจาก skout.com (รวมิ 137 รายูงานิ), Tagged.
com (รวมิ 133 รายูงานิ) และ Tinder, รวมิถุึง  Initech/Growlr ก็
ปรากฏิอยูู่ในิรายูงานิดั้วยู รายูงานิเห้ล่านิ้�แสดังให้้เห้็นิถุึงกรณ้ต้องสงสัยู
เก้�ยูวกับการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กผ่่านิทางเว็บห้าค์ู่ 
นิอกจากนิ้� รายูงานิท้�ไดั้รับจาก Chaturbate ซึ�งเป็นิแพลตฟอร์มิท้�มิ้
ค์วามิเช้้�ยูวช้าญในิการให้้บริการถุ่ายูทอดัสดักิจกรรมิทางเพศข้องผู่้ให้ญ่ 
พบว่าบ่อยูค์รั�งมิ้การจ่ายูเงินิทำโดัยูใช้้สินิทรัพยู์ดัิจิทัล (token) อันิก่อให้้
เกิดัค์วามิเป็นิไปไดั้มิากท้�อาจมิ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ อันิมิ้องค์์ประกอบเช้ิงพาณิช้ยู์
เกิดัข้ึ�นิ (ดัู การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ กับองค์์ประกอบเช้ิงพาณิช้ยู์)

2.1.3 การกระทำความิผู้ิดเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก

การกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�บันิทึกไว้ในิค์ดั้ข้องดั้เอสไอ และไทแค์ค์นิั�นิ แสดัง
ให้้เห้็นิถุึงค์วามิยูากลำบากในิการจำแนิกค์ดั้แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออฟไลนิ์และทางออนิไลนิ์ โดัยู
เฉพาะประเทศไทยู ซึ�งเป็นิประเทศท้�การเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กและห้่วงโซ่ท้�เก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักในิลกัษณะออฟไลน์ิจะเช่้�อมิโยูงกนัิ (ดั ูแผ่นิ 
ภัาพเวนิน์ิ ท้�รปูภัาพ 20) โดัยูมิต้ลาดัต่างประเทศสำห้รับทั�งสองกรณ้ 

ตืาราง 19 ไทแคคกับคดก่ารแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการล่ัวงลัะเมิิดทางเพศจากเดก็ จำแนกตืามิรปูแบบข้องการกระทำความิ
ผู้ดิ 

ชุดปฏิิบัตืิการปราบปรามิการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทาง
อินเทอร์เน็ตื ประเทศไทย (ไทแคค)

จำนวนกรณ์่ 

(มิิถึุนายน 2558 – ตืุลัาคมิ 2563)66 

การค้ามินุษย์ 89

การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก 75

การกระทำความิผู้ิดเก่�ยวกับสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก 
(‘สื�อลัามิกเด็ก’)

152

รวมิ 302

ท้�มิา: ไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์ข้้อมิูลจากไทแค์ค์

66. ข้้อมิูลท้�ไดั้รับจากไทแค์ค์นิ้� เป็นิจำนิวนิรวมิข้องเค์สระห้ว่างเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ 2558 ถุึงเดั่อนิตุลาค์มิ 2563 ซึ�งจำนิวนิข้องเค์สไมิ่ไดั้แยูกเป็นิข้้อมิูลแต่ละปี ซึ�งทำให้้ไมิ่สามิารถุนิำข้้อมิูลนิ้�มิาใช้้ในิการวิเค์ราะห้์ข้อง 
Disrupting Harm ซึ�งกำห้นิดัช้่วงระยูะเวลาข้องการรายูงานิเค์สดัังไดั้อธิบายูไว้ในิห้ัวข้้อระเบ้ยูบวิธ้การวิจัยู (เช้่นิ ช้่วงระยูะเวลา ปี 2560 – 2562)

ตืาราง 18: ด่เอสไอกับคด่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก จำแนกตืามิรูปแบบการกระทำความิผู้ิด 

กรมิสอบสวนคด่พิเศษ (ด่เอสไอ) 2560 2561 2562 รวมิ

กระทำความิผู้ิดทางเพศทางออฟไลัน์โดยการตืิดตื่อกับเด็กหญิง 1 0 0 1

กระทำความิผู้ิดทางเพศทางออฟไลัน์โดยการตืิดตื่อกับเด็กชาย 5 4 11 20

ถึ่ายทอดสดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก 
(live streaming of CSEA) / การลั่วงลัะเมิิดตื่อเด็กทางไกลั (live distant 
child abuse)

2 2 0 4

การเปิดเผู้ยเนื�อหาอนาจาร/เก่�ยวกับทางเพศโดยไมิ่ผู้่านการควบคุมิ 4 4 5 13

การผู้ลัิตืแลัะเผู้ยแพร่สื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก 1 0 0 1

การใช้เทคโนโลัย่เพื�ออำนวยความิสะดวกแก่ผูู้้เดินทางเพื�อการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศตื่อเด็ก

0 0 1 1

การกระทำความิผู้ิดทางเพศทางออนไลัน์โดยการกลัั�นแกลั้งจากเพื�อนหรือจากเด็ก 0 0 1 1

รวมิ 14 10 18

ท่�มิา: ได้รับความิอนุเคราะห์ข้้อมิูลัจากด่เอสไอ
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การคามนุษย

50
การคามนุษย 
รวม = 89

21 14

12

4
ส่ือการละเมิดทางเพศ

ตอเด็ก

122
ส่ือการละเมิดทางเพศ
ตอเด็ก 
รวม = 152

การละเมิดทางเพศ
ตอเด็ก

38
การละเมิดทางเพศ
ตอเด็ก รวม = 75

แม้ิว่ามิจ้ำนิวนิกรณน้้ิอยูและรูปแบบข้องการกระทำค์วามิผิ่ดัสะท้อนิให้้เห็้นิ 
ถุงึค์วามิแตกต่างในิการให้้ค์วามิสำคั์ญด้ัานิการดัำเนินิิงานิในิระดับัองค์์กรข้อง
สองห้น่ิวยูงานิ อยู่างไรก็ตามิข้้อมิลูทางค์ด้ัดัังกล่าวกเ็ป็นิตัวบ่งช้้�ว่าปัจเจกบคุ์ค์ล 
ห้ลายูค์นิในิประเทศไทยูมิค้์วามิเก้�ยูวข้้องกบัการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศ
และการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิผ่่านิทางกจิกรรมิท้�ห้ลากห้ลายู 
และสิ�งนิ้�ห้มิายูถุงึค์วามิสัมิพนัิธ์ระห้ว่างการกระทำค์วามิผ่ดิัทางออนิไลน์ิและ
ทางออฟไลน์ิท้�มิก้ารเปล้�ยูนิแปลงพัฒนิาไปอยู่างไม่ิห้ยุูดันิิ�ง ทั�งนิ้� ข้้อมิลูจาก 
ไทแค์ค์ได้ันิำเสนิอไว้ในิรปูภัาพ 20 ซึ�งแสดังให้้เห้น็ิถุงึการค์าบเก้�ยูวน้ิ�

สถึานท่�
การทำงานิต่อต้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดัก็ข้องดัเ้อสไอเน้ินิพ่�นิท้�พทัยูาและกรงุเทพฯ ในิข้ณะท้�การทำงานิ 
ข้องไทแค์ค์ค์รอบค์ลุมิการส่บสวนิสอบสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทั�วประเทศ ทั�งนิ้� ระห้ว่าง
เดั่อนิมิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2558 ถุึงเดั่อนิตุลาค์มิ พ.ศ. 256367 มิ้กรณ้เก้�ยูวกับ
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิ
จังห้วัดันิค์รราช้ส้มิา (43 กรณ้), กรุงเทพฯ (42 กรณ้), ช้ลบุร้ (38 กรณ้), 
เช้้ยูงให้มิ่ (31 กรณ้) และพะเยูา (13 กรณ้)

ปฏิิบัติการข้องผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูเมิ่�อไมิ่นิานิมิานิ้� แสดังให้้เห้็นิถุึงค์วามิ
เช้่�อมิโยูงระห้ว่างการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กออฟไลนิ์และออนิไลนิ์ ซึ�งไดั้ค์ัดัเล่อกมิาดัังต่อไปนิ้�

• ปฏิิบัติการทั�วประเทศ 11 กรณ้ เป็นิการดัำเนิินิงานิร่วมิกันิระห้ว่าง 
ไทแค์ค์และสำนิกังานิสอบสวนิกลางแห่้งสห้รฐัอเมิรกิา มิช่้้วงระยูะเวลา 
ปฏิิบัติการ 12 วันิ ในิปี พ.ศ. 2559 โดัยูเป็นิการส่บสวนิสอบสวนิช้ายู
ไทยู 2 ค์นิซึ�งเป็นิผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กห้ญิงและเดั็กช้ายู ในิข้ณะเดั้ยูวกันิช้ายูผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั 8 ค์นิก็
กำลงัถุกูสบ่สวนิสอบสวนิค์วามิผ่ดิัท้�สห้รฐัอเมิรกิา ออสเตรเลยู้ นิอร์เวย์ู 
สวิสเซอร์แลนิดั์ และสห้ราช้อาณาจักร เก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดั

67. ข้้อมิูลท้�ไดั้รับจากไทแค์ค์นิ้� เป็นิจำนิวนิรวมิข้องเค์สระห้ว่างเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ 2558 ถุึงเดั่อนิตุลาค์มิ 2563 The data provided by TICAC refers to total number of cases between June 2015 and 
October 2020 ซึ�งจำนิวนิข้องเค์สไมิ่ไดั้แยูกเป็นิข้้อมิูลแต่ละปี ซึ�งทำให้้ไมิ่สามิารถุนิำข้้อมิูลนิ้�มิาใช้้ในิการวิเค์ราะห้์ข้อง Disrupting Harm ซึ�งกำห้นิดัช้่วงระยูะเวลาข้องการรายูงานิเค์สดัังไดั้อธิบายูไว้ในิห้ัวข้้อ
ระเบ้ยูบวิธ้การวิจัยู (เช้่นิ ช้่วงระยูะเวลา ปี 2560 – 2562)

ทางเพศต่อเดั็ก ซึ�งผู่้กระทำผ่ิดัทั�ง 8 ค์นินิ้�อยูู่ 
• การปฏิิบัติการในิค์ดั้เดัิมิดัำเนิินิไปอยู่างต่อเนิ่�อง ในิปี พ.ศ. 2560 เจ้า

ห้นิ้าท้�ผู่้บังคั์บใช้้กฎห้มิายูไดั้ระบุตัวผู่้กระทำค์วามิผิ่ดัท้�เป็นิค์นิไทยู  
9 ค์นิและเป็นิค์นิอเมิริกันิ 4 ค์นิ โดัยูกลุ่มิค์นิเห้ล่านิ้�ถุูกสอบสวนิการ 
กระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการค์้ามินิุษยู์ 4 กรณ้ เก้�ยูวกับการล่วงละเมิิดั
เดั็ก 2 กรณ้ และเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก 6 กรณ้ และสามิารถุช้่วยูเห้ล่อและค์ุ้มิค์รอง 
ผู่้เส้ยูห้ายูจำนิวนิ 10 ค์นิ

• การปฏิิบัติการ 23 วันิ พ.ศ. 2561 เป็นิการดัำเนิินิงานิร่วมิกันิระห้ว่าง
ไทแค์ค์ กองปราบปรามิการค์้ามินุิษยู์ สำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ 
ตำรวจท่องเท้�ยูว และห้นิ่วยูงานิบังค์ับใช้้กฎห้มิายูอ่�นิๆ ทำการส่บสวนิ
สอบสวนิกรณ้การค์้ามินิุษยู์ 3 กรณ้ กรณ้การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็ก 3 กรณ้ และ การกระทำ ค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็ก 11 กรณ้ เจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังคั์บใช้้กฎห้มิายูไดั้ระบุตัวผู่้ต้อง
สงสัยูจำนิวนิ 17 ค์นิ ซึ�งในิจำนิวนินิ้� 15 ค์นิเป็นิช้ายู และในิจำนิวนินิ้� 
14 ค์นิ อาศัยูอยูู่ในิประเทศไทยู ส่วนิอ้ก 3 ค์นิอาศัยูอยูู่ในิประเทศ
เยูอรมินิ้ รัสเซ้ยู และสวิสเซอร์แลนิดั์ ทั�งนิ้� มิ้ผู่้เส้ยูห้ายูจำนิวนิ 8 ค์นิ 
โดัยู 7 ค์นิเป็นิห้ญิง และในิจำนิวนินิ้�ยูังเป็นิเดั็ก 6 ค์นิ

• การปฏิิบัติการเพ่�อช้่วยูเห้ล่อเด็ักในิเดั่อนิเมิษายูนิถุึงเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ 
พ.ศ. 2563 โดัยูเป็นิการส่บสวนิสอบสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กจำนิวนิ 53 กรณ้ ในิจำนิวนิ
นิ้� 30 กรณ้ เป็นิ การกระทำ ค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็ก, 13 กรณ้ เก้�ยูวกับการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก และ
เก้�ยูวกับการค์้ามินิุษยู์เก้ากรณ้ ทั�งนิ้� ในิระห้ว่างการส่บสวนิสอบสวนิ 
เจ้าห้นิ้าท้�ไดั้ยูึดัไฟล์เก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักไดั้
จำนิวนิ 150,000 ไฟล์ และจับกุมิผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั 47 ค์นิ และช้่วยู
เห้ล่อผู่้เส้ยูห้ายูไดั้ 40 ค์นิ

รูปภัาพ 20 รูปแบบกรณ์่การแสวงหาประโยชน์ 
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก  
ซึ่้�งสืบสวนสอบสวนโดยไทแคค  
(ระหว่างปี 2558 – 2562)

ท่�มิา: ไทแคค
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ความิตื่อเนื�องแลัะเชื�อมิโยงข้องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์แลัะออฟไลัน์

ข้้อมิูลจาก Disrupting Harm แสดังให้้เห้็นิว่าการแบ่งประเภัทการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิ
ลักษณะ ‘ออนิไลนิ์’ และ ‘ออฟไลนิ์’ เป็นิสิ�งท้�ไมิ่เป็นิประโยูช้นิ์ 
เนิ่�องจากไมิ่ไดั้สะท้อนิให้้เห้็นิถุึงค์วามิเป็นิจริงข้องค์วามิรุนิแรงทาง
เพศท้�เดัก็ประสบ เดัก็สามิารถุถุกูล่วงละเมิดิัและถุกูแสวงห้าประโยูช้น์ิ 
ไดั้ในิข้ณะท้�ใช้้เวลาอยูู่ในิสิ�งแวดัล้อมิดัิจิทัล ซึ�งผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั
สามิารถุใช้้เทค์โนิโลยู้ดัิจิทัลเป็นิเค์ร่�องมิ่อในิการกระทำค์วามิรุนิแรง
ต่อเดั็กไดั้เช้่นิกันิ เช้่นิ การใช้้ส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ห้ร่อระบบส่งข้้อค์วามิ
ในิทันิท้เพ่�อล่อห้ลอกเดั็กให้้เช้่�อห้ร่อเพ่�อบังค์ับเดั็กให้้พบกับผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัโดัยูซึ�งห้นิ้า อันินิำไปสู่การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง ‘ออฟไลนิ์’

กรณ์่ศ้กษา – การผู้ลัิตืแลัะการเผู้ยแพร่สื�อการลั่วงลัะเมิิด 
ทางเพศตื่อเด็ก 

ในิเดั่อนิสิงห้าค์มิ พ.ศ. 2561 ด้ัเอสไอไดั้รับแจ้งว่าเด็ักช้ายู 
สองค์นิติดัตามิยู่าข้องพวกเข้าไปยูังท้�ทำงานิข้องเธอซึ�งเป็นิบ้านิ
ข้องช้ายูไทยูค์นิห้นิึ�ง ข้ณะนิั�นิเจ้าข้องบ้านิอยูู่ท้�ต่างประเทศแต่
แฟนิห้นิุ่มิข้องเข้าอาศัยูอยูู่ในิบ้านิ แฟนิห้นิุ่มิไดั้ถุ่ายูรูปและ
บันิทึกว้ดั้โอผู่้เส้ยูห้ายูในิข้ณะอาบนิ�ำและไมิ่ไดั้สวมิเส่�อผ่้า ทั�งนิ้� 
ว้ด้ัโอเกมิถุูกใช้้เป็นิเค์ร่�องมิ่อห้ลอกล่อให้้ผู่้เส้ยูห้ายูยูินิยูอมิให้้ 
ถุ่ายูรูปและว้ดั้โอดัังกล่าว ซึ�งต่อมิาภัาพและว้ดั้โอไดั้ถุูกแช้ร์ทาง
ออนิไลนิ์ผ่่านิทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์แพลตฟอร์มิท้�เร้ยูกว่าไลนิ์ 
(Line) ทั�งนิ้� จุดัเริ�มิต้นิข้องปฏิิบัติการส่บสวนิสอบสวนิการ 
กระทำผ่ิดัดัังกล่าวเกิดัจากการกระซิบบอกข้องตำรวจสห้พันิธ์
ออสเตรเล้ยูซึ�งกรณ้นิ้�เป็นิส่วนิห้นิึ�งข้องการปฏิิบัติการแบล็ค์ริสท์ 
(Operation Blackwrist)68 โดัยูองค์์การตำรวจสากลเก้�ยูวข้้องในิ
การรวบรวมิ ข้้อมิูลข้่าวกรองและสนิับสนิุนิประเทศสมิาช้ิกในิ
การระบุตัวผู่้เส้ยูห้ายู ทั�งนิ้� ผู่้เส้ยูห้ายูไดั้รับการค์ุ้มิค์รองและ
ดัูแลจากเจ้าห้นิ้าท้�ผู่้ให้้ค์ำปรึกษา (counsellor) ข้องกระทรวง
การพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ และผู่้กระทำผิ่ดั
ถุูกตัดัสินิลงโทษจำค์ุกเป็นิเวลา 21 ปี

68. องค์์การตำรวจสากล (2562) เดั็ก 50 ค์นิ ไดั้รับการช้่วยูเห้ล่อ, ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัทางเพศ 9 ค์นิ ถุูกจับกุมิ ในิการปฏิิบัติการระดัับสากล

Disrupting Harm นิำเสนิอข้้อมูิลซึ�งเป็นิผ่ลจากการศึกษาค้์นิค์ว้า ดังันิ้�:

1. การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศเกิดัข้ึ�นิ
ไดั้ในิสิ�งแวดัล้อมิออนิไลนิ์

2. การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศเกิดัข้ึ�นิ
ไดั้ในิสิ�งแวดัล้อมิออฟไลนิ์ โดัยูใช้้เทค์โนิโลยู้ดิัจิทัลเป็นิเค์ร่�องม่ิอ
กระทำการดัังกล่าว

3. การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศเกิดัข้ึ�นิ
ทางออฟไลนิ์ และยู้ายูไปสู่การการกระทำดัังกล่าวทางออนิไลนิ์
โดัยูการส่งต่อภัาพห้ร่อวิดั้โอการล่วงละเมิิดั ดัังท้�แสดังให้้เห้็นิในิ
กรณ้ศึกษาข้้างล่างนิ้�

จากการสัมิภัาษณ์เจ้าห้นิ้าท้�รัฐจำนิวนิ 16 ค์นิ แสดังให้้เห้็นิถุึงค์วามิ
เข้้าใจท้�มิากข้ึ�นิเก้�ยูวกับค์วามิเช้่�อมิโยูงข้องอาช้ญากรรมิการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง ‘ออฟไลนิ์’ 
และอาช้ญากรรมิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์: “ปัจัจุับันน่� ร้ปแบบข้องการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการล่ัวงลัะเมิดิทางเพศต่่อเดก็เปลั่�ยนแปลัง 
ไปจัากอดต่่ท่�ผู่้านมิา ปัจัจุับนัการแสวงหาประโยชน์แลัะการล่ัวงลัะเมิดิ 
สามิารถูเกดิข้่�นได�ทางสื�อออนไลัน์ ซึ่่�งไม่ิใช่การแสวงหาประโยชน์ทางกาย 
โดยต่รงเหมิอืนเช่นท่�เกดิข้่�นในอดต่่” (RA1-TH-05-A). แต่ระบบข้องรัฐ 
กระบวนิการยูุติธรรมิ และข้องภัาค์ประช้าสังค์มิ ยูังค์งมิิไดั้ปรับตัวให้้
ทนัิต่อสถุานิการณ์ท้�เกดิัข้ึ�นิในิปัจจบุนัิ ดังันิั�นิการรูเ้ท่าทนัิพฒันิาการท้� 
เปล้�ยูนิแปลงตลอดัเวลาข้องดัิจิทัลท้�ถุูกนิำไปใช้้ประโยูช้นิ์ในิการล่วง
ละเมิิดัต่อเดั็กจึงเป็นิสิ�งท้�สำค์ัญ: “ผู้้�ปฏิิบัต่ิงานท่�อายุประมิาณ์ 30-40 
ปี ควรมิค่วามิเข้�าใจัแลัะร้�เท่าทนัความิคิดแลัะมิมุิมิองข้องเด็ก เจั�าหน�าท่� 
ท่�เป็นคนรุ่นใหมิ่เหลั่าน่�ต่�องคิดได�ว่าจัะเกิดอะไรข้่�นในอนาคต่” ผู่้แทนิ
กรมิพินิิจและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิกล่าว (RA1-TH-01-A-F)

นิอกจากนิ้� ยูังค์งข้าดัค์วามิช้ัดัเจนิเก้�ยูวกับค์วามิรับผ่ิดัช้อบข้องห้นิ่วยู 
งานิต่างๆ ในิการแก้ไข้ปัญห้ากรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ดัังท้�ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านิห้นิึ�ง
เน้ินิว่า ม้ิค์วามิจำเป็นิในิการออกกฎห้มิายูท้�ช้ดััเจนิเก้�ยูวกบัอาช้ญากรรมิ
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์โดัยูเฉพาะ เนิ่�องจากจะช้่วยูให้้ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูทำงานิไดั้ 
ง่ายูข้ึ�นิและช้่วยูให้้เดั็กไดั้รับค์วามิยูุติธรรมิผ่่านิกระบวนิการทางศาล: 
“ถู�ามิ่แนวปฏิิบัต่ิพิเศษทางกฎหมิาย แลัะมิ่หน่วยงานเฉพาะข้องศาลั
ดำเนินงานกรณ์่การลั่วงลัะเมิิดต่่อเด็กทางออนไลัน์โดยเฉพาะ เช่นเด่ยว
กับกรณ์่การค�ามินุษย์ กระบวนการทางศาลัจัะดำเนินไปอย่างมิ่
ประสิทธิิภาพโดยใช�ทรัพยากรอย่างคุ�มิค่ามิากข้่�น” (RA4-TH-02-A)

2.1 การบังคับใช้กฎหมิาย

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/50-children-rescued-9-sex-offenders-arrested-in-international-operation
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2560 2561 2562

% ความิ
เปลั่�ยนแปลัง

จาก ปี 2560 ถึ้ง 
ปี 2562

% ความิ
เปลั่�ยนแปลัง 

จาก ปี 2561 ถึ้ง 
ปี 2562

ท่�อยู่ไอพ่ในประเทศไทยท่�ใช้อัปโหลัดข้้อมิูลั 229,372 260,867 258,614 13% -1%

รวมิรายงานท่�เก่�ยวกับประเทศไทย 279,067 360,507 355,398 27% -1%

[จำนวน] รายงานตื่อท่�อยู่ไอพ่แตื่ลัะท่�อยู่ 1.22 1.38 1.37 13% -1%

ท้�มิา: ข้้อมิูล CyberTips ไดั้รับดั้วยูค์วามิอนิุเค์ราะห้์จาก NCMEC

จุดศูนย์รวมิสำหรับการเผู้ยแพร่สื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก
เค์ร่�องมิ่อในิการเข้้าถุึงเค์ร่อข้่ายูอินิเทอร์เนิ็ตแต่ละตัวจะมิ้ท้�อยูู่ท้�ถุูกตั�งข้ึ�นิ
ตามิเกณฑ์์วิธ้อินิเทอร์เนิ็ต ซึ�งสามิารถุบอกไดั้ว่าเค์ร่�องค์อมิพิวเตอร์นิ้�ตั�ง
อยููท่้�ไห้นิ ณ เวลาใดั เรยู้กอก้อยู่างว่า อนิิเทอร์เนิต็โพรโทค์อล แอดัเดัรสส์ 
[ห้ร่อ ท้�อยูู่ไอพ้] ซึ�งทำให้้สามิารถุวิเค์ราะห้์ห้มิายูเลข้ท้�อยูู่ไอพ้ท้�เก้�ยูวข้้อง 
กับกรณ้ท้�สงสัยูว่ามิ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์จากเดั็กตามิข้้อมิูลท้�ปรากฏิในิ 
CyberTips ข้อง NCMEC สำห้รับประเทศไทยู

รายูงานิ [CyberTips] ห้ลายูฉบับระบุท้�อยูู่ไอพ้เดั้ยูวกันิสามิารถุเป็นิ 
ตัวบ่งช้้�ไดั้ว่าผู่้ต้องสงสัยู (ห้ร่ออยู่างนิ้อยูเค์ร่�องมิ่อท้�ใช้้ในิการเข้้าถึุง
อินิเทอร์เนิ็ต) กำลังกระทำค์วามิผ่ิดัท้�เก้�ยูวข้้องกับการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศ ต่อเดั็กห้ลายูรูปแบบ ในิข้ณะท้�ออนิไลนิ์ในิค์รั�งเดั้ยูวกันิ 
ซึ�งอาจบ่งบอกถุึงรูปแบบการกระทำค์วามิผ่ิดัอยู่างเปิดัเผ่ยู เนิ่�องจากเป็นิ
ไปไดั้นิ้อยูมิากท้�การกระทำดัังกล่าวจะเกิดัข้ึ�นิเนิ่�องจากข้าดัค์วามิรู้ท้�
เก้�ยูวข้้อง เช่้นิเดัยู้วกันิ การท้�ค่์าเฉล้�ยูข้องท้�อยููไ่อพแ้ต่ละท้�อยููใ่นิประเทศไทยู 
ซึ�งปรากฏิในิ CyberTips มิจ้ำนิวนิน้ิอยูอยู่างสมิ�ำเสมิอนัิ�นิ (ดูัรปูภัาพ 21) 
อาจแสดังให้้เห้็นิ ถุึงแนิวโนิ้มิการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก ในิการออนิไลนิ์บนิแพลตฟอร์มิท้�เป็นิท้�นิิยูมิระดัับ
โลกแต่ละค์รั�งนิั�นิอยูู่ในิระดัับต�ำ

ข้้อมิลูการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดัก็ท้�เผ่ยูแพร่บนิเค์รอ่ข่้ายูแบบเพยู้ทเูพยู้ 
(peer-to-peer) ซึ�งเป็นิระบบเค์ร่อข้่ายูการแช้ร์ไฟล์ท้�ก้าวห้นิ้ามิากนิั�นิ
แสดังให้้เห้็นิถุึงสถุานิการณ์ท้�ค์่อนิข้้างแตกต่างจากท้�กล่าวข้้างต้นิ ข้้อมิูล
จากระบบการค์ุ้มิค์รองเดั็กข้ององค์์กรเค์ร่อข้่ายูการช้่วยูเห้ล่อเดั็ก พบว่า
ระห้ว่างวันิท้� 9 มิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2562 ถุึงวันิท้� 8 มิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2563 ท้�
อยูู่ไอพ้สัญช้าติไทยูจำนิวนิ 3,049 รายูการ เก้�ยูวข้้องกับการเผ่ยูแพร่ห้ร่อ 
ดัาวนิ์โห้ลดัส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก อยู่างไรก็ตามิ เนิ่�องจาก
ระบบการค์ุ้มิค์รองเด็ักดัังกล่าวไมิ่สามิารถุติดัตามิตรวจสอบเค์ร่อข้่ายู 
การแช้ร์ไฟล์ทั�งห้มิดั ดัังนิั�นิจึงไมิ่ค์วรใช้้ข้้อมิูลนิ้�เป็นิตัวแทนิการกระทำ 
ค์วามิผ่ิดัทั�งห้มิดัเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�เกิดัข้ึ�นิบนิ
แพลตฟอร์มิเห้ล่านิั�นิ อนิึ�ง ข้้อมิูลจากการศึกษาข้อง Disrupting Harm 
ซึ�งเป็นิตัวแทนิสำห้รับประเทศไทยูและประเทศอ่�นิๆ ในิเอเช้้ยูตะวันิออก
เฉ้ยูงใต้สามิารถุนิำมิาใช้้เปร้ยูบเท้ยูบไดั้ (ดัูรูปภัาพ 22)

ตืาราง 22: การเผู้ยแพร่แลัะดาวน์โหลัดสื�อการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศตื่อเด็กในภัูมิิภัาคเอเช่ยตืะวันออกเฉ่ยงใตื้ท่� Disrupting 
Harm ดำเนินงาน ซึ่้�งข้้อมิูลัเก่�ยวกับเครือข้่ายการแชร์ไฟลั์แบบ
เพ่ยทูเพ่ย (peer-to-peer) รวบรวมิโดยองค์กรเครือข้่ายการ
ช่วยเหลัือเด็ก

 
ท่�อยู่ไอพ่ 

(IP 
Addresses) 

ข้้อมิูลัข้นาดใหญ่ท่�โปรแกรมิ
สร้างข้้�นสำหรับระบ ุ

ถึง้สิ�งต่ืางๆ ข้องข้้อมิลูัได้หมิด 
โดยไมิ่มิ่การระบุซึ่�ำ  
(Globally Unique 

Identifiers (GUIDs)) 

ประเทศกัมิพูช้า 1,319 95

ประเทศอินิโดันิ้เซ้ยู 1,124 202

ประเทศมิาเลเซ้ยู 2,754 558

ประเทศฟิลิปปินิส์ 1,971 1,446

ประเทศไทย 3,049 609

ประเทศเว้ยูดันิามิ 925 141
ท้�มิา: องค์์กรเค์ร่อข้่ายูการช้่วยูเห้ล่อเดั็ก (Child Rescue Coalition) ให้้ค์วามิอนิุเค์ราะห้์ข้้อมิูล
ระห้ว่างวันิท้� 9 มิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2562 - 8 มิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2563

เห้็นิไดั้ว่าเค์ร่�องมิ่อท้�ใช้้ในิการส่งต่อส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก 
ทางเค์ร่อข้่ายูการแช้ร์ไฟล์แบบเพ้ยูทูเพ้ยูในิประเทศไทยูมิ้มิากกว่า 
ประเทศอ่�นิๆ ในิเอเช้้ยูตะวันิออกเฉ้ยูงใต้ท้� Disrupting Harm ดัำเนิินิ
งานิการเผ่ยูแพร่ทางเค์ร่อข้่ายูแบบเพ้ยูทูเพ้ยูเป็นิการกระทำท้�ม้ิค์วามิ
ก้าวห้นิ้ามิาก เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับการเผ่ยูแพร่ทางแพลตฟอร์มิส่�อสังค์มิ
ออนิไลนิ์ห้ลักๆ ทั�งน้ิ�ผู่้ใช้้จำเป็นิต้องดัาวนิ์โห้ลดัซอฟต์แวร์เฉพาะ และ
ต้องกระต่อร่อร้นิในิการอัปโห้ลดัและค์้นิห้าส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
ต่อเดั็ก ซึ�งการค์้นิห้าส่วนิให้ญ่จะค์้นิห้าจากช่้�อไฟล์ท้�แช้ร์ในิเค์ร่อข้่ายู 
ผู่้ละเมิิดัต่อเดั็ก

ตืาราง 21: CyberTips ข้อง NCMEC ซึ่้�งเก่�ยวข้้องกับกรณ์่ท่�สงสัยว่ามิ่การแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย  
ตืามิท่�อยู่ไอพ่ท่�ใช้อัปโหลัดข้้อมิูลัในแตื่ลัะปี69

1  

69.  ข้้อสังเกต: อาจมิ้การนิับท้�อยูู่ไอพ้เดั้ยูวกันิมิากกว่าห้นิึ�งปี และรายูงานิช้ิ�นิห้นิึ�งอาจระบุท้�อยูู่ไอพ้มิากกว่าท้�อยูู่ไอพ้เดั้ยูว มิาตรการทางเทค์นิิค์ผู่้ให้้บริการอินิเตอร์เนิ็ตใช้้นิั�นิ รวมิถุึงการกำห้นิดัท้�อยูู่ไอพ้ท้�มิ้การ
เปล้�ยูนิแปลงอยู่างต่อเนิ่�อง และการส่งต่อท้�อยูู่ไอพ้รุ่นิท้� 4 ไปยูังเค์ร่�องมิ่อจำนิวนิมิห้าศาลท้�ใช้้ในิการเข้้าถุึงอินิเตอร์เนิ็ตสามิารถุก่อให้้เกิดัผ่ลกระทบต่อห้มิายูเลข้ท้�อยูู่ไอพ้ท้�ใช้้ในิการเข้้าถุึงข้้อมิูล



กรณ์่ศ้กษา: การเผู้ยแพร่สื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก
เพื�อประโยชน์ทางการเงิน

ในิเดั่อนิพฤศจิกายูนิ พ.ศ. 2560 มิ้บันิทึกการจับกุมิช้ายูไทยูอายูุ 
30 ปีท้�จังห้วัดัห้นิึ�งในิภัาค์ตะวันิออกเฉ้ยูงเห้นิ่อ ดั้วยูข้้อห้าค์รอบ
ค์รองส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก เข้าถุูกกล่าวห้าว่าไดั้ล่วง
ละเมิิดัทางเพศเดั็กช้ายู อายูุระห้ว่าง 12-13 ปี จำนิวนิ 30 ค์นิ ในิ
ช้่วงระยูะเวลาห้นิึ�งปี กระทำการผ่ลิตและเผ่ยูแพร่ส่�อดัังกล่าวโดัยู
การโพสต์รูปภัาพบนิเฟช้บุ�กข้องตนิเอง เดั็กทั�งห้มิดัอาศัยูอยูู่กับ
ค์รอบค์รัว ในิบริเวณใกล้เค์้ยูงกับบ้านิข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั เดั็กผู่้
เส้ยูห้ายูเป็นิสมิาชิ้กค์รอบค์รัวข้องผู่้กระทำผิ่ดัและบางค์นิเป็นิ
เพ่�อนิบ้านิ ทั�งนิ้� ดั้เอสไอไดั้รับเบาะแส จากองค์์การตำรวจสากล 
ซึ�งผ่ลการส่บสวนิสอบสวนิพบว่าผู่้กระทำค์วามิผิ่ดัมิ้รายูไดั้จาก
การข้ายูส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กโดัยูใช้้แอพทรูมิันินิ้� ซึ�ง
เป็นิบรกิารกระเป๋าตงัค์์สำห้รบัเค์รอ่ข่้ายูโทรศพัท์เค์ล่�อนิท้�แนิวห้น้ิา 
ข้องประเทศไทยู ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัไดั้จัดัเก็บข้้อมิูลการละเมิิดัไว้
ในิระบบค์ลาวดั์ (cloud storage) และใช้้บริการไฟล์โฮสติ�ง (file 
hosting service) ซึ�งมิ้เซิร์ฟเวอร์ (server) อยูู่ในิยูุโรปในิการเผ่ยู
แพร่ส่�อดัังกล่าว ค์วามิร่วมิมิ่อระห้ว่างประเทศนิำไปสู่การส่บสวนิ 
การค์้นิห้าและระบุตัวผู่้เส้ยูห้ายู และการนิำผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัมิา
รับโทษ โดัยูผู่้กระทำผ่ิดัถุูกตั�งข้้อกล่าวห้าในิการกระทำค์วามิผ่ิดั
ฐานิค์้ามินิุษยู์ทางออนิไลนิ์ และถุูกจำค์ุกเป็นิเวลา 146 ปี
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2.1 การบังคับใช้กฎหมิาย

“ในประเทศไทย การเผู้ยแพร่สื�อการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศเด็กแลัะการแสวงหาประโยชน์ 
แลัะลั่วงลัะเมิิดทางเพศเด็กทางกายภัาพ  
มิักมิ่ความิเชื�อมิโยงกัน โดยมิ่ตืลัาดตื่างประเทศ
สำหรับทั�งสองกรณ์่”

ในิข้ณะเดั้ยูวกันิการตรวจค์้นิท้�อยูู่ไอพ้มิากมิายูท้�ติดัตั�งซอฟต์แวร์สำห้รับ
การแช้ร์ไฟล์ในิแต่ละค์รั�งทำไดั้โดัยูใช้้ระบบข้้อมิูลข้นิาดัให้ญ่ท้�โปรแกรมิ
สร้างข้ึ�นิสำห้รับระบุถุึงสิ�งต่างๆ ข้องข้้อมิูลไดั้ห้มิดัโดัยูไมิ่มิ้การระบุซ�ำ 
เร้ยูกว่า Globally Unique Identifiers ซึ�งแสดังผ่ลเป็นิตัวเลข้ในิรูปภัาพ 
ข้้างบนินิ้� บ่งช้้�ว่าโดัยูเฉล้�ยูแล้วผู่ก้ระทำค์วามิผ่ดิัในิประเทศไทยูท้�เก้�ยูวข้้อง 
กับการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กโดัยูเข้้าออนิไลนิ์ห้ลายู
ค์รั�งในิช่้วงระยูะเวลาท้�เกบ็ข้้อมิลูตัวอยู่าง ซึ�งข้้อสงัเกตนิ้�บ่งช้้�ว่าการแสวงห้า 
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ค์งอยูู่
และเป็นิไปอยู่างต่อเนิ่�องโดัยูบุค์ค์ลห้ลายูค์นิท้�อยูู่ในิประเทศไทยู

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทาง
ออนไลัน์อันมิ่องค์ประกอบเชิงพาณ์ิชย์
สองปีข้องปฏิิบัติการระดัับสากลแบล็ค์ริสท์ (Operation Blackwrist)70

1 
แสดังให้้เห้็นิว่าส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กไดั้ถุูกจำห้นิ่ายูในิรูปแบบ
รายูยู่อยูในิประเทศไทยู ผ่่านิทางเว็บไซต์ท้�ต้องสมิัค์รเข้้าเป็นิสมิาช้ิกและ
ทางตลาดัเว็บมิ่ดั ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูรายูงานิว่ามิ้การใช้้บริการกระเป๋า
เงินิอิเล็กทรอนิิกส์ทรูมิันินิ้� (TrueMoney) เป็นิเค์ร่�องมิ่อในิการจ่ายูเงินิ
เพ่�อเข้้าถุึงการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ มิ้ข้้อมิูลเพิ�มิเติมิท้�องค์์การตำรวจสากลไดั้รับซึ�งระบุว่า
ประเทศไทยูเป็นิห้นิึ�งในิห้ลายูๆ ประเทศท้�รับช้ำระเงินิผ่่านิการโอนิเงินิ
ซึ�งต้องสงสัยูว่าจะมิ้ค์วามิเช้่�อมิโยูงกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์จากเดั็กในิ
ช้่วงการรายูงานิการศึกษาข้อง Disrupting Harm 

นิอกจากนิ้� ข้้อมิูลจากไทยูฮอตไลนิ์บ่งช้้�ว่าส่วนิให้ญ่แล้วบุค์ค์ลท้�เก้�ยูวข้้อง
กบัการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็เพ่�อผ่ลกำไรมิกัเป็นิผู่ใ้ห้ญ่ 
และบ่อยูค์รั�งท้�พวกเข้าจะส่งลิงก์ท้�ปกป้องพาสเวิร์ดัให้้แก่ลูกค์้าท้�จ่ายูเงนิิ 
การสั�งซ่�อส่�อการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็สามิารถุทำได้ัผ่่านิทาง ออนิไลน์ิ
ฟอรมัิและกลุม่ิข้องผู่ล้ะเมิดิั การสั�งซ่�อส่�อการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทาง 
ออนิไลน์ิสามิารถุนิำไปสูก่ารกระทำค์วามิผ่ดิัทางออฟไลน์ิในิกรณล้กูค้์าต้อง 
การม้ิประสบการณ์จรงิในิการเข้้าถึุงเด็ัก (ดูัท้�กล่อง ค์วามิต่อเนิ่�องและเช่้�อมิ
โยูงข้องการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็
ทางออนิไลนิ์และออฟไลนิ์ สำห้รับรายูละเอ้ยูดัข้องค์วามิค์าบเก้�ยูวกันิ
ระห้ว่างการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลนิ์และออฟไลน์ิ) นิอกจาก
นิ้� เจ้าห้น้ิาท้�ข้องไทยูฮอตไลน์ิรายูงานิว่าส่�อการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดั็กท้�มิ้
เดั็กไทยูเก้�ยูวข้้องดั้วยูไดั้ปรากฏิบนิเว็บไซต์พอร์นิฮับ (Pornhub)

70. องค์์การตำรวจสากล (2562) เดั็ก 50 ค์นิ ไดั้รับการช้่วยูเห้ล่อ, ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัทางเพศ 9 ค์นิ ถุูกจับกุมิ ในิการปฏิิบัติการระดัับสากล

การวิเค์ราะห้์ข้องทวิตเตอร์สำห้รับ Disrupting Harm – ทวิตเตอร์ไดั้
ระงับยููอาร์แอล (URLs) 3 ล้านิยููอาร์แอลทั�วโลก ระห้ว่างปี พ.ศ. 
2560-2562 เนิ่�องจากผู่้ใช้้ละเมิิดันิโยูบายูป้องกันิการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักข้องแพลตฟอร์มิ ทั�งนิ้� 
กิจกรรมิท้�เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั 
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์บนิแพลตฟอร์มิแบ่งไดั้เป็นิสองประเภัท  
ค์่อ: การแช้ร์ลิงก์ไปยูังเซิร์ฟเวอร์ข้องบุค์ค์ลท้�สามิซึ�งใช้้เป็นิโฮสต์ (host)  
ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก และเช้่�อมิผู่้ใช้้ (users) กับผู่้ผ่ลิตส่�อ
การล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักค์นิอ่�นิๆ ทั�งนิ้� ลงิก์ท้�ส่งไปยูงัเซร์ิฟเวอร์ข้อง
บุค์ค์ลท้�สามิแยูกยู่อยูประเภัทออกไดั้สองประเภัทยู่อยูห้ลัก: ยููอาร์แอล
แบบสั�นิ (เช้่นิ bit.ly, ift.tt, dlvr.it, goo.gl, and ow.ly) และลิงก์ส่�อ
สังค์มิออนิไลนิ์ทั�วไป (เช้่นิ อินิสตาแกรมิ ยููทูป เรดัดัิต (Reddit) เฟซบุ�ก) 
ทั�งสองประเภัทรวมิกันิค์ิดัเป็นิร้อยูละ 50 ข้องลิงก์เก้�ยูวกับส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�แช้ร์ทางทวิตเตอร์  ทั�งนิ้� เว็บไซต์ท้�มิ้เนิ่�อห้าเก้�ยูว
กับผู่้ให้ญ่มิ้จำนิวนิยููอาร์แอลนิ้อยูกว่า และมิ้ค์วามิห้ลากห้ลายูในิแต่ละ
ประเทศ

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/50-children-rescued-9-sex-offenders-arrested-in-international-operation
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ตืาราง 23: 5 โดเมินลัิงก์แชร์โดยผูู้้ใช้ทวิตืเตือร์ ซึ่้�งถึูกระงับเนื�องจากมิ่กิจกรรมิเก่�ยวกับสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก ทั�งน่�ไมิ่ได้ 
รวมิลัิงก์แบบสั�นทั�วๆ ไป แลัะลัิงก์สื�อสังคมิออนไลัน์ไว้ในตืารางข้้างลั่างน่�

ประเทศไทย ประเทศอินโดน่เซึ่่ย ประเทศฟิลัิปปินส์ ทั�งหมิดในเอเซึ่่ยตืะวันออก
เฉ่ยงใตื้

1 nudyed.net path.com curiouscat.me curiouscat.me

2 2ch-matome-site.com wl.gs 8ch.net socialcam.com

3 curiouscat.me tl.gd ask.fm path.com

4 swarmapp.com kecirit.com dz4link.com nudyed.net

5 vine.co socialcam.com socialcam.com 2ch-matome-site.com

ท้�มิา: ท้มิค์วามิปลอดัภััยูข้องทวิตเตอร์

รูปภัาพข้้างบนินิ้�แสดังให้้เห้็นิ 5 โดัเมินิลิงก์ในิประเทศไทยู อินิโดันิ้เซ้ยู 
ฟิลิปปินิส์ และทั�งห้มิดัในิภัูมิิภัาค์เอเช้้ยูตะวันิออกเฉ้ยูงใต้ ทวิตเตอร์ไดั้
ยู่นิยูันิว่าในิช้่วงปีพ.ศ. 2560-2562 ผู่้ใช้้ทวิตเตอร์จำนิวนิห้นิึ�งถุูกระงับ
การใช้แ้พลตฟอรม์ิเนิ่�องจากสงสยัูวา่มิก้จิกรรมิเก้�ยูวกบัส่�อการลว่งละเมิดิั
ทางเพศต่อเดั็กเกิดัข้ึ�นิในิประเทศไทยู อินิโดันิ้เซ้ยู ฟิลิปปินิส์ มิาเลเซ้ยู 
กัมิพูช้า และเว้ยูดันิามิ ทั�งนิ้� จำนิวนิผู่้ใช้้ท้�ถุูกระงับการใช้้แพลตฟอร์มิในิ
ประเทศไทยูสูงกว่าประเทศอ่�นิๆ ท้� Disrupting Harm ดัำเนิินิงานิในิ
ภัูมิิภัาค์เอเช้้ยูตะวันิออกเฉ้ยูงใต้ นิอกจากนิ้� ท้�อยูู่อ้เมิลท้�เช้่�อมิไปยูังบัญช้้
ทวิตเตอร์เห้ล่านิ้�ส่วนิให้ญ่เป็นิบัญช้้อ้เมิลท้�อยูู่บนิเว็บทั�วๆ ไป เช้่นิ 
Gmail, Hotmail/Outlook และ Yahoo อ้เมิล สำห้รับพฤติกรรมิข้อง
บุค์ค์ลต่างๆ ท้�ถุูกระงับการใช้้แพลตฟอร์มินิั�นิ มิ้พฤติกรรมิท้�ต้องการ
ส่�อสารในิช้่องทางท้�เป็นิส่วนิตัวมิากข้ึ�นิ เช้่นิ การส่งข้้อค์วามิโดัยูตรง ห้ร่อ
พยูายูามิเปล้�ยูนิไปใช้้แพลตฟอร์มิท้�มิ้ค์วามิเป็นิส่วนิตัวมิากกว่า (เช้่นิ ไลนิ์
ในิประเทศไทยู) เพ่�อปกปิดักิจกรรมิข้องตนิ โดัยูสไกป์ (Skype) ถุูกใช้้
เป็นิโดัเมินิแพลตฟอร์มิสำห้รับกิจกรรมิเก้�ยูวกับการถุ่ายูทอดัสดัท้�เกิดัข้ึ�นิ
ในิช้่องทางท้�มิ้ค์วามิเป็นิส่วนิตัว อนิึ�ง ในิดั้านิการเผ่ยูแพร่เพ่�อการค์้านิั�นิ
ทวิตเตอร์รายูงานิว่าบัญช้้ทวิตเตอร์ในิประเทศไทยูท้�ถุูกระงับการใช้้ดัังท้�
กล่าวข้้างต้นิแล้วนิั�นิ มิ้การระบุราค์าอยูู่ในิข้้อมูิลประวัติโดัยูยู่อข้อง
เจ้าข้องบัญช้้ดั้วยู (เช้่นิ 100 ห้ร่อ 150 บาท (US$3-5)) นิอกจากนิ้� ไดั้มิ้
การระบอุายูทุ้�สนิใจ รวมิทั�งลงิก์สำห้รบัช่้องทางภัายูนิอก เช่้นิ ไลน์ิ สไกป์ 
ไว้ในิรายูละเอ้ยูดัประวัติโดัยูยู่อข้องเจ้าข้องบัญช้้ดั้วยู

 

71. กูเกิ�ล เทรนิดั์ เป็นิเค์ร่�องมิ่อสำห้รับสาธารณช้นิ ใช้้สำห้รับวิเค์ราะห้์แนิวโนิ้มิค์วามินิิยูมิข้องค์ำในิการค์้นิห้า โดัยูโยูงกับการค์้นิห้าอ่�นิๆ [เช้่นิ การค์้นิห้ารูป ค์้นิห้าข้่าว ค์้นิห้าบนิยููทูป ฯลฯ] ท้�มิ้ค์่าตัวแปรตามิท้�ไดั้
กำห้นิดัข้ึ�นิไว้แล้ว ทั�งนิ้� เค์ร่�องมิ่อนิ้�ประมิวลผ่ลเป็นิค์ะแนินิ (จาก 1 ถุึง 100) แทนิการแสดังผ่ลเป็นิจำนิวนิการค์้นิห้า โดัยูอยูู่บนิพ่�นิฐานิข้องค์ำท้�ค์้นิห้าห้ร่อสัดัส่วนิท้�โยูงกับการค์้นิห้าทั�งห้มิดัข้องค์ำห้ร่อสิ�งโยูง จุดั
ข้้อมิูล (data points) จะถุูกแบ่งออกโดัยูการค์้นิห้าทั�งห้มิดัตามิพ่�นิท้�ข้องการค์้นิห้าและช้่วงเวลาท้�กำห้นิดัไว้ เพ่�อดัูแนิวโนิ้มิค์วามินิิยูมิ แมิ้ว่ากูเกิ�ล เทรนิดั์นิำข้้อมิูลการค์้นิห้าเร่�องต่างๆ มิาจากเค์ร่�องมิ่อกูเกิ�ล เสิร์ช้ 
(Google Searches) เท่านิั�นิ แต่ชุ้ดัข้้อมิูลดัังกล่าวสามิารถุใช้้เป็นิตัวแทนิข้องแนิวโนิ้มิไดั้เนิ่�องจากมิ้การค์้นิห้าเป็นิห้ลายูสิบล้านิค์รั�งในิห้นิึ�งวันิ ศึกษารายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับข้้อมิูลและการให้้ค์ะแนินิไดั้ท้� “ค์ำถุามิท้�พบ
บ่อยูเก้�ยูวกับข้้อมิูลกูเกิ�ล เทรนิดั์”

72. เล่อกใช้้ค์ำภัาษาอังกฤษเนิ่�องจากห้ากใช้้ค์ำท้�เป็นิภัาษาข้องพ่�นิท้�นิั�นิๆ ผ่ลการค์้นิห้าจะกระจัดักระจายูไมิ่ตรงกับสิ�งท้�ต้องการค์้นิห้า ทั�งนิ้� ท้มิต่อต้านิอาช้ญากรรมิต่อเดั็กข้ององค์์การตำรวจสากลเป็นิผู่้ค์ัดัเล่อก
ค์ำเฉพาะดั้านิเห้ล่านิ้� และเพ่�อให้้รายูงานิข้องประเทศต่างๆ ท้� Disrupting Harm ดัำเนิินิงานิเป็นิไปในิแนิวทางเดั้ยูวกันิ จะใช้้ค์ำท้�เป็นิภัาษาพูดัในิท้องถุิ�นิเฉพาะเมิ่�อค์ำเห้ล่านิั�นิเป็นิค์ำท้�ห้นิ่วยูงานิดั้านิกฎห้มิายูค์ัดั
เล่อกมิาให้้เท่านิั�นิ ซึ�งในิกรณ้ข้องประเทศไทยู ห้นิ่วยูงานิดั้านิกฎห้มิายูมิิไดั้ค์ัดัเล่อกค์ำลักษณะดัังกล่าวมิาให้้

73. Ramadanti, D. (2563) การบอกเร่�องราวกับกูเกิ�ล เทรนิดั์ โดัยูใช้้ Pytrends ในิ Python

การเข้้าถึ้งสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กผู้่านทางเว็บไซึ่ตื์
ไดั้มิ้การดัำเนิินิงานิวิจัยูโดัยูใช้้กูเกิ�ล เทรนิดั์ เพ่�อห้าค์ำตอบเก้�ยูวกับแนิว
โนิ้มิระดัับค์วามิสนิใจในิส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กจากการค์้นิห้า
ข้้อมิูลบนิเว็บสาธารณะ (open web searches)71

69 ในิค์รั�งแรก องค์์การ
ตำรวจสากลไดั้เล่อกค์ำ 20 ค์ำ72

70 เป็นิค์ำกลุ่มิตัวอยู่างเฉพาะซึ�งประกอบ
ดั้วยูค์ำห้ลักและวล้ท้�มิักใช้้เมิ่�อมิ้ค์วามิสนิใจพิเศษต่อส่�อการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็ก โดัยูกำห้นิดัช้่วงระยูะเวลาตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค์มิ 2560 
- วันิท้� 31 ธันิวาค์มิ 2562 ซึ�งผ่ลข้องการค์้นิห้าในิประเทศไทยูในิแต่ละ
ค์ำทั�ง 20 ค์ำนัิ�นิ ผ่ลท้�ไดั้ค่์อ ‘ไมิ่มิ้ข้้อมูิลเพ้ยูงพอ’ 

ผ่ลท้�แสดังว่า ‘ไมิ่มิ้ข้้อมิูลเพ้ยูงพอ’ ห้มิายูถุึงค์ะแนินิค์วามินิิยูมิเป็นิศูนิยู์ 
ซึ�งแสดังว่ามิ้ค์วามิสนิใจต�ำต่อกลุ่มิค์ำตัวอยู่างเห้ล่านิั�นิ (ซึ�งมิิไดั้
ห้มิายูค์วามิว่าจำนิวนิในิการค์้นิห้าค์ำเห้ล่านิั�นิเป็นิศูนิยู์) ตามิภัูมิิภัาค์และ
ระยูะเวลาท้�กำห้นิดัไว้73

71 เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับการค์้นิห้าระดัับโลกโดัยูใช้้
กลุ่มิค์ำตัวอยู่างเดัิมิและกลุ่มิค์ำตัวอยู่างจากประเทศอ่�นิ ผ่ลท้�ไดั้ดัังกล่าว
นิั�นิแสดังว่ามิ้การใช้้กลุ่มิค์ำเฉพาะท้�ใช้้ในิการค์้นิห้าเก้�ยูวกับส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิประเทศไทยูนิ้อยูกว่าในิประเทศอ่�นิๆ บาง
ประเทศ แมิ้ว่าอาจมิ้ข้้อโต้แยู้งว่าการค์้นิห้าส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กท้�ยูิ�งมิ้ค์วามิซับซ้อนิมิากเท่าไห้ร่ ค์วามิเป็นิไปไดั้ในิการค์้นิห้าทางเว็บ
สาธารณะยูิ�งมิ้นิ้อยูเท่านิั�นิ แต่ค์ำในิกลุ่มิค์ำตัวอยู่างบางค์ำเป็นิท้�นิิยูมิในิ
การค์้นิห้าในิประเทศอ่�นิๆ นิั�นิ ช้้�ให้้เห้็นิว่ายูังมิ้การใช้้เว็บสาธารณะในิ
การค์้นิห้าส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก

https://trends.google.com/trends/?geo=GB
https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en&ref_topic=6248052
https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en&ref_topic=6248052
https://towardsdatascience.com/telling-stories-with-google-trends-using-pytrends-in-python-a11e5b8a177
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ทั�งนิ้� พบว่าค์ำท้�ใช้้อยู่างแพร่ห้ลายูทั�วประเทศไทยูในิการค์้นิห้าส่�อการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดัก็ในิระยูะเวลาการเกบ็ข้้อมิลูท้�กำห้นิดัไว้ดังักล่าว 
ข้้างต้นินิั�นิ เป็นิค์ำท้�ม้ิค์วามิเฉพาะเจาะจงนิ้อยูกว่าค์รั�งแรก ค์่อเป็นิค์ำ
ระดัับเริ�มิต้นิ (entry level) ซึ�งรวมิถุึงการใช้้ภัาษาอังกฤษในิการค์้นิห้า
เนิ่�อห้าท้�เป็นิรูปภัาพและว้ดั้โอท้�แสดังถุึงกิจกรรมิทางเพศกับและระห้ว่าง
เดั็กวัยูรุ่นิ กับเดั็ก และกับทารก ทั�งนิ้� มิ้ค์วามิสนิใจเป็นิพิเศษในิเนิ่�อห้า
ข้องส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กสัญช้าติรัฐเซ้ยู เกาห้ล้ และญ้�ปุ่นิ 
โดัยูเฉพาะรูปภัาพและว้ดั้โอการ์ตูนิอะนิิเมิะและเฮ็นิไต (anime and 
hentai) สำห้รับการค์้นิห้าบนิแพลตฟอร์มิอ่�นิๆ เช้่นิ ว้เค์ พันิทิพยู์ และ
เรดัดัิต (Reddit) เป็นิการค์้นิห้าเนิ่�อห้าเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กในิรูปแบบเฉพาะ เช้่นิ การล่วงละเมิิดัภัายูในิค์รอบค์รัว ห้ร่อ
ส่�อท้�เก้�ยูวข้้องกับเดั็กช้าติพันิธุ์โดัยูเฉพาะ ซึ�งแสดังให้้เห้็นิว่าผู่้ค์้นิห้าทาง
เว็บในิประเทศไทยูบางค์นิมิ้ค์วามิต้องการท้�เฉพาะเจาะจง อันิเป็นิสิ�งท้�
สะท้อนิให้้เห้็นิถุึงค์วามิสนิใจในิส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กอยู่าง
กระต่อร่อร้นิและอยู่างต่อเนิ่�องซึ�งเป็นิการพัฒนิาท้�เกินิไปกว่าค์วามิอยูาก
รู้อยูากเห้็นิในิตอนิแรก

สำห้รับค์ำท้�ไมิ่ใช้่ภัาษาอังกฤษ ไทยูฮอตไลนิ์ท้�ดัำเนิินิงานิรับแจ้งเห้ตุเก้�ยูว
กับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิระดัับประเทศ ไดั้เล่อกค์ำและวล้
ภัาษาไทยูประมิาณ 200 ค์ำ และส่งให้้กูเกิ�ลค์ัดักรองค์ำและวล้ดัังกล่าว 
ทั�งนิ้� มิ้ค์วามิเป็นิไปไดั้ท้�ค์ำเห้ล่านิ้�ไดั้ถุูกส่งต่อให้้กับองค์์กรผู่้บังคั์บใช้้
กฎห้มิายูระดัับสากลสำห้รับการทำดััช้นิ้ห้ร่อค์ำห้ลักท้�ใช้้ในิการค์้นิห้าส่�อ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�เป็นิตัวแทนิในิระดัับโลกมิากข้ึ�นิ อยู่างไร
ก็ตามิ ผ่ลจากการค์้นิห้าท้�ไดั้กล่าวแล้วข้้างต้นิแสดังให้้เห้็นิว่ามิ้ค์วามิ
ปรารถุนิาห้ร่อค์วามิกระห้ายูในิส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิ
ประเทศไทยู โดัยูใช้้เว็บสาธารณะสำห้รับการค์้นิห้า

โฮสตืิ�งสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก
ประเทศไทยูถุูกระบุว่าเป็นิประเทศท้�โฮสต์รูปภัาพและว้ดั้โอท้�สมิาช้ิกข้อง
องค์์กรอินิโฮป (INHOPE) ประเมิินิว่าเป็นิส่�อท้�ผ่ิดักฎห้มิายู โดัยูใช้้
แพลตฟอร์มิ I- ‘See’ (c)-Child-Abuse-Material (ICCAM)74

72

ตืาราง 24: โฮสตืิ�งสื�อการล่ัวงลัะเมิดิทางเพศต่ือเดก็ในประเทศไทย 
โดยใช้ ICCAM ตืรวจค้นโดยสมิาชิกองค์กร INHOPE 

2560 2561 2562

สิ�งท่�ผู้ิดกฎหมิาย (สื�อการลั่วง
ลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กท่�ได้รับ 
การยืนยัน) 

818 3,801 2,486

ร้อยลัะข้องผู้ลัรวมิระดับโลัก 0.55% 1.70% 0.78%

ท้�มิา: ไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์จากองค์์กร INHOPE

74. INHOPE. (2564) ICCAM ค์่ออะไร & ทำไมิจึงมิ้ค์วามิสำค์ัญ?

75. โค์รงการนิ้�ดัำเนิินิงานิโดัยูศูนิยู์ข้องประเทศแค์นิาดัา โค์รงการ Arachnid เป็นิเค์ร่�องมิ่อทันิสมิัยูท้�ออกแบบมิาเพ่�อติดัตามิลิงก์บนิเว็บไซต์ท้�เค์ยูถุูกรายูงานิต่อ CyberTips แค์นิาดัาว่ามิ้ส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กปรากฎอยูู่ ซึ�งเค์ร่�องมิ่อท้�ทันิสมิัยูนิ้�จะตรวจจับว่ารูปภัาพ/ว้ดั้โอดัังกล่าวไดั้ถุูกเผ่ยูแพร่ในิพ่�นิท้�สาธารณะท้�ไห้นิบ้าง เมิ่�อเค์ร่�องมิ่อสามิารถุตรวจจับส่�อดัังกล่าวไดั้แล้ว ผู่้ให้้บริการโฮสติ�งจะไดั้รับแจ้งให้้ลบ
เนิ่�อห้าดัังกล่าวออก

แมิ้ว่าจำนิวนิร้อยูละข้องการโฮสต์ในิระดัับโลกมิ้จำนิวนินิ้อยู แต่จำนิวนิ
ข้องส่�อผ่ิดักฎห้มิายูท้�โฮสต์ในิประเทศไทยูเพิ�มิข้ึ�นิในิปีพ.ศ. 2561 ซึ�ง
สามิารถุอธิบายูโดัยูพิจารณาถุึงการดัำเนิินิงานิไดั้ในิระดัับห้นิึ�งว่ามิ้การ
ตรวจค์้นิส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทั�วโลกเพิ�มิมิากข้ึ�นิ รวมิทั�ง 
ในิปีเดั้ยูวกันิน้ิ� ไดั้มิ้การใช้้เค์ร่�องมิ่อในิการค์้นิห้าท้�เร้ยูกว่าโค์รงการ 
Arachnid เว็บค์รอเลอร์ (Project Arachnid web crawler) 7573 
ดั้วยูมิูลนิิธิอินิเทอร์เนิ็ตวอทช้์ (Internet Watch Foundation) ไดั้จัดัทำ
รายูงานิยู่นิยูันิการโฮสต์ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิประเทศไทยู

ตืาราง 25: การโฮสตื์สื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กใน
ประเทศไทย ตืรวจค้นโดยมิูลันิธ์ิอินเทอร์เน็ตืวอทช์

2560 2561 2562

รายงานการกระทำ (สื�อการลั่วง
ลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กท่�ได้รับการ
ยืนยัน) (Actioned Reports)

643 3112 1624

ร้อยลัะข้องผู้ลัรวมิระดับโลัก 0.82% 2.96% 1.22%

ท้�มิา: ไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์ข้้อมิูลจากมิูลนิิธิอินิเทอร์เนิ็ตวอทช้์

ไทยูฮอตไลนิ์ดัำเนิินิงานิภัายูใต้มิูลนิิธิอินิเทอร์เนิ็ตร่วมิพัฒนิาไทยู  
ทำห้นิ้าท้�รับแจ้งเห้ตุเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กระดัับ
ประเทศ ไทยูฮอตไลนิ์ไดั้รายูงานิจำนิวนิยููอาร์แอลท้�ไดั้รับการยู่นิยูันิว่ามิ้
ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักปรากฏิอยูู่ (โดัยูเป็นิการโฮสต์ระดัับ
ประเทศและระดัับสากล)

ตืาราง 26: ยูอาร์แอลัท่�ได้รับการยืนยันว่ามิ่สื�อการลั่วงลัะเมิิด 
ทางเพศตื่อเด็กปรากฏิอยู่ รายงานโดยไทยฮอตืไลัน์

 2559 2560 2561 2562

จำนวนยูอาร์แอลัท่� 
ได้รับการยืนยันว่ามิ่ 
สื�อการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศตื่อเด็ก

846 1,421 4,223 7,921

ท้�มิา: ไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์ข้้อมิูลจากไทยูฮอตไลนิ์

เนิ่�องจากสถุิติเห้ล่านิ้�เป็นิสถุิติเก้�ยูวกับเว็บไซต์ซึ�งตรงข้้ามิกับสถุิติส่�อการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กเป็นิรายูภัาพ จำนิวนิมิห้าศาลข้องส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กบนิเว็บไซต์จึงอาจเป็นิตัวบ่งช้้�ท้�ค์รอบค์ลุมิถุึงการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ในิระดัับประเทศ รวมิถุึงการรายูงานิไดั้มิากกว่าโฮสติ�งท้�ค์้นิพบ
โดัยูห้นิ่วยูงานิต่างประเทศ ทั�งน้ิ�จำนิวนิสถุิติเห้ล่าน้ิ�รวมิถุึงโฮสต์ทั�งในิ
ระดัับประเทศและระดัับสากล ซึ�งทำให้้สามิารถุประเมิินิจำนิวนิเว็บไซต์
ท้�โฮสต์ในิประเทศไทยูไดั้ 

2.1 การบังคับใช้กฎหมิาย

https://www.inhope.org/EN/articles/iccam-what-is-it-and-why-is-it-important
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 การกรรโชกทางเพศ (Sexual extortion) 

ไทแค์ค์รายูงานิว่าการกรรโช้กทางเพศเป็นิกลยูุทธ์ท้�ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั
ส่วนิให้ญ่ใช้้ เพ่�อให้้ผู่้เส้ยูห้ายูยูินิยูอมิร่วมิกิจกรรมิการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ ผู่้แทนิจากไทยูฮอตไลนิ์
ตั�งข้้อสังเกตว่า อาจมิ้การใช้้กลยูุทธ์นิ้�ในิกรณ้ท้�เดั็กเป็นิผู่้ผ่ลิตรูปภัาพห้ร่อ
ว้ดั้โอดั้วยูตัวเอง

ผู่้แทนิจากไทยูฮอตไลนิ์ยูังไดั้กล่าวเพิ�มิเติมิว่า มิ้ห้ลายูกรณ้ท้�ผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัไดั้สร้างข้้อมิูลส่วนิตัวปลอมิทางออนิไลนิ์ข้ึ�นิมิาเพ่�อเข้้าถุึงและ
ติดัต่อกับเดั็ก โดัยูส่วนิให้ญ่จะแสร้งว่าตนิอายูุรุ่นิราวค์ราวเดั้ยูวกับเดั็ก
เป้าห้มิายู จากประสบการณ์ข้องไทยูฮอตไลนิ์ดัังกล่าว เดั็กบางค์นิถุูก
ล่อลวง (groom) ทางออนิไลนิ์โดัยูให้้ผ่ลิตเนิ่�อห้าทางเพศเพ่�อแลกเปล้�ยูนิ
กับเงินิ ห้ร่อสัญญาว่าจะไดั้งานิเป็นินิางแบบห้ร่อนิายูแบบ ในิบางกรณ้
จะไดั้ยูินิเส้ยูงผู่้ให้ญ่ค์อยูกำกับการกระทำข้องเดั็กห้ร่อยูุยูงให้้เดั็กทำสิ�ง
ต่างๆ สำห้รับตัวเด็ักเองนิั�นิบางค์นิก็จะส่งเสริมิห้ร่อช้ักช้วนิเพ่�อนิดั้วยู
เนิ่�องจากมิ้มิุมิมิองว่าเป็นิโอกาสท้�จะห้ารายูไดั้ ห้ร่อในิกรณ้อ่�นิๆ เดั็กค์ิดั
ว่าพวกเข้าแบ่งปันิเนิ่�อห้าดัังกล่าวให้้แก่แฟนิข้องตนิซึ�งเป็นิสิ�งท้�พวกเข้า
สมิัค์รใจทำ โดัยูข้าดัค์วามิเข้้าใจว่าเนิ่�อห้าดัังกล่าวจะถุูกส่งต่อไปยูังกลุ่มิผู่้
กระทำค์วามิผ่ิดัโดัยูไมิ่ไดั้รับอนิุญาตและบ่อยูค์รั�งเป็นิไปเพ่�อผ่ลประโยูช้นิ์
ทางการเงินิ นิอกจากนิ้� ไทยูฮอตไลนิ์ยูังไดั้กล่าวถุึงค์ดั้ให้ญ่ค์ดั้ห้นึิ�งท้�ผู่้
กระทำค์วามิผ่ิดัไดั้ตั�งบริษัทโมิเดัลลิ�งปลอมิข้ึ�นิและไดั้ค์รอบค์รองว้ดั้โอ 
1,000 ว้ดั้โอท้�เด็ักเป็นิผู่้ผ่ลิตข้ึ�นิเอง ทั�งนิ้� ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัต่อเดั็กมิัก
สร้างข้้อมิูลส่วนิตัวปลอมิข้ึ�นิมิาห้ลายูไฟล์เพ่�อส่�อสารและปฏิิสัมิพันิธ์กับ
เดั็กห้ลายูค์นิในิเวลาเดั้ยูวกันิ และใช้้ ‘แรงกดัดัันิจากเพ่�อนิ’ ในิการทำให้้
เดั็กเป้าห้มิายูไว้วางใจและไมิ่รู้สึกต่อต้านิเก้�ยูวกับการเปล่อยูกายู ทั�งน้ิ� 
ประสบการณ์ข้องเด็ักในิการส่งต่อภัาพท้�มิ้เนิ่�อห้าเก้�ยูวกับทางเพศโดัยู 
ไมิ่เต็มิใจและการถุูกกรรโช้กทางเพศจะนิำเสนิอเพิ�มิเติมิในิบทท้� 2.2

76. องค์์การตำรวจสากลไดั้ข้อข้้อมิูลเช้ิงค์ุณภัาพและเช้ิงลึกจากห้นิ่วยูงานิผู่้รักษากฎห้มิายูต่างประเทศห้ลายูห้นิ่วยูงานิท้�ทำงานิดั้านิข้้อมิูลข้่าวกรองห้ร่อกิจกรรมิลงพ่�นิท้�ในิประเทศท้� Disrupting Harm ดัำเนิินิ
งานิ ซึ�งการปกปิดัท้�มิาข้องข้้อมิูลบางส่วนินิ้�เป็นิไปตามิแนิวปฏิิบัติการทำงานิดั้านิข้่าวกรองและการค์ุ้มิค์รองข้้อมิูล

2.1.5 ความิเช่�อมิโยงกับการเดินทางแลัะการท่องเท่�ยว

ข้้อมิูลเก้�ยูวกับผู่้เดัินิทางเพ่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กเป็นิตัวบ่งช้้�ถุึง
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กดั้วยู 
เนิ่�องจากผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเห้ล่านิ้�มิักบันิทึกการล่วงละเมิิดัเอาไว้สำห้รับ
ตนิเองห้ร่อนิำไปเผ่ยูแพร่ ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัอาจใช้้เทค์โนิโลยู้ส่�อสารในิ
การล่อลวงเดั็ก ห้ร่อจัดัห้าเดั็กเพ่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศออฟไลนิ์ ห้ร่อ
เพ่�อรักษาค์วามิสัมิพันิธ์กับเดั็กท้�พวกเข้าไดั้ล่วงละเมิิดัทางกายูภัาพแล้ว

ข้้อมิูลท้�ไดั้รับจากห้นิ่วยูงานิบังค์ับใช้้กฎห้มิายูซึ�งเป็นิพันิธมิิตรข้อง
องค์์การตำรวจสากลระบุว่าประเทศไทยูยูังค์งเป็นิจุดัห้มิายูปลายูทางท้�
ไดั้รับค์วามินิิยูมิสำห้รับผู่้เดัินิทางเพ่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก 
ห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูต่างประเทศจำนิวนิมิากไดั้รายูงานิว่า 
ระห้ว่างพ.ศ. 2560-2562 พวกเข้าส่บสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิประเทศไทยูห้ลายูกรณ้ 
โดัยูผู่้ท้�ถุูกกล่าวห้าว่ากระทำผ่ิดัเป็นิค์นิไทยู

ห้ลายูประเทศกำห้นิดัให้้ผู่้กระทำค์วามิผิ่ดัทางเพศท้�ถุูกตัดัสินิโทษแล้ว 
จำเป็นิต้องแจ้งแก่ห้นิ่วยูงานิกลางข้องรัฐห้ากต้องการเดิันิทางไปต่าง
ประเทศ จากการวเิค์ราะห์้ข้้อมิลูท้�ได้ัรบัจากห้น่ิวยูงานิผู่บ้งัค์บัใช้้กฎห้มิายู 
ในิต่างประเทศห้น่ิวยูงานิห้นิึ�งพบว่า ระห้ว่างปี พ.ศ. 2558 ถึุง พ.ศ. 2563 
ทะเบ้ยูนิบันิทึกผู่้กระทำผ่ิดัทางเพศข้องประเทศดัังกล่าว ไดั้รับการแจ้ง
เต่อนิว่ามิ้ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัจะเดัินิทางมิาประเทศไทยู จำนิวนิ 168 ค์รั�ง 
ซึ�งห้มิายูถุึงร้อยูละ 27 ข้องการแจ้งเต่อนิข้องประเทศในิภัูมิิภัาค์เอเช้้ยู
ตะวันิออกเฉ้ยูงใต้76

74 ท้� Disrupting Harm ดัำเนิินิงานิ นิอกจากนิ้� ห้นิ่วยู
งานิระดัับประเทศอ้กห้นิ่วยูงานิห้นิึ�งรายูงานิว่าระห้ว่างเดั่อนิพฤษภัาค์มิ 
พ.ศ. 2560 ถึุงเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2563 รายูงานิแจ้งเต่อนิสำห้รับ
ประเทศไทยูค์ิดัเป็นิร้อยูละ 47 ข้องการแจ้งเต่อนิทั�งห้มิดัข้องห้นิ่วยูงานิ
เก้�ยูวกับการเดัินิทางข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั ซึ�งมิากกว่าประเทศอ่�นิใดัท้� 
Disrupting Harm ดัำเนิินิงานิ

แองเจิล วอทช้์ เซ็นิเตอร์ ข้องห้นิ่วยูส่บสวนิเพ่�อค์วามิมิั�นิค์งแห้่งมิาตุภัูมิิ 
สห้รัฐอเมิริกา (The United States Homeland Security Investigations’ 
Angel Watch Center) เป็นิห้นิ่วยูงานิท้�ดัำเนิินิการแจ้งเต่อนิไปยัูง 
เจ้าห้นิ้าท้�ท้�เก้�ยูวข้้องในิประเทศปลายูทางท้�ผู่้ถุูกตัดัสินิโทษช้าวอเมิริกันิ
ในิค์ดั้ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก เพ่�อยู่นิยูันิกำห้นิดัการเดิันิทางข้องผู่้
กระทำผ่ิดัว่าจะเดัินิทางไปยูังประเทศนิั�นิๆ โดัยูระห้ว่างปี พ.ศ. 2560 ถุึง
ปี พ.ศ. 2563 แองเจิล วอทช้์ เซ็นิเตอร์ ไดั้แจ้งเต่อนิประเทศไทยู 243 
ค์รั�ง คิ์ดัเป็นิสัดัส่วนิร้อยูละ 20 ข้องจำนิวนิการแจ้งเต่อนิทั�งห้มิดัในิ
ประเทศท้� Disrupting Harm ดัำเนิินิงานิในิช้่วงระยูะเวลาดัังกล่าว ซึ�ง
ร้อยูละ 70 (จำนิวนิ = 170 ค์รั�ง) ข้องจำนิวนิการแจ้งเต่อนิน้ิ�ม้ิผ่ลให้้ 
ผู่้ต้องโทษในิค์ด้ัล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักดัังกล่าวถูุกปฏิิเสธการเข้้า
ประเทศ ซึ�งแสดังให้้เห้น็ิถุงึค์วามิร่วมิมิอ่ท้�มิป้ระสิทธภิัาพ ระห้ว่างห้นิ่วยู
งานิผู่้บังคั์บใช้้กฎห้มิายูข้องสห้รัฐอเมิริกาและไทยูในิการป้องกันิการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักจากผู่ ้
เดัินิทางเพ่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก

“ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมิายปลัายทาง 
ท่�ได้รับความินิยมิอย่างสูงสำหรับผูู้้เดินทาง 
เพื�อลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก เมิื�อพิจารณ์า
จากประเทศท่� Disrupting Harm จัดทำวิจัย”



การสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting Harm ไดั้ศึกษาถุึงรูป
แบบต่างๆ ข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศทางออนิไลนิ์ในิเดั็กอายูุ 12-17 ปี ท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต
ประสบ ซึ�งไดั้นิำเสนิอผ่ลการศึกษาในิแต่ละรูปแบบดัังข้้างล่างนิ้� 
ข้้อมิูลจากการศึกษาในิภัาพรวมิพบว่า ในิปีท้�ผ่่านิมิาเพ้ยูงปีเดั้ยูว
ประมิาณการไดั้ว่า ร้อยูละ 9 ข้องเดั็กอายูุ 12-17 ปีท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต
ในิประเทศไทยู ตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศจากเดั็กทางออนิไลนิ์อยู่างร้ายูแรง 
ซึ�งผ่ลการวิเค์ราะห้์ข้้อมิูลทางสถุิติแต่ละกรณ้ในิภัาพรวมิแสดังให้ ้
เห้น็ิถุงึส้�รปูแบบ ได้ัแก่ การท้�เดัก็ถุกูแบลค็์เมิล์เพ่�อให้้เข้้าร่วมิกจิกรรมิ 
ทางเพศ การท้�บางค์นิส่งต่อรูปภัาพทางเพศข้องเดั็กโดัยูไมิ่ไดั้รับ
อนิุญาต ห้ร่อบ้บบังค์ับให้้เดั็กเข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศโดัยูสัญญา 
ว่าจะไดั้รับเงินิห้ร่อข้องข้วัญเป็นิการตอบแทนิ ซึ�งสิ�งเห้ล่านิ้�เกิดัข้ึ�นิ 
ในิปีท้�ผ่่านิมิาก่อนิการเก็บข้้อมิูลสำห้รับงานิวิจัยูนิ้� 

1. บางค์นิเสนิอเงินิห้ร่อข้องข้วัญแก่เดั็กเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับภัาพห้ร่อ
ว้ดั้โอทางเพศ  

2. บางค์นิเสนิอเงินิห้ร่อข้องข้วัญแก่เด็ักเพ่�อข้อพบกับเดั็กตัวต่อตัว 
เพ่�อกระทำบางอยู่างเก้�ยูวกับเพศ  

3. บางค์นิส่งต่อภัาพทางเพศข้องเดั็กโดัยูเดั็กไมิ่ไดั้อนิุญาต 

4. บางค์นิข้ม่ิขู้ห่้รอ่แบลค็์เมิลเ์ดัก็เพ่�อให้เ้ด็ักเข้า้รว่มิกิจกรรมิทางเพศ 

จากการประเมิินิข้อง Disrupting Harm เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับสัดัส่วนิ
ดัังกล่าวต่อประช้ากรเด็ักท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตในิช้่วงอายุูเดั้ยูวกันินิ้� จะ
ประมิาณการไดั้ว่ามิ้เด็ักจำนิวนิ 400,000 ค์นิ ในิประเทศไทยู  
ตกเป็นิเปา้ห้มิายูข้องอันิตรายูดังักล่าวน้ิ�อยูา่งน้ิอยูห้นึิ�งรปูแบบในิช้ว่ง
ระยูะเวลาเพ้ยูงห้นิึ�งปี ทั�งนิ้� ค์วรค์ำนิึงดั้วยูว่าการสำรวจนิ้�ไดั้ทำการ
สำรวจกับเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตและเป็นิผู่้ท้�อยูู่อาศัยูท้�บ้านิ ซึ�ง
ห้มิายูถึุงว่ายัูงมิ้เดั็กท้�ตกอยูู่ในิค์วามิเปราะบางต่ออันิตรายูดัังกล่าว
อ้กเป็นิจำนิวนิมิาก เช้่นิ เดั็กเค์ล่�อนิยู้ายู ห้ร่อเดั็กเร่ร่อนิ ซึ�งไมิ่ไดั้ 
ถุูกนิำเข้้ารวมิในิการวิเค์ราะห้์นิ้�
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2.2 ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ 
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศในประเทศไทย

การให้คำนิยามิข้องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ในการดำเนินงาน
โครงการ Disrupting Harm นั�น ได้กำหนดคำนิยามิโดยรวมิถึ้งสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก การถึ่ายทอดสดการ
ลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก แลัะการกรูมิมิิ�งทางออนไลัน์เพื�อประโยชน์ทางเพศไว้ด้วย ซึ่้�งแนวคิดเหลั่าน่�ได้ถึูกนำมิาใช้เพื�อ
ประโยชน์ในการจัดการแลัะนำเสนอผู้ลัข้องงานวิจัย นอกจากน่�ยังเป็นการแสดงออกถึ้งความิตืระหนักว่าสิ�งตื่างๆ ท่�เด็ก
ตื้องประสบในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์นั�นแมิ้มิ่ความิแตืกตื่างกัน
เพ่ยงเลั็กน้อย แตื่มิ่ความิซึ่ับซึ่้อนอย่างมิาก บ่อยครั�งท่�เหตุืการณ์์หรือการกระทำความิผู้ิดดังกลั่าวเกิดข้้�นในลัักษณ์ะ 
ผู้สมิผู้สานกัน หรือในลัักษณ์ะลัำดับเหตืุการณ์์ ทั�งน่� จากเนื�อหาท่�อธ์ิบายไว้ในกลั่องข้้อความิในหัวข้้อความิต่่อเนื่่�องแล่ะ
เชื่่�อมิโยงของการแสวงหาประโยชื่นื่์ทางเพศแล่ะการล่่วงล่ะเมิิดทางเพศต่่อเด็กทางออนื่ไล่นื่์แล่ะออฟไล่นื่์ ในหน้า 42  
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ไมิ่ได้เกิดข้้�นในสิ�งแวดลั้อมิดิจิทัลัเท่านั�น 
แตื่เทคโนโลัย่ดิจิทัลัสามิารถึถึูกนำมิาใช้เป็นเครื�องมิือในการอำนวยความิสะดวกสำหรับบันท้กการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออฟไลัน์ด้วย
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2.2.1 การกรูมิมิิ�งทางออนไลัน์

Disrupting Harm ให้้ค์ำนิิยูามิการกรูมิมิิ�งทางออนิไลนิ์ว่า การเก้�ยูวข้้อง
กับเดั็กผ่่านิทางเทค์โนิโลยู้ดั้วยูค์วามิตั�งใจท้�จะล่วงละเมิิดัทางเพศห้ร่อ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก ซึ�งการกรูมิมิิ�งอาจเกิดัทางออนิไลนิ์
ทั�งกระบวนิการห้ร่อโดัยูการผ่สมิผ่สานิทั�งทางออนิไลนิ์และการเก้�ยูวข้้อง
กับเดั็กทางกายูภัาพ

การกรูมิมิิ�งทางออนิไลนิ์เป็นิกระบวนิการท้�ซับซ้อนิซึ�งมิ้รูปแบบไมิ่ช้ัดัเจนิ
และยูากท้�จะตรวจสอบ โดัยูเฉพาะเมิ่�อกระบวนิการกรูมิมิิ�งเก้�ยูวข้้องกับ
กระบวนิการสร้างค์วามิเช้่�อใจ ค์วามิไว้วางใจ ให้้เกิดัข้ึ�นิระห้ว่างผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัและเด็ักท้ละนิ้อยู ซึ�งใช้้ระยูะเวลาในิการสร้างค์วามิสัมิพันิธ์ 
ดัังกล่าวมิากกว่าปกติ เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิ
สังค์มิสงเค์ราะห้์ท่านิห้นิึ�งอธิบายูว่า ส่วนิให้ญ่แล้วเดั็กถุูก ‘เตร้ยูมิค์วามิ
พร้อมิ’ สำห้รับการล่วงละเมิิดัทางเพศ และถุูกทำให้้เข้้าร่วมิกิจกรรมิทาง
เพศทางออนิไลน์ิห้รอ่ทางกายูภัาพ: “การสื�อสารทางออนไลัน์คอืช่องทาง 
ท่�ช่วยให�ผู้้�กระทำความิผู้ิดหรือผู้้�อำนวยความิสะดวกเข้�าถู่งต่ัวเด็กได�ง่าย
แลัะรวดเร็ว แลัะใช�ประโยชน์จัากความิเปราะบางข้องเด็กเพื�อหลัอกลัวง 
บ่บบังคับ ชักชวน แลัะแสวงหาประโยชน์จัากพวกเข้า” (RA3-TH-11-A) 
อยู่างไรก็ตามิ การกรูมิมิิ�งทางออนิไลนิ์สามิารถุเกิดัข้ึ�นิไดั้อยู่างทันิท้ทันิใดั 
โดัยูผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัข้อให้้เดั็กห้ร่อกดัดัันิเดั็กให้้ส่งเน่ิ�อห้าทางเพศข้อง
พวกเข้าเองให้้ตนิ ห้ร่อให้้เด็ักเข้้าร่วมิในิกิจกรรมิทางเพศ ทั�งนิ้� วิธ้การ 
ดัังกล่าวรวมิถุึงการกรรโช้กทางเพศดั้วยู

ในิข้ณะท้�กำลังเข้้ยูนิรายูงานิฉบับนิ้� กฎห้มิายูไทยูไมิ่ไดั้กำห้นิดัให้้การ 
กรูมิมิิ�งเด็ักเพ่�อวัตถุุประสงค์์ทางเพศเป็นิค์วามิผิ่ดัทางอาญา อยู่างไร
ก็ตามิ อัยูการจากสำนัิกงานิอัยูการสูงสุดัท่านิห้นิึ�งระบุว่า การกระทำ 
ค์วามิผ่ิดัดัังกล่าวไดั้ถุูกบรรจุไว้ในิร่างกฎห้มิายูแล้ว ซึ�งอยูู่ในิข้ั�นิตอนิข้อง
การรับรองจากรัฐสภัา (RA1-TH-05-A). นิอกจากนิ้�ข้้อมิูลเช้ิงลึกซึ�งไดั้รับ
จากงานิวิจัยูและกระบวนิการประชุ้มิปรึกษาท้�จัดัข้ึ�นิโดัยู Disrupting 
Harm พบว่าบทบัญญัติเก้�ยูวกับการกรูมิมิิ�งเดั็กเพ่�อประโยูช้นิ์ทางเพศ 
ท้�ถุูกกำห้นิดัไว้ในิร่างกฎห้มิายูนิั�นิ กำห้นิดับทลงโทษท้�มิากข้ึ�นิห้ากการ 
กรูมิมิิ�งเกิดัข้ึ�นิผ่่านิทางเทค์โนิโลยู้ นิอกจากนิ้� มิ้ค์วามิเป็นิไปไดั้ว่าค์ำ
จำกัดัค์วามิท้�กำห้นิดัไว้ในิร่างกฎห้มิายูจะรวมิถุึงการกรูมิมิิ�งเดั็กเพ่�อ 
“การกระทำใดัๆ ท้�ไมิ่เห้มิาะสมิ” ดัังนิั�นิ อาจรวมิถุึงกระบวนิการกรูมิมิิ�ง
ท้�มิ้วัตถุุประสงค์์เพ่�อแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กโดัยูการพบกันิ 
ซึ�งห้นิ้า และกรณ้ท้�การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กเกิดัข้ึ�นิทางออนิไลนิ์
เท่านิั�นิ

ความิเป็นไปได้ในการกรูมิมิิ�ง - เด็กได้รับการชักชวนให้คุยเรื�องเพศ

ในิการสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิกับเดั็กอายุูระห้ว่าง 12-17 ปีใท้�ช้้งานิ
อินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยู เดั็กถุูกถุามิว่าในิปีท้�ผ่่านิมิาพวกเข้าประสบ
กับพฤติกรรมิบางอยู่างท้�สามิารถุบ่งช้้�ว่าเป็นิการกรูมิมิิ�งห้ร่อไมิ่ กลุ่มิเดั็ก
ท้�มิ้ประสบการณ์เก้�ยูวกับกรณ้ท้�มิ้ค์วามิเป็นิไปไดั้ว่าเป็นิการกรูมิมิิ�งถุูก
ถุามิค์ำถุามิต่อเน่ิ�องเก้�ยูวกับประสบการณ์ครั�งลั่าสุดท้�เข้าประสบกับ
พฤติกรรมิดัังกล่าวว่า: พวกเข้ารู้สึกอยู่างไร, เกิดัข้ึ�นิทางออนิไลนิ์ห้ร่อทาง
ออฟไลนิ์ (ห้ร่อทั�งสองทาง), ใค์รเป็นิค์นิทำพฤติกรรมิดัังกล่าวกับพวกเข้า 
และพวกเข้าไดั้บอกใค์รเก้�ยูวกับสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิห้ร่อไมิ่ ทั�งนิ้� เนิ่�องจากมิ้เดั็ก
ส่วนินิ้อยูท้�กล่าวว่าพวกเข้าตกเป็นิเป้าห้มิายูข้องค์วามิเป็นิไปไดั้ว่าอาจ
ถุูกกรูมิมิิ�งค์ำถุามิต่อเนิ่�องส่วนิให้ญ่จึงใช้้กับกลุ่มิตัวอยู่างยู่อยูกลุ่มิเลก็ๆ 
ซึ�งในิกรณท้้�กลุม่ิตวัอยู่างมิจ้ำนิวนิน้ิอยูกว่า 50 การนิำเสนิอผ่ลลัพธ์ต้องนิำ
เสนิอในิรูปแบบจำนิวนิแทนิการนิำเสนิอให้้รูปแบบร้อยูละ เพ่�อป้องกันิ
การบิดัเบ่อนิข้้อมิูลจริง นิอกจากน้ิ� เนิ่�องจากตระห้นัิกว่าการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กสามิารถุเกิดัข้ึ�นิไดั้
ห้ลากห้ลายูวิธ้และในิห้ลายูสถุานิท้� จุดัข้้อมิูล (data points) ส่วนิให้ญ่
ข้้างล่างนิ้�จึงรองรับค์ำตอบท้�ห้ลากห้ลายู และอาจนิำมิารวมิกันิไดั้เกินิ
ร้อยูละ 100

ผ่ลจากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิแสดังให้้เห้็นิว่าในิปีท้�ผ่่านิมิาร้อยูละ 10 
ข้องเดั็กอายุู 12-17 ปี ท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต ถุูกชั้กช้วนิให้้พูดัคุ์ยูเก้�ยูวกับ
เร่�องทางเพศห้ร่อกิจกรรมิทางเพศเมิ่�อพวกเข้าไมิ่ต้องการ ค์วามิแตกต่าง
ดั้านิอายูุ เพศ และท้�อยูู่อาศัยูในิเมิ่อง ไมิ่มิ้อิทธิพลท้�สังเกตเห้็นิไดั้ช้ัดัต่อ
การถุูกชั้กช้วนิห้ร่อไมิ่ถูุกชั้กช้วนิ อนึิ�ง เดั็กค์นิห้นึิ�งท้�ประสบการณ์กับ
เห้ตุการณ์ลักษณะน้ิ�อาจมิ้ค์วามิรู้สึกถึุงอันิตรายูในิระดัับท้�แตกต่างกันิ 
ข้ึ�นิอยูู่กับบริบทข้องสิ�งท้�เดั็กประสบ ตัวอยู่างเช้่นิ เด็ักค์นิห้นิึ�งกำลังถูุก
แฟนิสาวห้ร่อแฟนิห้นุิ่มิช้ักช้วนิให้้พูดัคุ์ยูเร่�องทางเพศ แต่เดั็กค์นินิั�นิยูัง 
ไมิ่ต้องการพูดัคุ์ยูเร่�องดัังกล่าวในิข้ณะนัิ�นิ เดั็กค์นินัิ�นิอาจไมิ่ตกอยูู่ในิ
อันิตรายูร้ายูแรงท้�เกิดัจากปฏิิสัมิพันิธ์ดัังกล่าว แต่ห้ากพิจารณาในิอ้ก
ดั้านิห้นิึ�ง สิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิเห้ล่านิ้�สามิารถุเป็นิตัวอยู่างท้�บ่งช้้�ถุึงค์วามิมิุ่งร้ายู
ข้องค์วามิพยูายูามิกรูมิมิิ�งไดั้เช้่นิเดั้ยูวกันิ – ดัังนิ้� จึงเป็นิเห้ตุผ่ลท้�กล่าวถุึง
สถุานิการณ์ลักษณะดัังกล่าวว่าเป็นิกรณ้ท้�มิ้ความิเป็นไปได� (ตรงข้้ามิกับ
สิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิจริง) ว่าเป็นิการกรูมิมิิ�ง

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์? เมิ่�อปีท้�ผ่่านิมิา ในิกลุ่มิเดั็กจำนิวนิ 101 ค์นิท้�
ถุูกช้ักช้วนิให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศโดัยูท้�เดั็กไมิ่ต้องการ ค์รั�งล่าสุดัท้�
เดั็กส่วนิให้ญ่ถูุกชั้กช้วนิค่์อทางออนิไลนิ์ โดัยูผ่่านิทางแพลตฟอร์มิส่�อ
สังค์มิออนิไลนิ์ห้ร่อในิเกมิออนิไลนิ์ (ดัูแผ่นิภัาพข้้อมิูลท้�ห้นิ้า 51) เม่ิ�อ
เปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กท้�อายูุมิากกว่าในิกลุ่มิตัวอยู่าง เด็ักอายุูนิ้อยูกว่า 
(อายูุ 12-13 ปี) มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะถุูกช้ักช้วนิในิลักษณะดัังกล่าวผ่่านิทาง
เกมิออนิไลนิ์ ทั�งน้ิ� การถูุกชั้กช้วนิโดัยูซึ�งห้นิ้าเป็นิสิ�งท้�เกิดัขึ้�นินิ้อยูลง 
(19%) อยู่างไรก็ตามิ สัดัส่วนิข้องเด็ักท้�ไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้�ม้ิเป็นิ
จำนิวนิมิาก ค่์อร้อยูละ 21 ข้องเดั็กกลุ่มิตัวอยู่างท้�เล่อกค์ำตอบ ‘ไมิ่รู้’ 
และ ‘ไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้�’
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2.2 ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เดั็กจำนิวนิ 65 ค์นิ ท้�ค์รั�งล่าสุดัถุูกช้ักช้วนิผ่่านิสื�อสังคมิออนไลัน์ให้้พูดัค์ุยู
เก้�ยูวกับเร่�องเพศเมิ่�อพวกเข้าไมิ่ต้องการ มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะตกเป็นิเป้าห้มิายู
สำห้รับพฤติกรรมิดัังกล่าวมิากท้�สุดัทางเฟซบุ�ก ห้ร่อเฟซบุ�ก เมิสเซนิเจอร์ 
ตามิด้ัวยูทวติเตอร์ ติ�กต�อก อนิิสตาแกรมิ ดัสิค์อร์ดั ยูทูปู ไลน์ิ และทวทิช์้ 
(Twitch)

เนิ่�องจากการช้กัช้วนิให้เ้ดัก็พดูัค์ยุูเก้�ยูวกบัเร่�องทางเพศสามิารถุเกดิัข้ึ�นิไดั้
โดัยูไมิ่มิ้เทค์โนิโลยู้เข้้ามิาเก้�ยูวข้้อง ดัังนิั�นิ ในิการวิเค์ราะห้์จึงไดั้นิับเฉพาะ
ค์รั�งล่าสุดัท้�เดัก็ถุกูช้กัช้วนิในิลกัษณะดัังกล่าวทางส่�อสงัค์มิออนิไลน์ิ ห้ร่อในิ
เกมิออนิไลนิ์ (จำนิวนิ = 72 ค์นิ) สำห้รับการวิเค์ราะห้์ในิลำดัับต่อมิา 
เนิ่�องจากพวกเข้าเป็นิตัวแทนิข้องค์วามิเป็นิไปไดั้ท้�จะเกิดักรณ้การ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์

เด็กรู้ส้กอย่างไร: ในิจำนิวนิเดั็ก 72 ค์นิ ซึ�งถุูกชั้กช้วนิผ่่านิช้่องทาง
ออนิไลนิ์ - ทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ ห้ร่อทางเกมิออนิไลนิ์ – ให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูว
กับเร่�องเพศซึ�งพวกเข้าไมิ่ต้องการการนิั�นิ ร้อยูละ 30 กล่าวว่าพวกเข้า 
ไมิ่ไดั้รับผ่ลกระทบใดัๆ เลยูจากการถุูกช้ักช้วนิดัังกล่าว ในิข้ณะท้�ร้อยูละ 
70 รู้สึกไมิ่ดั้กับประสบการณ์นิ้� และท้�พบมิากท้�สุดัค์่อ รู้สึกผ่ิดั กลัว 
ห้งุดัห้งิดั และทุกข้์ใจ 

เด็กจัดการกับการชักชวนท่�พวกเข้าไมิ่ตื้องการอย่างไร: ข้ณะท้�ร้อยูละ 
32 ข้องเดั็กท้�ถุูกช้ักช้วนิให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศโดัยูพวกเข้าไมิ่ต้องการ
ในิปีท้�ผ่่านิมิานิั�นิ ไมิ่สนิใจกับค์ำช้ักช้วนิโดัยูห้วังว่าปัญห้าจะห้ายูไปเอง 
และในิสดััส่วนิท้�ใกล้เค์ยู้งกนัิ (31%) ข้องเดัก็กลุม่ิตวัอยู่างดังักล่าว ปฏิิเสธ
ท้�จะทำตามิค์ำช้ักช้วนิ อนิึ�ง เมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กท้�อายูุนิ้อยูกว่าและ
เดั็กห้ญิงพบว่า เดั็กท้�อายูุมิากกว่าและเดั็กช้ายูมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะทำตามิค์ำ
ช้ักช้วนินิ้� นิอกจากนิ้� ค์ำตอบอ่�นิๆ ท้�เดั็กกล่าวถุึงเป็นิส่วนิให้ญ่รวมิถุึง 
การพยูายูามิให้้ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเลิกยูุ่งกับพวกเข้า โดัยูพวกเข้าห้ยูุดัใช้้
อินิเทอร์เนิ็ตช้ั�วระยูะห้นิึ�ง และมิ้เพ้ยูงเดั็กจำนิวนินิ้อยูในิกลุ่มิตัวอยู่างดััง
กล่าว (จำนิวนิ = 3 ค์นิ) ทำตามิค์ำช้ักช้วนิ 

ใครเป็นคนชักชวน: เดั็กส่วนิให้ญ่ท้�ถุูกช้ักช้วนิให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศ
ซึ�งพวกเข้าไมิ่ต้องการกล่าวว่าผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเป็นิเพ่�อนิท้�เป็นิผู่้ให้ญ่
ห้ร่อเป็นิค์นิรู้จัก 1 ในิ 4 ข้องเดั็กเห้ล่านิ้�กล่าวว่าพวกเข้าไดั้รับการ
ช้ักช้วนิจากค์นิบางค์นิท้�ไมิ่รู้จัก แมิ้ว่าสัดัส่วนิดัังกล่าวไมิ่ไช้่เป็นิสัดัส่วนิท้�
นิ้อยู แต่เมิ่�อนิำทั�งสองกรณ้มิาพิจารณาร่วมิกันิจะเห้็นิไดั้ว่าบุค์ค์ลท้�เดั็ก
รู้จักมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะติดัต่อช้ักช้วนิเดั็กในิลักษณะดัังกล่าวมิากกว่าบุค์ค์ลท้�
เดั็กไมิ่รู้จัก

77. ค์ณะกรรมิการลันิซาโรเตข้องสภัายูุโรป (2558) ค์วามิเห้็นิต่อมิาตรา 23 ข้องอนิุสัญญาลันิซาโรเตและค์ำอธิบายู ยู่อห้นิ้า 20

เด็กบอกเรื�องน่�ให้ใครรู้: เดั็กท้�ถุูกช้ักช้วนิให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศซึ�ง
พวกเข้าไมิ่ต้องการนิั�นิ ส่วนิให้ญ่มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะค์ุยูกับผู่้ปกค์รองและผู่้
ดัแูลเดัก็เพศห้ญงิเพ่�อข้อค์วามิช่้วยูเห้ลอ่ นิอกจากนิ้�ยูงัพบว่าเป็นิเร่�องปกติ 
ท้�เดั็กจะปรับทุกข้์กับพ้�นิ้องข้องตนิ ซึ�งการสนัิบสนุินิจากค์รอบค์รัวนิ้�
สะท้อนิให้้เห็้นิไดั้จากการท้�ร้อยูละ 94 ข้องเด็ักกลุ่มิตัวอยู่างเห็้นิดั้วยู 
และเห้็นิดั้วยูอยู่างยูิ�งว่าสมิาชิ้กค์รอบค์รัวจะช้่วยูเห้ล่อพวกเข้า ห้าก 
พวกเข้ามิ้ปัญห้า

ร้อยูละ 14 ข้องเดั็กกลุ่มิตัวอยู่างบอกเพ่�อนิเก้�ยูวกับเห้ตุการณ์ล่าสุดัท้�ถุูก
ช้ักช้วนิให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศซึ�งพวกเข้าไมิ่ต้องการ และเดั็กมิ้แนิว
โนิ้มิท้�จะไมิ่รายูงานิสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิผ่่านิกลไกท้�เป็นิทางการ มิ้เพ้ยูงเดั็ก 2 ค์นิ
เท่านิั�นิท้�จะแจ้งตำรวจเก้�ยูวกับสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิ และเดั็กห้นิึ�งค์นิจะแจ้งเร่�องท้�
เกิดัข้ึ�นิผ่่านิช้่องทางการรับรายูงานิทางออนิไลนิ์ ทั�งนิ้� สิ�งท้�นิ่ากังวลใจค์่อ
ร้อยูละ 31 ข้องเดั็กเห้ล่านิ้� (จำนิวนิ = 22 ค์นิ) ไมิ่บอกใค์รเก้�ยูวกับสิ�งท้�
เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้า ซึ�งรวมิเดั็ก 14 ค์นิ จากกลุ่มิตัวอยู่างท้�อายูุมิากกว่า
ดั้วยู (อายูุ 16-17 ปี) ทั�งนิ้� อุปสรรค์ในิการเปิดัเผ่ยูถุึงสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับเดั็ก
จะไดั้กล่าวไว้ในิบทท้� 2.5

ความิเป็นไปได้ข้องการถึูกกรูมิมิิ�ง – เด็กถึูกชักชวนให้ส่งตื่อภัาพหรือ
วิด่โอทางเพศ
พฤติกรรมิท้�บ่งช้้�ถุึงการกรูมิมิิ�งค่์อการท้�เดั็กถุูกชั้กช้วนิให้้ส่งภัาพห้ร่อ
ว้ดั้โอท้�มิ้เนิ่�อห้าทางเพศ ภัายูในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 7 ข้องเด็ักท้�ใช้้
อินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยู (จำนิวนิ = 72 ค์นิ) ไดั้รับค์ำช้ักช้วนิโดัยู 
พวกเข้าไมิ่ต้องการ ให้้ส่งรูปห้ร่อวิด้ัโอท้�เห้็นิอวัยูวะเพศข้องตนิ ทั�งนิ้�  
เพศห้ร่อกลุ่มิอายูุไมิ่มิ้อิทธิพลต่อการถุูกช้ักช้วนิห้ร่อไมิ่ถุูกช้ักช้วนิ

ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดับางค์นิตั�งใจท้�จะใช้้เล่ห้์เห้ล้�ยูมิในิการค์วบค์ุมิเดั็ก เพ่�อ
ให้้ผ่ลิตและส่งภัาพเก้�ยูวกับเร่�องเพศผ่่านิทางเทค์โนิโลยู้ดัิจิทัลไมิ่ว่าผู่้
กระทำค์วามิผ่ิดัตั�งใจจะพบเดั็กซึ�งห้นิ้าห้ร่อไมิ่ก็ตามิ ค์วามิพยูายูามิระดัับ
โลกเพ่�อต่อต้านิการกรูมิมิิ�งเดั็กให้้ส่งภัาพห้ร่อวิดั้โอท้�เก้�ยูวกับเร่�องเพศ
ข้องตนิเอง ยูังค์งเป็นิไปอยู่างช้้าๆ ในิปี พ.ศ. 2558 ท่ามิกลางค์วามิวิตก
กังวลเก้�ยูวกับเร่�องนิ้� ค์ณะกรรมิการดัูแลการปฏิิบัติตามิอนิุสัญญาว่าดั้วยู
การค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศข้องสภัายูุโรป (ห้ร่อท้�รู้จักในินิามิ ‘ค์ณะกรรมิการลันิซาโรเต’) 
ไดั้ออกเอกสารแสดังค์วามิค์ิดัเห้็นิเก้�ยูวกับเร่�องนิ้� โดัยูแนิะนิำว่ารัฐบาล
ค์วรข้ยูายูค์วามิห้มิายูข้องข้องค์ำว่ากรูมิมิิ�งเพ่�อวัตถุุประสงค์์ทางเพศ ให้้
รวมิถุึง “กรณ้ท้�การล่วงละเมิิดัทางเพศไมิ่ไดั้เกิดัข้ึ�นิจากการกระทำโดัยู
พบกันิซ้�งห้นิ้า แต่เป็นิการกระทำท้�เกิดัข้ึ�นิทางออนิไลนิ์ไว้ดั้วยู”77
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คร้ังลาสุดส่ิงน้ีเกิดข้ึนทางออนไลน....

ฉันถูกชักชวนใหคุยเก่ียวกับเร่ืองทางเพศ 
ซ่ึงฉันไมตองการ

นองทําอยางไร?*† นองรูสึกอยางไร?*

เกิดข้ึนท่ีไหน?*† 

เกิดข้ึนท่ีแพลตฟอรมไหนบาง?*†

ใครเปนคนชักชวน?*†

นองบอกใครบาง?**† 

ในปท่ีผานมา ใช 10%
ตอ

บไ
ปว
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ม

ท่ีมา: เด็กอายุ 12-17 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต

จํานวนเด็ก = 967 คน

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

*รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากท่ีสุด
**รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยท่ีสุด
†คําถามแบบเลือกตอบ
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ไมมีผลกระทบกับฉัน เพ่ือน/คนรูจัก (อายุ 18+)

เพ่ือน/คนรูจัก (อายุนอยกวา 18)

บุคคลท่ีเปนแฟน (หรือเคยเปนแฟน)

สมาชิกครอบครัว

ไมตองการตอบ
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อัน

ดับ
ตํ่า

สุด
 3 

อัน
ดับ

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†

นักสังคม
สงเคราะห 

ตํารวจ สายดวน
ใหคําปรึกษา

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

ฉันไมคิดวาส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเปนเร่ือง

รายแรงพอท่ีจะบอก

ฉันไมคิดวา
จะมีใครเช่ือฉัน

ไมบอกใคร
ผูปกครองและ

ผูดูแลเด็กเพศหญิง

เด็กจำนวน = 72 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี โดัยูในิปีท้�ผ่่านิมิาถุูกช้ักช้วนิทางออนไลัน์ให้้ค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องทางเพศโดัยูท้�เดั็กไมิ่ต้องการ

เด็กจำนวน = 101 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี  
ท้�ถุูกช้ักช้วนิให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศโดัยูไมิ่ต้องการในิปีท้�ผ่่านิมิา

เด็กจำนวน = 72 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�ถุูกช้ักช้วนิ 
ทางออนไลัน์ให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศในิปีท้�ผ่่านิมิา

เด็กจำนวน = 65 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�ถุูกช้ักช้วนิ 
ให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศผู้่านทางสื�อสังคมิออนไลัน์ในิปีท้�ผ่่านิมิา เด็กจำนวน = 22 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งไมิ่บอกใครเก้�ยูวกับ

ค์รั�งล่าสุดัท้�ถุูกช้ักช้วนิให้้พูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศ
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2.2 ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เด็กรู้ส้กอย่างไร: เดั็กร้อยูละ 36 จากทั�งห้มิดั 72 ค์นิ มิ้ประสบการณ์ 
ไดั้รับค์ำช้ักช้วนิซึ�งพวกเข้าไมิ่ต้องการ ให้้ส่งภัาพห้ร่อวิดั้โอท้�เห้็นิอวัยูวะ
เพศข้องตนิ เดั็กกล่าวว่าเห้ตุการณ์ดัังกล่าวท้�เกิดัข้ึ�นิค์รั�งล่าสุดั “ไมิ่มิ้ผ่ล 
กระทบต่อพวกเข้าเลยู” แต่ ร้อยูละ 53 ข้องเดั็กกลุ่มิตัวอยู่างดัังกล่าว
บอกว่าพวกเข้ารู้สึกไมิ่ดั้กับเห้ตุการณ์ท้�เกิดัข้ึ�นิ ทั�งนิ้� เดั็กห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิ
ในิการแสดังค์วามิเห้็นิว่าพวกเข้าไมิ่ไดั้รับผ่ลกระทบใดัๆ จากการถุูก
ช้ักช้วนิค์รั�งล่าสุดัเม่ิ�อเปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กช้ายู (48% และ 17 % ตามิ
ลำดัับ) ดัังท้�แสดังในิข้้อมิูลรูปภัาพท้�ประกอบการบรรยูายูนิ้� ค์วามิรู้สึก 
ผ่ิดั ทุกข้์ใจ และ/ห้ร่ออับอายู เป็นิค์วามิรู้สึกเช้ิงลบท้�พบมิากท้�สุดั ทั�งนิ้� 
เดั็ก 7 ค์นิจาก 72 ค์นิ ไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้�

เด็กทำอย่างไรกับการถึูกชักชวนท่�พวกเข้าไมิ่ตื้องการ: ในิปีท้�ผ่่านิมิา
เดั็ก 72 ค์นิไดั้รับค์ำช้ักช้วนิท้�ไมิ่ต้องการ ให้้ส่งภัาพห้ร่อวิด้ัโอท้�เห้็นิ
อวัยูวะเพศข้องตนิ ส่วนิให้ญ่มิ้แนิวโนิ้มิ (โดัยูเฉพาะเดั็กอายูุ 12-13 ปี)  
ท้�จะบอกให้้บุค์ค์ลดัังกล่าวเลิกยูุ่งกับพวกเข้า ส่วนิเดั็กค์นิอ่�นิๆ ไมิ่สนิใจ
กับค์ำช้ักช้วนิดัังกล่าวและห้ยูุดัใช้้อินิเทอร์เนิ็ตช้่วงห้นิึ�งห้ร่อลบข้้อค์วามิ
ทั�งห้มิดัท้�ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัส่งมิา โดัยูห้วังว่าวิธ้นิ้�จะทำให้้ปัญห้าห้ายู 
ไปเอง

ประมิาณ 1 ในิ 5 ข้องเดั็ก 72 ค์นินิ้� ปฏิิเสธท้�จะทำตามิการช้ักช้วนิค์รั�ง
ล่าสุดัท้�บอกให้้พวกเข้าส่งภัาพห้ร่อวิดั้โอท้�เห้็นิอวัยูวะเพศข้องตนิ 
ประมิาณร้อยูละ 13 ยูินิยูอมิทำตามิค์ำช้ักช้วนิดัังกล่าว ทั�งนิ้� การเปล้�ยูนิ
ค์่าค์วามิเป็นิส่วนิตัว (4%) และรายูงานิสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิทางออนิไลนิ์ (1%) 
เป็นิสิ�งท้�เดั็กกระทำนิ้อยูท้�สุดั แมิ้ว่าร้อยูละ 78 ข้องเดั็กกลุ่มิตัวอยู่างนิ้�
ระบุว่าพวกเข้ารู้วิธ้รายูงานิเนิ่�อห้าท้�เป็นิอันิตรายูทางออนิไลนิ์ ทั�งน้ิ�  
ยูังไมิ่ทราบแนิ่ชั้ดัถุึงเห้ตุผ่ลท้�เดั็กจำนิวนินิ้อยูมิากรายูงานิการช้ักช้วนิ 
ทางเพศดัังกล่าว

ใครเป็นคนชักชวน: ในิภัาพรวมิ เด็ักมิ้แนิวโนิ้มิไดั้รับค์ำช้ักช้วนิให้้ส่ง
เนิ่�อห้าทางเพศจากบุค์ค์ลท้�พวกเข้ารู้จักมิากกว่าบุค์ค์ลท้�พวกเข้าไมิ่รู้จัก  
เช้่นิจากเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จัก – ไมิ่ว่าจะเป็นิเดั็กห้ร่อผู่้ให้ญ่ – ซึ�งห้าก 
เปร้ยูบเท้ยูบแล้ว มิ้เพ้ยูงร้อยูละ 18 ข้องกรณ้ท้�ผู่้ช้ักช้วนิเป็นิบุค์ค์ลท้� 
เดั็กไมิ่รู้จัก

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์: เดั็กส่วนิให้ญ่ไดั้รับค์ำช้ักช้วนิซึ�งพวกเข้าไมิ่
ต้องการให้้ส่งเนิ่�อห้าทางเพศกล่าวว่าการช้ักช้วนิเกิดัข้ึ�นิทางออนิไลนิ์ 
ผ่่านิส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ เดั็กบางส่วนิกล่าวว่าเกิดัข้ึ�นิในิข้ณะท้�พวกเข้าเล่นิ
เกมิออนิไลนิ์และในิการพูดัค์ุยูซึ�งห้นิ้า และเดั็กจำนิวนิร้อยูละ 14 ไมิ่
ต้องการตอบค์ำถุามินิ้� ทั�งนิ้�เดั็กจำนิวนิ 54 ค์นิ ท้�ตกเป็นิเป้าห้มิายูบนิส่�อ
สังค์มิออนิไลนิ์ระบุว่าแพลตฟอร์มิท้�พวกเข้าประสบกับการช้ักช้วนิในิ
ลักษณะนิ้�เป็นิส่วนิให้ญ่ค์่อ เฟซบุ�ก ทวิตเตอร์ และติ�กต�อก

เด็กบอกใครเก่�ยวกับเรื�องน่�: ห้ลังจากค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้าไดั้รับค์ำ
ช้ักช้วนิให้้ส่งภัาพห้ร่อวิดั้โอแสดังอวัยูวะเพศข้องตนินิั�นิ เดั็กส่วนิให้ญ่
ปรับทุกข้์กับผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กห้ร่อพ้�นิ้องท้�เป็นิเพศห้ญิง ถุัดัไป 
ค์่อบอกแก่ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กห้ร่อพ้�นิ้องท้�เป็นิเพศช้ายู เดั็กห้ญิงมิ้
แนิวโนิ้มิท้�จะปรับทุกข้์กับผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กทั�งท้�เป็นิเพศช้ายู 

และเพศห้ญิง ดัังท้�แสดังในิห้นิ้า 53 และเดั็กมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะไมิ่รายูงานิ 
สิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิผ่่านิทางกลไกการแจ้งเห้ตุอยู่างเป็นิทางการ ทั�งนิ้� ร้อยูละ 14 
ข้องเดั็กกลุ่มิตัวอยู่างน้ิ�ไมิ่บอกใค์รเก้�ยูวกับสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิ และเดั็กท้�ไมิ่
ต้องการตอบค์ำถุามินิ้�มิ้สัดัส่วนิจำนิวนิท้�เท่ากันิ 

การเสนอเงินหรือสิ�งข้องแก่เด็กเพื�อแลักเปลั่�ยนกับภัาพหรือวิด่โอ 
ทางเพศ
มิ้ห้ลักฐานิบ่งช้้�ว่าการเสนิอเงินิห้ร่อสิ�งข้องแก่เดั็กเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับภัาพ
ห้ร่อวิดั้โอท้�มิ้เนิ่�อห้าทางเพศเป็นิรูปแบบห้นิึ�งข้องการกรูมิมิิ�งเพ่�อให้้ไดั้มิา
ซึ�งส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก ในิปีท้�ผ่่านิมิาเพ้ยูงปีเดั้ยูว ในิการ
สำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิ เดั็กร้อยูละ 7 กล่าวว่าพวกเข้าเค์ยูไดั้รับข้้อเสนิอ
เป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับภัาพห้ร่อวิดั้โอเก้�ยูวกับเร่�องเพศ 
ห้ากข้ยูายูสัดัส่วนิตัวเลข้ดัังกล่าวไปสู่ประช้ากรเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต
อายูุ 12-17 ปีทั�วประเทศ ประมิาณการไดั้ว่าในิห้นิึ�งปี มิ้เดั็กราวๆ 
350,000 ค์นิ ท้�ไดั้รับข้้อเสนิอดัังกล่าว ทั�งน้ิ�อายูุและเพศข้องเดั็กไมิ่มิ้
อิทธิพลท้�ช้ัดัเจนิต่อการไดั้รับข้้อเสนิอ

ใครเป็นคนให้ข้้อเสนอ: เมิ่�อถุามิเดั็กถุึงค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอ
เป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับภัาพห้ร่อวิดั้โอทางเพศ เดั็กส่วนิ
ให้ญ่กล่าวว่าพวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอนิ้�จากบุค์ค์ลท้�พวกเข้ารู้จัก ซึ�งเป็นิไป
ในิลักษณะเดั้ยูวกับห้ัวข้้อท้�ผ่่านิมิานัิ�นิค่์อ เพ่�อนิเป็นิบุค์ค์ลท้�มิ้แนิวโนิ้มิ
เสนิอเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อการแลกเปล้�ยูนิดัังกล่าว โดัยูร้อยูละ 66 ข้อง
กรณ้ท้�เกิดัข้ึ�นิ ผู่้ให้้ข้้อเสนิอดัังกล่าวค่์อเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จักท้�อายุูต�ำกว่า  
18 ปี ตามิดั้วยูเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จักท้�อายูุ 18 ปี ห้ร่อมิากกว่า นิอกจากนิ้� 
พบว่าร้อยูละ 9 ข้องกรณ้ท้�เกิดัข้ึ�นิผู่้ท้�ยู่�นิข้้อเสนิอดัังกล่าวค์่อแฟนิค์นิ
ปัจจุบันิห้ร่อแฟนิเก่า และเพ้ยูงร้อยูละ 1 ข้องกรณ้ท้�เกิดัข้ึ�นิค์่อสมิาช้ิก
ค์รอบค์รัว ทั�งนิ้� ห้นิึ�งในิห้้าข้องข้้อเสนิอเห้ล่านิ้�มิาจากบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จัก

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์: แมิ้ว่า ร้อยูละ 20 ข้องเดั็กกลุ่มิตัวอยู่างระบุว่า
ไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องจากการพบกันิซึ�งห้นิ้า แต่ส่วนิให้ญ่เดั็ก
ไดั้รับข้้อเสนิอดัังกล่าวทางออนิไลนิ์ โดัยูร้อยูละ 61 ไดั้รับข้้อเสนิอผ่่านิ
ทางส่�อสงัค์มิออนิไลน์ิ และร้อยูละ 48 ได้ัรับข้้อเสนิอผ่่านิทางเกมิออนิไลน์ิ 
ทั�งน้ิ� มิ้ผู่้ไมิ่ตอบค์ำถุามินิ้�เป็นิจำนิวนิมิาก โดัยูร้อยูละ 21 ข้องเดั็กเล่อก
ค์ำตอบ “ไมิ่รู้” ห้ร่อ “ไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้�”

ในิเดัก็ 43 ค์นิ ท้�ได้ัรบัข้้อเสนิอดัังกล่าวผู่้านสื�อสงัคมิออนไลัน์ แพลตฟอร์มิ 
ท้�เดั็กกล่าวถุึงโดัยูส่วนิให้ญ่ค์่อ เฟซบุ�กห้ร่อ เฟซบุ�ก เมิสเซนิเจอร์,  
ติ�กต�อก, อินิสตาแกรมิ และทวิตเตอร์ เดั็กบางค์นิไดั้รับข้้อเสนิอเห้ล่านิ้�
ทางเกมิออนิไลนิ์และแพลตฟอร์มิสำห้รับถุ่ายูทอดัสดั เช้่นิ Discord 
(จำนิวนิ = 13 ค์นิ) และ Twitch (จำนิวนิ = 6 ค์นิ)
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คร้ังลาสุดท่ีส่ิงน้ีเกิดข้ึน....

ฉันไดรับการชักชวนใหสงรูปหรือวิดีโอท่ี
เห็นอวัยวะเพศของฉัน 
ซ่ึงฉันไมตองการ

สูง
สุด

 3 
อัน

ดับ
ตํ่า

สุด
 3 

อัน
ดับ

ในปท่ีผานมา ใช 7%

เฟซบุก หรือ 
เฟซบุก เมสเซนเจอร ทวิตเตอร ต๊ิกตอก

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*† 

เกิดข้ึนท่ีแพลตฟอรมไหนบาง?*† 

นองบอกใครบาง?**†

นองทําอยางไร?*† นองรูสึกอยางไร?* ใครเปนคนชักชวน?*† 

เกิดข้ึนท่ีไหน?*†

นักสังคม
สงเคราะห 

ตํารวจ
1%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

0%0%

ฉันรูสึก
อับอาย

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

70% 20% 20% 10%

ท่ีมา: เด็กอายุ 12-17 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต

จํานวนเด็ก = 967 คน

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

*รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากท่ีสุด
**รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยท่ีสุด
†คําถามแบบเลือกตอบ
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รูสึกผิด รูสึกกังวลใจ

ไมมีผลกระทบกับฉัน
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36%

13%

สมาชิกครอบครัว

บุคคลท่ีเปนแฟน (หรือเคยเปนแฟน)

บุคคลท่ีเด็กไมรูจัก

เพ่ือน/คนรูจัก (อายุ 18+)

8%

8%

18%
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57%63%81%

21%

46%
พ่ีนอง

43%

เพ่ือน 
ผูปกครองและ

ผูดูแลเด็กเพศหญิง

ฉันไมคิดวา
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปนเร่ือง
รายแรงพอท่ีจะบอก 

ฉันคิดวา
ไมมีใคร
เช่ือฉัน

จำนวนเด็ก = 54 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งครั�งลั่าสุดไดั้รับ 
ค์ำช้ักช้วนิให้้ส่งภัาพท้�มิ้เนิ่�อห้าเก้�ยูวกับเพศทางสื�อสังคมิออนไลัน์ จำนวนเด็ก = 10 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท่�ไมิ่บอกใคร 

เก้�ยูวกับค์รั�งล่าสุดัท้�ไดั้รับค์ำช้ักช้วนิให้้ส่งภัาพท้�มิ้เนิ่�อห้าเก้�ยูวกับเพศ 
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OCSEA

คร้ังลาสุดท่ีเกิดส่ิงน้ีข้ึน…

ฉันไดรับขอเสนอเปนเงินหรือส่ิงของเพ่ือแลกกับ
ภาพหรือวิดีโอทางเพศ

ในปท่ีผานมา 

บุคคลท่ีเด็ก
ไมรูจัก

เพ่ือน/คนรูจัก 
(อายุต่ํากวา 18)

เพ่ือน/คนรูจัก 
(อายุ 18+)

สมาชิกครอบครัวไมตองการตอบ บุคคลท่ีเปนแฟน
(หรือเคยเปนแฟน)

18%

54%

66%

9%

1%

21%

สูง
สุด

 3 
อัน

ดับ
ตํ่า

สุด
 3 

อัน
ดับ

เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร ทวิตเตอร ต๊ิกตอก

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†

เกิดข้ึนท่ีแพลตฟอรมไหนบาง?*†

นองบอกใครบาง?**†เกิดข้ึนท่ีไหน?*†

ฉันคิดวา
ไมมีใครเช่ือฉัน

ฉันกังวลวาฉันจะตกอยู
ในสถานการณลําบาก

ฉันไมคิดวาส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปน
เร่ืองรายแรงพอท่ีจะบอก

ใครเปนคนใหขอเสนอน้ี?*† 

*รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากท่ีสุด
**รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยท่ีสุด
†คําถามแบบเลือกตอบ

ท่ีมา: เด็กอายุ 12-17 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต

จํานวนเด็ก = 967 คนใช 7%

61%

ทา
งสื่

อสั
งค

มอ
อน

ไล
น 

พ
บกั

นโ
ดย

ซึ่ง
หน

า

48%
14%20%

ใน
เก

มอ
อน

ไล
น 

อื่น
ๆ

60%79%84%

37%
39% พ่ีนอง

34%

เพ่ือน 
ผูปกครอง

และผูดูแลเด็กเพศหญิง

นักสังคม
สงเคราะห 

ตํารวจ
1%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

0%3%

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

ฉันรูสึกวา
ฉันทําผิด

43% 29%

13%

29%

13%

ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

จำนวนเด็ก = 70 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�ไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกกับภัาพห้ร่อวิดั้โอทางเพศ

จำนวนเด็ก = 70 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�ไดั้
รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกกับภัาพห้ร่อวิดั้โอทางเพศ

จำนวนเด็ก = 70 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�ไดั้รับข้้อเสนิอ 
เป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกกับภัาพห้ร่อวิดั้โอทางเพศ

จำนวนเด็ก = 43 คน  ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท่�เมิื�อเร็วๆ น่�ได�รับ 
ข้้อเสนิอผู้่านสื�อสังคมิออนไลัน์ เป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกกับการพบปะกันิเพ่�อมิ้ 
เพศสัมิพันิธ์

จำนวนเด็ก = 10 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้
อินเทอร์เน็ตื อายุู 12-17 ปี ท่�ไมิ่
บอกใครเก้�ยูวกับค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้า 
ไดั้รับข้้อเสนิอท้�พวกเข้าไมิ่ต้องการ 
ไดั้รับ เป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลก 
กับภัาพห้ร่อวิดั้โอทางเพศ 
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2.2 ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เดก็บอกเรื�องน่�กับใคร: เดัก็ส่วนิมิากมิแ้นิวโน้ิมิท้�จะเปิดัเผ่ยูประสบการณ์ 
นิ้�กับช้่องทางท้�ไมิ่เป็นิทางการ และมิ้เด็ักเพ้ยูงส่วนินิ้อยูรายูงานิ
ประสบการณ์ดัังกล่าวผ่่านิกลไกการแจ้งเห้ตุอยู่างเป็นิทางการ ข้้อมิูล 
จากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิช้้�ให้้เห้็นิอยู่างต่อเนิ่�องถุึงรูปแบบท้�ช้ัดัเจนิ
ว่าสมิาช้กิค์รอบค์รวั – โดัยูเฉพาะผู่ป้กค์รองและผู่ด้ัแูลเดัก็เพศห้ญงิ – เป็นิ
บุค์ค์ลท้�เด็ักส่วนิให้ญ่มิั�นิใจท้�จะปรับทุกข้์ดั้วยูห้ากพวกเข้าประสบกับ
อันิตรายูเห้ล่านิ้� ดัังท้�แสดังให้้เห้็นิในิข้้อมิูลรูปภัาพ (ห้นิ้า 54) ถุัดัจากนิั�นิ
เดั็กมิักบอก เพ่�อนิ พ้�ห้ร่อนิ้องช้ายู และผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเพศช้ายู 
(21%) ในิทางกลับกันิ เพ้ยูงร้อยูละ 3 ข้องเดั็กกล่าวว่าพวกเข้าบอกเร่�อง
ท้�เกิดัข้ึ�นิกับนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ และร้อยูละ 1 กล่าวว่าพวกเข้าแจ้ง
ตำรวจ และไมิ่มิ้เดั็กท้�เข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิแจ้งว่าไดั้โทรแจ้ง
สายูดั่วนิท้�ให้้ค์ำปรึกษา (helpline) ทั�งนิ้� ห้นิึ�งในิสิบข้องเดั็กไมิ่ไดั้บอก
ใค์รเก้�ยูวกับค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อ
แลกกับภัาพทางเพศ

การเสนอเงินหรือสิ�งข้องแก่เด็กเพื�อแลักเปลั่�ยนกับกิจกรรมิทางเพศ
ในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 7 ข้องเดั็กอายูุ 12-17 ปี ท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต 
ในิประเทศไทยูไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับการ
พบปะบุค์ค์ลใดับุค์ค์ลห้นิึ�งเพ่�อมิ้เพศสัมิพันิธ์ 

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์? เดั็กจำนิวนิ 66 ค์นิ บอกว่าในิปีท้�ผ่่านิมิา  
พวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับการพบกับ
บุค์ค์ลโดัยูซึ�งห้นิ้าและมิ้กิจกรรมิทางเพศนิั�นิ เดั็กส่วนิให้ญ่ (76%) กล่าว
ว่าพวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอผ่่านิทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ และ ร้อยูละ 62 
ผ่่านิทางเกมิออนิไลนิ์ และร้อยูละ 27 ไดั้รับข้้อเสนิอจากการพบกันิซึ�ง
ห้นิ้า ในิเดั็กจำนิวนิ 50 ค์นิ ท้�ค์รั�งล่าสุดัไดั้รับข้้อเสนิอผู้่านทางสื�อสังคมิ
ออนไลัน์นิั�นิ แพลตฟอร์มิท้�เดั็กส่วนิให้ญ่กล่าวถุึงค์่อ ทวิตเตอร์ และ 
ตามิดั้วยู เฟซบุ�ก ติ�กต�อก อินิสตาแกรมิ ยููทูป ทวิตช้์ (Twitch) และ
สแนิพแช้ท (Snapchat)

เนิ่�องจากการเสนิอเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อให้้เดั็กเข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศ 
โดัยูซึ�งห้นิ้านิั�นิ สามิารถุเกิดัข้ึ�นิไดั้ทาง ‘ออฟไลนิ์’ ตั�งแต่ต้นิจบจบ โดัยู 
ไมิ่ต้องมิ้เทค์โนิโลยู้เข้้ามิาเก้�ยูวข้้อง เดั็ก [ท้�เข้้าร่วมิการสำรวจ] ถุูกถุามิว่า 
ค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอให้้เข้้าร่วมิในิกิจกรรมิทางเพศทาง 
‘ออฟไลนิ์’ นิั�นิ พวกเข้าไดั้รับข้้อเสนิอดัังกล่าวจากการพบกันิโดัยูซึ�งห้นิ้า 
ห้ร่อผ่่านิทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ ห้ร่อในิระห้ว่างเล่นิเกมิออนิไลนิ์ ห้ร่อจาก
ช้่องทางอ่�นิๆ ทั�งนิ้� การ วิเค์ราะห้์ห้ลังจากนิ้� จะใช้้ข้้อมิูลค์ำตอบจากกลุ่มิ
เดั็กท้�ตอบว่าไดั้รับข้้อเสนิอดัังกล่าวผ่่านิทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ และ/ห้ร่อ
ระห้ว่างเล่นิเกมิออนิไลนิ์ (รวมิทั�งสิ�นิ 53 ค์นิ) เท่านิั�นิ เนิ่�องจากพวกเข้า
เป็นิตัวแทนิข้องค์วามิเป็นิไปไดั้ท้�จะเกิดักรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์

ใครเป็นผูู้้ให้ข้้อเสนอ: สำห้รับเดั็กซึ�งไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้อง
ผ่่านิช่องทางออนไลัน์ – ทางแพลตฟอร์มิส่�อสงัค์มิออนิไลน์ิ ห้รอ่ เกมิ – เพ่�อ 
พบกันิซึ�งห้นิ้าและมิ้เพศสัมิพันิธ์นิั�นิ ส่วนิให้ญ่ผู่้ท้�เสนิอเป็นิเพ่�อนิท้�อายูุ 
ต�ำกว่า 18 ปี ตามิดั้วยูเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จักอายูุ 18 ปี ห้ร่อมิากกว่า ทั�งน้ิ� 

78. การสนิทนิาอยู่างไมิ่เป็นิทางการกับผู่้แทนิจากสำนิักงานิอัยูการสูงสุดั

นิ้อยูมิากท้�ผู่้เสนิอจะเป็นิแฟนิค์นิปัจจุบันิห้ร่อผู่้ท้�เค์ยูเป็นิแฟนิ ผู่้ท้�เดั็ก
ไมิ่รู้จักและสมิาช้ิกในิค์รอบค์รัว

เด็กบอกเรื�องน่�กับใคร: เช้่นิเดั้ยูวกับห้ัวข้้อท้�ผ่่านิมิา เดั็กมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะ
ไมิ่แจ้งสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิผ่่านิทางช้่องทางท้�เป็นิทางการ แต่จะปรับทุกข้์กับ
บุค์ค์ลท้�ใกล้ช้ิดักับเข้า เดั็กท้�เข้้าร่วมิการสำรวจมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะบอก 
ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเพศห้ญิง ห้ร่อเพ่�อนิในิสัดัส่วนิท้�เท่ากันิ (ร้อยูละ 
45) ข้ณะท้�ร้อยูละ 15 ระบุว่าพวกเข้าไมิ่บอกใค์รเลยู

การกรรโชกทางเพศ
บางค์รั�งการกรรโช้กทางเพศถูุกใช้้ในิกระบวนิการกรูมิมิิ�ง บ่อยูค์รั�งท้�ผู่้
กระทำค์วามิผ่ิดัไดั้รับภัาพทางเพศข้องเดั็กและข้่มิขู้่เด็ักว่าจะเผ่ยูแพร่
ภัาพดัังกล่าวต่อสาธารณะ ห้ร่อส่งให้้กับเพ่�อนิห้ร่อค์รอบค์รัวข้องเดั็ก  
ซึ�งวิธ้นิ้�เป็นิการบ้บบังค์ับให้้เดั็กส่งภัาพข้องตนิให้้ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัห้ร่อ 
เข้้าร่วมิในิกิจกรรมิทางเพศอ่�นิๆ มิากข้ึ�นิ ทั�งนิ้� การข้่มิขู้่ลักษณะดัังกล่าว
ถุูกใช้้เพ่�อการกรรโช้กทรัพยู์ดั้วยู

ในิการสำรวจข้้อมูิลค์รัวเร่อนิ ร้อยูละ 7 ข้องเดั็กท้�ใช้้งานิอินิเทอร์เนิ็ต
ระบุว่าพวกเข้าถุูกข้่มิขู้่ห้ร่อแบล็ค์เมิลให้้เข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศในิปีท้�
ผ่่านิมิา ทั�งนิ้� ไมิ่มิ้ข้้อมิูลช้ัดัเจนิว่าพวกเข้าถุูกข้่มิขู้่ดั้วยูวิธ้การใดั รวมิถุึง 
ไมิ่ไดั้มิ้ค์ำถุามิสำห้รับถุามิเดั็กเก้�ยูวกับการใช้้ภัาพทางเพศเพ่�อกรรโช้ก
ทรัพยู์ ข้ณะน้ิ�ประเทศไทยูยูังมิิไดั้กำห้นิดัให้้การกรรโช้กทางเพศทาง
ออนิไลนิ์เป็นิค์วามิผ่ิดัอาช้ญากรรมิ อยู่างไรก็ตามิ กำลังมิ้การดัำเนิินิ
งานิร่างกฎห้มิายู ซึ�งข้้อมิูลจากวงในิระบุว่าร่างกฎห้มิายูดัังกล่าวจะเสนิอ
ให้้มิบ้ทบญัญตัทิ้�กำห้นิดัให้้การกรรโช้กทางเพศเป็นิค์วามิผ่ดิัอาช้ญากรรมิ 
ดั้วยู (แต่ไมิ่ไดั้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นิการกรรโช้กทางเพศต่อเด็ัก) โดัยู
กำห้นิดับทลงโทษจำคุ์กจากห้นึิ�งถุึงสิบปี และปรับเป็นิเงินิ 20,000 ถุึง 
200,000 บาท (ห้ร่อ 600 – 6,000 ดัอลล่าร์สห้รัฐ)78

76

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์? การกรรโช้กทางเพศเป็นิรูปแบบห้นิึ�งข้องการ
ล่วงละเมิิดั โดัยูใช้้ช้่องทางออนิไลนิ์ท้�เกิดัข้ึ�นิมิากมิายูจนิเป็นิเร่�องท้�พบ 
เห้็นิทั�วไป ในิเดั็กจำนิวนิ 66 ค์นิท้�กล่าวว่าพวกเข้าถุูกข้่มิขู้ ่ห้ร่อถูุก 
แบล็ค์เมิล ร้อยูละ 76 ระบุว่าค์รั�งล่าสุดัเกิดัข้ึ�นิทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ 
และร้อยูละ 62 ระบุว่าเกิดัข้ึ�นิระห้ว่างเล่นิเกมิออนิไลนิ์ อยู่างไรก็ตามิ 
การกรรโช้กทางเพศเกิดัข้ึ�นิโดัยูซึ�งห้นิ้าเช้่นิกันิ (24%) และร้อยูละ 18 
ข้องเดั็กท้�เข้้าร่วมิการสำรวจไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้� ในกลัุ่มิเด็ก 47 คน 
ท่�ต่กเป็นเป้าหมิายทางสื�อสังคมิออนไลัน์ แพลัต่ฟอร์มิท่�เด็กกลั่าวถู่งมิาก
ท่�สุดคือ เฟซึ่บุ�ก หรือเฟซึ่บุ�ก เมิสเซึ่นเจัอร์ ทวิต่เต่อร์ ต่ิ�กต่�อก แลัะ 
อินสต่าแกรมิ ทั�งน่� การวิเคราะห์หลัั…งจัากน่�จัะใช�ข้�อมิ้ลัคำต่อบจัากเด็ก
ท่�ระบุว่าการกรรโชกทางเพศเกิดข้่�นทางสื�อสังคมิออนไลัน์ หรือในเกมิ
ออนไลัน์ (จัำนวน 48 คน) เท่านั�น
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ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*† 

เกิดข้ึนท่ีแพลตฟอรมไหนบาง?*† 

คร้ังลาสุดท่ีส่ิงน้ีเกิดข้ึนทางออนไลน…

ในปท่ีผานมา 

บุคคลท่ีเด็ก
ไมรูจัก

เพ่ือน/คนรูจัก 
(อายุ 18+)

ไมตองการตอบบุคคลท่ีเปนแฟน
(หรือเคยเปนแฟน)

17%

เพ่ือน/คนรูจัก 
(อายุต่ํากวา 18)

77%
70%

สมาชิกครอบครัว

4% 4%

17%

สูง
สุด

 3 
อัน

ดับ
ตํ่า

สุด
 3 

อัน
ดับ

เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร ต๊ิกตอกทวิตเตอร

นักสังคม
สงเคราะห 

ตํารวจ
0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

0%0%

ฉันไดรับขอเสนอเปนเงินหรือส่ิงของเพ่ือแลกเปล่ียนกับ
การพบกับบุคคลโดยซ่ึงหนาและรวมกิจกรรมทางเพศ

*รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากท่ีสุด
**รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยท่ีสุด
†คําถามแบบเลือกตอบ ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

ท่ีมา: เด็กอายุ 12-17 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต

จํานวนเด็ก = 967 คนใช 7%
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67%78%84%

45%
45%

พ่ีนอง

38%

เพ่ือน

ผูปกครอง
และผูดูแลเด็กเพศหญิง

ฉันรูสึกวา
ฉันทําผิด

ฉันคิดวา
ไมมีใครเช่ือฉัน

38% 25% 25% 13%

ฉันไมคิดวา
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปน

เร่ืองรายแรงพอท่ีจะบอก

ฉันรูสึกอับอาย

ใครเปนคนใหขอเสนอน้ี?*† 

นองบอกใครบาง?**†เกิดข้ึนท่ีไหน?*†

จำนวนเด็ก = 53 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งในิปีท้�ผ่่านิมิา ไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องทางออนไลัน์ เพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับการร่วมิกิจกรรมิทางเพศโดัยูซึ�งห้นิ้า 

จำนวนเด็ก = 66 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งในิ
ปีท้�ผ่่านิมิา ไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องทางออนไลัน์ เพ่�อแลก
เปล้�ยูนิกับการร่วมิกิจกรรมิทางเพศโดัยูซึ�งห้นิ้า

จำนวนเด็ก = 53 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งในิปีท้�ผ่่านิมิาไดั้รับ 
ข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องทางออนไลัน์ เพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับการร่วมิกิจกรรมิทางเพศ
โดัยูซึ�งห้นิ้า

จำนวนเด็ก = 51 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งครั�งลั่าสุดไดั้รับ 
ข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องทางสื�อสังคมิออนไลัน์ เพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับการร่วมิกิจกรรมิ
ทางเพศโดัยูซึ�งห้นิ้า

จำนวนเด็ก = 8 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งไมิ่บอกใครเก้�ยูวกับ
ค์รั�งล่าสุดัท้�ไดั้รับข้้อเสนิอเป็นิเงินิห้ร่อสิ�งข้องทางออนไลัน์ เพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับการร่วมิ
กิจกรรมิทางเพศโดัยูซึ�งห้นิ้า
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คร้ังลาสุดท่ีส่ิงน้ีเกิดข้ึนทางออนไลน…

ในปท่ีผานมา 
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สุด

 3 
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สุด
 3 

อัน
ดับ

เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร ทวิตเตอร ต๊ิกตอก

นักสังคม
สงเคราะห 

ตํารวจ
0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

0% 0%

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

ฉันไมคิดวาส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปน
เร่ืองรายแรงพอท่ีจะบอก

ฉันคิดวา
ไมมีใครเช่ือฉัน

มีคนขมขูหรือแบล็คเมลฉันเพ่ือใหฉันเขารวม
กิจกรรมทางเพศ

64%74%83%
50% 25% 20%

*รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากท่ีสุด
**รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยท่ีสุด
†คําถามแบบเลือกตอบ ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm

ท่ีมา: เด็กอายุ 12-17 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต

จํานวนเด็ก = 967 คนใช 7%

เพ่ือน/คนรูจัก 
(อายุต่ํากวา 18)

เพ่ือน/คนรูจัก 
(อายุ 18+)

สมาชิกครอบครัวบุคคลท่ีเปนแฟน
(หรือเคยเปนแฟน)

ไมตองการตอบ
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42% พ่ีนอง

49%

เพ่ือน 

ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเพศหญิง

ใครเปนคนใหขอเสนอน้ี?*†ใครเปนคนใหขอเสนอน้ี?

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†

เกิดข้ึนท่ีแพลตฟอรมไหนบาง?*†

นองบอกใครบาง?**†เกิดข้ึนท่ีไหน?*†

บุคคลท่ีเด็ก
ไมรูจัก

จำนวนเด็ก = 50 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งถุูกข้่มิขู้่ห้ร่อแบล็ค์เมิลทางออนไลัน์ให้้เดั็กเข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศในิปีท้�ผ่่านิมิา

จำนวนเด็ก = 63 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งถุูก
ข้่มิขู้่ห้ร่อแบล็ค์เมิลให้้เดั็กเข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศในิปีท้�ผ่่านิมิา

จำนวนเด็ก = 50 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งถุูกข้่มิขู้่ห้ร่อ 
แบล็ค์เมิลทางออนไลัน์เพ่�อให้้เข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศในิปีท้�ผ่่านิมิา

จำนวนเด็ก = 47 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งเมิื�อไมิ่นานมิาน่�
ถุูกข้่มิขู้่ห้ร่อแบล็ค์เมิลทางสื�อสังคมิออนไลัน์ จำนวนเด็ก = 4 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งไมิ่บอกใครเก้�ยูวกับ 

ค์รั�งล่าสุดัท้�ถุูกข้่มิขู้่ห้ร่อแบล็ค์เมิลทางออนไลัน์เพ่�อให้้เข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศ
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ใครเป็นคนข้่มิขู้่: สำห้รับเดั็ก 48 ค์นิ ซึ�งถุูกข้่มิขู้่ห้ร่อถุูกแบล็ค์เมิล 
ทางออนไลัน์ – เช้่นิ ทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ ห้ร่อทางเกมิออนิไลนิ์ – ผู่้
ละเมิิดัท้�พบมิากท้�สุดัค์่อเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จักอ่�นิๆ ท้�อายูุต�ำกว่า 18 (จำนิวนิ 
= 42 ค์นิ) และ/ห้ร่อเพ่�อนิท้�เป็นิผู่้ให้ญ่ (จำนิวนิ = 41 ค์นิ) ซึ�งจากการ
สำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิพบผู่้ละเมิิดัทั�งสองกรณ้ในิเก่อบทุกกรณ้ข้องการ
กรรโช้กทางเพศ มิ้เดั็กจำนิวนินิ้อยูท้�ระบุว่าผู่้ละเมิิดัเป็นิบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้
จัก ส่วนิบุค์ค์ลท้�เป็นิแฟนิค์นิปัจจุบันิห้ร่อท้�เค์ยูเป็นิแฟนิ และสมิาช้ิก
ค์รอบค์รัวเป็นิกลุ่มิท้�มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะกรรโช้กทางเพศนิ้อยูท้�สุดัในิภัาพรวมิ 
เช้่นิเดั้ยูวกับรูปแบบอ่�นิๆ ข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์และการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�ไดั้กล่าวถุึงในิบทนิ้�ว่าการกรรโช้กทางเพศ
มิักเกิดัจากบุค์ค์ลท้�เดั็กรู้จักมิากกว่าบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จัก

น้องบอกเรื�องน่�กับใคร: เด็ักจำนิวนิ 38 ค์นิ ซึ�งเค์ยูถุกูข่้มิขู้ห่้รอ่แบลค็์เมิล 
ให้้ร่วมิกิจกรรมิทางเพศ มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะบอกเพ่�อนิข้องพวกเข้าเก้�ยูวกับ
สิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิ ตามิดั้วยูการบอกพ้�นิ้อง และผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเพศ
ห้ญิง ตามิลำดัับ เดั็กจำนิวนิส้�ค์นิไมิ่เปิดัเผ่ยูสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับใค์รเลยู และ
ไมิ่มิ้เดั็กค์นิไห้นิในิกลุ่มิตัวอยู่างยู่อยูนิ้�แจ้งตำรวจ ห้ร่อนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ 
ห้ร่อสายูดั่วนิให้้ค์ำปรึกษาว่าพวกเข้าถุูกกรรโช้กทางเพศ ดัังท้�เจ้าห้นิ้าท้�
ดั่านิห้นิ้าดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ให้้ข้้อสังเกตว่า “เด็กส่วนใหญ่เลัือกท่�จัะ 
ไมิ่บอกผู้้�ปกครองข้องเข้า แต่่บอกกับเพื�อน ซึ่่�งบ่อยครั�งท่�เพื�อนอายุ 
รุ่นราวคราวเด่ยวกันมิักมิ่ความิคิดเห็นเหมิือนกันว่าเรื�องน่�เป็นเรื�องปกต่ิ 
ดังนั�นเด็กจั่งไมิ่ค่อยต่ระหนักถู่งปัญหาท่�เกิดข้่�น หรือไมิ่ต่ระหนักว่าพวก
เข้ากำลัังจัะถู้กลัะเมิิดสิทธิิ” (RA3-TH-32–A) อยู่างไรก็ตามิ ผ่ลจากการ
สำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิแยู้งกับค์วามิค์ิดัเห้็นินิ้� เนิ่�องจากเดั็กอายูุ 12-17 ปี 
ท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตและตกอยูู่ในิสถุานิการณ์การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ห้ลายูรูปแบบในิปีท้� 
ผ่่านิมิา มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะปรับทุกข้์กับผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูและเดั็กเพศห้ญิง

และนิั�นิห้มิายูค์วามิว่า ไมิ่ใช้่เด็ักทั�งห้มิดัท้�จะไว้วางใจปรับทุกข้์กับผู่้
ปกค์รองและผู่้ดัูแลพวกเข้า ห้ร่อผู่้ให้ญ่ เดั็กห้ลายูค์นิห้ันิห้าเพ่�อนิข้องตนิ 
ดัังท้�ไดั้เห้็นิตลอดับทนิ้� ดัังนิั�นิการให้้ค์วามิรู้แก่เดั็กทุกคนเก้�ยูวกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์  
รวมิถุึงรูปแบบท้�ห้ลากห้ลายู และการกระทำดัังกล่าวเป็นิการละเมิิดั 
สิทธิข้องพวกเข้าอยู่างไรจึงเป็นิสิ�งสำค์ัญ เดั็กท้�ไดั้รับค์วามิรู้เห้ล่าน้ิ�จะ
สามิารถุช้่วยูค์ุ้มิค์รองและช้่วยูเห้ล่อเพ่�อนิท้�เปิดัเผ่ยูว่าตนิเป็นิผู่้เส้ยูห้ายู
จากการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศทางออนิไลน์ิ 
ไดั้ดั้ข้ึ�นิ

79. รัฐบาลไทยู (2499) ประมิวลกฎห้มิายูอาญา, 2499 (แก้ไข้เพิ�มิเติมิ ฉบับท้� 24 เมิ่�อ 2558 โดัยูเป็นิการแก้ไข้เพิ�มิเติมิบทบัญญัติทางอาญา), มิาตรา 1(17)

80. ตามิข้้อกำห้นิดัในิพิธ้สารเล่อกรับข้องอนิุสัญญาว่าดั้วยูสิทธิเดั็ก เร่�อง การข้ายูเดั็ก การค์้าประเวณ้ และส่�อลามิกเก้�ยูวกับเดั็ก (แนิวปฏิิบัติ โอพ้เอสซ้) และอนิุสัญญาบูดัาเปสต์

81. รัฐบาลไทยู (2499) ประมิวลกฎห้มิายูอาญา, 2499 (แก้ไข้เพิ�มิเติมิ ฉบับท้� 24 เมิ่�อ 2558 โดัยูเป็นิการแก้ไข้เพิ�มิเติมิบทบัญญัติทางอาญา), มิาตรา 287/1

82. รัฐบาลไทยู (2499) ประมิวลกฎห้มิายูอาญา, 2499 (แก้ไข้เพิ�มิเติมิ ฉบับท้� 24 เมิ่�อ 2558 โดัยูเป็นิการแก้ไข้เพิ�มิเติมิบทบัญญัติทางอาญา), มิาตรา 287/2

83. องค์์การตำรวจสากลไดั้ข้อข้้อมิูลเช้ิงค์ุณภัาพเช้ิงลึกจากห้นิ่วยูงานิผู่้รักษากฎห้มิายูต่างประเทศห้ลายูห้นิ่วยูงานิท้�ทำงานิดั้านิข้้อมิูลข้่าวกรองห้ร่อกิจกรรมิลงพ่�นิท้�ในิประเทศท้� Disrupting Harm ดัำเนิินิงานิ ซึ�ง
การปกปิดัท้�มิาข้องข้้อมิูลบางส่วนินิ้�เป็นิไปตามิแนิวปฎิบัติการทำงานิดั้านิข้่าวกรองและการค์ุ้มิค์รองข้้อมิูล

2.2.2 สื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก แลัะการถึ่ายทอดสด 
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก

ค์ำนิิยูามิข้องค์ำว่าส่�อลามิกอนิาจารเดั็กในิกฎห้มิายูไทยู79
77

 นิั�นิค์รอบค์ลุมิ
ถุึงกรณ้การผ่ลิตส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางดัิจิทัล รวมิถุึงการ
ผ่ลิตส่�อดัังกล่าวท้�เป็นิภัาพเสมิ่อนิจริงโดัยูไมิ่มิ้เดั็กเข้้ามิาเก้�ยูวข้้อง 
อยู่างไรก็ตามิ ค์ำนิิยูามิในิกฎห้มิายูไทยูไมิ่ค์รอบค์ลุมิถุึงส่�อการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กในิทุกรูปแบบ80

78  นิั�นิค์่อค์ำนิิยูามิไมิ่ไดั้กำห้นิดัให้้ช้ัดัเจนิว่า
ค์รอบค์ลุมิถึุงการบรรยูายูให้้เห็้นิภัาพอวัยูวะเพศในิร่างกายูข้องเด็ัก 
อันิเป็นิไปเพ่�อวัตถุุประสงค์์ทางเพศเป็นิห้ลัก นิอกจากน้ิ� ค์ำนิิยูามิ 
ดัังกล่าวยูังไมิ่รวมิถุึงวัตถุุท้�บรรยูายูให้้เห้็นิภัาพบุค์ค์ลท้�ดัูเห้มิ่อนิเดั็กท้�
กำลังร่วมิกิจกรรมิทางเพศอยู่างช้ัดัแจ้ง ทั�งนิ้� ประมิวลกฎห้มิายูอาญา
ข้องไทยูกำห้นิดัให้้การกระทำบางอยู่างท้�เก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กเป็นิการกระทำผิ่ดัทางอาญา รวมิทั�งการค์รอบค์รองเพ่�อ
ประโยูช้นิ์ทางเพศข้องตนิห้ร่อข้องผู่้อ่�นิ การเผ่ยูแพร่ส่งต่อส่�อดัังกล่าว 
ให้้บุค์ค์ลอ่�นิ81

79      การผ่ลิต การนิำเข้้าและส่งออก การข้ายู การค์รอบค์รอง 
ห้ร่อการแพร่กระจายูส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักในิรูปแบบใดั
ก็ตามิเพ่�อการค์้าห้ร่อประโยูช้นิ์ทางการค์้า และเพ่�อการแจกจ่ายูห้ร่อเพ่�อ
การแสดังต่อสาธารณะ82

80 

ข้้อมิูลจากไทแค์ค์บ่งช้้�ว่ากรณ้เดั็กตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูข้องการถุูกล่วงละเมิิดั
ทางเพศผ่่านิทางการส่�อสารโดัยูใช้้วิดั้โอค์อล เป็นิรูปแบบการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�เกิดั
ข้ึ�นิเป็นิส่วนิมิาก ในิข้ณะท้�การดัำเนิินิงานิทางค์ดั้ข้องดั้เอสไอพบว่าม้ิ
กรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ผ่่านิทางการถุ่ายูทอดัสดั (live-streaming) นิอกจากนิ้� ห้นิ่วยูงานิท้�
บังค์ับใช้้กฎห้มิายูต่างประเทศให้้ข้้อสังเกตว่าร้อยูละ 5 ข้องรายูงานิในิ
ประเทศไทยูจนิถุึงปัจจุบันินิ้�เป็นิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กผ่่านิการถุ่ายูทอดัสดั83

81 และ CyberTips 
ข้อง NCMEC ระบุว่ามิ้บุค์ค์ลห้ลายูค์นิในิประเทศไทยูท้�เก้�ยูวข้้องกับกรณ้
ต้องสงสัยูว่าเป็นิการแสวงห้าประโยูช้นิ์จากเด็ักทางแพลตฟอร์มิให้้
บริการถุ่ายูทอดัสดั ทั�งนิ้�นิอกจากแพลตฟอร์มิออนิไลนิ์ท้�เป็นิท้�นิิยูมิในิ
ระดัับโลกท้�ส่งรายูงานิต่อ NCMEC แล้ว แพลตฟอร์มิท้�อยูู่ในิประเทศไทยู 
ประเทศญ้�ปุ่นิ และประเทศรัสเซ้ยู ถุูกนิำมิาใช้้ในิการกระทำค์วามิผ่ิดั
เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ดั้วยู

ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการเผู้ยแพร่ภัาพทางเพศโดยไมิ่ยินยอมิ 
พร้อมิใจ
ข้้อมิูลจาก CyberTips ท้�นิำเสนิอไว้ในิบทท้� 2.1 แสดังให้้เห้็นิว่าส่�อการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กนิั�นิเป็นิสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิจริงและเป็นิการค์ุกค์ามิต่อ
ค์วามิปลอดัภััยูและค์วามิเป็นิอยูู่ท้�ดั้ข้องเดั็กในิประเทศไทยู อันิห้มิายูถุึง

2.2 ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศในประเทศไทย

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
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กรณ้การค์รอบค์รอง การผ่ลิต และการเผ่ยูแพร่ ส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กซึ�งปรากฏิอยูู่ในิรายูงานิเก้�ยูวกับประเทศไทยูระห้ว่างปี พ.ศ. 
2560-2562 เก่อบทุกรายูงานิ ยูิ�งไปกว่านิั�นิ การสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิ
ข้อง Disrupting Harm พบว่าในิปีท้�ผ่่านิมิา ร้อยูละ 7 (จำนิวนิ = 68 
ค์นิ) ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต อายูุ 12-17 ปี ในิประเทศไทยู ระบุ
ว่ามิ้บางค์นิเผ่ยูแพร่ภัาพทางเพศข้องพวกเข้าโดัยูท้�พวกเข้าไมิ่ไดั้อนิุญาต 
ทั�งนิ้� เพศห้ร่ออายูุไมิ่มิ้อิทธิพลต่อการไดั้รับห้ร่อไมิ่ไดั้รับประสบการณ์ 
ดัังกล่าว เนิ่�องจากจำนิวนิตัวเลข้ดัังกล่าวเมิ่�อข้ยูายูมิาตรส่วนิข้ึ�นิก็เป็นิ
ตัวแทนิข้องกลุ่มิประช้ากรข้องประเทศไดั้ ดัังนิั�นิ เมิ่�อเท้ยูบสัดัส่วนิกับ
ประช้ากรท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต อายูุ 12-17 ปี พบว่าในิปีท้�ผ่่านิมิาเพ้ยูงห้นิึ�ง
ปีมิ้เดั็กประมิาณ 310,000 ค์นิ ท้�ประสบกับการล่วงละเมิิดัในิลักษณะ 
ดัังกล่าว ซึ�งตัวเลข้ดัังกล่าวเป็นิจำนิวนิท้�นิ่าตกใจเนิ่�องจากค์วามิรุนิแรง
ข้องอาช้ญากรรมิดัังกล่าว

เมิ่�อมิ้การเผ่ยูแพร่ภัาพเห้ล่านิ้�ทางออนิไลนิ์ ภัาพดัังกล่าวสามิารถุแพร่
กระจายูและเห้็นิไดั้ทั�วไลก ส่งผ่ลให้้ผู่้เส้ยูห้ายูเกิดัค์วามิรู้สึกอับอายู 
และกลัวว่าผู่้ค์นิจะจำผู่้เส้ยูห้ายูในิภัาพไดั้ว่าเป็นิใค์ร ซึ�งประสบการณ์ท้� 
เกิดัข้ึ�นินิ้�อาจกระตุ้นิบาดัแผ่ลทางจิตใจท้�มิ้อยูู่ซ�ำและซ�ำเล่า อนึิ�ง การ
สำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting Harm ไมิ่ไดั้รวบรวมิข้้อมิูลเก้�ยูว
กบัการถุ่ายูทอดัสดัการล่วงละเมิดิัทางเพศ เนิ่�องจากเห้ตผุ่ลทางจรยิูธรรมิ 
เก้�ยูวกับการค์้นิค์ว้าข้้อมิูลเก้�ยูวกับประสบการณ์การล่วงละเมิิดัทางเพศ 
ท้�ละเอ้ยูดัเกินิไป

ใครเผู้ยแพร่ภัาพเหลั่าน่�? เช้่นิเดั้ยูวกับรูปแบบอ่�นิๆ ข้องการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ส่วนิ
ให้ญ่แล้วบุค์ค์ลท้�เดั็กรู้จักห้ร่อไว้วางใจจะเป็นิผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัในิการ 
เผ่ยูแพร่ภัาพห้ร่อวิดั้โอทางเพศข้องเดั็กโดัยูเดั็กไมิ่ยูินิยูอมิพร้อมิใจ ซึ�งพบ
ว่าส่วนิให้ญ่แล้วจะเป็นิเพ่�อนิ และตามิดั้วยูแฟนิห้ร่อสมิาช้ิกในิค์รอบค์รัว  
ทั�งนิ้� บุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จักมิ้เพ้ยูงร้อยูละ 12 ข้องกรณ้ท้�เกิดัข้ึ�นิ

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์? มิ้แนิวโนิ้มิว่าการเผ่ยูแพร่ภัาพทางเพศข้องเดั็ก
โดัยูเดั็กไมิ่ยูินิยูอมิจะเกิดัข้ึ�นิทางออนิไลนิ์ผ่่านิทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ห้ร่อ
แพลตฟอร์มิเกมิ มิากกว่าเกิดัข้ึ�นิทางกายูภัาพทั�งนิ้� ร้อยูละ 68 ข้องเดั็ก
จำนิวนิ 68 ค์นิ กล่าวว่ามิ้บางค์นิเผ่ยูแพร่ภัาพทางเพศข้องพวกเข้าทาง
ส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ โดัยูท้�พวกเข้าไมิ่ไดั้อนิุญาต ทั�งนิ้�ค์วามิแตกต่างทาง 
เพศไมิ่มิ้อิทธิพลท้�เห้็นิไดั้ช้ัดัต่อช้่องทางการเผ่ยูแพร่ภัาพดัังกล่าว อยู่างไร
ก็ตามิ มิ้แนิวโนิ้มิว่าภัาพลักษณะดัังกล่าวข้องเดั็กท้�อายูุมิากกว่าจะถุูกเผ่ยู
แพร่ทางส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ ในิข้ณะท้�เดั็กอายูุระห้ว่าง 14-15 ปีในิสัดัส่วนิ
ท้�เท่ากันิระบุว่าภัาพข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่ผ่่านิทางเกมิออนิไลนิ์ ทั�งนิ้�
ภัาพทางเพศข้องเดั็กห้ญิงจะถุูกเผ่ยูแพร่ทางเกมิออนิไลนิ์มิากกว่าภัาพ
ข้องเดั็กช้ายู และภัาพข้องเด็ักช้ายูมิ้แนิวโนิ้มิว่าจะถุูกเผ่ยูแพร่ทางส่�อ
สังค์มิออนิไลนิ์มิากกว่าเดั็กห้ญิง

84. องค์์การสห้ประช้าช้าติ (2563) ประเดั็นิสำค์ัญทางเศรษฐกิจข้องประเทศไทยู: การสร้างประเทศไทยูท้�มิ้ค์วามิเท่าเท้ยูมิและค์วามิยูั�งยู่นิมิากข้ึ�นิห้ลังจากสถุานิการณ์โค์วิดั-19: มิุมิมิองจากยููเอ็นิ

เดั็กร้อยูละ 24 กล่าวว่าภัาพข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่ทางออฟไลนิ์ และ
ร้อยูละ 22 กล่าวว่าภัาพข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่ทางใดัทางห้นิึ�งโดัยูท้�
พวกเข้าไมิ่ไดั้ยูินิยูอมิพร้อมิใจ 1 ในิ 5 ข้องเดั็กไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้� 
และในิกลุ่มิเดั็กท้�กล่าวว่าภัาพทางเพศข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่ทางส่�อ
สังค์มิออนิไลนิ์เมิ่�อไมิ่นิานิมิานิ้�โดัยูพวกเข้ามิิไดั้อนิุญาต (จำนิวนิ = 46) 
นิั�นิ แพลตฟอร์มิท้�พบการเผ่ยูแพร่ภัาพข้องเดั็กในิลักษณะดัังกล่าวมิาก
ท้�สุดัค์่อ เฟซบุ�ก ห้ร่อเฟซบุ�ก เมิสเซนิเจอร์ และทวิตเตอร์ และตามิดั้วยู
ติ�กต�อก อินิสตาแกรมิ ดัิสค์อร์ดั (Discord)  สแนิพแช้ท (Snapchat) 
และทวิตช้์ (Twitch)

เด็กบอกเรื�องน่�กับใคร: เดั็กท้�ประสบกับการล่วงละเมิิดัในิลักษณะ 
ดัังกล่าวมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะปรับทุกข้์กับผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเพศห้ญิง  
พ้�นิ้อง ห้ร่อเพ่�อนิ และตามิดั้วยูผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเพศช้ายู และค์รู 
ดัังท้�แสดังให้้เห้็นิในิข้้อมิูลรูปภัาพห้นิ้า 60 แทบจะไมิ่มิ้การแจ้งเห้ตุผ่่านิ
ทางกลไกท้�เป็นิทางการเลยูเช้่นิเด้ัยูวกับค์ำถุามิข้้ออ่�นิๆ ท้�อัตราการ 
ไมิ่ตอบค์ำถุามิข้้อนิ้�ค์่อนิข้้างสูง (ร้อยูละ 17) นิอกจากนิ้� ร้อยูละ 13 ข้อง
เดั็กท้�รูปภัาพทางเพศข้องตนิเองถูุกเผ่ยูแพร่โดัยูไมิ่ยูินิยูอมิพร้อมิใจ 
(จำนิวนิ = 9 ค์นิ) ไมิ่บอกใค์รเก้�ยูวกับค์รั�งล่าสุดัท้�ถุูกล่วงละเมิิดัลักษณะ
นิ้� ในิกลุ่มิตัวอยู่างยู่อยูนิ้� อุปสรรค์ต่อการรายูงานิเห้ตุการณ์ท้�เกิดัข้ึ�นิท้�
พบมิากท้�สุดัค่์อ เดั็กไมิ่รู้ว่าจะบอกใค์ร ไมิ่คิ์ดัว่าสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิเป็นิเร่�อง 
ร้ายูแรงพอท้�จะบอก รู้สึกว่าตนิผ่ิดั และรู้สึกอับอายู 

การรับเงินหรือสิ�งข้องเพื�อแลักเปลั่�ยนกับภัาพหรือวิด่โอทางเพศ
ดัังท้�ไดั้วิเค์ราะห้์ก่อนิห้นิ้านิ้�แล้วในิบริบทข้องการกรูมิมิิ�งว่าบางค์รั�งเดั็ก
ถุูกเสนิอเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับภัาพห้ร่อว้ดั้โอทางเพศ แต่ในิ
ห้วัข้้อนิ้�จะพิจารณาถุงึการท้�เดัก็ยูอมิรบัเงนิิห้รอ่สิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกบั 
เนิ่�อห้าดัังกล่าว ไมิ่ว่ากระบวนิการท้�ช้ักพาเดั็กไปสู่การยูินิยูอมิดัังกล่าว
เป็นิเช้่นิไร

เป็นิเวลาห้ลายูปีมิาแล้วท้�ค์วามิไมิ่เท่าเท้ยูมิทางรายูไดั้ (ณ ปี พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยูถุูกจัดัให้้เป็นิประเทศท้�มิ้ค์วามิเห้ล่�อมิล�ำทางรายูไดั้มิากท้�สุดั
เป็นิลำดับัท้�ส้�ในิการจดััลำดับัข้องอาเซยู้นิ84

82) เป็นิปัจจยัูท้�ทำให้้เดัก็ยูอมิรบั 
ข้้อเสนิอดัังกล่าว ปรากฏิการณ์ท้�เกิดัข้ึ�นิน้ิ�ค่์อการท้�เดั็กและเยูาวช้นิใช้้
เทค์โนิโลยู้ดัิจิทัลเพ่�อผ่ลิตภัาพห้ร่อวิดั้โอทางเพศดั้วยูตนิเองและเผ่ยูแพร่
ภัาพดัังกล่าวเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับเงินิห้ร่อสิ�งข้องต่างๆ 

จากการสัมิภัาษณ์ผู่้แทนิจากไทยูฮอตไลนิ์ เดั็กอาจเริ�มิเก้�ยูวข้้องกับการ 
กระทำ ดัังกล่าว เนิ่�องจาก “พวกเข้าต่�องการเงินพิเศษแลัะไมิ่เห็นว่ามิ่
ความิเส่ยหายใดๆ เกิดข้่�นต่่อร่างกายข้องพวกเข้า (จัากการบันท่กวิด่โอ
คลัปิ).... มิห่ลัายกรณ์ ่ท่�เดก็ไม่ิได�คดิถูง่อะไรเลัยยกเว�นการได�เงนิแลัะมิอง 
ว่าการกระทำดังกลั่าว เป็นความิสนุก” (RA2-TH-01-A) เจ้าห้นิ้าท้�ข้อง
กรมิพินิิจและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิซึ�งทำงานิโดัยูตรงกับเยูาวช้นิท้�
กระทำค์วามิผ่ิดัระบุว่า ผู่้เส้ยูห้ายูอาจไมิ่เข้้าใจถุึงผ่ลลัพธ์ข้องการเผ่ยูแพร่
ภัาพห้รอ่วิดัโ้อทางเพศเสมิอไป พวกเข้าไม่ิกังวลว่าตนิจะตกเป็นิผู่เ้สยู้ห้ายู 
จากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์ แต่สนิใจเพ้ยูงว่าพวกเข้าจะไดั้เงินิเท่าไห้ร่จากการเผ่ยูแพร่

https://thailand.un.org/en/90303-thailand-economic-focus-building-more-equal-and-sustainable-thailand-after-covid-19-un
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ผูดูแลเด็กเพศหญิง

ใครเปนคนใหขอเสนอน้ี?*†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*† 
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จำนวนเด็ก = 68 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งในิปีท้�ผ่่านิมิาภัาพทางเพศข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่โดัยูไมิ่ไดั้ยูินิยูอมิ

จำนวนเด็ก = 68 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งในิ
ปีท้�ผ่่านิมิาภัาพทางเพศข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่โดัยูไมิ่ไดั้ยูินิยูอมิ

จำนวนเด็ก = 68 คนเป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งในิปีท้�ผ่่านิมิาภัาพทาง
เพศข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่โดัยูพวกเข้าใมิ่ยูินิยูอมิพร้อมิใจ

จำนวนเด็ก = 46 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งเมิื�อไมิ่นานมิาน่� 
ภัาพทางเพศข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่ทางสื�อสังคมิออนไลัน์

จำนวนเด็ก = 9 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งไมิ่บอกใครเก้�ยูวกับ
ค์รั�งล่าสุดัท้�ภัาพทางเพศข้องพวกเข้าถุูกเผ่ยูแพร่โดัยูพวกเข้าไมิ่ยูินิยูอมิพร้อมิใจ
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2.2 ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เนิ่�อห้าทางเพศห้รอ่เข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศ (RA1-TH-01-A-F) เจ้าห้น้ิาท้� 
อก้ท่านิห้นิึ�งจากห้น่ิวยูงานิเด้ัยูวกนัิกล่าวว่า “มิห่ลัายกรณ์ท่่�เด็กชวนเพื�อนๆ 
มิาร่วมิกิจักรรมิดังกลั่าวด�วย เด็กบอกเราว่าพวกเข้าได�รับต่ัวอย่าง คลัิป
จัากเพื�อนว่าทำแบบน่�จัะได�เงนิ พวกเข้าก็เลัยทำ พวกเข้าไม่ิร้�ว่าการกระทำ 
ดังกลั่าวจัะส่งผู้ลักระทบต่่อช่วิต่ประจัำวันข้องพวกเข้า” (RA2-TH-01-A) 
ในิค์วามิเป็นิจริงแล้ว ทันิท้ท้�เนิ่�อห้าลักษณะดัังกล่าวถุูกเผ่ยูแพร่ออกไป 
เดั็กจะสูญเส้ยูการค์วบค์ุมิว่าเนิ่�อห้าดัังกล่าวจะถุูกใค์รนิำไปเผ่ยูแพร่ 
ห้ร่อนิำไปเผ่ยูแพร่ท้�ใดั ในิการศึกษาข้องมิูลนิิธิอินิเทอร์เนิ็ตวอทซ์และ
ไมิโค์รซอฟท์พบว่า ร้อยูละ 90 ข้องภัาพและวิดั้โอทางเพศท้� ‘เยูาวช้นิ
ผ่ลิตข้ึ�นิดั้วยูตนิเอง’ ซึ�งบุค์ค์ลอ่�นิๆ สามิารถุเข้้าไปดัูไดั้นิั�นิ ถุูก ‘เก็บเก้�ยูว
ผ่ลประโยูช้นิ์’ ในิสถุานิท้�ห้่างไกลจากท้�ท้�เดั็กอัพโห้ลดัภัาพห้ร่อวิดั้โอ 
ดัังกล่าว และต่อมิาก็ถุูกเผ่ยูแพร่ไปยูังเว็บไซต์ข้องบุค์ค์ลท้�สามิดั้วยู85

83

เม่ิ�อถุามิเด็ักท้�เข้้าร่วมิในิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting 
Harm ว่า “ในิปีท้�ผ่่านิมิา นิ้องยูอมิรับเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับ
การส่งภัาพ ห้ร่อวิดั้โอทางเพศข้องตัวเองบ่อยูแค์่ไห้นิ?” เนิ่�องจากค์ำถุามิ
ดัังกล่าวมิ้ค์วามิละเอ้ยูดัอ่อนิ ดัังนิั�นิ ในิการสำรวจจึงถุามิค์ำถุามินิ้�กับเดั็ก
อายูุ 15-17 ปีเท่านิั�นิ ในิเดั็ก 508 ค์นิท้�เข้้าร่วมิการสำรวจนิั�นิ ร้อยูละ 7 
กล่าวว่าพวกเข้ายูอมิรับเงินิห้ร่อสิ�งข้องเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับภัาพห้ร่อวิดั้โอ
ทางเพศข้องตัวเองในิปีท้�ผ่่านิมิา ข้ณะท้�ตัวเลข้ดัังกล่าวดัูเห้มิ่อนิว่ามิ้เดั็ก
จำนิวนิไมิ่มิากท้�กระทำดัังกล่าว แต่เนิ่�องจากตัวเลข้นิ้�เป็นิตัวแทนิข้อง
ประช้ากรเดั็กข้องประเทศท้�อายูุ 15-17 ปี ซึ�งเป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต 
ตัวเลข้ดัังกล่าวจะแสดังให้้เห้็นิว่าเดั็ก 1 ในิ 14 ค์นิในิกลุ่มิอายูุดัังกล่าว 
ไดั้รับเงินิห้ร่อผ่ลตอบแทนิลักษณะอ่�นิเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับเนิ่�อห้าทางเพศ 
อนิึ�ง เนิ่�องจากเดั็กบางค์นิอาจลังเลท้�จะเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลท้�ตนิเก้�ยูวข้้องกับ
การกระทำดัังกล่าว แมิ้แต่ในิการสำรวจแบบไมิ่ระบุช้่�อข้องผู่้เข้้าร่วมิการ
สำรวจ ดัังนิั�นิ ตัวเลข้จริงอาจสูงกว่าท้�ประมิาณการไว้มิาก

ผู่้แทนิจากไทยูฮอตไลนิ์ไดั้อธิบายูถุึงกรณ้ท้�เดั็กต้องตกอยูู่ในิสถุานิการณ์
การล่วงละเมิิดัท้�รุนิแรงข้ึ�นิเร่�อยูๆ โดัยูเริ�มิจากการยูินิยูอมิส่งเนิ่�อห้าทาง
เพศท้�ตนิเองผ่ลิตข้ึ�นิเพ่�อแลกเปล้�ยูนิกับเงินิเพ้ยูงค์รั�งเดั้ยูว “[เด็ก]บอก 
เราว่าพวกเข้าได�เงินน�อยจัริงๆ คือ 500 หรือ 1,000 บาท; [แลัะ]หลััง
จัากนั�น เนื�อหาท่�ส่งไปก็ถู้กโพสทางออนไลัน์ แลัะเด็กก็ถู้กข้่มิข้้่ให�ส่งคลัิป
มิาให�อ่ก เด็กหลัายคนไมิ่ต่�องการบอกผู้้�ปกครองข้องเข้า ดังนั�นพวกเข้า
จั่งถู้กหลัอกให�ส่งคลัิปมิากข้่�น จันกระทั�งพวกเข้าไมิ่สามิารถูทนต่่อไปได�
อ่ก จั่งแจั�งให�เราทราบ หรือบอกผู้้�ปกครองแลัะผู้้�ด้แลัเด็ก แลัะผู้้�ปกครอง
แลัะผู้้�ด้แลัเด็ก ก็พาเด็กมิาพบเรา” ค์ำพูดันิ้�สะท้อนิให้้เห้็นิถุึงสถุานิการณ์
จริงข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ และวิธ้การห้ลากห้ลายูท้�ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัใช้้ในิการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์จากเดั็ก (ดัูห้นิ้า 47 สำห้รับรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับการ
กรรโช้กทางเพศ)

การทำธุรกรรมิทางการเงินิผ่่านิเค์ร่อข้่ายูข้องระบบโทรศัพท์มิ่อถุ่อและ
ทางระบบอิเล็กทรอนิิกส์ไดั้รับค์วามินิิยูมิข้ึ�นิเร่�อยูๆ ทำให้้การทำธุรกรรมิ

85. มิูลนิิธิอินิเทอร์เนิ็ตวอทซ์ และไมิโค์รซอฟท์ (2558) รายูงานิทิศทางและรูปแบบท้�เกิดัให้มิ่ #1 การผ่ลิตเนิ่�อห้าทางเพศทางออนิไลนิ์

86. มิูลนิิธิอินิเทอร์เนิ็ตวอทซ์ (2557) เอกสารสรุปข้้อมิูล – การวิเค์ราะห้์เบ่�องต้นิเก้�ยูวกับเว็บไซต์ท้�ยูอมิรับการทำธุรกรรมิการช้ำระเงินิโดัยูสกุลเงินิบิตค์อยูนิ์ [สกุลเงินิดัิจิทัลสกุลแรกข้องโลก] สำห้รับส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศเช้ิงพาณิช้ยู์แบบให้มิ่

ซ่�อข้ายูรายูยู่อยูทำไดั้ง่ายูและฉับไวซึ�งอาจเอ่�อต่อการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ ทั�งนิ้�ประเทศไทยู 
เป็นิ 1 ในิ 10 ประเทศทั�วโลกท้�มิ้การใช้้จ่ายูเงินิผ่่านิเค์ร่อข้่ายูข้องระบบ
โทรศัพท์มิ่อถุ่อในิร้านิค์้าต่างๆ มิากท้�สุดั ซึ�งค์วามิสะดัวกและง่ายูดัายู 
ดัังกล่าวเป็นิสิ�งท้�ห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูเกิดัค์วามิกังวลใจทั�วโลก 
เนิ่�องจากมิ้ค์วามิเส้�ยูงท้�สกุลเงินิดัิจิทัล (crypto-currencies) ซึ�งเป็นิสกุล
เงินิ ‘ไร้พรมิแดันิ’ จะถุูกนิำไปใช้้ในิกระบวนิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็ก86

84 ทั�งนิ้� ในิกรณ้ท้�มิ้ข้ัอบ่งช้้�ว่ามิ้การเค์ล่�อนิไห้วทางการเงินิท้�เก้�ยูวข้้อง
กับส่�อห้ร่อการถุ่ายูทอดัสดัการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ซึ�งมิ้การทำธุรกรรมิช้ำระเงินิ ไทแค์ค์
สามิารถุข้อค์วามิร่วมิมิ่อดั้านิส่บสวนิสอบสวนิและสนิับสนิุนิดั้านิเทค์นิิค์
จากห้นิ่วยูต่อต้านิอาช้ญากรรมิทางการเงินิ

การถึ่ายทอดสด
ในิปัจจุบันิ ประมิวลกฎห้มิายูอาญาห้ร่อกฎห้มิายูอ่�นิๆ ข้องไทยูมิิไดั้ม้ิ 
ข้้อกำห้นิดัอยู่างช้ัดัเจนิให้้การถุ่ายูทอดัสดัการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
เป็นิค์วามิผ่ิดัทางอาญา ห้ากพิจารณาถุึงค์ำนิิยูามิข้องส่�อการล่วงละเมิิดั
ทางเพศ ต่อเดั็กท้�ระบุไว้ในิประมิวลกฎห้มิายูอาญา จะเห้็นิไดั้ว่าค์ำนิิยูามิ
ดัังกล่าวมิิไดั้ ค์รอบค์ลุมิถุึงการถุ่ายูทอดัสดัการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก 
เนิ่�องจากผู่้รับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักไมิ่จำเป็นิต้องเก็บส่�อ 
ดัังกล่าวไว้ในิค์อมิพิวเตอร์ข้องผู่้รับ

สถุานิการณ์จริงก้าวห้นิ้าไปไกลกว่ากฎห้มิายู: การถุ่ายูทอดัสดัการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทาง
ออนิไลนิ์เป็นิสิ�งท้�กำลังเกิดัข้ึ�นิจริงในิประเทศไทยู ดัังท้�ผู่้แทนิจากไทยู
ฮอตไลนิ์กล่าวว่า: “เราเห็นคลัิปบางคลัิปท่�เด็กยังไมิ่ได�ถูอดเสื�อผู้�าออก 
หรือถูอดออกแลั�วเฉพาะส่วนบนเท่านั�น... [แลัะ]เราได�ยินเส่ยงเช่ยร์ให�
เด็กถูอดเสื�อผู้�าออกให�หมิด คลิัปเหลั่าน่�ถู้กบันท่กไว� [สำหรับ]การ
ถู่ายทอดสด เส่ยงจัากในคลิัปทำให�เราร้�ว่าถู�าเริ�มิต่�นด�วยการกร้มิมิิ�ง 
[หรือการเต่ร่ยมิความิพร�อมิข้องเด็กสำหรับการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ] โดย
ให�เด็กถูอดเสื�อผู้�าออก ก็จัะมิ่การถู่ายทอดสด” (RA2-TH-01-A)

อุปสรรค์ในิการจัดัการกับภััยูคุ์กค์ามิน้ิ� ไมิ่เพ้ยูงแต่การไมิ่มิ้กฎห้มิายูท้�
กำห้นิดัอยู่างช้ัดัเจนิว่าการถุ่ายูทอดัสดัการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กเป็นิ
ค์วามิผ่ิดัทางอาญาเท่านิั�นิ แต่ผู่้แทนิจากไทยูฮอตไลนิ์ยูังช้้�ให้้เห้็นิว่าการ
ติดัตามิตรวจสอบกรณ้เห้ล่านิ้� รวมิถุึงการห้ยูุดัการกระทำดัังกล่าวก่อนิท้�
การล่วงละเมิิดัจะเกิดัข้ึ�นิ ห้ร่อแมิ้แต่ในิระห้ว่างการถุ่ายูทอดัสดัเป็นิสิ�งท้�
เป็นิค์วามิท้าทายูอยู่างยูิ�ง

https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/inline-files/Online-produced_sexual_content_report_100315.pdf
https://www.iwf.org.uk/media/belbkzut/preliminary_analysis_into_commercial_csam_distributor_accepting_bitcoin_sanitised_not_restricted_01014.pdf
https://www.iwf.org.uk/media/belbkzut/preliminary_analysis_into_commercial_csam_distributor_accepting_bitcoin_sanitised_not_restricted_01014.pdf
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การพัฒนาทางเทคโนโลัย่มิ่อิทธ์ิพลัตื่อการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์อย่างไร

การเข้้าถุึงอินิเทอร์เนิ็ตท้�มิ้ค์วามิเร็วและราค์าถุูกท้�มิ้อยูู่ทั�วไปส่งผ่ลให้้
มิ้การใช้้วิดั้โอเป็นิเค์ร่�องมิ่อในิการส่�อสารมิากข้ึ�นิ เค์ร่�องมิ่อสำห้รับ 
วิดั้โอแช้ทและการถุ่ายูทอดัสดัเป็นิสิ�งท้�ไดั้รับค์วามินิิยูมิอยู่างรวดัเร็ว
และเปล้�ยูนิวิธ้ท้�บุค์ค์ลปฏิิสัมิพันิธ์ต่อกันิโดัยูเฉพาะในิกลุ่มิเยูาวช้นิ 
ทั�งนิ้� การถุ่ายูทอดัสดัเป็นิเค์ร่�องมิ่อท้�มิ้การใช้้มิากข้ึ�นิเร่�อยูๆ ทั�ง
สำห้รับกลุ่มิส่วนิตัวกลุ่มิเล็กๆ และสำห้รับการ ‘ประช้าสัมิพันิธ์’  
ต่อผู่้ฟังจำนิวนิมิาก ต่อสาธารณช้นิ รวมิถุึงบุค์ค์ลท้�ไมิ่รู้จัก อนิึ�ง ในิ
ประเทศไทยู ร้อยูละ 87 ข้องผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต อายูุ 12-17 ปี ดัูการ
ถุ่ายูทอดัสดัอยู่างนิ้อยูทุกสัปดัาห้์ เดั็กห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิดัูการถุ่ายู 
ทอดัสดัมิากกว่าเดั็กช้ายู (ร้อยูละ 91 และร้อยูละ 82 ตามิลำดัับ 
นิอกจากนิ้� ร้อยูละ 91 ข้องเด็ักอายูุ 16-17 ปี ดัูการถุ่ายูทอดัสดั 
ทุกสัปดัาห้์ เปร้ยูบเท้ยูบกับร้อยูละ 81 ข้องเดั็กท้�อายูุนิ้อยูท้�สุดัท้�เข้้า
ร่วมิการสำรวจ โดัยูพบว่าเพลงและเกมิเป็นิรูปแบบข้องการถุ่ายูทอดั
สดัท้�เดั็กช้อบดัูอยู่างนิ้อยูสัปดัาห้์ละค์รั�ง

การดัูถุ่ายูทอดัสดัเป็นิสิ�งท้�ไมิ่เป็นิอันิตรายูและมิ้ประโยูช้นิ์ในิห้ลายูๆ
ดั้านิ แต่การใช้้เค์ร่�องมิ่อดัังกล่าวในิทางท้�ไมิ่ดั้ก่อให้้เกิดัวิธ้ให้มิ่ในิการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ รวมิถุึงวิธ้ท้�จะกล่าวถุึงข้้างล่างนิ้�

ผูู้้กระทำความิผู้ิดประชาสัมิพันธ์์การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก: 
เค์ร่�องมิ่อถุ่ายูทอดัสดัสามิารถุใช้้เผ่ยูแพร่การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กแก่ผู่้ดัูห้นิึ�งค์นิห้ร่อมิากกว่านิั�นิไดั้ในิทันิท้ ดัังนิั�นิพวกเข้าสามิารถุ
ดัูการถุ่ายูทอดัสดัไดั้ในิข้ณะท้�การล่วงละเมิิดัเกิดัข้ึ�นิ แมิ้แต่ผู่้ดัูการ
ถุ่ายูทอดัสดัท้�อยูู่ไกลก็อาจกำกับรูปแบบการล่วงละเมิิดัทางเพศท้�
ต้องการไดั้ โดัยูธุรกรรมิทางการเงินิอาจเกิดัข้ึ�นิค์วบค์ู่ไปกับถุ่ายูทอดั
การล่วงละเมิิดัเด็ัก ห้ร่อแมิ้แต่กระทำธุรกรรมิการเงินิภัายูในิ
แพลตฟอร์มิเดั้ยูวกันิ แพลตฟอร์มิการถุ่ายูทอดัสดัจะไมิ่เก็บเนิ่�อห้า 
ท้�เผ่ยูแพร่ไว้ แต่จะเก็บข้้อมิูลเมิตาดัาต้า (metadata) ซึ�งเป็นิข้้อมิูล
รายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับการเข้้าถุึงบริการข้องแพลตฟอร์มินิั�นิ นิั�นิห้มิายู 
ค์วามิว่าเมิ่�อการถุ่ายูทอดัสดัจบลง ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ก็ห้ายูไปดั้วยู ยูกเว้นิแต่ว่าผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัตั�งใจจะบันิทึกการล่วง
ละเมิิดันิั�นิไว้ สิ�งนิ้�ก่อให้้เกิดัค์วามิท้าทายูอยู่างยูิ�งสำห้รับเจ้าห้นิ้าท้�
ส่บสวนิสอบสวนิ อัยูการ และศาล โดัยูเฉพาะเม่ิ�อค์ำนิิยูามิทาง
กฎห้มิายูเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัเดั็ก และวิธ้การส่บสวนิสอบสวนิ
และการดัำเนิินิค์ดั้นิั�นิยูังดัำเนิินิไปบนิแนิวค์วามิค์ิดัเก้�ยูวกับปัญห้าท้�
ไมิ่ทันิต่อสถุานิการณ์ท้�เกิดัข้ึ�นิ 

เด็กผู้ลัิตืเนื�อหาทางเพศด้วยตืัวเอง: ดัังท้�ไดั้กล่าวแล้วในิบทท้� 1.3.3 
ในิห้วัข้้อการเพิ�มิข้ึ�นิข้องส่�อท้�มิเ้นิ่�อห้าเก้�ยูวกบัเพศท้�เดัก็ทำข้ึ�นิเอง – ทั�ง 
โดัยูการถุูกบ้บบังค์ับและไมิ่ถุูกบ้บบังค์ับ ถุ่ายูทอดัสดัห้ร่อถุูกบันิทึก 
– แสดังให้้เห้็นิถุึงค์วามิท้าทายูท้�ซับซ้อนิ แมิ้แต่เนิ่�อห้าท้�ผ่ลิตข้ึ�นิโดัยู
มิไิด้ัเกดิัจากการถุกูบบ้บังค์บั กย็ูงัอาจถุกูนิำไปเผ่ยูแพร่ โดัยูท้�ผู่ร้บัมิไิด้ั 
แสดังค์วามิจำนิงต้องการรับเนิ่�อห้าดัังกล่าว ห้ร่อโดัยูวิธ้เลวร้ายู เช้่นิ
การโจรกรรมิข้้อมิูล (hacking) ทั�งนิ้� รัฐบาลและห้นิ่วยูงานิสนิับสนิุนิ
ต่างๆ กำลังห้าทางว่าจะจัดัการกับประเดั็นิเห้ล่านิ้�ไดั้อยู่างไร

2.2 ประสบการณ์์ข้องเด็กเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศในประเทศไทย



2.3 ประสบการณ์์อื�นๆ ข้องเด็กท่�อาจเก่�ยวข้้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศทางออนไลัน์

นอกเหนือจากตืัวอย่างการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ท่�ได้กลั่าวถึ้งแลั้วนั�น 
เด็กอาจพบกับสถึานการณ์์อื�นๆ ทางออนไลัน์ท่�เป็นอันตืรายได้ เช่น การคุกคามิทางเพศ หรือการเห็นเนื�อหาทางเพศท่�
ตืนเองไมิ่ได้ตื้องการเห็น เป็นตื้น ประสบการณ์์เหลั่าน่�อาจมิ่ส่วนช่วยลัดความิไมิ่คุ้นเคยตื่อเรื�องทางเพศข้องเด็กเพื�อท่�เด็ก
จะได้มิ่แนวโน้มิเข้้าร่วมิในการคุยเก่�ยวกับเรื�องเพศหรือในกิจกรรมิทางเพศ – เช่น ในระหว่างกระบวนการกรูมิมิิ�ง เป็นตื้น

87. รัฐบาลไทยู (2499) ประมิวลกฎห้มิายูอาญา, 2499 (แก้ไข้เพิ�มิเติมิ ฉบับท้� 24 เมิ่�อ 2558 โดัยูเป็นิการแก้ไข้เพิ�มิเติมิบทบัญญัติทางอาญา), มิาตรา 397

2.3.1 การคุกคามิทางเพศ 

แมิ้ว่ากฎห้มิายูไทยูกำห้นิดัให้้การค์ุกค์ามิทางเพศโดัยูทั�วไปเป็นิค์วามิผ่ิดั
อาญา87

8 5 แต่ก็มิิไดั้ระบุช้ัดัเจนิว่าห้ากการกระทำดัังกล่าวเกิดัข้ึ�นิทาง
ออนิไลนิ์และผู่้เส้ยูห้ายูเป็นิเดั็กถุ่อเป็นิการกระทำผ่ิดัทางอาญาเช้่นิกันิ 
การสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิข้อง Disrupting Harm แสดังให้้เห้็นิว่าในิปีท้�
ผ่่านิมิา ร้อยูละ 17 ข้องเดั็ก (จำนิวนิ = 167 ค์นิ) ท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตและ
เข้้าร่วมิการสำรวจถุูกค์ุกค์ามิทางเพศซึ�งทำให้้พวกเข้ารู้สึกอึดัอัดัใจ 
ซึ�งรวมิถุึงการใช้้เร่�องตลก การเล่าเร่�อง ห้ร่อวิจารณ์เก้�ยูวกับร่างกายู  
ภัาพลักษณ์ข้องพวกเข้า ห้ร่อเก้�ยูวกับกิจกรรมิทางเพศ ทั�งนิ้� ค์วามิแตก
ต่างทางอายูุห้ร่อเพศไมิ่มิ้อิทธิพลต่อการถุูกค์ุกค์ามิทางเพศในิลักษณะ 
ดัังกล่าว

เดก็รูส้ก้อย่างไร? ในิปีท้�ผ่่านิมิา ห้นึิ�งในิสามิข้องเดัก็ 167 ค์นิ ท้�ถูุกวพิากษ์ 
วิจารณ์ห้ร่อพูดัตลกทางเพศซึ�งเป็นิสิ�งท้�พวกเข้าไมิ่ต้องการกล่าวว่า พวก
เข้าไมิ่ไดั้รับผ่ลกระทบใดัๆ จากการถุูกค์ุกค์ามิทางเพศท้�เกิดัข้ึ�นิค์รั�งล่าสุดั 
ทั�งนิ้� มิ้เดั็กจำนิวนินิ้อยูท้�รู้สึกอับอายู - เดั็กจำนิวนิ 20 ค์นิ และส่วนิให้ญ่
เป็นิเดั็กช้ายูมิากกว่าเดั็กห้ญิง – รู้สึกห้งุดัห้งิดั ทั�งนิ้� ร้อยูละ 14 ข้องเดั็ก
ซึ�งถุูกค์ุกค์ามิทางเพศในิลักษณะดัังกล่าวไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้�

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์? ในิจำนิวนิเดั็ก 167 ค์นิ ท้�เค์ยูถุูกค์ุกค์ามิในิ
ลักษณะนิ้� ส่วนิให้ญ่ระบุว่าการค์ุกค์ามิท้�เกิดัข้ึ�นิค์รั�งล่าสุดัเกิดัขึ้�นิบนิส่�อ
สังค์มิออนิไลนิ์ (51%) และร้อยูละ 27 ระบุว่าพวกเข้าถุูกค์ุกค์ามิโดัยูซึ�ง
ห้นิ้า ร้อยูละ 24 ระบุว่าการค์ุกค์ามิเกิดัข้ึ�นิในิเกมิออนิไลนิ์ และร้อยูละ 6 
ระบุว่าเกิดัข้ึ�นิทางช้่องทางอ่�นิๆ ทั�งนิ้� เดั็กห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิถุูกค์ุกค์ามิทาง
เพศโดัยูซึ�งห้น้ิามิากกว่าเดัก็ช้ายู นิอกจากน้ิ� เด็ักจำนิวนิ 85 ค์นิ ถูุกค์กุค์ามิ 
ทางวาจาทางเฟซบุ�กห้ร่อเฟซบุ�ก เมิสเซนิเจอร์ ซึ�งเป็นิแพลตฟอร์มิ ท้�พบ
ว่าเดั็กตกเป็นิเป้าห้มิายูข้องการถุูกค์ุกค์ามิมิากท้�สุดั (79%) ทั�งน้ิ� อาจ
เนิ่�องจากค์วามินิิยูมิข้องเฟช้บุ�กในิประเทศไทยู 

นิอกจากนิ้� เดั็กไดั้ระบุถุึงทวิตเตอร์และติ�กต�อกดั้วยู ในิข้ณะท้�ห้นิึ�งในิสามิ
ข้องเดั็กกลุ่มิตัวอยู่างยู่อยูนิ้�ระบุถุึงอินิสตาแกรมิและไลนิ์ ทั�งนิ้� เดั็กห้ญิง 
มิ้แนิวโนิ้มิท้�จะตกเป็นิเป้าห้มิายูการค์ุกค์ามิดัังกล่าวทางเฟซบุ�กและ 
ทวิตเตอร์มิากกว่าเดั็กช้ายู 

ผูู้้คุกคามิทางเพศคือใคร: ผู่้ค์ุกค์ามิทางเพศทางวาจาส่วนิให้ญ่เป็นิเพ่�อนิ
ข้องผู่้เส้ยูห้ายู โดัยูเก่อบทุกกรณ้เกิดัจากเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จักท้�เป็นิผู้้�ใหญ่ 
ตามิด้ัวยูเพ่�อนิท้�อายูนุ้ิอยูกว่า 18 ปี ทั�งนิ้� ไม่ิมิแ้นิวโน้ิมิท้�เดัก็จะถุกูค์กุค์ามิ 
ทางเพศผ่่านิทางวาจาโดัยูบุค์ค์ลท้�เป็นิแฟนิห้ร่อสมิาชิ้กค์รอบค์รัว เมิ่�อ
มิองในิภัาพรวมิทั�งห้มิดัดัังท้�แสดังไว้ในิข้้อมิูลรูปภัาพห้นิ้า 65 เดั็กมิ้แนิว
โนิ้มิท้�จะถูุกคุ์กค์ามิทางวาจาในิลักษณะดัังกล่าวจากบุค์ค์ลท้�เดั็กรู้จัก
มิากกว่าจากบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จัก อนิึ�ง เป็นิท้�นิ่าสังเกตว่ามิากกว่า 1 ในิ 5 
ข้องเดั็ก (จำนิวนิ 36 ค์นิ) ไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้� ทั�งนิ้� อาจเนิ่�องจาก
รู้สึกอึดัอัดัใจท้�จะต้องบรรยูายูประสบการณ์เห้ล่าน้ิ� แมิ้ว่าการสำรวจนิ้�
เป็นิการสำรวจแบบไมิ่ระบุช้่�อข้องผู่้เข้้าร่วมิการสำรวจก็ตามิ

เดก็บอกใคร? เด็ักส่วนิให้ญ่จะไม่ิรายูงานิเห้ตุการณ์การถูุกค์กุค์ามิทางเพศ 
ดั้วยูวาจาต่อกลไกการรายูงานิท้�เป็นิทางการ เช้่นิเดั้ยูวกับรูปแบบอ่�นิๆ 
พวกเข้าพึ�งพาค์วามิสัมิพันิธ์ระห้ว่างบุค์ค์ลแทนิการรายูงานิทางช่้องทาง 
ท้�เป็นิทางการ โดัยู 1 ในิ 4 ข้องเด็ัก 167 ค์นิน้ิ� เปิดัเผ่ยูประสบการณ์ข้อง
พวกเข้าแก่ผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลเดั็กเพศห้ญิง และร้อยูละ 21 หั้นิห้า
เพ่�อนิ มิากกว่า 1 ในิ 3 ข้องเดั็กท้�ถุูกคุ์กค์ามิทางเพศทางวาจา ไมิ่บอก
ใค์รเก้�ยูวกับสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้า ทั�งนิ้� เดั็กช้ายูมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะไมิ่บอก
ใค์รเก้�ยูวกับประสบการณ์ดัังกล่าวมิากกว่าเดั็กห้ญิง

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
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คร้ังลาสุดท่ีเกิดส่ิงน้ีข้ึน…

มีบางคนวิจารณฉันเก่ียวกับเร่ืองเพศ
ซ่ึงทําใหฉันรูสึกอัดอัดใจ

ในปท่ีผานมา 

35%

13% 12%

26%

บุคคลท่ีเด็กไมรูจัก

42%

เพ่ือน/คนรูจัก (อายุ 18+)

เพ่ือน/คนรูจัก (อายุนอยกวา 18)
34%

บุคคลท่ีเปนแฟน (หรือเคยเปนแฟน)
22%

ไมตองการตอบ

4%

8%

สมาชิกครอบครัว

นองรูสึกอยางไร?* ใครเปนคนทํา?*†

รูสึกหงุดหงิดรูสึกอับอาย

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไมสงผลกระทบตอฉัน

สูง
สุด

 3 
อัน

ดับ
ตํ่า

สุด
 3 

อัน
ดับ

เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร ทวิตเตอร ต๊ิกตอก

*รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากท่ีสุด
**รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยท่ีสุด
†คําถามแบบเลือกตอบ ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm
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ฉันรูสึกอับอายฉันไมคิดวา
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปน

เร่ืองรายแรงพอท่ีจะบอก
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บุคคลท่ีกระทําส่ิงน้ี

เดือดรอน 

9%

ท่ีมา: เด็กอายุ 12-17 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต

จํานวนเด็ก = 967 คนใช 17%

27% 24%

ทา
งสื่

อสั
งค

มอ
อน

ไล
น 

พ
บกั

นโ
ดย

ซึ่ง
หน

า51%
6%

ใน
เก

มอ
อน

ไล
น 

อื่น
ๆ

เกิดข้ึนท่ีไหน?*†

เกิดข้ึนท่ีแพลตฟอรมไหนบาง?*†

นองบอกใครบาง?**†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†

จำนวนเด็ก = 167 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งเค์ยูถุูกค์ุกค์ามิทางวาจาในิปีท้�ผ่่านิมิา

จำนวนเด็ก = 167 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�ง
เค์ยูถุูกค์ุกค์ามิทางวาจาในิปีท้�ผ่่านิมิา

จำนวนเด็ก = 167 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ซึ�งในิปีท้�ผ่่านิมิาถุูก
ช้วนิทางออนิไลนิ์ให้้ค์ุยูเก้�ยูวกับทางเพศ

จำนวนเด็ก = 85 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�ครั�งลั่าสุดถุูกค์ุกค์ามิ
ทางเพศทางสื�อสังคมิออนไลัน์

จำนวนเด็ก = 58 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 
12-17 ปี ซึ�งไมิ่บอกใครเก้�ยูวกับค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้าถุูก
ช้วนิทางออนิไลนิ์ให้้ค์ุยูเก้�ยูวกับทางเพศ
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ในปท่ีผานมา 

35%

บุคคลที่เด็กไมรูจัก

41%

เพื่อน/คนรูจัก (อายุ 18+)

17%

เพื่อน/คนรูจัก (อายุนอยกวา 18)
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เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

ทวิตเตอร อินสตาแกรม ต๊ิกตอก

*รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากท่ีสุด
**รูปภาพเหลาน้ีแสดงคําตอบท่ีเด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยท่ีสุด
†คําถามแบบเลือกตอบ ท่ีมา: ขอมูล Disrupting Harm
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รองขอหรือตองการ

ท่ีมา: เด็กอายุ 12-17 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต

จํานวนเด็ก = 967 คน

45%

7%

7%
14%

รูสึกหงุดหงิด
รูสึกอับอาย

รูสึกกลัว

สิ่งที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอฉัน

66%

ทา
งสื่

อสั
งค

มอ
อน

ไล
น 

พ
บกั

นโ
ดย

ซึ่ง
หน

า

6%29%22%

ใน
เก

มอ
อน

ไล
น 

อื่น
ๆ

นองรูสึกอยางไร?* ใครเปนคนทํา?*†นองรูสึกอยางไร?*

เกิดข้ึนท่ีไหน?*†

เกิดข้ึนท่ีแพลตฟอรมไหนบาง?*†

นองบอกใครบาง?**† 

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†

จำนวนเด็ก = 152 คน ท่�เป็นผูู้้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�ไดั้รับภัาพทางเพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ร้องข้อห้ร่อต้องการในิปีท้�ผ่่านิมิา

จำนวนเด็ก = 152 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�
ไดั้รับภัาพทางเพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ร้องข้อห้ร่อต้องการในิปีท้�ผ่่านิมิา

จำนวนเด็ก = 152 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายุ 12-17 ปี ท่�ได้รับ
ภัาพทางเพศท่�พวกเข้ามิิได้ร้องข้อหรือตื้องการในปีท่�ผู้่านมิา

จำนวนเด็ก = 100 คน ท่�เป็นผูู้้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 ปี ท้�เมิื�อไมิ่นานมิาน่�ไดั้รับ
ภัาพทางเพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ร้องข้อห้ร่อต้องการผู้่านทางสื�อสังคมิออนไลัน์ จำนวนเด็ก = 52 คน ท่�เป็นผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตื อายูุ 12-17 

ปี ท้�ไมิ่บอกใครเก้�ยูวกับค์รั�งล่าสุดัท้�พวกเข้าไดั้รับภัาพทาง
เพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ร้องข้อห้ร่อต้องการ
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2.3 ประสบการณ์์อื�นๆ ข้องเด็กท่�อาจเก่�ยวข้้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศทางออนไลัน์

2.3.2 การได้รับภัาพทางเพศท่�ตืนไมิ่ได้ร้องข้อ

ร้อยูละ 16 ข้องเดั็กกล่าวว่าในิปีท้�ผ่่านิมิามิ้บุค์ค์ลส่งภัาพทางเพศให้้พวก
เข้าโดัยูท้�พวกเข้ามิิไดั้ข้อห้ร่อต้องการ ซึ�งการกระทำดัังกล่าวเป็นิรูปแบบ
ห้นิึ�งข้องการค์ุกค์ามิทางเพศ ซึ�งค์วามิแตกต่างทางเพศและอายูุไมิ่มิ้
อิทธิพลต่อการไดั้รับห้ร่อไมิ่ไดั้รับภัาพลักษณะดัังกล่าว

เด็กรู้ส้กอย่างไร? ร้อยูละ 45 ข้องเดั็กซึ�งไดั้รับภัาพทางเพศโดัยูท้�พวกเข้า
มิิไดั้ข้อห้ร่อต้องการ (จำนิวนิ = 68 ค์นิ) ระบุว่าประสบการณ์ดัังกล่าวท้�
พวกเข้าไดั้รับค์รั�งล่าสุดัไมิ่มิ้ผ่ลกระทบใดัๆ ต่อพวกเข้า เดั็กบางค์นิระบุ
ว่าพวกเข้ารู้สึกห้งุดัห้งิดัใจกับประสบการณ์ท้�ไดั้รับนิ้� ร้อยูละ11 ข้องเดั็ก
ระบุว่าพวกเข้าไมิ่ต้องการตอบค์ำถุามินิ้�

ใครเป็นผูู้้ส่งภัาพเหลั่าน่�? เช้่นิเดั้ยูวกับการค์ุกค์ามิทางเพศโดัยูทางวาจา 
เดั็กมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะไดั้รับภัาพทางเพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ข้อห้ร่อต้องการจาก
เพ่�อนิห้ร่อผู่้รู้จัก โดัยูร้อยูละ 41 ข้องเดั็ก 152 ค์นิ ท้�ไดั้รับภัาพเห้ล่านิ้�ในิ
ปีท้�ผ่่านิมิาระบุว่าพวกเข้าไดั้รับรูปลักษณะดัังกล่าวจากเพ่�อนิห้ร่อค์นิรู้จัก
ท้�อายูุต�ำกว่า 18 ปี และร้อยูละ 39 ไดั้รับภัาพทางเพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ข้อ
ห้ร่อต้องการจากเพ่�อนิท้�อายูุ 18 ปี ห้ร่ออายูุมิากกว่า ส่วนิบุค์ค์ลท้�เป็นิ
แฟนิ (ในิปัจจุบันิ ห้ร่อเค์ยูเป็นิแฟนิ) และสมิาช้ิกค์รอบค์รัวเป็นิกลุ่มิท้�มิ้
ค์วามิเป็นิไปไดั้นิ้อยูท้�สุดัท้�จะเป็นิผู่้ส่งภัาพลักษณะดัังกล่าว เช้่นิเดั้ยูวกับ
การล่วงละเมิิดัทางเพศในิรูปแบบอ่�นิๆ ท้�ไดั้นิำเสนิอไว้ก่อนิห้นิ้าน้ิ�  
มิ้แนิวโนิ้มิว่าการค์ุกค์ามิทางเพศเกิดัจากบุค์ค์ลท้�เดั็กรู้จักแล้วมิากกว่า
บุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จัก

ออนไลัน์ หรือ ออฟไลัน์? ดัังท้�ค์าดัไว้ เดั็กมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะไดั้รับภัาพทาง
เพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ข้อห้ร่อต้องการทางออนิไลนิ์ (ร้อยูละ 66 ไดั้รับทางส่�อ
สังค์มิออนิไลนิ์ และร้อยูละ 29 ไดั้รับผ่่านิทางเกมิออนิไลนิ์) มิากกว่าท้�ไดั้
รับโดัยูซึ�งห้นิ้า (ร้อยูละ 22) เช้่นิเดั้ยูวกับรูปแบบอ่�นิๆ ท้�ไดั้นิำเสนิอก่อนิ
ห้นิ้านิ้� เฟซบุ�กห้ร่อเฟซบุ�ก เมิสเซนิเจอร์ เป็นิแพลตฟอร์มิท้�เดั็กตกเป็นิ
เป้าห้มิายูข้องการไดั้รับภัาพทางเพศท้�พวกเข้ามิิไดั้ร้องข้อมิากท้�สุดั ตามิ 
ดั้วยูทวิตเตอร์ อินิสตาแกรมิ และติ�กต�อก 

เด็กบอกใคร? มิากกว่าห้นิึ�งในิสามิข้องเดั็กท้�มิ้บุค์ค์ลส่งภัาพทางเพศให้้
พวกเข้าโดัยูท้�พวกเข้ามิไิด้ัข้อห้รอ่ต้องการกล่าวว่า พวกเข้าไม่ิได้ับอกเร่�อง 
ดัังกล่าวแก่ผู่้ใดัในิค์รั�งล่าสุดัท้�เกิดักรณ้นิ้�ข้ึ�นิ เดั็กท้�เปิดัเผ่ยูประสบการณ์
ดัังกล่าวเพ่�อข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อเล่อกท้�จะบอกเพ่�อนิ (26%) ห้ร่อมิารดัา
ข้องพวกเข้า (20%) ห้ร่อพ้�นิ้อง (19%) ทั�งนิ้� เช้่นิเดั้ยูวกับการล่วงละเมิิดั
ในิรูปแบบอ่�นิๆ เดั็กเก่อบทั�งห้มิดัไมิ่รายูงานิเห้ตุท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้าทาง
กลไกการแจ้งเห้ตุท้�เป็นิทางการ ม้ิเดั็ก 52 ค์นิ ท้�ไมิ่บอกใค์ร พบว่า
อุปสรรค์ท้�มิากท้�สุดัในิการรายูงานิค์่อพวกเข้าไมิ่รู ้ว่าจะรายูงานิการ
ค์ุกค์ามิทางเพศท้�เกิดัข้ึ�นิไดั้ท้�ไห้นิและกับใค์ร (44%) ตามิดั้วยูเดั็กไมิ่ค์ิดั
ว่าเห้ตุท้�เกิดัข้ึ�นิกับตนิเองเป็นิเร่�องร้ายูแรงพอท้�จะรายูงานิ (25%) และ
เดั็กรู้สึกว่าตนิกระทำค์วามิผ่ิดั (17%)
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2.4 ข้้อมิลูัเชิงลัก้เก่�ยวกบัผูู้้เส่ยหายแลัะผูู้ก้ระทำความิผู้ดิจากคดก่ารแสวงหาประโยชน์ 
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์แลัะออฟไลัน์ซึ่้�งเป็นท่�รู้จัก

2.4.1 ผูู้้เส่ยหาย 

ข้้อมิูลจากด้ัเอสไอและไทแค์ค์ไมิ่ไดั้จำแนิกระห้ว่างผู่้เส้ยูห้ายูจากการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์และ
ออฟไลนิ์ (ไดั้อธิบายูเห้ตุผ่ลไว้ในิบทท้� 2.1) ซึ�งข้้อมิูลนิ้�มิิไดั้เป็นิตัวแทนิ
ข้องกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทาง
ออนิไลนิ์ทั�งห้มิดัในิประเทศไทยู แต่เป็นิการนิำเสนิอค์ดั้ภัายูใต้การดัำเนิินิ
งานิข้องห้นิ่วยูงานิทั�งสองระห้ว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 

จากการรวบรวมิข้้อมิูลทางอาช้ญกรรมิ พบว่าร้อยูละ 71 ข้อง ผู่้เส้ยูห้ายู
จากถูุกการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็ก(ทางออนิไลนิ์และออฟไลนิ์) ในิค์ดั้ท้�ดั้เอสไอรับผ่ิดัช้อบอยูู่ในิกลุ่มิอายูุ 
10-12 ปี ในิทางตรงกันิข้้ามิ ข้้อมิูลจากการดัำเนิินิงานิข้องไทแค์ค์ ระบุ
ว่าเดั็กอายูุ 15-17 ปี เป็นิกลุ่มิอายุูข้องผู่้เส้ยูห้ายูท้�มิ้สัดัส่วนิมิากท้�สุดั 
(ร้อยูละ 46 ห้ร่อจำนิวนิเดั็ก 99 ค์นิ)

ผู่้เส้ยูห้ายูทั�งห้มิดัจากค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�ดั้เอสไอดัำเนิินิงานิเป็นิช้ายู ในิข้ณะท้�ผู่้เส้ยูห้ายู
ส่วนิให้ญ่ (ร้อยูละ 74 ห้ร่อจำนิวนิเดั็ก = 158 ค์นิ) ในิค์ดั้ท้�ไทแค์ค์รับผ่ิดั
ช้อบเป็นิห้ญิง อนิึ�ง ในิปีท้�ผ่่านิมิาดัูเห้มิ่อนิว่าในิประเทศไทยูมิ้ค์วามิ
ตระห้นิักมิากข้ึ�นิเก้�ยูวกับเดั็กช้ายูท้�ถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและล่วง
ละเมิิดัทางเพศ ยูกตัวอยู่างเช้่นิ เจ้าห้นิ้าท้�ข้องห้นิ่วยูงานิรัฐท่านิห้นึิ�ง
กล่าวว่า “ปัจัจัุบันน่� ฉันสังเกต่ว่าจัำนวนเด็กชายท่�ถู้กแสวงหาประโยชน์
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็กมิ่มิากข้่�น” (RA1-TH-04-A) 
อยู่างไรก็ดั้ แมิ้ว่าไมิ่สามิารถุนิำผ่ลจากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิมิา
เปร้ยูบเท้ยูบกับข้้อมิูลทางอาช้ญากรรมิท้�ไดั้กล่าวมิาข้้างต้นินิ้� เนิ่�องจาก
การสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิศึกษาถุึงค์วามิแตกต่างข้องเห้ตุการณ์และ 
รูปแบบข้องการล่วงละเมิิดั อยู่างไรก็ตามิ ข้้อมิูลจากการสำรวจช้่วยูเพิ�มิ
ข้้อมิูลเช้ิงลึกเก้�ยูวกับบุค์ลิกลักษณะข้องผู่้เส้ยูห้ายู ซึ�งจากการสำรวจ
ข้้อมิูลค์รัวเร่อนิพบว่าเดั็กท้�ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตอายูุ 12-17 ปี ทั�งเดั็กช้ายูและ
เดั็กห้ญิงมิ้แนิวโนิ้มิเท่ากันิท้�จะเป็นิตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูในิแต่ละรูปแบบข้อง
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ ซึ�งการค์้นิพบนิ้�อาจข้ัดัแยู้งกับข้้อสันินิิษฐานิทั�วไปในิสังค์มิส่วนิ
มิาก ว่าเดั็กช้ายูมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์นิ้อยูกว่าเดั็กห้ญิง88

86

ในิจำนิวนิค์ดั้เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�ดั้เอสไอรับผ่ิดัช้อบทั�งห้มิดัมิ้ผู่้เส้ยูห้ายูเพ้ยูง
ค์นิเดั้ยูวท้�ไมิ่ใช้่สัญช้าติไทยู และส่วนิให้ญ่ (10 จาก 12 ค์นิ) อาศัยูอยูู่ท้�
บ้านิ ซึ�งข้้อมิูลนิ้�ท้าทายูค์วามิเช้่�อท้�ว่าการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กเกิดั
ข้ึ�นิกับเดั็กเร่ร่อนิเท่านิั�นิ แมิ้ว่าชุ้ดัข้้อมิูลเล็กๆ ท้�ไดั้จากเจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับ
ใช้้กฎห้มิายูนิ้�ไมิ่สามิารถุเป็นิตัวแทนิข้องประช้ากรในิประเทศไดั้ แต่ก็ช้้�
ให้้เห้็นิว่าเดั็กท้�อาศัยูอยูู่กับค์รอบค์รัวก็ตกเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูไดั้เช้่นิกันิ ทั�งนิ้�
ข้้อค์้นิพบดัังกล่าวเป็นิไปในิแนิวทางเดั้ยูวกับข้้อสังเกตจากผู่้แทนิข้อง
กระทรวงพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ ซึ�งเป็นิกระทรวงท้�มิ้
บทบาทระดัับช้าติในิการแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�กล่าวว่า “เราพบว่าผู้้�เส่ย

88. เอ็ค์แพท อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล (2564) โค์รงการระดัับโลกเพ่�อศึกษาวิเค์ราะห้์เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กช้ายู: รายูงานิประเทศไทยู กรุงเทพมิห้านิค์ร: เอ็ค์แพท อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล

หายจัากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อ
เด็กทางออนไลัน์ส่วนใหญ่มิาจัากครอบครัวท่�มิ่ฐานะปานกลัาง” 
(RA1-TH-06-A) และเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้า[ท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิ
สังค์มิสงเค์ราะห้์]ซึ�งเข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิไดั้ให้้ข้้อสังเกตว่า  
“ในปัจัจัุบันน่�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็กทางออนไลัน์ แลัะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทั�วไป มิ่ความิ
คลั�ายคลั่งกัน เนื�องจัากทุกคน รวมิทั�งชนกลัุ่มิน�อยทางชาต่ิพันธิุ์สามิารถู
เข้�าถู่งเทคโนโลัย่แลัะต่กเป็นผู้้�เส่ยหายในการลั่วงลัะเมิิดทางเพศทาง
ออนไลัน์ ผู้้�เส่ยหายไมิ่จัำเป็นต่�องมิ่ฐานะยากจันเท่านั�น เด็กหรือวัยรุ่น 
ท่�มิ่ฐานะด่ก็ต่กเป็นผู้้�เส่ยหายข้องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศได�” 
(RA3-TH-24-A)

2.4.2 ผูู้้กระทำความิผู้ิด

ดั้เอสไอรายูงานิว่าผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัทั�งห้มิดัในิค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ระห้ว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 
เป็นิเพศช้ายู ไทแค์ค์รายูงานิในิสัดัส่วนิท้�นิ้อยูกว่า ค์่อมิ้ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั
เพศช้ายูร้อยูละ 75 ระห้ว่าง ปี พ.ศ. 2558 – 2563 นิอกจากนิ้� ดั้เอสไอ 
รายูงานิดั้วยูว่าอายูุข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเท่าท้�ทราบ (จำนิวนิ = 25 ค์นิ) 
มิ้สัดัส่วนิท้�ค์่อนิข้้างใกล้เค์้ยูงกันิระห้ว่างอายูุ 18 - 79 ปี

ประเทศไทยูเป็นิห้นิึ�งในิจุดัห้มิายูปลายูทางข้องผู่้เดัินิทางเพ่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก จากการบันิทึกการดัำเนิินิงานิข้องดั้เอสไอพบว่า
ในิช้่วงระยูะเวลาการจัดัทำรายูงานิน้ิ� ร้อยูละ 82 ข้องค์ดั้ท้�ดั้เอสไอ 
รับผ่ิดัช้อบ ผู่้เดัินิทางเพ่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กเป็นิช้าวต่างช้าติ 
และเป็นิร้อยูละ 20 ข้องค์ดัท้้�ไทแค์ค์รับผ่ดิัช้อบในิระห้ว่าง ปี พ.ศ. 2558 
– 2563 ซึ�งข้้อมูิลน้ิ�สะท้อนิให้้เห็้นิถุึงค์วามิจริงว่าห้นิ่วยูงานิทั�งสองม้ิ
ประเดั็นิห้ลักในิการดัำเนิินิงานิข้องตนิเอง – ห้นิ่วยูงานิห้นิึ�งเนิ้นิทำงานิ
กับห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูต่างประเทศ และอ้กห้นิ่วยูงานิห้นิึ�งมิ้
การทำงานิท้�ค์รอบค์ลุมิการกระทำค์วามิผิ่ดัเก้�ยูวกบัการแสวงห้าประโยูช้น์ิ 
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิระดัับประเทศ

ข้้อมิูลจากดั้เอสไอแสดังให้้เห้็นิว่าส้�ในิเก้าค์นิข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัในิ ปี 
พ.ศ. 2560 ไดั้ถุูกตัดัสินิลงโทษในิค์ด้ัเก้�ยูวกับค์วามิรุนิแรงห้ร่อการ 
กระทำค์วามิผิ่ดัทางเพศก่อนิห้นิ้าน้ิ� (ไมิ่สามิารถุเข้้าถึุงข้้อมูิลปี พ.ศ. 
2561 และปี พ.ศ. 2562) เนิ่�องจากผู่้ต้องสงสัยูส่วนิให้ญ่เป็นิช้าวต่างช้าติ 
จึงทำให้้เกิดัค์ำถุามิว่าผู่้กระทำค์วามิผิ่ดัเห้ล่าน้ิ�ไดั้ถุูกตัดัสินิลงโทษในิ 
ต่างประเทศห้ร่อไมิ่ และรายูช้่�อข้องพวกเข้าไดั้ถุูกรวบรวมิไว้ในิบันิทึก
อาช้ญากรรมิโดัยูมิ้การเผ่ยูแพร่ข้้อมิูลอยู่างมิ้ประสิทธิภัาพระห้ว่างห้นิ่วยู
งานิท้�เก้�ยูวข้้องห้ร่อไมิ่ รวมิถึุงถุูกบันิทึกไว้ในิระบบการบริห้ารจัดัการ 
ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับเพศห้ร่อไมิ่

ความิสัมิพันธ์์ระหว่างผูู้้เส่ยหายแลัะผูู้้กระทำความิผู้ิด
ข้้อมิูลจากดั้เอสไอในิช้่วงระยูะเวลาท้�จัดัทำรายูงานิน้ิ�แสดังให้้เห้็นิแนิว
โนิ้มิว่าผู่้ต้องสงสัยูเป็นิบุค์ค์ลภัายูนิอกท้�ไมิ่ไดั้มิ้ค์วามิเก้�ยูวข้้องกับสมิาช้ิก
ค์รอบค์รัวท้�ใกล้ช้ิดักับผู่้เส้ยูห้ายูและเค์ร่อข้่ายูเพ่�อนิ เท่าๆ กับเป็นิบุค์ค์ล
ท้�เป็นิสมิาช้ิกในิค์รอบค์รัว เพ่�อนิผู่้ให้ญ่ข้องค์รอบค์รัว และเพ่�อนิท้�เป็นิ

https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/ENG-Global-Boys-Initiative-Thailand-Report_April-2021_FINAL_2.pdf
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เดั็ก (จำนิวนิ 8 ในิ 16 ค์นิ ในิแต่ละกลุ่มิ) เนิ่�องจากข้้อมิูลเก้�ยูวกับค์วามิ
สัมิพันิธ์ระห้ว่างผู่้เส้ยูห้ายูและผู่้กระทำค์วามิผิ่ดันิั�นิมิาจากห้นิ่วยูงานิ
เพ้ยูงห้นิ่วยูงานิเดั้ยูว ดัังนิั�นิข้้อมิูลนิ้�จึงมิิไดั้เป็นิตัวแทนิข้องค์วามิสัมิพันิธ์
ระห้ว่างผู่้เส้ยูห้ายูและผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัในิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ทั�งห้มิดัในิประเทศไทยู 
อยู่างไรก็ตามิ ข้้อมิูลนิ้�เป็นิไปในิทิศทางเดั้ยูวกับผ่ลข้องการสำรวจข้้อมิูล
ค์รัวเร่อนิในิส่วนิข้องข้้อมิูลโดัยูรวมิข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั

แมิ้ว่าจะมิิไดั้เปร้ยูบเท้ยูบข้้อมิูลจากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิกับข้้อมิูล
ข้องห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูโดัยูตรง เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิ
ช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ซึ�งทำงานิเก้�ยูวข้้องกับค์ดั้ท้�เก้�ยูวกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ในิช้่วง 12 เด่ัอนิท้�ผ่่านิมิา ระบุว่าจากการทำงานิพบว่าค์วามิ
สัมิพันิธ์ระห้ว่างผู่้เส้ยูห้ายูและผู่้กระทำค์วามิผิ่ดัท้�พบโดัยูส่วนิมิากนัิ�นิ  
ผู่้กระทำค์วามิผิ่ดัค่์อบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จัก ตามิดั้วยูสมิาช้ิกชุ้มิช้นิท้�อายูุ
มิากกว่า 18, ผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลเด็ัก, ญาติอ่�นิๆ ท้�อายูุมิากกว่า 18 
และช้าวต่างช้าติ ดัังท้�เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิ
สังค์มิสงเค์ราะห้์แก่ผู่้เส้ยูห้ายูให้้ข้้อสังเกตว่าเพ่�อนิข้องผู่้เส้ยูห้ายูท้�อายูุ
ใกล้เค์้ยูงกันิสามิารถุกลายูเป็นิผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัไดั้: “นอกจัากบุคคลั
แปลักหน�าแลั�ว ผู้้�กระทำความิผู้ิดหรือผู้้�ลัะเมิิดจัำนวนมิากคือบุคคลัท่� 
ใกลั�ชิดกับเด็กแต่่ไมิ่ใช่ญาต่ิข้องเด็ก อันหมิายรวมิถู่งแฟนหรือเพื�อนท่�มิ่ 
อายุเท่ากันหรือมิากกว่าแลัะมิ่ความิใกลั�ชิดกับเด็กอย่างลั่กซึ่่�ง” (RA3-
TH-18-A) ในิทำนิองเดั้ยูวกันิ เจ้าห้นิ้าท้�ข้องไทแค์ค์ระบุว่า “ผู้มิได�จัับกุมิ
ผู้้�ต่�องหาท่�เป็นเจั�าข้องสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็ก... ซึ่่�งผู้้�ต่�องสงสัย
ก็เป็นเด็กเช่นกัน” (RA1-TH-02-A)

นิอกจากนิ้� เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าค์นิอ่�นิๆ ไดั้กล่าวถุึงบุค์ค์ลในิตำแห้นิ่งท้�มิ้
อำนิาจว่าเก้�ยูวข้้องกับการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก เจ้าห้นิ้าท้�ท่านิห้นิึ�ง
ตั�งข้้อสังเกตว่าผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัมิักเป็นิ “บุคคลัท่�เก่�ยวข้�องกับเด็ก เช่น 
ต่ิวเต่อร์ เพื�อนท่�อายุมิากกว่า ญาติ่ แมิ่ แลัะเจั�าหน�าท่�ต่ำรวจั บุคคลั 
เหลั่าน่�เข้�ามิาต่่สนิทเป็นเพื�อนกับเด็ก ซึ่่�งเป็นส่วนหน่�งข้องกระบวนการ
กร้มิมิิ�ง” (RA3-TH-14-A) ไทยูฮอตไลนิ์ให้้ข้้อสังเกตว่ามิ้ห้ลายูกรณ้ท้�
ผู่้ให้ญ่ในิสถุานิะท้�ไดั้รับค์วามิไว้วางใจ เช้่นิ พระ และค์รู ไดั้พยูายูามิ
ล่อลวงห้ร่อเตร้ยูมิค์วามิพร้อมิข้องเด็ักต่อการล่วงละเมิิดัดั้วยูการส่ง
ข้้อค์วามิเร่�องเพศ (RA2-TH-01)

ในิการสำรวจค์รัวเร่อนิกับเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต อายูุ 12-17 ปี พบ
ว่าบุค์ค์ลท้�เดั็กรู้จักมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะเป็นิผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเมิ่�อเปร้ยูบเท้ยูบ
กับบุค์ค์ลท้�เดั็กไมิ่รู้จัก โดัยูเฉพาะบ่อยูค์รั�งท้�พบว่าเพ่�อนิค์่อผู่้กระทำค์วามิ
ผ่ิดั โดัยูจะเป็นิเพ่�อนิท้�อายูุนิ้อยูกว่า 18 ปี ห้ร่อเพ่�อนิท้�เป็นิผู่้ให้ญ่นิั�นิข้ึ�นิ
อยูู่กับรูปแบบข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั 
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

“ผูู้้กระทำความิผู้ิด 
มิักจะเป็นบุคคลัท่�ใกลั้ชิดกับเด็ก”

2.4 ข้้อมิูลัเชิงลั้กเก่�ยวกับผูู้้เส่ยหายแลัะผูู้้กระทำความิผู้ิดจากคด่การแสวงหาประโยชน์ ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ 
ตื่อเด็กทางออนไลัน์แลัะออฟไลัน์ซึ่้�งเป็นท่�รู้จัก
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2.5 อุปสรรคท่�ก่ดข้วางเด็กในการบอกเลั่าเหตืุการณ์์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์แก่ผูู้้ใหญ่

2.5 อุปสรรคท่�ก่ดข้วางเด็กในการบอกเลั่าเหตืุการณ์์การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์
แก่ผูู้้ใหญ่

โดัยูทั�วไปแล้วเดั็กในิประเทศไทยูรู้สึกว่าพวกเข้าสามิารถุพึ�งพาเค์ร่อข้่ายู
ค์วามิสัมิพันิธ์ระห้ว่างบุค์ค์ลข้องพวกเข้าไดั้ถุ้าพวกเข้าต้องการค์วามิ 
ช้่วยูเห้ล่อ ในิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิ พบว่าร้อยูละ 94 ข้องเดั็กท้�เป็นิ
ผู่้ใช้้อินิเทอร์เน็ิตกล่าวว่าพวกเข้าสามิารถุพึ�งพาข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อจาก
สมิาช้กิค์รอบค์รวัห้ากพวกเข้าประสบปัญห้า สำห้รับเด็ักท้�ประสบกบัการ
แสวงห้า ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ในิปี
ท้�ผ่่านิมิาและไดั้เปิดัเผ่ยูประสบการณ์ดัังกล่าวกับบางค์นินิั�นิ เดั็กมิ้แนิว
โนิ้มิท้�จะปรับทุกข้์กับผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเพศห้ญิง ในิอ้กดั้านิห้นิึ�ง 
ผ่ลการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิพบว่าร้อยูละ 8-31 ข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายู
ในิรูปแบบต่างๆ ข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�ปรากฏิในิการสำรวจ ไมิ่เค์ยูบอกใค์ร 
เก้�ยูวกับสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้าโดัยูข้ึ�นิอยูู่กับรูปแบบข้องการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิท้�พวก
เข้าประสบ ดั้วยู ข้้อมิูลจากการสัมิภัาษณ์เดั็ก เจ้าห้นิ้าท้�ในิระบบยูุติธรรมิ 
และเจ้าห้น้ิาท้�ส่วนิห้น้ิา แสดังให้้เห้น็ิว่าบางค์รั�งเดัก็ไม่ิเปิดัเผ่ยูประสบการณ์ 
ดัังกล่าวแก่ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเนิ่�องจากกลัวว่าจะถุูกตำห้นิิ

2.5.1 เหตืุผู้ลัข้องการไมิ่บอก

ข้้อมิลูจากการสำรวจข้้อมิลูค์รวัเรอ่นิ การสัมิภัาษณ์เดัก็ท้�เข้้าสูก่ระบวนิการ 
ยูตุธิรรมิ ข้้อมูิลการสำรวจจากเจ้าห้น้ิาท้�ส่วนิห้น้ิา  และจากการสมัิภัาษณ์ 

เจ้าห้นิ้าท้�ห้นิ่วยูงานิรัฐท้�รับผ่ิดัช้อบ ทั�งห้มิดัระบุว่าเดั็กในิประเทศไทยู
อาจไมิ่เปิดัเผ่ยูข้้อมิูลเก้�ยูวกับประสบการณ์การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ท้�พวกเข้าประสบ เนิ่�องจาก:

ความิอับอาย การตื่ตืรา แลัะการตืำหนิผูู้้เส่ยหาย: ร้อยูละ 45 ข้องเจ้า
ห้นิ้าท้�ดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ส่วนิห้นิ้าจำนิวนิ 50 ค์นิ ท้�เข้้าร่วมิการสำรวจ 
เช้่�อว่าการท้�ชุ้มิช้นิต้ตราเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูเป็นิปัจจัยูห้ลักท้�มิ้อิทธิพลต่อการ
รายูงานิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู เช้่นิเดั้ยูวกันิ ร้อยูละ 56 สังเกตว่าปัจจัยู
ห้ลักเน่ิ�องมิาจากค์วามิเป็นิเดั็กท้�[ถุูกมิองโดัยูบางค์นิว่า]มิ้สถุานิะต�ำในิ
สังค์มิ และร้อยูละ 70 กล่าวว่าการพูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศและเพศวิถุ้
ห้ร่อรสนิิยูมิทางเพศ (sexuality) ท้�เป็นิเร่�องต้องห้้ามิในิสังค์มิไทยูม้ิ
อิทธิพลต่อการรายูงานิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ (รูปภัาพ 27). “เด็กผู้้�เส่ยหายหรือสมิาชิก
ครอบครัวข้องเด็กไมิ่เต่็มิใจัรายงานสิ�งท่�เกิดข้่�นเพราะความิอับอาย” 
อัยูการกล่าวในิการสัมิภัาษณ์ “บางครั�งเราพบร้ปภาพข้องเด็กผู้้�เส่ยหาย
หลัายคน แต่่ผู้้�ปกครองข้องเด็กไมิ่ให�ความิร่วมิมืิอกับเรา ยกต่ัวอย่าง  
เด็ก 1-2 คน [เท่านั�น] ท่�เต่็มิใจัแจั�งเหตุ่ แมิ�ว่าเราจัะพบเจัอเด็กผู้้�เส่ยหาย
มิากกว่าสิบคน” (RA4-TH-10-A) นิอกจากนิ้� ‘ค์วามิกลัวว่าภัาพดัังกล่าว
อาจถุูกเผ่ยูแพร่ทางออนิไลนิ์ และถุูกเปิดัเผ่ยูโดัยูส่�อมิวลช้นิ’ เป็นิปัจจัยู 
ท้�เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�เข้้าร่วมิการสำรวจค์รัวเร่อนิกล่าวว่ามิ้อิทธิพลต่อ
การรายูงานิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ซึ�งเป็นิตัวบ่งช้้�ถุึงค์วามิกังวลในิเร่�องค์วามิอับอายูท้�
อาจมิ้อิทธิพลต่อการรายูงานิโดัยูเฉพาะกรณ้ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศ

รูปภัาพ 27 อุปสรรคทางสังคมิแลัะวัฒนธ์รรมิในการรายงานร้องทุกข้์กรณ์่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ตื่อเด็กทางออนไลัน์
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ที่มา: เจาหนาที่สังคมสงเคราะหสวนหนา จำนวน 50 คน
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ผูคนไมรูเก่ียวกับกลไกการแจงเหตุ

ความไมเช่ือถือหนวยงานท่ีใหบริการวาจะเก็บขอมูลเปนความลับได

ผูปกครองและผูดูแลเด็กมีความรูเก่ียวกับความเส่ียงนอย 

ผูคนรูวาเกิดอะไรข้ึน แตยอมฝนทน

การพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองเพศและเพศวิถี (sexuality) ถือเปนส่ิงตองหาม

บริการรับแจงเหตุไมมีประสิทธิภาพ 

เด็กอยูในสถานะต่ําตอย หมายถึงไมมีสิทธิรายงานรองทุกข 

ตํารวจไมรับแจงความ

ผูเสียหายถูกลงโทษ 

ความคาดหวังตอบทบาทชายและหญิง 

ไมมีสายดวนแจงเหตุหรือสายดวนใหคําปรึกษา 

อ่ืนๆ
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ต่อเดั็ก นิอกจากนิั�นิ เดั็กบางค์นิท้�เข้้าสู่กระบวนิการยูุติธรรมิไดั้กล่าวถุึง
ประสบการณ์การตำห้นิิผู่้เส้ยูห้ายู เดั็กค์นิห้นิึ�งท้�ตัดัสินิใจแจ้งเห้ตุกล่าวว่า 
“ฉันร้�ส่กไมิ่ด่ ฉันกลััวว่าผู้้�ปกครองข้องฉันจัะดุด่าฉันเพราะฉันกระทำสิ�ง
ดังกลั่าวลังไปเพื�อความิสนุกสนานข้องต่ัวเอง” (RA4-TH-01-A)

กลััวผู้ลัลััพธ์์ท่�จะตืามิมิา: เมิ่�อผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กถุูกถุามิว่าพวกเข้า
จะทำอะไรห้ากเดั็กท้�อยูู่ในิค์วามิดัูแลถุูกค์ุกค์ามิทางเพศ ถุูกล่วงละเมิิดั
ทางเพศ ห้ร่อถูุกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ ส่วนิให้ญ่ตอบว่าจะบอก
บคุ์ค์ลท้�พวกเข้าเช้่�อใจ เช่้นิ ค์ูส่มิรส (67%) ห้รอ่บอกสมิาชิ้กในิค์รอบค์รัว 
อ้กค์นิห้นิึ�ง (35%) ทั�งนิ้� มิ้ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กจำนิวนินิ้อยูท้�ตอบว่า
พวกเข้าจะรายูงานิอยู่างเป็นิทางการ ยูกตัวอยู่าง เพ้ยูงร้อยูละ 17 ข้อง 
ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กท้�ร่วมิในิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิกล่าวว่าพวก
เข้าจะแจ้งตำรวจ และร้อยูละ 4 กล่าวว่าพวกเข้าจะเก็บเร่�องไว้กับตัวเอง 
ไมิ่แพร่งพรายูออกไป ในิจำนิวนิผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กบอกว่าจะไมิ่
บอกใค์ร (ร้อยูละ 4 ห้ร่อ 34 ค์นิ) เจ็ดัค์นิพูดัถุึงค์วามิกังวลใจเก้�ยูวกับ
ผ่ลลัพธ์ท้�จะตามิมิาซึ�งเป็นิสาเห้ตุท้�ทำให้้พวกเข้าไมิ่รายูงานิ และอ้กเจ็ดั
ค์นิกล่าวว่าพวกเข้าไมิ่รายูงานิเนิ่�องจากไมิ่ค์ิดัว่าจะก่อให้้เกิดัการเปล้�ยูนิ
แปลงใดัๆ ผู่้อำนิวยูการข้ององค์์กรพัฒนิาเอกช้นิท้�ทำงานิดั้านิการ
ค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการค์้ามินิุษยู์และการล่วงละเมิิดัทางเพศกล่าวถุึงกรณ้ท้�
เดั็กนิักเร้ยูนิถุูกลวนิลามิทางเพศ และสมิาค์มิศิษยู์เก่ากดัดัันิโรงเร้ยูนิให้้
ไล่ผู่้เส้ยูห้ายูออกจากโรงเร้ยูนิ แมิ้ว่าทางโรงเร้ยูนิจะไมิ่ยูอมิทำตามิท้�
สมิาค์มิศิษยู์เก่ากดัดัันิ แต่ตัวอยู่างนิ้�ช้้�ให้้เห้็นิถุึงผ่ลกระทบท้�ผู่้เส้ยูห้ายู 
อาจประสบ เช้่นิท้�ผู่้อำนิวยูการโค์รงการฮัก89

87 ระบุว่าผู่้ปกค์รองและผู่้
ดัูแลเดั็กอาจไมิ่ติดัตามิกระบวนิการรายูงานิจนิถุึงท้�สุดัเนิ่�องจากกลัว
ผ่ลลัพธ์ท้�ตามิมิา: “ผู้้�ปกครองแลัะผู้้�ด้แลัเด็กส่วนใหญ่ไมิ่ต่�องการดำเนิน
คด่ เนื�องจัากกังวลัว่าอาจัส่งผู้ลักระทบต่่อสุข้ภาพจัิต่แลัะการศ่กษาข้อง
เด็ก อย่างไรก็ต่ามิการไมิ่ดำเนินคด่เนื�องจัากความิกังวลัใจัดังกลั่าวไมิ่
สามิารถูทำให�ปัญหายุติ่ลังได�อย่างถูาวร แต่่ถู�าเข้�าส้่กระบวนการทาง
กฎหมิาย จัะช่วยบรรเทาผู้ลักระทบด�านจัิต่ใจัข้องเด็กผู้้�เส่ยหาย การ
บรรเทาเริ�มิจัากการท่�บอกเลั่าเหตุ่การณ์์ท่�เกิดข้่�นแก่เรา แก่ผู้้�ปกครอง 
แลัะเข้�าส้่กระบวนการทางกฎหมิายเพื�อให�ผู้้�กระทำความิผู้ิดได�รับการ
ลังโทษอย่างเหมิาะสมิ” (RA4-TH-04-A)

คำแนะนำแลัะความิช่วยเหลัือข้องผูู้้ปกครองท่�มิ่ให้เด็กไมิ่เพ่ยงพอ: 
เดั็กบางค์นิอาจลังเลท้�จะรายูงานิสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิ ห้ากพวกเข้าไมิ่มิ้ “ผู้้�ใหญ่
อย่างน�อยหน่�งคนท่�เข้าสามิารถูข้อความิช่วยเหลัือ หรือเป็นบุคคลัท่�
สามิารถูช่วยเหลัือเด็กได�ทั�งทางร่างกายแลัะจัิต่ใจั” (RA3-TH-32–A) ในิ
กรณ้อ่�นิๆ แมิ้ว่าผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กจะอยูู่กับเดั็ก แต่เดั็กอาจลังเลท้�
จะเปิดัเผ่ยูสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับตนิเองให้้พวกเข้าทราบ ผู่้อำนิวยูการโค์รงการ
ฮักอธิบายูว่า “เมิื�อมิ่กรณ์่เด็กถู้กลั่วงลัะเมิิดทางออนไลัน์เกิดข้่�น เด็กจัะ
หวาดกลััวว่าผู้้�ปกครองผู้้�ด้แลัเด็กจัะร้�เรื�องท่�เกิดข้่�น ซึ่่�งทำให�เราอย้่ใน
สถูานการณ์์ท่�ลัำบากเนื�องจัากหากเด็กอายุน�อยกว่า 18 ปี ผู้้�ปกครอง
แลัะผู้้�ด้แลัเด็กต่�องรับร้�เก่�ยวกับกระบวนการทางกฎหมิายด�วย” 
(RA4-TH-04-A)

89. โค์รงการฮักทำงานิในิประเทศไทยูเพ่�อป้องกันิการล่วงละเมิิดัทางเพศและการค์้าเดั็ก รวมิถุึงการช้่วยูเห้ล่อเดั็กท้�ประสบกับค์วามิรุนิแรงในิลักษณะนิ้�ผ่่านิการร่วมิมิ่อกับตำรวจ โรงเร้ยูนิ ชุ้มิช้นิ ค์รอบค์รัว และ
เดั็กๆ

การไมิ่ตืระหนักว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์เป็นอาชญากรรมิ: จากการสำรวจข้้อมิูล
ค์รัวเร่อนิพบว่าอุปสรรค์ลำดัับต้นิๆ ท้�เดั็กไมิ่รายูงานิกรณ้การแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์เนิ่�องมิาจาก
ค์วามิเช่้�อท้�ว่าเห้ตุการณ์ท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้านิั�นิไมิ่ร้ายูแรงพอท้�จะ
รายูงานิ ซึ�งบ่งช้้�ว่าเดั็กไมิ่เข้้าใจว่าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์และรูปแบบข้องการกระทำดััง
กล่าว เป็นิการละเมิิดัสิทธิข้องพวกเข้าอยู่างร้ายูแรงและพวกเข้าค์วรจะ
รายูงานิสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิ เจ้าห้นิ้าท้�ท้�ทำงานิดั้านิยูุติธรรมิกล่าวว่าในิกรณ้การ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ 
เช้ิงพาณิช้ยู์นิั�นิ ผู่้เส้ยูห้ายูบางค์นิไมิ่สามิารถุแยูกแยูะไดั้ว่าพวกเข้ากำลัง
ถุูกล่วงละเมิิดั: “[ผู้้�เส่ยหาย]บางคนพ้ดว่ามิันก็แค่การแสดงเพื�อหาเงิน
เลั่�ยงช่พ ไมิ่ใช่การลั่วงลัะเมิิด” (RA4-TH-06-A)

ข้าดความิรู้เก่�ยวกับกลัไกการแจ้งเหตืุ: เจ้าห้นิ้าท้�สังค์มิสงเค์ราะห้์ส่วนิ
ห้นิ้า จำนิวนิ 39 ค์นิ จาก 50 ค์นิ กล่าวว่าการข้าดัค์วามิรู้เก้�ยูวกับกลไก
การแจ้งเห้ตุป็นิอุปสรรค์ต่อการรายูงานิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู ซึ�ง
เดั็กท้�เข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายูในิกรณ้แสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิปีท้�
ผ่่านิมิาไดั้กล่าวถุึงประเดั็นิเดั้ยูวกันินิ้� ว่าเป็นิอุปสรรค์ข้องการไมิ่รายูงานิ
ท้�พบมิากท้�สุดั ผ่ลการสำรวจนิ้�สะท้อนิให้้เห้็นิถุึงการข้าดัแค์ลนิช้่องทาง
รายูงานิอยู่างเป็นิทางการและการข้าดัค์วามิรู้เก้�ยูวกับช้่องทางรายูงานิ
อยู่างเป็นิทางการ – เช้่นิ สายูดั่วนิท้�ให้้ค์ำปรึกษาและห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับ
ใช้้กฎห้มิายู – ห้ร่อค์วามิช้่วยูเห้ล่อแก่เดั็กในิระดัับค์วามิสัมิพันิธ์ระห้ว่าง
บุค์ค์ลไมิ่เพ้ยูงพอ

อยู่างไรก็ดั้ ข้้อค์้นิพบนิ้�ไมิ่สอดัค์ล้องกับข้้อค์้นิพบจากการสำรวจข้้อมิูล
ค์รัวเร่อนิ ท้�แสดังให้้เห้็นิว่าร้อยูละ 47 ข้องเดั็กในิประเทศไทยูกล่าวว่า
พวกเข้ารู้ว่าจะข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อไดั้จากท้�ไห้นิห้ากพวกเข้าห้ร่อเพ่�อนิถุูก
ลวนิลามิห้ร่อค์ุกค์ามิทางเพศ ซึ�งข้้อข้ัดัแยู้งนิ้�เนิ้นิให้้เห้็นิถุึงค์วามิแตกต่าง
ข้องพฤติกรรมิท้�ค์าดัห้วังกับพฤติกรรมิท้�ทำจริงๆ ในิสถุานิการณ์สมิมิุติ
เดั็กร้อยูละ 47 กล่าวว่าพวกเข้ารู้ว่าจะข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อไดั้ท้�ไห้นิ  
แต่เดั็กท้�ถุูกล่วงละเมิิดัจริงๆ พวกเข้าไมิ่ไดั้บอกใค์รเก้�ยูวกับสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิ 
ไมิ่รู้ว่าจะข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อไดั้จากท้�ไห้นิ นิ้�ค์่ออุปสรรค์ท้�สำค์ัญข้องการ
รายูงานิ เดั็กโตมิ้แนิวโนิ้มิท้�จะรู้ว่าจะข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อไดั้จากท้�ไห้นิเมิ่�อ
เปร้ยูบเท้ยูบกับเดั็กท้�อายูุนิ้อยูกว่า (อายุู 12-13 ปี: ร้อยูละ 40; อายูุ 
14-15 ปี: ร้อยูละ 45; อายูุ 16-17 ปี: ร้อยูละ 56) ทั�งนิ้� ค์วามิแตกต่าง
ทางเพศไมิ่มิ้อิทธิพลท้�สังเกตเห้็นิไดั้

2.5 อุปสรรคท่�ก่ดข้วางเด็กในการบอกเลั่าเหตืุการณ์์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์แก่ผูู้้ใหญ่



3. การแก้ไข้ปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ 
ในประเทศไทย
บทน่�จะนำเสนอหลัักฐานเก่�ยวกับกลัไกตื่างๆ ในปัจจุบันข้องไทย ท่�ใช้ในการแก้ไข้ปัญหา รวมิถึ้งช่องทางการแจ้งเหตืุ
อย่างเป็นทางการ ตืลัอดจนระบบข้องตืำรวจแลัะศาลัในการจัดการกับกรณ์่ดังกลั่าว นอกจากน่�จะเสนอการดำเนินงาน
ข้องภัาครัฐ ภัาคประชาสังคมิ แลัะธ์ุรกิจ[อินเทอร์เน็ตืแลัะเทคโนโลัย่] ในการตื่อตื้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ในประเทศไทย ข้้อมิูลัส่วนใหญ่มิาจากการสัมิภัาษณ์์เชิงคุณ์ภัาพกับ 
เจ้าหน้าท่�รัฐ ผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย ผูู้้เช่�ยวชาญทางศาลั เด็กผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็กท่�ได้เข้้าถึ้งระบบยุตืิธ์รรมิอย่างเป็น
ทางการ อน้�ง ข้้อมิูลัท่�ได้จากการสัมิภัาษณ์์เชิงคุณ์ภัาพน่�อาจไมิ่ได้สะท้อนถึ้งประสบการณ์์เตื็มิรูปแบบข้องผูู้้ท่�ใช้บริการ
กลัไกตื่างๆ ข้องไทยในการจัดการกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์
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3.1 กลัไกการรายงานเหตืุ 

ดังท่�นำเสนอในบทท่�แลั้วว่ามิ่เด็กจำนวนน้อยท่�รายงานเหตืุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อ
เด็กทางออนไลัน์ ตื่อกลัไกการแจ้งเหตืุท่�เป็นทางการ เช่น ตืำรวจ หรือสายด่วน นอกจากน่� ผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็กก็
ลัังเลัใจท่�จะรายงานตื่อตืำรวจหากเด็กในความิดูแลัถึูกคุกคามิทางเพศ ถึูกลั่วงลัะเมิิดทางเพศ หรือถึูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ ดังท่�ได้กลั่าวแลั้วว่าในกลัุ่มิตืัวอย่างข้องผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็กท่�เข้้าร่วมิการสำรวจข้้อมิูลัครัวเรือน มิ่เพ่ยง 
ร้อยลัะ 17 ท่�กลั่าวว่าพวกเข้าจะแจ้งตืำรวจถึ้าสมิมิุตืิว่าเด็กในความิดูแลัข้องพวกเข้าถึูกกระทำในรูปแบบตื่างๆ ข้องการ
ลั่วงลัะเมิิดเหลั่าน่� ในการสัมิภัาษณ์์ผูู้้เส่ยหาย (survivors) จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศตื่อเด็กทางออนไลัน์จำนวนหกคน แลัะผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัข้องพวกเข้าจำนวนสามิคน เด็กท่�ตืัดสินใจรายงานกรณ์่ 
ท่�พวกเข้าถึูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะลั่วงลัะเมิิดทางเพศทางออนไลัน์นั�นเนื�องจากพวกเข้าตื้องการได้รับสิ�งชดเชย
ความิเจ็บปวดจากเหตืุการณ์์ท่�เกิดข้้�น แลัะพวกเข้าไมิ่ตื้องการให้ผูู้้กระทำผู้ิดกระทำตื่อเด็กอื�นๆ อ่ก ดังเช่นผูู้้เส่ยหาย 
คนหน้�งพูดถึ้งผูู้้กระทำความิผู้ิดตื่อเธ์อว่า “เขา[เพศชื่าย]ไมิ่เพียงแต่่ทำสิ�งนื่ี�กับฉัันื่เท่านื่ั�นื่ ในื่อนื่าคต่เขาอาจทำสิ�งนื่ี�ต่่อไป
เร่�อยๆ กับเด็กคนื่อ่�นื่ๆ” (RA4-TH-03-A, B)

ในิบทท้� 2.1 ไดั้อธิบายูถุึงประสบการณ์ข้องเดั็กท้�ถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู 
ในิบทยู่อยูนิ้�จะเนิ้นิถึุงห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู และองค์์กรภัาค์
ประช้าสังค์มิท้�ดัำเนิินิงานิต่อต้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ทั�งนิ้� ช้่องทางรายูงานิห้ลักกรณ้
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ในิประเทศไทยูค์่อเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจ – ในิช้่�อ[ห้นิ่วยูงานิ]ว่า 
ไทแค์ค์ และช้่องทางรายูงานิทางออนิไลนิ์ข้องกองบังค์ับการปราบปรามิ
การกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับอาช้ญากรรมิทางเทค์โนิโลยู้ และสายูดั่วนิให้้
ค์วามิช้่วยูเห้ล่อ (Helpline) 1300 ซึ�งดัำเนิินิงานิในิระดัับประเทศ  
นิอกจากนิ้�ยูังมิ้ช้่องทางรายูงานิข้ององค์์กรพัฒนิาเอกช้นิอ้กสององค์์กร: 
ไดั้แก่ ไทยูฮอตไลนิ์ และสายูเดั็ก ประเทศไทยู

3.1.1 ตืำรวจ

ประเทศไทยูไมิ่มิ้ห้นิ่วยูงานิบังค์ับใช้้กฎห้มิายูท้�มิ้ค์วามิเช้้�ยูวช้าญในิการ
ส่บสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์โดัยูเฉพาะ อยู่างไรก็ตามิ มิ้สองห้นิ่วยูงานิห้ลักท้�
ดัำเนิินิงานิต่อต้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ซึ�งไมิ่ข้ึ�นิต่อกันิและกันิ ไดั้แก่

• ไทแค์ค์ ซึ�งดัำเนิินิงานิในิลักษณะรายูกรณ้ โดัยูประช้าช้นิทั�วไป
สามิารถุแจ้งเห้ตุไดั้ 

• ดั้เอสไอ อยูู่ภัายูใต้กระทรวงยุูติธรรมิ ซึ�งรับรายูงานิจากห้นิ่วยูงานิ 
ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูต่างประเทศ (ดัูบทท้� 2.1 สำห้รับข้้อมิูลทาง
อาช้ญากรรมิ) และไม่ิมิช่้้องทางรับรายูงานิท้�เปิดัสำห้รบัประช้าช้นิทั�วไป

ไทแคค (TICAC)
ไทแค์ค์ ติดัตามิตรวจสอบ ส่บสวนิสอบสวนิ และดัำเนิินิค์ดั้อาช้ญากรรมิ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางอินิเทอร์เนิ็ต (ดัูบทท้� 2.3 สำห้รับ 
รายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกับไทแค์ค์)  ซึ�งประช้าช้นิทั�วไปสามิารถุรายูงานิกรณ้ 
ท้�เก้�ยูวข้้องต่อไทแค์ค์ไดั้โดัยูตรง นิอกจากนิ้� ไทแค์ค์ยูังรับรายูงานิ 
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์จากช้่องทางต่อไปนิ้�:

• ทางหน้าเฟซึ่บุ�กข้องหน่วยปราบปรามิอาชญากรรมิการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศตื่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตืหรือไทแคค : ช้่องทางนิ้�เป็นิช้่องทาง
ท้�ผู่้เส้ยูห้ายูห้ร่อเพ่�อนิข้องผู่้เส้ยูห้ายูสามิารถุรายูงานิกรณ้ดัังกล่าวไดั้
โดัยูตรง เจ้าห้นิ้าท้�ท่านิห้นิึ�งข้องไทแค์ค์ (RA1-TH-02-A) ให้้ค์วามิเห้็นิ
ว่า “ในระยะเริ�มิต่�น เราต่ั�งใจัจัะใช�เฟซึ่บุ�กในการประชาสัมิพันธิ์กลัไก
การป้องกันต่่อสาธิารณ์ชน แต่่ต่่อมิาประชาชนทั�วไปต่ิดต่่อเราทาง 
เฟชบุ�กมิากข้่�นแลัะมิากข้่�นเรื�อยๆ เพื�อรายงานแลัะต่ิดต่ามิกรณ์่การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็กทาง
ออนไลัน์” จากการสัมิภัาษณ์เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูค์นิห้นิึ�ง พบว่ากลไกการ
รายูงานิน้ิ�เป็นิกลไกท้�มิ้ประสิทธิภัาพ: “ฉันต่ิดต่่อต่ำรวจัผู้่านทาง 
เฟซึ่บุ�กข้องไทแคค - หน่วยปราบปรามิอาชญากรรมิการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศต่่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต่ [หน�าเฟชบุ�ก/Facebook page]  
หลัังจัากนั�น ฉันได�รับการต่ิดต่่อกลัับอย่างรวดเร็ว ในเวลัานั�น ฉันมิ่
ความิเคลัือบแคลังสงสัยอย้่ว่าพวกเข้าจัะต่อบข้�อความิข้องฉันไหมิ” 
(RA4-TH-04-A-child)

• องค์กรพัฒนาเอกชนหลัายองค์กร ท้�ทำงานิกับไทแค์ค์ ทั�งในิประเทศ
และต่างประเทศ

•  สถึานทูตื

• หน่วยงานรัฐอื�นๆ เช้่นิ กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์ง
ข้องมินิุษยู์

• เจ้าหน้าท่�ตืำรวจในพื�นท่�

ข้้อมิูลจากไทแค์ค์ระบุว่าในิระห้ว่างเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2558 และเดั่อนิ
ตุลาค์มิ พ.ศ. 2563 ไทแค์ค์ไดั้ส่บสวนิค์ดั้ 302 ค์ดั้: เป็นิค์ดั้การแสวงห้า
ประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ 122 ค์ดั ้
ค์ดั้เก้�ยูวกับการค์้ามินิุษยู์ 50 ค์ดั้ และค์ดั้ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก 38 
ค์ดั ้จงัห้วดััท้�มิจ้ำนิวนิการจับกมุิมิากท้�สดุั ค์อ่ นิค์รราช้สม้ิา กรุงเทพฯ และ
ช้ลบรุ ้(สำห้รบัรายูละเอ้ยูดัเก้�ยูวกบัการวเิค์ราะห์้ข้้อมิลูทางอาช้ญากรรมิ  
ดัูบทท้� 2.1)
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กรณ์่ศ้กษา - การสืบสวนคด่ข้องไทแคค

ในิเด่ัอนิมิิถุนุิายูนิ พ.ศ. 2561 ไทแค์ค์ได้ัรับข้้อมิลูจากเดัก็ผู่เ้สยู้ห้ายู 
ค์นิห้นิึ�งผ่่านิทางเฟซบุ�กว่าไดั้มิ้การผ่ลิตส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ข้องเดั็กและข้องเพ่�อนิๆ ข้ึ�นิและถุูกนิำไปข้ายูทางออนิไลนิ์ การ
ส่บสวนิข้องไทแค์ค์นิำไปสู่การดัำเนิินิค์ดั้ ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัสามิค์นิ
ถุูกตัดัสินิจำคุ์กเป็นิเวลา 22 ปี 6 ปี และ 8 ปี ตามิลำดัับ  
ผู่้เส้ยูห้ายูสามิค์นิไดั้รับเงินิช้ดัเช้ยูจำนิวนิ 3,769,000 บาท 
(125,216 ยููเอสดัอลล่าร์)90

88 ในิกรณ้นิ้�และกรณ้อ่�นิๆ ท้�ค์ล้ายูค์ลึง
กันิ ไทแค์ค์รายูงานิว่าเจ้าห้นิ้าท้�ข้องไทแค์ค์ดัำเนิินิงานิร่วมิกับ
กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ สำนิักงานิ
อัยูการสูงสุดั โค์รงการฮัก และมิูลนิิธิเอ-ทเวนิต้�วันิ ในิการเตร้ยูมิ
เค์สสำห้รับการดัำเนิินิค์ดั้ทางศาล รวมิถุึงค์ำให้้การถุึงผ่ลกระทบ
ข้องผู่้เส้ยูห้ายูซึ�งสะท้อนิถุึงผ่ลข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทั�งทางดั้านิร่างกายูและจิตใจ91

89

กองบังคับการปราบปรามิการกระทำความิผู้ิดเก่�ยวกับอาชญากรรมิ
ทางเทคโนโลัย่
กองบังค์ับการปราบปรามิการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับอาช้ญากรรมิทาง
เทค์โนิโลยู้ดัำเนิินิงานิเพ่�อป้องกันิและแก้ไข้ปัญห้าการกระทำค์วามิผ่ิดั 
ท้�เก้�ยูวข้้องกับเทค์โนิโลยู้ ติดัตามิตรวจสอบส่�อออนิไลนิ์ท้�ผ่ิดักฎห้มิายู 
และลามิกอนิาจาร และประสานิงานิค์วามิร่วมิมิ่อระห้ว่างห้นิ่วยูงานิในิ
ประเทศและห้นิ่วยูงานิต่างประเทศ92

9 0 ในิข้ณะท้�ไทแค์ค์เนิ้นิจับกุมิ 
ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ กองบังค์ับการฯ ทำงานิส่บสวนิ
เว็บไซต์ท้�มิ้เนิ่�อห้าเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ (และผู่้ดัูแลเว็บ)93

91

การแจ้งเห้ตุ[กรณ้ต้องสงสัยู]สามิารถุทำไดั้ทางช้่องทางออนิไลนิ์ข้อง 
กองบังค์ับการฯ ห้ร่อทางโทรศัพท์ ในิปี พ.ศ. 2562 มิ้การรายูงานิต่อ
กองบังค์ับการปราบปรามิการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับอาช้ญากรรมิทาง
เทค์โนิโลยู้มิากกว่า 2,500 กรณ้ ซึ�งประกอบดั้วยูกรณ้ห้มิิ�นิประมิาท 
(40%) กรณ้ห้ลอกลวงทางไซเบอร์ (25%) กรณ้โจมิต้ผ่่านิทางจดัห้มิายู
อิเล็กทรอนิิกส์ห้ร่ออ้เมิลเพ่�อห้ลอกลวงผู่้รับให้้ทำสิ�งใดัสิ�งห้นิึ�ง (3%) กรณ้
โจรกรรมิข้้อมิูล (5%) และอ่�นิๆ (27%)94

92 ไมิ่ช้ัดัเจนิว่ามิ้รายูงานิกรณ้การ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ท้�ทางกองบังค์ับการฯ ส่บสวนิสอบสวนิก้�รายูต่อปี เนิ่�องจาก 

90. รัฐบาลไทยู (2563) รายูงานิการดัำเนิินิงานิป้องกันิและปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์ข้องประเทศไทยู

91. รัฐบาลไทยู (2563) รายูงานิการดัำเนิินิงานิป้องกันิและปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์ข้องประเทศไทยู

92. ดัู: สำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ กองบังค์ับการปราบปรามิการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับอาช้ญากรรมิทางเทค์โนิโลยู้

93. จินิตนิันิท์ ช้ญาต์ร ศุภัมิิตร (2561) ปัญห้าการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กและการค์้ามินิุษยู์ ท้�เกิดัจากส่�อลามิกอนิาจารเดั็ก อันิส่งผ่ลต่อการสร้างค์วามิมิั�นิค์งทางเศรษฐกิจและสังค์มิ

94. สำนิักงานิว่าดั้วยูยูาเสพติดัและอาช้ญากรรมิแห้่งสห้ประช้าช้าติ ห้ร่อ UNODC. (n.d.) การนิำเสนิอเร่�องอาช้ญากรรมิทางไซเบอร์: ประเทศไทยู

95. ยููนิิเซฟ (2559) การค์ุ้มิค์รองเดั็กในิยูุค์ดัิจิทัล: การดัำเนิินิงานิในิระดัับช้าติเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศสมิาช้ิกข้องอาเซ้ยูนิ

96. กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ (2560) รายูงานิการดัำเนิินิงานิป้องกันิและปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์ข้องประเทศไทยู

97. กรณ้ท้�รายูงานิทางโมิบายูแอปพลิเค์ช้ั�นิไมิ่รวมิในิจำนิวนิทั�งห้มิดัท้�รับรายูงานิทางโทรศัพท์ท้�นิำเสนิอในิรูปภัาพ 28

98. กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ ศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิสายูดั่วนิ 1300 (n.d) สถุิติสายูดั่วนิ

ไมิ่มิ้การแยูกประเภัทการกระทำค์วามิผ่ิดัช้นิิดันิ้�ในิระบบการรายูงานิ 

จากการสัมิภัาษณ์ผู่้แทนิข้องกองบังค์ับการส่บสวนิสอบสวนิข้องตำรวจ
ภัูธรภัาค์ 5 กองบังคั์บการปราบปรามิการกระทำค์วามิผิ่ดัเก้�ยูวกับ
อาช้ญากรรมิทางเทค์โนิโลยู้อยูู่ในิกระบวนิการข้ยูายูห้นิ่วยูงานิโดัยูการ
สร้างห้นิ่วยูไซเบอร์ (cyber unit) ข้ึ�นิ ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านิห้นิึ�งกล่าวว่า
งานิห้ลักข้องห้นิ่วยูไซเบอร์ให้มิ่นิ้�จะรวมิถุึง “การจััดการกรณ์่ท่�เป็นการ
กระทำความิผู้ิดเก่�ยวกับคอมิพิวเต่อร์ รวมิถู่งกรณ์่การลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็กทางออนไลัน์” (RA4-TH-03-A)

3.1.2 ศูนย์ช่วยเหลัือสังคมิ สายด่วน 1300 

อ้กช้่องทางห้นิึ�งท้�เดั็กในิประเทศไทยูสามิารถุติดัต่อข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อไดั้
ค์่อสายูดั่วนิ 1300 ศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิซึ�งให้้บริการตลอดัยู้�สิบส้�ช้ั�วโมิง 
สายูดั่วนิ 1300 ดัำเนิินิงานิระดัับประเทศโดัยูกระทรวงการพัฒนิาสังค์มิ
และค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ รับรายูงานิกรณ้ท้�เก้�ยูวกับค์วามิรุนิแรง การ
ล่วงละเมิดิั การแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศ และการค้์ามินุิษย์ู95

93 นิอกจากนิ้� 
สายูดัว่นิดัำเนิินิการประสานิงานิเพ่�อให้ผู้่เ้สยู้ห้ายูไดัรั้บบรกิารท้�เห้มิาะสมิ 
เช้่นิ การช้่วยูเห้ล่อแบบฉุกเฉินิ การช้่วยูเห้ล่อทางจิตใจและการให้้ 
บริการทางสังค์มิ เป็นิต้นิ ศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิ สายูดั่วนิ 1300 ให้้ค์วามิ
ช้่วยูเห้ล่อแก่เดั็กทุกค์นิโดัยูไมิ่ค์ำนิึงถุึงเช้่�อช้าติ โดัยูมิ้บริการแปลภัาษา 
20 ภัาษา จากเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ผ่่านิการอบรมิแล้ว ในิปี พ.ศ. 2560 สายูดั่วนิ
มิ้เจ้าห้นิ้าท้�ทั�งห้มิดั 68 ค์นิ96

94

ศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิไดั้รับรายูงานิผ่่านิสายูโทรศัพท์เพิ�มิข้ึ�นิทุกปี อยู่างไร
ก็ตามิ โทรศัพท์รายูงานิเก้�ยูวกับการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กลดัลงในิ
แต่ละปี ไมิ่มิ้ข้้อมิูลเก้�ยูวกับการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กสำห้รับปี พ.ศ. 
2562 ทั�งนิ้� สายูดั่วนิ 1300 แยูกประเภัทการรายูงานิท้�ไดั้รับเก้�ยูวกับ 
การค์ุกค์ามิทางเพศต่อเดั็ก/การกระทำอนิาจารต่อเดั็กและการค์้าเดั็ก 
ออกจากกันิ ทั�งนิ้�ไมิ่เป็นิท้�ช้ัดัเจนิว่าไดั้รับรายูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์เท่าใดั

นิอกจากสายูดั่วนิทางโทรศัพท์ 1300 แล้ว สายูดั่วนิไดั้เปิดัตัวช้่องทาง 
การรายูงานิผ่่านิทางโมิบายูแอปพลิเค์ช้ั�นิท้�เร้ยูกว่าไลนิ์ (Line) ดั้วยู 
โดัยูในิปี พ.ศ. 2563 ไดั้รับ 32,317 รายูงานิทางช้่องทางน้ิ�97,98

9 5 9 6 ไมิ่ม้ิ
ข้อ้มิลูเก้�ยูวกับรูปแบบข้องการรายูงานิและประสิทธภิัาพข้องช่้องทางการ
รายูงานินิ้�

http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2020/02/RTG-Country-Report-2019-Full-Report.pdf
http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2020/02/RTG-Country-Report-2019-Full-Report.pdf
http://cib.police.go.th/divisioneng.php
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8359s/5.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204.pdf
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Presentations/THAILAND.pdf
https://www.unicef.org/eap/media/1206/file/Child%20Protection%20in%20the%20Digital%20Age.pdf
https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands_country_report_2017.pdf
https://1300thailand.m-society.go.th/statyearly
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3.1 กลัไกการรายงานเหตืุ 

 

256099
97 2561100

98

 2562101
99

 2563102
100

 

จำนวนการรับโทรศัพท์ แลัะ/หรือดำเนินการ 96,150 106,412 129,497 343,552

การแจ้งเหตืุเก่�ยวกับการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก103
101  

(จำนวน)
504 กรณ์่ 453 กรณ์่ ไมิ่มิ่ข้้อมิูลั 375 กรณ์่

การแจ้งเหตืุเก่�ยวกับการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก (% ข้อง
จำนวนทั�งหมิด)

0.5% 0.4% ไมิ่มิ่ข้้อมิูลั 0.1%

ท้�มิา: https://1300thailand.m-society.go.th/statyearly

นิอกจากนิ้� กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิไดั้เปิดัตัวระบบข้่าวสารการ
ค์ุ้มิค์รองเดั็กโดัยูเช้่�อมิเข้้ากับระบบดัำเนิินิงานิทางออนิไลนิ์ห้กระบบ ซึ�ง
ห้นิึ�งในิห้กระบบค์่อกลไกการรายูงานิผ่่านิทางโมิบายูแอปพลิเค์ช้ั�นิ ซึ�ง
เพิ�งเปิดัตัวไปเม่ิ�อพฤษภัาค์มิ พ.ศ. 2564 ดัังนิั�นิจึงเร็วเกินิไปสำห้รับ 
Disrupting Harm ท้�จะประเมิินิประสิทธิภัาพข้องแอปพลิเค์ช้ั�นิดัังกล่าว

3.1.3 ไทยฮอตืไลัน์

ไทยูฮอตไลนิ์รับรายูงานิเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กโดัยู
เฉพาะ ก่อตั�งข้ึ�นิเมิ่�อปี พ.ศ. 2552 และปัจจุบันินิ้�เป็นิสมิาช้ิกข้อง 
INHOPE ไทยูฮอตไลนิ์ดัำเนิินิงานิโดัยูมิูลนิิธิอินิเทอร์เนิ็ตร่วมิพัฒนิาไทยู 
โดัยูร่วมิมิ่อกับกระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ ผู่้ให้้บริการ
อินิเทอร์เนิ็ตไทยู และห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู104

102 มิ้วัตถุุประสงค์์ในิ
การลบเนิ่�อห้าออนิไลนิ์ท้�ผ่ิดักฎห้มิายูและอันิตรายู (รวมิถุึงเนิ่�อห้าเก้�ยูว
กับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์) ผ่่านิทางระบบรายูงานิทางออนิไลนิ์ ทางโทรศัพท์ และทาง
อ้เมิล์ แบบไมิ่ระบุช้่�อผู่้รายูงานิ105

103 สำห้รับผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต

ห้ลังจากไดั้รับรายูงานิแล้ว ไทยูฮอตไลนิ์จะวิเค์ราะห้์เนิ่�อห้าท้�ไดั้รับและ
พยูายูามิระบตุำแห้น่ิงทางภูัมิปิระเทศข้องบริการโฮสติ�ง (hosting) เนิ่�อห้า 
ดัังกล่าว และส่งต่อรายูงานิท้�ไดั้รับไปยูังห้นิ่วยูงานิท้�เก้�ยูวข้้อง ถุ้าเนิ่�อห้า
นิั�นิถุูกฝ่ากไว้กับบริการโฮสติ�งท้�ตั�งอยูู่นิอกประเทศไทยู ไทยูฮอตไลนิ์ จะ
ส่งต่อรายูงานิดัังกล่าวผ่่านิทางอินิโฮปเพ่�อส่งต่อไปยูังห้นิ่วยูงานิสายูดั่วนิ 
ท้�เป็นิสมิาชิ้กข้องอนิิโฮปในิประเทศนิั�นิๆ ตามิค์วามิเห้มิาะสมิ106

104 ถุ้าเนิ่�อห้า 
ดัังกล่าวถุูกฝ่ากไว้กับบริษัทให้้บริการโฮสติ�งท้�ตั�งอยูู่ในิประเทศไทยู 
ห้นิ่วยูงานิ ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูจะไดั้รับการแจ้งเต่อนิ และผู่้ให้้บริการ
โฮสติ�งจะไดั้รับแจ้งให้้ลบเนิ่�อห้าดัังกล่าวออก ผู่้แทนิไทยูฮอตไลนิ์อธิบายู
ว่าห้ลังจากการส่งต่อรายูงานิซึ�งมิ้เดั็กเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูแล้ว ไทยูฮอตไลนิ์ไดั้
ติดัตามิการดัำเนิินิงานิช้่วยูเห้ล่อกับห้นิ่วยูงานิท้�เก้�ยูวข้้องดั้วยู ทั�งน้ิ�  

99. อ้างอิงจากปีงบประมิาณข้องรัฐบาลไทยู: 1 ตุลาค์มิ 2559-30 กันิยูายูนิ 2560

100. อ้างอิงจากปีงบประมิาณข้องรัฐบาลไทยู: 1 ตุลาค์มิ 2559-30 กันิยูายูนิ 2560

101. อ้างอิงจากปีงบประมิาณข้องรัฐบาลไทยู: 1 ตุลาค์มิ 2559-30 กันิยูายูนิ 2560

102. อ้างอิงจากปีงบประมิาณข้องรัฐบาลไทยู: 1 ตุลาค์มิ 2559-30 กันิยูายูนิ 2560

103. จำนิวนินิ้�รวมิถุึงค์วามิรุนิแรงในิค์รอบค์รัวและไมิ่ใช้่ในิค์รอบค์รัว

104. ทำเนิ้ยูบข้้อมิูลและแห้ล่งข้้อมิูลระดัับโลก (n.d.) ประเทศไทยู

105. ดัู: ไทยูฮอตไลนิ์

106. Stroebel, M. & Jeleniewski, S. (2558) โค์รงการงานิวิจัยูระดัับโลก: ภัาพระดัับโลกข้องการดัำเนิินิงานิสายูดั่วนิ [ฮอตไลนิ์] ในิการต่อต้านิส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางอินิเทอร์เนิ็ตและการ
ประเมิินิค์วามิท้าทายูท้�ประสบในิลักษณะเดั้ยูวกันิ

ผู่้แทนิไทยูฮอตไลนิ์กล่าวว่า อุปสรรค์ห้นึิ�งในิการร่วมิมิ่อกับห้นิ่วยูงานิ 
ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู ค์่อสถุานิ้ตำรวจบางท้องท้�ข้าดัค์วามิรู้ค์วามิเข้้าใจในิ
การจัดัการกับกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์: “เราควรมิ่ทางเลัือกในการแจั�งเหตุ่ [กรณ์่
ต่�องสงสัยเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศต่่อเด็กทางออนไลัน์] ต่่อสถูาน่ต่ำรวจัท�องท่�ไหนก็ได� ความิเป็นจัริงท่�
เกิดข้่�นคือบางครั�งเจั�าหน�าท่�ต่ำรวจัปฏิิเสธิท่�จัะรับรายงานกรณ์่ดังกลั่าว 
เพราะพวกเข้าไมิ่มิ่ความิร้�แลัะประสบการณ์์เก่�ยวกับกรณ์่การลั่วงลัะเมิิด
ต่่อเด็กทางออนไลัน์ รวมิถู่งวิธิ่การรวบรวมิหลัักฐานทางดิจัิทัลั” 
(RA2-TH-01-A)

จำนิวนิยููอาร์แอล (URLs) ท้�รายูงานิมิายัูงไทยูฮอตไลนิ์และไดั้รับ 
การยู่นิยูันิว่ามิ้ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กปรากฏิอยูู่เพิ�มิข้ึ�นิอยู่าง
มิากในิแต่ละปี ในิระห้ว่างปี พ.ศ. 2559-2562 มิ้จำนิวนิทั�งสิ�นิ 14,411 
ยููอาร์แอล (รูปภัาพ 29)

รูปภัาพ 29: ยูอาร์แอลั (URLs) ท่�รายงานมิายังไทยฮอตืไลัน์แลัะ
ได้รับการยืนยันว่ามิ่สื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กปรากฏิอยู่

 2559 2560 2561 2562

จำนวนยูอาร์แอลั 
(URLs) ท่�ได้รับการ
ยืนยันว่ามิ่สื�อการลั่วง
ลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก

846 1,421 4,223 7,921

ท้�มิา: ไดั้รับค์วามิอนิุเค์ราะห้์ข้้อมิูลจากไทยูฮอตไลนิ์ 

ตัวเลข้เห้ล่าน้ิ�รวมิถึุงโฮสต์ในิประเทศและในิต่างประเทศ ซึ�งทำให้้ไมิ่
สามิารถุประเมิินิจำนิวนิข้องเว็บไซต์ท้�โฮสต์ในิประเทศไทยูไดั้ เนิ่�องจาก
สถุิติเห้ล่าน้ิ�เก้�ยูวกับยููอาร์แอลสำห้รับเว็บไซต์ซึ�งตรงกันิข้้ามิกับส่�อการ

รูปภัาพ 28: จำนวนรายงานท่�สายด่วน 1300 ได้รับเมิื�อปี พ.ศ. 2560–2563

https://1300thailand.m-society.go.th/statyearly
https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands_country_report_2017.pdf
https://thaihotline.org/
https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/ncmec-analysis/grp.pdf
https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/ncmec-analysis/grp.pdf
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สายด่วนเด็กสำหรับแจ้งเหตืุแลัะสำหรับให้คำปร้กษา – มิ่ 
ความิแตืกตื่างอย่างไร?

สายูดั่วนิสำห้รับแจ้งเห้ตุ (child hotlines) และสายูดั่วนิสำห้รับ
ให้้ค์ำปรึกษา (child helplines) เป็นิช้่องทางท้�เดั็กและผู่้ให้ญ่
สามิารถุรายูงานิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไดั้ สายูดั่วนิสำห้รับแจ้งเห้ตุ
เนิ้นิทำงานิกับอุตสาห้กรรมิ [อินิเทอร์เนิ็ตและเทค์โนิโลยู้] และ
ห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูเพ่�อลบเนิ่�อห้าดัังกล่าว ซึ�งปัจจุบันิ
นิ้�สามิารถุติดัต่อสายูดั่วนิรับแจ้งเห้ตุไดั้ทางเว็บไซต์มิากกว่าทาง
โทรศัพท์ สำห้รับสายูดั่วนิสำห้รับให้้ค์ำปรึกษานิั�นิ ดัำเนิินิงานิให้้
ค์วามิช้่วยูเห้ล่อทันิท้ในิสถุานิการณ์ฉุกเฉินิ การส่งต่อรายูกรณ้ 
และบริการให้้ค์ำปรึกษาและจัดัการรายูกรณ้ โดัยูทั�วไปแล้วสายู
ดั่วนิลักษณะนิ้�มิ้แนิวโนิ้มิรับรายูงานิและให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อต่อ
กรณ้ให้้การค์ุ้มิค์รองเดั็กในิห้ลายูๆ ดั้านิ แต่บางแห้่งจะเนิ้นิ
ดัำเนิินิงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์โดัยูเฉพาะ 

ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�เป็นิรายูช้ิ�นิ ข้้อมิูลสถุิติยููอาร์แอลดัังกล่าวอาจ
เป็นิตัวบ่งช้้�ท้�ค์รอบค์ลุมิเก้�ยูวกับข้อบเข้ตการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิระดัับประเทศไดั้
มิากกว่าโฮสติ�งท้�ค์้นิพบโดัยูห้นิ่วยูงานิต่างประเทศ

ไทยูฮอตไลนิ์ประมิาณการว่าในิจำนิวนิ 15-20 กรณ้ต่อปี พวกเข้าจะไดั้
รับการติดัต่อฉุกเฉินิจากเดั็กห้นิึ�งค์นิซึ�งกำลังถุูกล่วงละเมิิดัทางวิดั้โอค์ลิป
ออนิไลนิ์ ห้ร่อกำลังจะถุูกล่วงละเมิิดัทางออฟไลนิ์สำห้รับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางออนิไลนิ์ (เช้่นิ ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดักำลังจะบันิทึกการล่วง
ละเมิิดัและเผ่ยูแพร่ทางออนิไลนิ์) ไทยูฮอตไลนิ์สังเกตว่าการข้อค์วามิ 
ช้่วยูเห้ล่อฉุกเฉินิจากเดั็กส่วนิให้ญ่เกิดัข้ึ�นิเนิ่�องจากเดั็กไมิ่สามิารถุยูอมิรับ
ห้ร่อทนิต่อการค์ุกค์ามิจากผู่้ละเมิิดัพวกเข้าไดั้อ้กต่อไป ในิกรณ้ฉุกเฉินิ
ลกัษณะนิ้� ไทยูฮอตไลน์ิจะติดัต่อประสานิงานิกับตำรวจ นัิกสงัค์มิสงเค์ราะห์้ 
และองค์์กรพัฒนิาเอกช้นิอ่�นิๆ เร็วท้�สุดัเท่าท้�จะเป็นิไปไดั้เพ่�อผ่สานิค์วามิ
ร่วมิมิ่อในิการช้่วยูเห้ล่อเดั็กอยู่างรวดัเร็ว (RA2-TH-01-A)

นิอกเห้นิ่อจากการรับรายูงานิจากประช้าช้นิทั�วไปเก้�ยูวกับส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กแล้ว ไทยูฮอตไลนิ์ไดั้ประสานิงานิกับกูเกิ�ล (ดัูบทท้� 
2.1) เพ่�อลบส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กออกจากยููทูปซึ�งเป็นิ
แพลตฟอร์มิท้�ไดั้รับค์วามินิิยูมิสำห้รับการเผ่ยูแพร่วิดั้โอโดัยูกูเกิ�ลเป็นิ
เจ้าข้องแพลตฟอร์มิ “[ต่อนน่�]เราเป็น ‘ผู้้�ส่งสัญญาณ์เต่ือนท่�ได�รับความิ
เชื�อถูือ’ เก่�ยวกับย้ท้ป พวกเข้าเชื�อถูือเราเวลัาท่�เรา ‘ส่งสัญญาณ์’ [เก่�ยว
กับ ช่องทาง หรือ วิด่โอ]” ตัวแทนิไทยูฮอตไลนิ์กล่าว (RA2-TH-01-A) 
และไดั้กล่าวเพิ�มิเติมิว่ากูเกิ�ลมิ้แผ่นิในิการจัดัให้้มิ้เค์ร่�องมิ่อในิการเร้ยูนิรู้

107. ดัู: สายูเดั็ก ประเทศไทยู

108. ข้้อมิูลปี 2560 และปี 2561 ไดั้รับการยู่นิยูันิจากสายูเดั็กสากล (Chile Helpline International), พฤศจิกายูนิ 2563

109. ในิปี 2562 สายูเดั็กสากลไดั้ปรับปรุงกรอบข้้อมิูลให้้ง่ายูข้ึ�นิเพ่�อพัฒนิาค์ุณภัาพและค์วามิเช้่�อถุ่อข้องข้้อมิูลท้�รวบรวมิและรายูงานิโดัยูสายูเดั็ก[ต่างๆ ท้�เป็นิสมิาช้ิก] โดัยูในิปี 2560 และปี 2561 การรายูงานิ
ข้้อมิูลดัำเนิินิไปภัายูใต้การจัดัประเภัทยู่อยูเก้าประเภัท และในิปี 2562 การรายูงานิข้้อมิูลดัำเนิินิไปภัายูใต้การจัดัประเภัทยู่อยูสองประเภัท

ท้�จะสแกนิห้ร่อตรวจจับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ัก (เพ่�อให้้
กระบวนิการลบเนิ่�อห้ามิ้ประสิทธิภัาพมิากข้ึ�นิ) และนิอกจากนิ้� ไทยูฮอต
ไลนิ์กำลังศึกษา เก้�ยูวกับการจัดัการกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ในิประเทศอ่�นิๆ เพ่�อสนัิบสนุินิการทบทวนิปรับปรงุนิโยูบายูห้ร่อกฎห้มิายู 
ในิประเทศไทยู

3.1.4 สายเด็ก ประเทศไทย (Childline Thailand) แลัะ 
หน่วยงานภัาคประชาสังคมิอื�นๆ

สายเด็กประเทศไทย (Childline Thailand) เป็นิสายูดั่วนิให้้ค์ำปรึกษา
ระดัับประเทศซึ�งมิิไดั้ดัำเนิินิงานิภัายูใต้ห้นิ่วยูงานิรัฐใดัๆ สายูเด็ัก
ประเทศไทยูห้ร่อเร้ยูกอ้กช้่�อห้นิึ�งว่า “สายเด็ก 1387” ดัำเนิินิงานิให้้ 
ค์ำปรึกษาตลอดัยู้�สิบส้�ชั้�วโมิงโดัยูไมิ่มิ้ค์่าใช้้จ่ายูใดัๆ [ต่อผู่้ท้�ข้อรับค์ำ
ปรึกษา] สายูเดั็กประเทศไทยูดัำเนิินิงานิเพ่�อให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อแก่เดั็ก
อายูุต�ำกว่า 18 ปี ท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการล่วงละเมิิดัและการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ โดัยูไดั้รับรายูงานิทางโทรศัพท์ประมิาณ 150,000 ค์รั�งต่อปี107

105 
สายูเด็ักประเทศไทยูเป็นิสมิาชิ้กข้องสายูเด็ักสากล (Child Helpline 
International) ทั�งน้ิ�สายูเด็ักสากลระบุว่าในิปี พ.ศ. 2560 ไมิ่ไดั้รับ
รายูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ แต่ในิปีพ.ศ. 2561 ไดั้รับรายูงานิดัังกล่าว
จำนิวนิ 61 ค์รั�ง และไมิ่ไดั้รับรายูงานิดัังกล่าวเลยูในิปี พ.ศ. 2562108
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กรณ้ส่วนิให้ญ่ท้�ติดัต่อสายูดั่วนิสากลในิปี พ.ศ. 2561 (ไดั้รับการติดัต่อ 
50 ค์รั�ง) เก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์:  
โดัยูการติดัต่อ 30 ค์รั�งเป็นิกรณ้เก้�ยูวกับเดั็กช้ายู และ 20 ค์รั�งเก้�ยูวกับ
เดั็กห้ญิง109

1 0 7 อนิึ�ง ในิข้ณะนิั�นิสายูเดั็กสากลให้้ค์ำนิิยูามิการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ว่าเป็นิกิจกรรมิท้�เก้�ยูวกับส่�อการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก

เมิ่�อเดั็กเปิดัเผ่ยูประสบการณ์ข้องตนิต่อองค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิแล้ว  
เจ้าห้นิ้าท้�ข้ององค์์กรนิั�นิๆ จะส่งต่อกรณ้ดัังกล่าวไปให้้ตำรวจ แล้วในิ 
ข้ั�นิตอนิต่อมิาตำรวจอาจประสานิงานิการส่บสวนิและห้าห้ลักฐานิจาก
ห้นิ่วยูงานิรัฐและองค์์กรพัฒนิาเอกช้นิ ห้ลังจากนิั�นิ ตำรวจจะส่งมิอบ
ห้ลักฐานิและข้้อมูิลต่างๆ เก้�ยูวกับการจัดัการรายูกรณ้ให้้แก่อัยูการ 
อัยูการท่านิห้นิึ�งให้้ข้้อสังเกตว่ากระบวนิการดัังกล่าวไมิ่ไดั้ราบร่�นิเสมิอไป
และแนิะนิำการปรับปรุง: “นักสังคมิสงเคราะห์แลัะเอ็นจั่โอในท�องท่� 
[องค์กรพัฒนาเอกชน]เลั่าให�ฉันฟังว่าการส่งมิอบกรณ่์จัากเจั�าหน�าท่�
ต่ำรวจัมิ่ความิลั่าช�า  ดังนั�นเพื�อทำให�กระบวนการดำเนินงานข้องต่ำรวจั
รวดเร็วข้่�น ฉันได�แนะนำนักสังคมิสงเคราะห์แลัะเจั�าหน�าท่�เอ็นจ่ัโอ 
[สนับสนุน]ช่วยรวบรวมิหลัักฐานแลัะมิอบให�เจั�าหน�าท่�ต่ำรวจั ดังนั�น 
หน่วยงานรัฐสำหรับบริหารจััดการรายกรณ่์มิ่ความิสำคัญมิากในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให�ด่ข้่�น” (RA4-TH-05-A)

https://childlinethailand.org
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3.1 กลัไกการรายงานเหตืุ 

ห้นิึ�งในิเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ให้้ข้้อสังเกตว่า 
องค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิท้�ไดั้รับรายูงานิเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทาง
เพศ ต่อเดั็กมิักจะลบไฟล์ดัังกล่าวออกจากเว็บไซต์ห้ร่อจากส่�อสังค์มิ
ออนิไลนิ์ในิทันิท้แทนิท้�จะรายูงานิกรณ้ต่อห้นิ่วยูงานิท้�เก้�ยูวข้้อง - เช้่นิ 
ชุ้ดัปฏิิบัติการปราบปรามิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางอินิเทอร์เนิ็ต 
[ห้ร่อไทแค์ค์] – ซึ�งรู้วิธ้ท้�จะลบข้้อมิูลดัังกล่าวออกอยู่างเห้มิาะสมิห้ลัง
จากท้�ไดั้เก็บข้้อมิูล ดัังกล่าวไว้เป็นิห้ลักฐานิสำห้รับกระบวนิการทางศาล 
ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านินิ้�เนิ้นิว่า “หน่วยงานเอ็นจั่โอใดก็ต่ามิท่�ทำงานด�าน
สายด่วนสำหรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่่อเด็กทางออนไลัน์ แลัะ
ส่งต่่อรายกรณ์่ให�ต่ำรวจั ควรเข้�าใจัถู่งข้ั�นต่อนท่�เหมิาะสมิในการปฏิิบัต่ิ
งาน พวกเข้าไมิ่ควรช่วยผู้้�เส่ยหายลับข้�อมิ้ลัออนไลัน์ แต่่ควรส่งต่่อกรณ์่
ให�กับต่ำรวจัโดยเร็วท่�สุดเพื�อดำเนินการต่่อไป” (RA4-TH-04-A) สำห้รับ
บทบาทข้องภัาค์ประช้าสังค์มิในิการแก้ปัญห้าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ 
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ กรุณาดัูบทยู่อยู
ท้� 3.4.2

ความิท้าทายในการแจ้งเหตืุ
กระบวนการแจ้งเหตืุไมิ่ชัดเจน ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านิห้นิึ�งตั�งข้้อสังเกตว่า
กระบวนิการรายูงานิเห้ตุไมิ่ช้ัดัเจนิ – ซึ�งเป็นิข้้อสังเกตท้�ไดั้รับการยู่นิยูันิ
จากผู่้เข้้าร่วมิในิการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิ: “ในกรณ์่ข้องกระบวนการ
แจั�งเหตุ่ร�องทุกข้์นั�น เด็กผู้้�เส่ยหายไมิ่ร้�ว่าจัะแจั�งเหตุ่ร�องทุกข้์ได�ท่�ไหน 
โดยปกต่ิแลั�วพวกเข้าต่ัดสินใจัแจั�งเหตุ่ร�องทุกข้์ท่�สถูาน่ต่ำรวจัในพื�นท่� 
อย่างไรก็ต่ามิ สถูาน่ต่ำรวจัมิักจัะไมิ่ยอมิรับการแจั�งเหตุ่ร�องทุกข้์ดังกลั่าว 
[เพื�อดำเนินการด�านคด่]แต่่จัะลังบันท่กประจัำวันไว� แลั�วเจั�าหน�าท่�
ต่ำรวจัจัะแนะนำผู้้�เส่ยหายให�นำบันท่กประจัำวันนั�นมิาให�พวกเรา [กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนข้องต่ำรวจัภ้ธิรภาค 5]” (RA4-TH-03-A-
justice) นิ้�ค์่อปัญห้า โดัยูเฉพาะสำห้รับเดั็กท้�อยูู่ในิพ่�นิท้�ห้่างไกลห้ร่ออยูู่
ค์นิละจังห้วัดั พวกเข้าอาจใช้้เวลาประมิาณห้นิึ�งวันิในิการเดัินิทางจาก
ภัูมิิลำเนิาข้องตนิมิายูังกองบังค์ับการส่บสวนิสอบสวนิข้องตำรวจภัูธร
ภัาค์ 5 ในิจังห้วัดัเช้้ยูงให้มิ่ (ซึ�งมิ้ศูนิยู์ค์ุ้มิค์รองเดั็ก ผู่้ห้ญิง และค์รอบค์รัว 
ตั�งอยูู่ดั้วยู) ซึ�งอาจทำให้้การรายูงานิกรณ้ท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้าเป็นิไปไมิ่
ไดั้เลยู และดั้วยูเห้ตุนิ้� จึงเห้มิ่อนิเป็นิการข้ัดัข้วางมิิให้้พวกเข้าเข้้าถุึงค์วามิ
ยูุติธรรมิ

มิ่เหตืุเกิดจำนวนมิากในข้ณ์ะท่�ทรัพยากร[ในการดำเนินงาน]ไมิ่เพ่ยง
พอ ดัูเห้มิ่อนิว่าจำนิวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ท้�รายูงานิต่อตำรวจนิั�นิเกินิกว่า
ศักยูภัาพและทรัพยูากรท้�มิ้อยูู่ ตัวแทนิไทยูฮอตไลนิ์กล่าวว่า “ฉันยังคง
เห็นเนื�อหาทางออนไลัน์อย้่ ทั�งๆ ท่�เราได�รายงานเนื�อหาดังกลั่าวต่่อ
ต่ำรวจัแลั�ว ต่ำรวจัรับทราบแลั�ว อย่างไรก็ต่ามิ กรณ์่ท่�เรารายงานไปยัง
ไมิ่ถู่งคิวในการจััดการ หรือกลั่าวอ่กอย่างก็คือ ต่ำรวจัมิ่จัำนวนเคส
มิากมิายท่�ต่�องจััดการ” (RA2-TH-01-A)

ผูู้บั้งคบัใช้กฎหมิายในท้องท่�ข้าดความิรู้เก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ 
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์  
อ้กปัจจัยูห้นิึ�งอาจเป็นิเพราะเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจในิพ่�นิท้�ข้าดัค์วามิรู้และ
ค์วามิเข้้าใจเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ จากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิ เจ้าห้นิ้าท้�

ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ระบุว่า ในิมิุมิมิองข้อง
พวกเข้า ยูงัมิค้์วามิเป็นิไปได้ัในิการพัฒนิาค์วามิตระห้นัิกรูแ้ละการจดััการ 
กับกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์สำห้รับเจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังคั์บใช้้กฎห้มิายู (ดูัรูปภัาพ 30)  
ดัังเช้่นิผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแลเดั็กท่านิห้นึิ�งซึ�งต้องการแจ้งเห้ตุร้องทุกข้์
เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ท้�สถุาน้ิตำรวจให้้ข้้อสังเกตว่า: “เมิื�อเราไปถู่งสถูาน่
ต่ำรวจัในพื�นท่� [ไมิ่ระบุท่�ต่ั�งเพื�อปกปิดต่ัวต่น] พวกเข้าบอกว่าหลัังจัากน่�
สักช่วงระยะเวลัาหน่�ง เหตุ่การณ์์ลัักษณ์ะน่�ก็จัะถู้กลัืมิเลัือนไป... ฉันร้�ส่ก
ว่าเจั�าหน�าท่�ต่ำรวจัค่อนข้�างไมิ่เต่็มิใจัรับแจั�งเหตุ่ พวกเข้าอธิิบายให�เราฟัง
ว่าเป็นการยากท่�จัะแกะรอยต่ิดต่ามิ[ผู้้�กระทำความิผู้ิด แลัะ] เป็นไปไมิ่ได�
เลัยท่�จัะจับักมุิผู้้�กระทำความิผิู้ด” (RA4-TH-03-A-B-caregiver) เจ้าห้น้ิาท้� 
ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์กล่าวว่า เจ้าห้นิ้าท้�
ตำรวจในิพ่�นิท้�และเจ้าห้นิ้ารัฐท้�ไมิ่มิ้ค์วามิเช้้�ยูวช้าญเก้�ยูวกับประเดั็นิดั้านิ
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์จะไมิ่มิ้ค์วามิรู้ค์วามิเข้้าใจเก้�ยูวกับประเดั็นินิ้� “พวกเข้าไมิ่มิ่ความิ
ต่ระหนัก พวกเข้าไมิ่สามิารถู – หรือเชื�อว่าพวกเข้าไมิ่สามิารถู – ช่วย
เหลัือผู้้�เส่ยหายได� อย่างไรก็ต่ามิ เจั�าหน�าท่�ผู้้�รักษากฎหมิายข้องหน่วยท่�มิ่
ความิเช่�ยวชาญด�านน่�สามิารถูจััดการกับกรณ์่ท่�เกิดข้่�นกับผู้้�เส่ยหายได�ด่
กว่า มิ่ประสิทธิิภาพกว่า แลัะเร็วกว่า” (RA3-TH-49-A)

ท้�มิา: เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ จำนิวนิ = 50 ค์นิ

รูปภัาพ 30: ความิเห็นข้องเจ้าหน้าท่�ส่วนหน้าเก่�ยวกับความิ
ตืระหนักแลัะการจัดการกับกรณ์่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ข้องเจ้าหน้าท่� 
ผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย
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รูปภัาพ 31:  หน่วยงานผูู้้บังคับใช้กฎหมิายสองหน่วยงานหลัักท่�ดำเนินงานตื่อตื้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ในประเทศไทย

ชุดปฏิิบัตืิการปราบปรามิการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตื  
(ไทแคค)

กรมิสอบสวนคด่พิเศษ (ด่เอสไอ)

เจ้าหน้าท่�แลัะ
ศักยภัาพ

มิ้เจ้าห้นิ้าท้�จำนิวนิ 220 ค์นิทั�วประเทศ รวมิถุึงผู่้เช้้�ยูวช้าญการตรวจพิสูจนิ์พยูานิ
ห้ลักฐานิดัิจิทัลห้ร่อการตรวจสอบทางนิิติวิทยูาศาสตร์รูปแบบดัิจิทัล ผู่้ช้ำนิาญการ
วิเค์ราะห้์ข้่าวกรองดัิจิทัล และนิักจิตวิทยูา ซึ�งเจ้าห้นิ้าท้�เห้ล่านิ้�จะถุูกดัึงตัวมิาจาก
งานิประจำท้�ทำอยูู่ และไดั้รับมิอบห้มิายูงานิพิเศษเฉพาะข้องไทแค์ค์เป็นิกรณ้ไป 
เนิ่�องจากเจ้าห้น้ิาท้�ไม่ิได้ัรบัมิอบห้มิายูให้้ทำงานิในิลกัษณะเป็นิเจ้าห้น้ิาท้�ประจำข้อง 
ไทแค์ค์ ดัังนิั�นิไทแค์ค์จึงมิ้ศักยูภัาพจำกัดัสำห้รับการดัำเนิินิงานิท้�ต้องใช้้ทรัพยูากร
มิาก เช้่นิ การแสวงห้าพยูานิห้ลักฐานิโดัยูการส่บสวนิทางลับ และการติดัตามิตรวจ
สอบเว็บไซต์ท้�เปิดัสำห้รับประช้าช้นิทั�วไปและเว็บไซต์มิ่ดั (dark web) อนิึ�ง ในิ
กรณ้ท้�มิ้ข้้อบ่งช้้�ว่า มิ้กิจกรรมิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศทางออนิไลนิ์เชิ้งพาณิช้ยู์เกิดัข้ึ�นิ ไทแค์ค์สามิารถุข้อการสนัิบสนุินิดั้านิการ
ส่บสวนิสอบสวนิและดั้านิเทค์นิิค์จากห้นิ่วยูงานิอาช้ญากรรมิทางการเงินิ สำนิักงานิ
ตำรวจแห้่งช้าติให้้ระบุเส้นิทางการเงินิท้�เก้�ยูวข้้องและรวบรวมิห้ลักฐานิ ข้้อมิูลจาก
การสัมิภัาษณ์ผู่้แทนิข้องผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู พบว่าไมิ่มิ้เอกสารค์ู่มิ่อมิาตรฐานิการ
ปฏิิบัติงานิ (Standard Operating Procedures) สำห้รับการร้องข้อและการไดั้รับ
การสนิับสนิุนิดัังกล่าว โดัยูเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิให้ญ่จะอาศัยูค์วามิสัมิพันิธ์ส่วนิบุค์ค์ลในิ
การข้อรับค์วามิสนิับสนิุนิ ไทแค์ค์ ร่วมิมิ่อกับเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจท้องท้�ในิการดัำเนิินิ
งานิดั้านิค์ดั้ ซึ�งส่วนิให้ญ่ เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจท้องท้�จะรับผ่ิดัช้อบในิการตรวจสอบห้า
ห้ลักฐานิทางออฟไลนิ์

ในิปี พ.ศ. 2563 เจ้าห้นิ้าท้� 5 ค์นิไดั้รับมิอบ
ห้มิายูให้้รับผ่ิดัช้อบค์ดั้เก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ทั�วประเทศ ในิการ
ดัำเนิินิงานิ ด้ัเอสไอดึังผู่้เช้้�ยูวช้าญจาก 
ห้นิ่วยูงานิรัฐท้�เก้�ยูวข้้องห้ลายูห้นิ่วยูงานิ 
เป็นิประจำ รวมิทั�งสำนิักงานิอัยูการสูงสุดั 
(สำห้รับการข้อค์ำปรึกษาดั้านิข้้อกฎห้มิายู) 
สถุาบันินิิติวิทยูาศาสตร์ กระทรวงยูุติธรรมิ 
(สำห้รับการวิเค์ราะห้์พยูานิห้ลักฐานิดัิจิทัล) 
และกระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิ
มิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ (สำห้รับการให้้ค์วามิช้่วยู
เห้ล่อแก่ผู่้เส้ยูห้ายู) นิอกจากนิ้� ดั้เอสไอยูัง
ทำงานิอยู่างใกล้ช้ิดักับองค์์กรภัาค์ประช้า
สังค์มิ เมิ่�อม้ิค์วามิจำเป็นิโดัยูข้ึ�นิอยูู่กับ 
แต่ละกรณ้

งบประมิาณ์ เนิ่�องจากไทแค์ค์มิิใช้่ห้นิ่วยูงานิถุาวร ดัังนิั�นิจึงไมิ่ไดั้รับการจัดัสรรงบประมิาณจาก
รัฐบาลในิทุกๆ ปี อยู่างไรก็ตามิในิปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 รัฐบาลไดั้จัดัสรร
งบประมิาณให้้ไทแค์ค์เป็นิเงินิจำนิวนิ 9 ล้านิบาท (278,210 ดัอลล่าร์ สห้รัฐ) และ 
จำนิวนิ 11.84 ล้านิบาท (366,000 ดัอลล่าร์สห้รัฐ) ตามิลำดัับ สำห้รับใช้้เพ่�อ
ดัำเนิินิงานิดั้านิค์ดั้เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิเฉพาะค์ดั้ท้�ไดั้รับรายูงานิ เจ้าห้นิ้าท้�ไทแค์ค์ท่านิห้นิึ�ง 
(RA1-TH-02-A) กล่าวว่าการข้าดัค์วามิตระห้นิักเก้�ยูวกับค์วามิสำค์ัญข้องการ
ค์ุ้มิค์รองเดั็ก ส่งผ่ลให้้การเตร้ยูมิการเพ่�อเสนิอข้อการจัดัสรรงบประมิาณสำห้รับ
การส่บสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์เป็นิไปอยู่างยูากลำบากและใช้้เวลามิาก

ดั้เอสไอไดั้รับการจัดัสรรงบประมิาณในิการ
ดัำเนิินิงานิเป็นิการเฉพาะ อยู่างไรก็ตามิ 
กรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไมิ่
รวมิอยูู่ในิรูปแบบอาช้ญากรรมิท้�ระบุไว้ในิ
พระราช้บัญญัติการสอบสวนิค์ดั้พิเศษ 
ยูกเว้นิกรณ้นิั�นิๆ มิ้ค์วามิเก้�ยูวข้้องกับการ 
กระทำค์วามิผ่ิดัฐานิค์้ามินิุษยู์ ทันิท้ท้�ค์ดั้ไดั้
รับการอนิุมิัติให้้เป็นิค์ดั้พิเศษ กรมิสอบสวนิ
ค์ดั้พิเศษจะให้้การสนิับสนิุนิทางการเงินิแก่
ห้นิ่วยูงานิท้�ดัำเนิินิงานิร่วมิกับดั้เอสไอดั้วยู

3.2.1 ผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย

ประเทศไทยูไมิ่มิ้ห้นิ่วยูงานิดั้านิการบังค์ับใช้้กฎห้มิายูเป็นิการเฉพาะในิ
การตอบสนิองต่อปัญห้าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ Disrupting Harm ไดั้สัมิภัาษณ์ผู่้
ดัำเนิินิงานิระดัับช้าติ ห้ลายูท่านิกล่าวว่าจะมิ้การตั�งห้นิ่วยูงานิดัังกล่าว
ข้ึ�นิในิอนิาค์ตอันิใกล้นิ้� ดัังท้�ไดั้กล่าวในิรายูละเอ้ยูดัในิบทท้�ผ่่านิมิาแล้ว 
ไทแค์ค์ภัายูใต้สำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ และดั้เอสไอภัายูใต้กระทรวง
ยูุติธรรมิลงพ่�นิท้�เพ่�อปฏิิบัติการพิเศษในิการดัำเนิินิงานิต่อต้านิการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก และปัจจุบันิทั�งสองห้นิ่วยูงานิเป็นิห้นิ่วยูงานิห้ลัก

110. ไทแค์ค์ลงนิามิในิข้้อตกลงเพ่�อรับรายูงานิโดัยูตรงจาก NCMEC เมิ่�อมิ้นิาค์มิ พ.ศ. 2560 ดัู: สห้รัฐอเมิริกาและไทยูร่วมิลงนิามิในิข้้อตกลงแบ่งปันิข้้อมิูลเพ่�อต่อต้านิการแสวงประโยูช้นิ์จากเดั็ก

ท้�มิค้์วามิเช้้�ยูวช้าญในิการดัำเนินิิค์ดัเ้ก้�ยูวกบัการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศ โดัยูไทแค์ค์ 
ดัำเนิินิงานิส่บสวนิสอบสวนิรายูงานิท้�ส่งมิาจาก NCMEC และพันิธมิิตร 
อ่�นิๆ รวมิถุึงรายูงานิท้�ไดั้รับจากประช้าช้นิทั�วไป และดั้เอสไอดัำเนิินิงานิ
โดัยูร่วมิมิ่อกับห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูต่างประเทศเพ่�อแลกเปล้�ยูนิ
ข้้อมิูลและพัฒนิาการส่บสวนิสอบสวนิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์110

108 นิอกจากนิ้� 
เจ้าห้นิ้าท้�ข้องกรมิการปกค์รอง กระทรวงมิห้าดัไทยู ไดั้ร่วมิมิ่อในิการ
ส่บสวนิสอบสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ดั้วยู

3.2 การดำเนินงานข้องผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย

https://th.usembassy.gov/us-thailand-signed-information-sharing-agreement-combat-child-sexual-exploitation/
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ชุดปฏิิบัตืิการปราบปรามิการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตื  
(ไทแคค)

กรมิสอบสวนคด่พิเศษ (ด่เอสไอ)

การเข้้ารับ 
การอบรมิ

เจ้าห้น้ิาท้�ไทแค์ค์ได้ัรบัการอบรมิเก้�ยูวกบัการสบ่สวนิจากแห้ล่งข้้อมูิลเปิดัอาช้ญากรรมิ 
ออนิไลนิ์ และอาช้ญากรรมิต่อเดั็ก นิอกจากนิ้� ท้มิงานิส่บสวนิสอบสวนิข้องไทแค์ค์
ไดั้รับการอบรมิเก้�ยูวกับการตรวจพิสูจนิ์ห้ลักฐานิดัิจิทัล ผู่้แทนิข้องกระทรวงการ
พัฒนิาสังค์มิและค์วามิ มิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ยู่นิยูันิว่าไทแค์ค์ “มิ่เทคโนโลัย่สำหรับการ
สืบสวนพิส้จัน์หลัักฐานดิจัิทัลั เพื�อให�กระบวนการรวบรวมิหลัักฐานมิ่ ประสิทธิิภาพ
มิากข่้�น” (RA1-TH-06-A) นิอกจากน้ิ� ผู่้ตอบแบบสอบ ถุามิท่านิห้นิึ�งไดั้กล่าวถึุง
แผ่นิงานิท้�จะรวมิฐานิข้้อมิูลท้�อยูู่ภัายูใต้การดัำเนิินิงานิข้องไทแค์ค์ และข้องดั้เอสไอ
เข้้าดั้วยูกันิ เพ่�อลดัการทำงานิซ�ำซ้อนิและเพิ�มิประสิทธิภัาพข้องค์วามิพยูายูามิ
ระดัับประเทศในิการต่อต้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

เจ้าห้นิ้าท้�ดั้เอสไอเข้้าร่วมิอบรมิเก้�ยูวกับการ
ส่บสวนิส่�อล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก ซึ�งจัดั
โดัยูห้น่ิวยูงานิในิสห้รฐัอเมิริกา ออสเตรเลยู้ 
และยูโุรป ผู่้แทนิดั้เอสไอกล่าวว่า (RA1-TH-
03-A) “เจั�าหน�าท่�ท่�เข้�ารับการอบรมิเหลั่าน่�
จัะจััดกิจักรรมิพัฒนาศักยภาพโดยอบรมิให�
แก่เจั�าหน�าท่�คนอื�นๆ ในประเทศไทย” จาก
การสัมิภัาษณ์เจ้าห้นิ้าท้�จากด้ัเอสไอและ
สำนิักงานิอัยูการสูงสุดั พบว่าห้นิ่วยูงานิ 
ภัาค์รัฐไดั้รับการสนิับสนิุนิจากห้นิ่วยูงานิต่าง
ประเทศ เช้่นิ องค์์การตำรวจสากล จัดัอบรมิ
เพ่�อเสริมิสร้างศักยูภัาพให้้กับเจ้าห้นิ้าท้�รัฐในิ
การส่บสวนิสอบสวนิ กรณ้การแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ เป็นิต้นิ

การจัดอบรมิ
ให้แก่หน่วย
งานอื�น

ไทแค์ค์มิ้วัตถุุประสงค์์ในิการให้้ค์วามิรู้และทักษะท้�จำเป็นิในิการจัดัการกับกรณ้
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์แก่
บุค์ค์ลต่างๆ ท้�เก้�ยูวข้้อง โดัยูเฉพาะเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจในิพ่�นิท้� ในิปี พ.ศ. 2562 ถุึง
เดั่อนิกันิยูายูนิ พ.ศ. 2563 ไทแค์ค์จัดัอบรมิให้้แก่เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจในิ 4 จังห้วัดัท้�มิ้
กรณก้ารแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิ 
มิากท้�สุดั ไดั้แก่ กรุงเทพฯ กระบ้� เช้้ยูงให้มิ่ และนิค์รราช้ส้มิา โดัยูม้ิเจ้าห้นิ้าท้�
ตำรวจในิแต่ละจังห้วัดัเข้้าร่วมิอบรมิจังห้วัดัละประมิาณ 50 นิายู ทั�งนิ้� เช้่�อว่าจาก
การท้�เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจในิพ่�นิท้�เข้้ารับการอบรมิมิ้ค์วามิรู้มิากข้ึ�นิ จะนิำไปสู่จำนิวนิ
ค์ดั้ท้�ถุูกบ่งช้้�ว่าเป็นิการกระทำเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์มิากข้ึ�นิในิภัูมิิภัาค์นิ้� ไทแค์ค์มิ้บทบาทเป็นิผู่้นิำ
ในิการให้้การอบรมิประเด็ันิการค์ุม้ิค์รองเดัก็ในิโรงเรยู้นิ: “การอบรมิมิว่ตั่ถูปุระสงค์ 
เพื�อสร�างความิต่ระหนักแลัะส่งเสริมิมิาต่รการป้องกันสำหรับเด็กท่�มิ่ความิเปราะ
บาง หลัังจัากการอบรมิ เด็กบางคนมิาพบเจั�าหน�าท่�ไทแคคเพื�อรายงานเหตุ่กรณ์่
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการล่ัวงลัะเมิดิทางเพศต่่อเดก็ทางออนไลัน์ท่�เกดิ 
ข้่�นกับพวกเข้าหรือกับเพื�อนข้องพวกเข้า” เจ้าห้นิ้าท้�ไทแค์ค์กล่าว (RA1-TH-02-A) 
ทั�งนิ้� การอบรมิซึ�งจัดัข้ึ�นิโดัยูค์วามิร่วมิมิ่อกับโค์รงการฮักซึ�งเป็นิองค์์กรภัาค์ประช้า
สังค์มิ ไดั้อบรมิให้้แก่เดั็กนิักเร้ยูนิแล้วมิากกว่า 5,000 ค์นิ ในิ 13 โรงเร้ยูนิ 
นิอกจากน้ิ� ไทแค์ค์ยูงัได้ัใช้้ช่้องทางส่�อสงัค์มิออนิไลน์ิในิการประช้าสมัิพนัิธ์ ค์ำแนิะนิำ 
ในิการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตอยู่างปลอดัภััยูดั้วยู 111109 

ดั้เอสไอร่วมิมิ่อกับสถุาบันิเพ่�อการยูุติธรรมิ
แห้่งประเทศไทยู และมิูลนิิธิพัฒนิาการ
ค์ุม้ิค์รองเด็ัก พฒันิาและดัำเนินิิงานิโค์รงการ 
อบรมิ “โค์รงการลงมิ่อทำ: การต่อต้านิ 
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิธุรกิจการ
ท่องเท้�ยูว” แก่เจ้าห้นิ้าผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู 
โดัยูมิ้วัตถุุประสงค์์เพ่�อเพิ�มิค์วามิรู้ ทักษะ 
และเทค์นิิค์ท้�เก้�ยูวข้้องในิการระบุตัวผู่้เส้ยู
ห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ 
และการค์้นิห้าบุค์ค์ลท้�ต้องสงสัยูว่าค์รอบ
ค์รองส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก

ความิร่วมิมิือ
ระดับสากลั

ตามิท้�ไดั้นิำเสนิอการดัำเนิินิงานิข้องไทแค์ค์ไว้แล้วในิบทท้� 2.1 ไทแค์ค์ ทำงานิ
โดัยูตรงกับห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูประเทศสห้รัฐอเมิริกา ทั�งห้นิ่วยูส่บสวนิ
เพ่�อค์วามิมิั�นิค์งแห้่งมิาตุภัูมิิ กระทรวงค์วามิมิั�นิค์งแห้่งสห้รัฐอเมิริกา (Homeland 
Security Investigations) และสำนิักงานิสอบสวนิกลาง  (Federal Bureau of 
Investigation) นิอกจากนิ้� ผู่้แทนิไทแค์ค์ไดั้ตั�งข้้อสังเกตว่าโค์รงการอบรมิพิเศษท้�
จัดัข้ึ�นิโดัยูห้นิ่วยูงานิเห้ล่านิ้� รวมิถุึงท้�จัดัข้ึ�นิโดัยูห้นิ่วยูงานิปราบปรามิอาช้ญากรรมิ
แห้่งช้าติข้องสห้ราช้อาณาจักร (National Crime Agency-NCA) ไดั้ช้่วยูพัฒนิา
ค์วามิสามิารถุข้องท้มิงานิดั้านิการส่บสวนิ สอบสวนิ และการตอบรับการส่งต่อค์ดั้
ระห้ว่างประเทศท้�เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ เช้่นิ CyberTips ข้อง NCMEC ซึ�งเป็นิรายูงานิกรณ้ต้อง
สงสัยูว่ามิ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กบนิ
แพลตฟอร์มิออนิไลนิ์ระดัับโลก

ดั้เอสไอเป็นิพันิธมิิตรท้�ดัำเนิินิงานิอยู่างมิ้
ประสทิธภิัาพกบัห้น่ิวยูงานิผู่บ้งัคั์บใช้้กฎห้มิายู 
ต่างประเทศ ซึ�งรวมิถุึงค์ณะกรรมิการว่าดั้วยู
ยูาเสพติดัและอาช้ญากรรมิต่างช้าติ และผู่้
แทนิข้องห้นิ่วยูงานิต่างประเทศท้�ตั�งอยูู่ในิ
ประเทศไทยู นิอกจากการแลกเปล้�ยูนิข้้อมิูล
เก้�ยูวกับผู่้เดัินิทางเพ่�อล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กแล้ว กรมิสอบสวนิค์ดั้พิเศษยูังไดั้ทำงานิ
ด้ัานิค์ดัร่้วมิกบัห้น่ิวยูงานิต่างประเทศ (ดัคู์วามิ 
ร่วมิมิ่อในิระดัับสากล ข้้างล่างนิ้�) อยู่างไรก็ดั้ 
ดั้เอสไอไมิ่สามิารถุเข้้าถุึง CyberTips ข้อง 
NCMEC ไดั้โดัยูตรง

111. ดัู: ทวิตเตอร์ – ไทแค์ค์; และ เฟซบุ�ก – ไทแค์ค์ - ชุ้ดัปฏิิบัติการปราบปรามิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางอินิเทอร์เนิ็ตในิประเทศไทยู

3.2 การดำเนินงานข้องผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย

https://twitter.com/TicacThailand
https://www.facebook.com/TICAC2016/
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แนวปฏิิบัตืิท่�ด่
• ศักยภัาพ ในิข้ณะท้�เจ้าห้นิ้าท้�ไทแค์ค์และดั้เอสไอมิ้จำนิวนิจำกัดั  

แต่บุค์ลากรท้�ม้ิอยูู่เป็นิค์นิมิ้ค์วามิสามิารถุ มิ้ค์วามิรู้ค์วามิช้ำนิาญ 
ประสบการณ์ และค์ุณสมิบัติท้�เห้มิาะสมิสำห้รับการส่บสวนิสอบสวนิ
และนิำค์ดั้เข้้าสู่กระบวนิการฟ้องร้อง เจ้าห้นิ้าท้�ไดั้รับการสนิับสนิุนิ
ดั้านิการอบรมิและพัฒนิาเป็นิประจำโดัยูเข้้าร่วมิสัมิมินิากับห้นิ่วยูงานิ 
อ่�นิๆ ท้�เก้�ยูวข้้อง รวมิถุึงสมิาค์มิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูต่างประเทศ และ
ค์วามิร่วมิมิ่อในิลักษณะทวิภัาค์้ดั้วยู อนิึ�ง สำนิักงานิข้องผู่้อำนิวยูการ
บริห้ารท้�ตั�งอยูู่ท้�สำนิักงานิอัยูการสูงสุดักำลังวางแผ่นิเสนิอโค์รงการ
เพ่�อประสานิค์วามิร่วมิมิ่อข้องสองห้นิ่วยูงานิเข้้าดั้วยูกันิ เพ่�อให้้เกิดั
ประโยูช้นิ์สูงสุดัในิการประสานิงานิและใช้้ทรัพยูากร

• การประสานงานระหว่างหน่วยงานผูู้้บังคับใช้กฎหมิายแลัะองค์กร
ภัาคประชาสังคมิ เป็นิสิ�งท้�นิ่าช้่�นิช้มิ ยูกยู่อง ดัังเช้่นิการทำงานิกับ
โค์รงการฮัก – ศูนิยู์ท้�สนิับสนิุนิเดั็กซึ�งให้้บริการท้�เป็นิมิิตรกับเดั็กโดัยู
จดััอปุกรณ์เค์ร่�องอำนิวยูค์วามิสะดัวกต่างๆ รวมิถุงึให้้บรกิารค์ำแนิะนิำ 
ช้่วยูเห้ล่อ และสนัิบสนิุนิเพ่�อฟ้�นิฟูร่างกายูและจิตใจเดั็กท้�ตกเป็นิ 
ผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศ รวมิทั�งให้้การศึกษาและสร้างค์วามิตระห้นิักในิเร่�องท้�เก้�ยูวข้้อง
กับพวกเข้า ในิปี พ.ศ. 2562 ไทแค์ค์ไดั้ร่วมิมิ่อกับโค์รงการฮัก จัดัพิมิพ์
แนิวปฏิิบัติข้องเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจโดัยูมิ้เดั็กเป็นิศูนิยู์กลางในิการดัำเนิินิ
งานิเก้�ยูวกบัการแสวงห้าประโยูช้นิท์างเพศและการลว่งละเมิดิัทางเพศ
ต่อเดั็ก ซึ�งแนิวปฏิิบัตินิ้�นิำเสนิอกรอบแนิวทางปฏิิบัติท้�ดั้ในิการทำงานิ
กับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายู แนิวค์ิดัห้ลักๆ เก้�ยูวกับการค์ุ้มิค์รองเดั็กในิการให้้
บริการทางสังค์มิ นิอกจากนิ้� แนิวปฏิิบัติดัังกล่าวไดั้สนิับสนิุนิการ
จัดัห้าผู่้เช้้�ยูวช้าญท้�สามิารถุทำงานิกับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูไดั้อยู่างปลอดัภััยู 
รวมิทั�งมิ้ทำเนิ้ยูบรายูช่้�อพร้อมิดั้วยูรายูละเอ้ยูดัข้้อมิูลการติดัต่อผู่้
เช้้�ยูวช้าญดัังกล่าวสำห้รับผู่้เก้�ยูวข้้องไว้ดั้วยู สมิาช้ิกห้ลายูท่านิข้องไท
แค์ค์กล่าวว่าพวกเข้าทำงานิอยู่างใกล้ช้ิดักับกระทรวงการพัฒนิาสังค์มิ
และค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ และองค์์กรเอกช้นิห้ลายูห้นิ่วยูงานิท้�ให้้
ค์วามิช้่วยูเห้ล่อแก่เดั็กท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายู

• ความิคิดริเริ�มิในการจัดอบรมิ ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ซึ�งเป็นิผู่้แทนิจาก 
ดั้เอสไอ และสำนิักงานิอัยูการสูงสุดักล่าวว่าห้นิ่วยูงานิรัฐ – ดั้วยูการ
สนิับสนิุนิจากห้นิ่วยูงานิระดัับสากล เช้่นิ องค์์การตำรวจสากล – ไดั้
จัดัการอบรมิให้้กับเจ้าห้นิ้าท้�รัฐและพันิธมิิตรในิการปฎิบัติงานิส่บสวนิ
สอบสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์: “เรา [สำนักงานอัยการส้งสุด] จััดกิจักรรมิ 
ส่งเสริมิศักยภาพให�แก่เจั�าหน�าท่� ผู้้�บังคับใช�กฎหมิายแลัะเจั�าหน�าท่�
ต่ำรวจัระดับส้งเพื�อสร�างความิต่ระหนักเก่�ยวกับสถูานการณ์์การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็กทาง
ออนไลัน์ท่�เกิดข้่�นในพื�นท่�รับผู้ิดชอบข้องพวกเข้า” ผู่ ้แทนิจาก
สำนิักงานิอัยูการสูงสุดักล่าว “ณ์ ปัจัจัุบันน่� เราได�เริ�มิจััดกิจักรรมิ 
ส่งเสริมิศักยภาพให�แก่เจั�าหน�าท่�ทั�งสองกลัุ่มิแลั�ว โดยในระยะเริ�มิต่�นน่� 
คาดว่าจัะจััดกิจักรรมิสร�างเสริมิศักยภาพให�กับเจั�าหน�าท่�กองบังคับ 
การจัำนวน 9 แห่ง” (RA1-TH-04-A) ทั�งนิ้� เจ้าห้น้ิาท้�ผู่บั้งค์บัใช้้กฎห้มิายู 

และเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจระดัับสูงไดั้รับการอบรมิรวมิกันิแล้วจำนิวนิทั�งสิ�นิ 
510 นิายู ผู่แ้ทนิสำนิกังานิอยัูการยูงัได้ักล่าวเพิ�มิเตมิิว่าสามิารถุจดััการ 
อบรมิไดั้ค์รั�งละห้นิึ�งกลุ่มิเท่านิั�นิเนิ่�องจากข้าดังบประมิาณสนิับสนิุนิ 
โดัยูค์าดัว่าเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ไดั้รับการอบรมิไปแล้ว จะส่งต่อค์วามิรู้ท้�ไดั้รับ
ให้้แก่เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจท้�ทำงานิกับพวกเข้าต่อไป

• การจัดอบรมิให้ความิรู้แก่เด็ก ผู่้แทนิข้องไทแค์ค์และดั้เอสไอเข้้าร่วมิ
การอบรมิ การประชุ้มิ และกิจกรรมิท้�เก้�ยูวกับการต่อต้านิการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์
อยู่างสมิ�ำเสมิอทั�งในิฐานิะเป็นิผู่้เข้้ารับการอบรมิและในิฐานิะวิทยูากร 
นิั�นิห้มิายูค์วามิว่า นิอกจากดัำเนิินิงานิดั้านิการส่บสวนิสอบสวนิและ
การดัำเนิินิค์ดั้แล้ว ไทแค์ค์และดั้เอสไอยูังมิ้บทบาทในิการให้้การค์วามิ
รู้แก่เดั็กเก้�ยูวกับข้้อมิูลและการป้องกันิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ผู่้แทนิไทแค์ค์ไดั้ให้้
ข้้อมิูลว่าในิเดั่อนิพฤษภัาค์มิ พ.ศ. 2563 ไทแค์ค์ไดั้เปิดัตัวชุ้ดักิจกรรมิ
ห้ร่ออ้เว้นิท์ – ท้�เร้ยูกว่าโค์รงการดัูแลกันิ (CARE project) – เพ่�อ
สร้างค์วามิตระห้นิัก และให้้การศึกษาแก่เดั็กในิประเดั็นิเก้�ยูวกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ โดัยูไดั้ดัำเนิินิงานิโค์รงการดัูแลกันิในิ 6 โรงเร้ยูนิในิปีแรก
ข้องการดัำเนิินิงานิ “ฉันคิดว่าเราได�รับการต่อบรับท่�ด่จัากโรงเร่ยนท่�
เข้�าร่วมิโครงการ แลัะเด็กนักเร่ยนบางคนมิาพบเจั�าหน�าท่�ไทแคคท่�ให�
ความิร้�เพื�อข้อคำแนะนำเก่�ยวกับกรณ์่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็กทางออนไลัน์” เจ้าห้นิ้าท้�ไทแค์ค์
กล่าว (RA1-TH-02-A)

• แผู้นก่อตืั�งหน่วยงานเฉพาะภัายใตื้หน่วยอาชญากรรมิทางไซึ่เบอร์
ข้องสำนักงานตืำรวจแห่งชาตืิ โดัยูจะดัำเนิินิงานิต่อต้านิอาช้ญากรรมิ 
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ดั้วยู ค์าดัว่าเมิ่�อห้นิ่วยูงานินิ้�เริ�มิปฏิิบัติงานิ การ
ส่บสวนิ สอบสวนิ และกระบวนิการต่างๆ ท้�เก้�ยูวข้้องจะมิ้ค์วามิค์ล่อง
ตัวและมิ้ประสิทธิภัาพมิากข้ึ�นิ โดัยูมิ้กำห้นิดัเปิดัตัวห้นิ่วยูงานิเฉพาะนิ้�
ในิเดั่อนิตุลาค์มิ พ.ศ. 2563 แต่ในิข้ณะท้�กำลังร่างรายูงานิ Disrupting 
Harm นิ้� (เดัอ่นิสิงห้าค์มิ พ.ศ. 2564) ยูงัไม่ิมิค้์ำสั�งแต่งตั�งห้น่ิวยูงานิท้�มิ้ 
ค์วามิเช้้�ยูวช้าญเฉพาะดัังกล่าว และองค์์การตำรวจสากลยูังไมิ่ไดั้รับ
แจ้งอยู่างเป็นิทางการเก้�ยูวกบัห้น่ิวยูงานิเฉพาะดังักล่าวเช่้นิกันิ อยู่างไร 
ก็ตามิ ไดั้มิ้การประช้าสัมิพันิธ์แล้วว่าสำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติตั�งใจจะ
รับสมิัค์รเจ้าห้นิ้าท้�ท้�มิ้ประสบการณ์ในิการดัำเนิินิงานิเก้�ยูวกับกรณ้
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ ค์าดัว่าเมิ่�อห้นิ่วยูงานิเฉพาะดัังกล่าวถุูกก่อตั�งข้ึ�นิภัายูใต้กอง
บัญช้าการส่บสวนิสอบสวนิอาช้ญากรรมิทางเทค์โนิโลยู้ เจ้าห้นิ้าท้� 
ท้�ได้ัรบัมิอบห้มิายูจะดัำเนินิิงานิเก้�ยูวกบัการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศ
และ การล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ และสามิารถุมิส่้วนิ
ร่วมิในิการปฏิิบัติงานิลับ รวมิถุึงการส่บสวนิและติดัตามิตรวจสอบการ
ส่�อสารทางเวบ็ไซต์บนิแพลตฟอร์มิท้�อยููบ่นิเค์รอ่ข่้ายูเปิดัข้องอนิิเทอร์เนิต็ 
เช้่นิ แพลตฟอร์มิส่�อสังค์มิออนิไลนิ์  ตัวกลางในิการส่�อสารข้้อมิูล 
(communication media) และเค์ร่อข้่ายูนิิรนิามิ  (anonymous 
networks)  



ปฏิิบัตืิการระหว่างประเทศโดยกรมิสอบสวนคด่พิเศษ
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112. กรมิสอบสวนิค์ดั้พิเศษ (ดั้เอสไอ), กระทรวงยูุติธรรมิ (2561) ดั้เอสไอ รายูงานิประจำปี 2561

3.2 การดำเนินงานข้องผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย

ปฏิิบัตืิการอ่สเทอร์น เซึ่ฟการ์ด (Operation Eastern 
Safeguard) ข้้อมิูลท้�ห้นิ่วยูงานิปราบปรามิอาช้ญากรรมิแห้่งช้าติ
ข้องสห้ราช้อาณาจักรส่งให้้ประเทศไทยู ส่งผ่ลให้้ในิวันิท้� 2-10 
เมิษายูนิ พ.ศ. 2561 ดั้เอสไอค์้นิพบและระบุแห้ล่งเผ่ยูแพร่ส่�อการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิประเทศไทยูไดั้จำนิวนิ 13 แห้่ง และ
จากข้้อมิูล ท้�ไดั้รับเพิ�มิเติมิเก้�ยูวกับพลเมิ่องสห้รัฐอเมิริกาท้�มิ้
ประวัติอาช้ญากรรมิ ซึ�งอาศัยูอยูู่ในิประเทศไทยู ดั้เอสไอจึงร่วมิ
มิ่อกับเจ้าห้นิ้าท้�จากสำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ เจ้าห้นิ้าท้�จากกรมิ
การปกค์รอง [กระทรวงมิห้าดัไทยู] และองค์์กรเอกช้นิเพ่�อจับกุมิ
พลเมิ่อง ข้องประเทศสห้รัฐอเมิริกา ประเทศฝ่รั�งเศส และ
ประเทศสว้เดันิ

ปฏิบิตัืกิารรนัอะเวย์ (Operation Runaway) ในิเดัอ่นิพฤศจกิายูนิ 
พ.ศ. 2561 เจ้าห้นิ้าท้�จากดั้เอสไอ สำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ และ
กรมิการปกค์รอง ไดั้ร่วมิมิ่อส่บสวนิเบาะแสท้�ไดั้รับจากห้น่ิวยูงานิ
ปราบปรามิอาช้ญากรรมิแห่้งช้าตขิ้องสห้ราช้อาณาจกัร จากห้นิ่วยู
ส่บสวนิเพ่�อค์วามิมิั�นิค์งแห้่งมิาตุภัูมิิสห้รัฐอเมิริกาและสำนิักงานิ
สอบสวนิกลาง และจากสำนิักงานิตำรวจเนิเธอร์แลนิดั์ (Dutch 
National Police) จากการปฏิิบัติงานิร่วมิกันิข้องห้นิ่วยูงานิท้�
เก้�ยูวข้้องดัังกล่าว ไดั้ค์้นิพบและระบุแห้ล่งเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กไดั้ 16 แห้่ง ในิ 12 จังห้วัดัข้องประเทศไทยู

ปฏิิบัตืิการเลัพเพิร์ด (Operation Leopard) ในิเดั่อนิธันิวาค์มิ 
พ.ศ. 2561 เจ้าห้นิ้าท้�จากดั้เอสไอ จากสำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ 
และจากกรมิการปกค์รอง ร่วมิมิ่อส่บสวนิข้้อมิูลท้�ไดั้รับจากผู่้ให้้
บริการอินิเทอร์เน็ิต ซึ�งนิำไปสู่การจับกุมิผู่้ต้องสงสัยูว่ากระทำ
ค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กจำนิวนิ 8 ค์นิ 
ในิจำนิวนินิ้� 4 ค์นิเป็นิค์นิไทยูและอ้ก 4 ค์นิเป็นิค์นิต่างช้าติจาก 
สห้ราช้อาณาจักร ประเทศออสเตรเล้ยู ประเทศฝ่รั�งเศส และ
ประเทศอิตาล้112

องค์การตืำรวจสากลัเริ�มิปฏิิบัตืิการแบลั็คริสท์ (Operation 
Blackwrist) จากการติดัตามิตรวจสอบเว็บมิ่ดัซึ�งดัำเนิินิงานิเป็นิ
ประจำนิั�นิ พบว่ามิส้่�อการล่วงละเมิดิัทางเพศเด็ักช้ายู 11 ค์นิปรากฏิ 
อยูู่ โดัยูทั�งห้มิดัอายูุนิ้อยูกว่า 13 ปี ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กดัังกล่าว มิ้ต้นิทางจากเว็บไซต์ซึ�งผู่้เข้้าเว็บไซต์จะต้องสมิัค์รเป็นิ 
สมิาช้ิกเท่านิั�นิ โดัยูเว็บไซต์ดัังกล่าวมิ้สมิาช้ิกเก่อบ 63,000 ค์นิ ทั�ว
โลก 2 ปีข้องปฏิิบัติการระห้ว่างประเทศแบล็ค์ริสท์นิำไปสู่การช้่วยู
เห้ล่อเดั็ก 50 ค์นิ และจับกุมิ ดัำเนิินิค์ดั้ผู่้ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�อยูู่
ในิประเทศไทยู ออสเตรเลยู้ และสห้รัฐอเมิรกิา ทั�งนิ้� องค์์การตำรวจ 
สากลไดั้อัพโห้ลดัภัาพและวิดั้โอทั�งห้มิดัท้�ยูึดัไว้ใดั้ในิการจับกุมิไว้ในิ
ฐานิข้้อมิูลสากลเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กข้อง
องค์์การตำรวจสากล

กรมิสอบสวนิค์ดั้พิเศษ (ดั้เอสไอ) ประเทศไทยู เข้้าร่วมิปฏิิบัติการ
แบล็ค์ริสท์เมิ่�อเดั่อนิมิิถุุนิายูนิ พ.ศ. 2560 โดัยูทำงานิอยู่างใกล้ช้ิดั
กับสำนิักประสานิงานิข้ององค์์การตำรวจสากลในิกรุงเทพฯ ทั�งนิ้� 
เจ้าห้น้ิาท้�ส่บสวนิจากทั�วโลกเข้้าร่วมิในิปฏิบัิตกิารนิ้�เพ่�อค้์นิห้าเดัก็ช้ายู 
ทั�ง 11 ค์นิ รวมิถุึงผู่้ดัูแลเว็บไซต์ ทั�งนิ้� ห้นิ่วยูส่บสวนิเพ่�อค์วามิมิั�นิค์ง
แห่้งมิาตภุัมูิ ิกระทรวงค์วามิมิั�นิค์งแห่้งสห้รฐัอเมิรกิา (U.S. Homeland 
Security Investigations) ไดั้แยูกแยูะและระบุตัวตนิ ท้�อยูู่ไอพ้ข้อง
เว็บไซต์ รวมิทั�งระบุค์วามิเป็นิไปไดั้ข้องการเช้่�อมิโยูงข้้อมิูลภัายูในิ
ประเทศสห้รัฐอเมิริกา นิอกจากนิ้�กรมิอาช้ญากรรมิไซเบอร์ข้อง
ประเทศบัลแกเร้ยู (Bulgaria’s Cybercrime Department) ซึ�ง
ดัำเนิินิงานิภัายูใต้ค์ณะกรรมิการบริห้ารการต่อต้านิองค์์กร
อาช้ญากรรมิ (General Directorate Combating Organized 
Crime) โดัยูการสนิับสนิุนิข้ององค์์การตำรวจแห้่งสห้ภัาพยูุโรปห้ร่อ

ยููโรโพล (Europol) ไดั้ลบข้้อมิูลในิเค์ร่�องค์อมิพิวเตอร์ ท้�ให้้บริการท้�
เก็บเว็บไซต์ (the website’s servers) ดัังกล่าวออกไป และกรมิ
กิจการภัายูในิข้องประเทศนิิวซ้แลนิดั์ (Department of Internal 
Affairs in New Zealand ) ไดั้รวบรวมิข้้อมิูลเก้�ยูวกับผู่้ใช้้เว็บไซต์
ดัังกล่าวและแบ่งปันิให้้กับประเทศสมิาช้ิกข้ององค์์การตำรวจสากล 
ศนูิย์ูข้้อมิลูเดัก็ห้ายูและเดัก็ถุกูแสวงห้าประโยูช้น์ิแห่้งช้าตสิห้รฐัอเมิรกิา 
ห้รอ่ NCMEC (U.S. National Center for Missing and Exploited 
Children) ไดั้ตรวจสอบท้�อยูู่ อ้เมิล์และให้้ข้้อมิูลดั้านิข้่าวกรองเพิ�มิ
เติมิ สำนิักงานิตำรวจสห้พันิธ์ออสเตรเล้ยู (Australian Federal 
Police) และสำนิกังานิตำรวจรฐัเซาท์ออสเตรเลยู้ (South Australian 
Police) เข้้าร่วมิปฏิบัิตกิารเม่ิ�อท้�อยููไ่อพห้้นิึ�งช้้�ไปยูงัสถุานิท้�แห่้งห้นิึ�ง
ในิเมิ่องแอดัิเลดั [ในิรัฐเซาท์ออสเตรเล้ยู]

เจ้าห้น้ิาท้�สามิารถุระบตุวัเดัก็ผู่เ้สยู้ห้ายูค์นิแรกได้ัเมิ่�อเดัอ่นิพฤศจกิายูนิ 
พ.ศ. 2560 ซึ�งนิำไปสู่การจับกุมิผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัแต่ละรายูในิเวลา
ท้�ไล่เล้�ยูกันิในิประเทศไทยูและประเทศออสเตรเล้ยูในิอ้ก 2 เดั่อนิ
ต่อมิา ผู่้ดัูแลห้ลักข้องเว็บไซต์ดัังกล่าวอยูู่ในิประเทศไทยูและถุูกจับ
เมิ่�อเดั่อนิมิกราค์มิ พ.ศ. 2561 และอ้ก 6 เดั่อนิต่อมิาศาลไทยูไดั้
พิพากษาจำค์ุกผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเป็นิเวลา 146 ปี ในิข้้อห้าข้่มิข้่นิ
กระทำช้ำเรา ค์้ามินิุษยู์ ค์รอบค์รอง และเผ่ยูแพร่ส่�อลามิกอนิาจาร
เด็ัก นิอกจากน้ิ�ผู่้ดูัแลเว็บไซต์ดัังกล่าวอ้กค์นิห้นิึ�งอยูู่ในิประเทศ
ออสเตรเล้ยู ถูุกศาลออสเตรเล้ยูตัดัสินิ จำค์ุก 40 ปี 3 เดั่อนิ ในิ
เดั่อนิพฤษภัาค์มิ พ.ศ. 2562  ซึ�งเป็นิการตัดัสินิโทษจำค์ุกท้�มิ้ระยูะ
เวลายูาวนิานิท้�สุดัเท่าท้�เค์ยูมิ้การตัดัสินิการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับ
ค์ดั้แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กในิ
ประเทศออสเตรเล้ยู

https://www.dsi.go.th/Upload/d4c2505041f7bd19f3e29c67ec49c4ed.pdf
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ความิท้าทาย
• การทำงานซึ่�ำซึ่้อน ในิข้ณะท้�ดั้เอสไอและไทแค์ค์มิ้แนิวปฏิิบัติท้�ดั้ร่วมิ

กันิ และไดั้เข้้าร่วมิการอบรมิสัมิมินิา ท้�จัดัข้ึ�นิโดัยูสำนิักงานิอัยูการ
สูงสุดั แต่ผู่้แทนิจากทั�งสองห้นิ่วยูงานิตั�งข้้อสังเกตว่ามิ้บ่อยูค์รั�งท้�งานิ
และค์วามิรับผ่ิดัช้อบข้องพวกเข้ามิ้ลักษณะทับซ้อนิ ซึ�งก่อให้้เกิดัการ
ทำงานิท้�ซ�ำซ้อนิกันิ (RA8-TH)

• การข้าดความิร่วมิมิือระหว่างหน่วยงานท่�มิ่อำนาจหน้าท่� เป็นิค์วามิ
ท้าทายูท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูท้�ให้้สัมิภัาษณ์ทุกท่านิกล่าวถุึงมิากท้�สุดั 
เนิ่�องจากการประสานิงานิและการแบ่งปันิข้้อมิูลจำกัดัส่งผ่ลให้้เกิดั
ค์วามิล่าช้้าและพลาดัโอกาสในิการส่บสวนิสอบสวนิและดัำเนิินิค์ดั ้ 
ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์เนิ้นิว่าการท้�แต่ละห้นิ่วยูงานิมิ้ฐานิข้้อมิูลเก้�ยูวกับการ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิ 
ท้�แตกต่างกันิ เป็นิปัจจัยูท้�ทำให้้เกิดัค์วามิยูุ่งยูากในิการดัำเนิินิงานิ  
ยูกตัวอยู่างเช้่นิ ไทแค์ค์เป็นิห้นิ่วยูงานิเดั้ยูวท้�ไดั้รับมิอบห้มิายูให้้เข้้าถุึง
ข้้อมิูล CyberTips ข้อง NCMEC ไดั้โดัยูตรง นิั�นิห้มิายูค์วามิว่าดั้เอสไอ
ต้องข้อข้้อมิูล NCMEC ท้�เก้�ยูวข้้องจากสำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ 
เป็นิต้นิ (RA8-TH)

• ศักยภัาพข้องเจ้าหน้าท่�ตืำรวจในพื�นท่�: ข้ณะนิ้�เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจในิ
พ่�นิท้�ข้าดัค์วามิรู้และทักษะการส่บสวนิสอบสวนิกรณ้การแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ 
ห้ากไมิ่ไดั้รับค์วามิช้่วยูเห้ล่อจากห้นิ่วยูงานิผู่้เช้้�ยูวช้าญระดัับช้าติ ผู่้ให้้
สัมิภัาษณ์ทุกท่านิจาก ไทแค์ค์ ดั้เอสไอ และสำนิักงานิอัยูการสูงสุดั
เนิ้นิถุึงกิจกรรมิสร้างเสริมิศักยูภัาพข้องเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจท้�ปฏิิบัติงานิ
ในิระดัับพ่�นิท้� เนิ่�องจากมิ้ค์วามิสำค์ัญในิการจัดัการกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์: 
“เจั�าหน�าท่�ต่ำรวจัในพื�นท่�แนะนำให�ผู้้�ปกครองพาลั้กๆ ซึ่่�งเป็นผู้้�เส่ย
หายจัากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อ
เด็กทางออนไลัน์ มิาท่�กองบังคับการปราบปรามิการกระทำความิผู้ิด
เก่�ยวกับอาชญากรรมิทางเทคโนโลัย่ (บก ปอท) ซึ่่�งต่ั�งอย้่ท่�กรุงเทพฯ 
เนื�องจัากเจั�าหน�าท่�ต่ำรวจัในพื�นท่�ไมิ่ร้�ว่าจัะสืบสวนต่รวจัพิส้จัน์หลััก
ฐานดจิัทิลััได�อย่างไร... เจั�าหน�าท่�ต่ำรวจัในพื�นท่�อาจัร้�สก่ว่าการแสวงหา 
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็กทางออนไลัน์ 
หรือกรณ์่อาชญากรรมิทางเทคโนโลัย่มิ่ความิสำคัญน�อยกว่าคด่อื�นๆ 
เช่น คดฆ่าต่กรรมิ หรอืคด่ล่ัวงลัะเมิดิทางเพศ” (RA1-TH-04) เจ้าห้น้ิาท้� 
จากไทแค์ค์ไดั้อธิบายูถุึงค์วามิสำค์ัญข้องค์วามิร่วมิมิ่อกับเจ้าห้นิ้าท้�
ตำรวจในิพ่�นิท้�ในิการดัำเนิินิงานิดั้านิค์ดั้ว่า: “ผู้้�กระทำความิผู้ิดเพ่ยง
คนเด่ยวสามิารถูแสวงหาประโยชน์จัากเด็กได�มิากมิายครอบคลัุมิพื�นท่�
กว�างข้วาง ซึ่่�งเป็นการยากต่่อเจั�าหน�าท่�ต่ำรวจัท่�จัะต่ิดต่ามิสืบสวน 
เด็กผู้้�เส่ยหายได�ทั�งหมิด ยกต่ัวอย่างเช่น เจั�าหน�าท่�ต่ำรวจั อาจัค�นหา
แลัะระบุต่ัวเด็กผู้้�เส่ยหายได�เพ่ยงหน่�งคนเท่านั�น เนื�องจัากเจั�าหน�าท่�
ต่ำรวจัในพื�นท่�ไมิ่สามิารถูสืบสวนสอบสวนเด็กผู้้�เส่ยหายนอกพื�นท่�
ความิรับผู้ิดชอบข้องต่นได�” (RA1-TH-02-A) เนิ่�องจากจำนิวนิผู่้เส้ยู
ห้ายูมิ้ค์วามิเก้�ยูวข้้องกับระดัับข้องการรับโทษทางกฎห้มิายูข้องผู่้
กระทำค์วามิผ่ิดั การข้าดัการประสานิงานิจึงเป็นิข้้อจำกัดัอยู่างยูิ�งในิ
การดัำเนิินิงานิ ในิกรณ้ดัังกล่าว การประสานิงานิท้�มิ้ประสิทธิภัาพ

และการแลกเปล้�ยูนิข้้อมิูลระห้ว่างเจ้าห้นิ้าท้�ส่บสวนิสอบสวนิในิพ่�นิท้�
และจากส่วนิกลางจะช้่วยูให้้สามิารถุค์้นิพบและระบุตัวผู่้เส้ยูห้ายูไดั้
มิากข้ึ�นิและผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัจะไดั้รับโทษท้�เห้มิาะสมิกับอาช้ญากรรมิ
ท้�ตนิก่อ

• เครื�องมิือแลัะการสนับสนุนเฉพาะทาง: ประเทศไทยูไมิ่เช้่�อมิต่อกับ
ฐานิ ข้้อมิูลการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็กข้ององค์์การตำรวจ
สากล ทั�งนิ้� ห้ากสามิารถุเช้่�อมิต่อกับฐานิข้้อมิูลดัังกล่าวไดั้จะทำให้้เจ้า
ห้น้ิาท้�สบ่สวนิสอบสวนิท้�มิค้์วามิเช้้�ยูวช้าญในิกรณก้ารแสวงห้าประโยูช้น์ิ 
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ สามิารถุแลก
เปล้�ยูนิข้้อมิูลทางค์ดั้ไดั้ รวมิทั�งยูังเป็นิการห้ล้กเล้�ยูงการทำงานิซ�ำซ้อนิ
โดัยูเจ้าห้นิ้าท้�ส่บสวนิสามิารถุตรวจสอบฐานิข้้อมิูลไดั้ว่าภัาพท้�กำลัง
สบ่สวนิอยููนั่ิ�นิผ่า่นิการตรวจสอบจากผู่บ้งัคั์บใช้้กฎห้มิายูในิระดับัสากล
แล้วห้ร่อไมิ่ ห้ร่อมิ้ผู่้เส้ยูห้ายูท้�ยูังค์งต้องค์้นิห้าและระบุตัวห้ร่อไมิ่  

• ในิประเดั็นิท้�เก้�ยูวเนิ่�องกับประเดั็นิข้้างต้นิ ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ส่วนิห้นิึ�งให้้
ค์วามิสำค์ัญในิประเดั็นิความิท้าทายทางสุข้ภัาพจิตืข้องเจ้าห้นิ้าท้�ผู่้
ตรวจสอบส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กท้�ต้องดัูบ่อยูค์รั�ง และเป็นิ
เวลานิานิ โดัยูไมิ่มิ้บริการให้้ค์ำปรึกษา (counselling) ห้ร่อค์วามิช้่วยู
เห้ลอ่ด้ัานิสขุ้ภัาพจิตแก่เจ้าห้น้ิาท้�ผู่บ้งัค์บัใช้้กฎห้มิายูผู่ท้ำห้น้ิาท้�สบ่สวนิ 
สอบสวนิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

• ดั้เอสไอและไทแค์ค์มิ่เจ้าหน้าท่�จำนวนจำกัด จึงทำให้้ไมิ่สามิารถุ
ดัำเนิินิงานิไดั้ทุกกรณ้และไมิ่สามิารถุให้้การสนัิบสนุินิแก่เจ้าห้นิ้าท้� 
ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูในิพ่�นิท้�ไดั้อยู่างเต็มิท้�

• งบประมิาณ์สนับสนุนจากรัฐบาลัไมิ่เพ่ยงพอ เม่ิ�อค์ำนึิงถุึงค์วามิ
จำเป็นิในิการแข้่งข้ันิกับค์วามิก้าวห้นิ้าทางเทค์โนิโลยู้ เค์ร่�องมิ่อค์ัดั
กรองส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักเพ่�อช้่วยูในิการดัำเนิินิงานิ
ส่บสวนิสอบสวนิยูังค์งมิ้ราค์าสูงมิากเกินิกว่าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูจะ
จัดัห้ามิาใช้้

• ข้้อจำกัดข้องพระราชบัญญัตืิการสอบสวนคด่พิเศษ ดั้เอสไอประสบ
กับค์วามิยูากลำบากทางข้้อกฎห้มิายูในิการทำค์ดั้เก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ 
ยูกเว้นิค์ดั้ท้�มิ้ค์วามิเช้่�อมิโยูงกับการกระทำค์วามิผ่ิดัดั้านิการค์้ามินิุษยู์ 
ทั�งนิ้�เนิ่�องจากพระราช้บัญญัติดัังกล่าวซึ�งเป็นิแนิวทางการดัำเนิินิงานิ
ข้องกรมิฯ มิิไดั้กำห้นิดัให้้ค์ดั้เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์เป็นิค์ดั้อาช้ญากรรมิท้�
ต้องดัำเนิินิงานิส่บสวนิสอบสวนิพิเศษ ผู่้แทนิจากดั้เอสไอกล่าวว่า 
“คด่ค�ามินุษย์เป็นหน่�งในคด่ความิผู้ิดทางอาญาท่�กำหนดไว�ในบัญช่
ท�ายข้องพระราชบัญญัต่ิการสอบสวนคด่พิเศษ แต่่ไมิ่ได�กำหนดการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็กทาง
ออนไลัน์ไว�ด�วย ดังนั�น หากไมิ่มิ่ระเบ่ยบเป็นลัายลัักษณ์์อักษร ด่เอสไอ
จัะไมิ่มิ่อำนาจัดำเนินการสืบสวนสอบสวนพิเศษ หากมิ่กรณ์่ยกเว�นท่�
ต่�องการให�ดำเนินการสืบสวนสอบสวนพิเศษนอกเหนือจัากท่�ระบุไว�ใน
พระราชบัญญัต่ิฯ จัำเป็นต่�องข้ออนุมิัต่ิจัากคณ์ะกรรมิการฯ โดยม่ิ
นายกรัฐมินต่ร่แลัะ ดร.วิษณ์ุ เครืองามิ (ท่�ปร่กษาทางกฎหมิายข้อง
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คณ์ะรัฐมินต่ร่ - มิ่นาคมิ 2563) เป็นประธิาน113
111 ไมิ่มิ่ใครร้�ว่าเมิื�อไหร่ท่�

คณ์ะกรรมิการฯ จัะต่ัดสินใจัคำร�องข้ออนุมิัต่ิดังกลั่าว... กระบวนการ
อนุมิัติ่ใช�เวลัา” (RA1-TH-03-A) ในิกรณ้ท้�ค์ดั้มิ้ค์วามิเช่้�อมิโยูงกับ
องค์์กรอาช้ญากรรมิห้ร่อการค์้ามินิุษยู์ กระบวนิ การดัำเนิินิงานิจะ 
ตรงไปตรงมิากว่ามิาก 

• การจำแนกการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ ออกจากทางออฟไลัน์ เป็นิการยูากท้�จะ
จำแนิกการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ จากทางออฟไลนิ์ ทั�งในิแง่ค์วามิเป็นิจริงและการ
ปฎิบัติการ โดัยูเฉพาะในิการส่บสวนิสอบสวนิท้�มิ้รูปแบบการค์้ามินิุษยู์
เข้้ามิาเก้�ยูวข้้อง เนิ่�องจากองค์์ประกอบข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กนิั�นิเกิดัข้ึ�นิไดั้ทั�งทางออฟไลนิ์
และในิบางค์รั�งทางออนิไลนิ์ดั้วยู เช้่นิ การติดัต่อสร้างสัมิพันิธภัาพ 
การสร้างค์วามิไว้วางใจ และค์่อยูๆ พัฒนิาค์วามิสัมิพันิธ์ไปสู่การผ่ลิต
ส่�อการล่วงละเมิิดัต่อเดั็ก และตามิดั้วยูการเผ่ยูแพร่ส่�อดัังกล่าว

3.2.2 ท่ลัะข้ั�นตือน: เกิดอะไรข้้�นเมิื�อเด็กพบเจ้าหน้าท่�ตืำรวจ?

ครั�งแรกท่�เด็กแลัะผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็กพบกับตืำรวจ 
ห้ลังจากแจ้งเห้ตุแล้วเดั็กต้องเข้้าพบกับตำรวจดั้วยูตัวเอง ถุ้าเดั็กอายูุต�ำ
กว่า 18 ปี เดั็กต้องมิาพร้อมิกับผู่้ปกค์รองห้ร่อผู่้ดัูแลพวกเข้า “ก่อนเริ�มิ
การสืบสวนสอบสวน เราจัะต่�องร้�อายุข้องเด็ก ถู�าเด็กอายุน�อยกว่า 18 ปี 
ฉันจัะเชิญท่มิงานสหวิชาช่พ114

112 มิาร่วมิสืบสวนสอบสวนด�วย แต่่ถู�าบุคคลั
ดังกลั่าว/ผู้้�เส่ยหายอายุเกิน 18 ปี ก็จัะข้่�นอย้่กับความิร่วมิมิือข้องผู้้�เส่ย
หายเอง” (RA4-TH-03-A-justice) ในิข้ั�นิตอนินิ้� แนิวปฏิิบติัข้องสห้วชิ้าช้พ้ 
ระบุว่าเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจจะประสานิงานิกับพนิักงานิเจ้าห้นิ้าท้�เพ่�อเสริมิ
สร้างพลังให้้แก่เดั็กในิการเข้้าร่วมิกระบวนิการยูุติธรรมิ โดัยูบางองค์์กร 
มิ้นิักสังค์มิสงเค์ราะห้์และนิักจิตวิทยูาท้�รู้วิธ้ส่�อสารกับเดั็กและผู่้ปกค์รอง
ข้องเดั็กอยู่างมิ้ประสิทธิภัาพ อยู่างไรก็ตามิ มิ้การดัำเนิินิการตามิแนิว
ปฏิิบัติดัังกล่าวแค์่ในิบางพ่�นิท้�เท่านิั�นิ ซึ�งส่วนิให้ญ่จะเป็นิพ่�นิท้�ท้�ท้มิงานิ
สห้วิช้าช้้พและแนิวปฏิิบัติข้องสห้วิช้าช้้พไดั้รับการพัฒนิาดั้แล้ว ในิข้ณะ 
ท้�ท้มิงานิสห้วิช้าช้้พในิพ่�นิท้�อ่�นิๆ อาจอยูู่ในิช้่วงเริ�มิต้นิ และกลไกในิการ
ปฏิิบัติยูังไมิ่มิ้ค์วามิเข้้มิแข้็งพอ (RA4-TH)

เมิ่�อถุามิเดั็กท้�แจ้งค์วามิกับตำรวจว่าพวกเข้ารู้สึกอยู่างไรห้ลังจากท้�พบ
กับตำรวจ เดั็กเห้ล่านิ้�แสดังออกถุึงค์วามิรู้สึกท้�ห้ลากห้ลายู เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู
ค์นิห้นิึ�งรู้สึกอึดัอัดัใจและไมิ่อยูากเข้้าร่วมิจนิสิ�นิสุดักระบวนิการ[ทาง
กฎห้มิายู] เนิ่�องจากไมิ่มิ้ตำรวจห้ญิงพูดัค์ุยูกับเธอ “พวกเข้า[ทั�งหมิด] 
เป็นชาย... ฉันไมิ่อยากบอกเรื�องราวข้องฉันกับต่ำรวจัชาย เพราะว่า
ผู้้�ชายบางคนจัะด้ถู้กเราแลัะพ้ดว่าเป็นความิผู้ิดข้องพวกเรา บางท่พวก
เข้าอาจัไมิ่สามิารถูช่วยฉันได� ดังนั�นจัะด่กว่าถู�าไมิ่แจั�งความิเลัยเพราะ
เป็นการเส่ยเวลัา” (RA4-TH-04-A)

อัยูการท่านิห้นิึ�งไดั้ให้้ข้้อสังเกตว่าตำรวจช้ายูและตำรวจห้ญิงมิ้ทัศนิค์ติ

113. ท้�ปรึกษาทางกฎห้มิายูข้องค์ณะรัฐมินิตร้ - มิ้นิาค์มิ 2563

114. ท้มิงานิสห้วิช้าช้้พ มิ้บทบาทในิการประสานิงานิดั้านิการแพทยู์  ดั้านิกฎห้มิายู และบริการให้้ค์ำปรึกษา (counselling) แก่ผู่้เส้ยูห้ายูจากค์วามิรุนิแรงท้�เป็นิเดั็กและผู่้ให้ญ่ รวมิถุึงค์วามิรุนิแรงทางเพศ

115. รัฐบาลไทยู (2551) ประมิวลกฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญา, 2477 (เพิ�มิโดัยูพ.ร.บ. แก้ไข้เพิ�มิเติมิ ป.วิอาญา (ฉบับท้� 28) พ.ศ.2551), มิาตรา 133 ทวิ

ต่อผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�แตกต่างกันิ ในิมิุมิมิองข้องผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ 
ตำรวจช้ายูมิ้แนิวโนิ้มิมิากกว่าตำรวจห้ญิง ท้�จะค์ิดัว่าผู่้เส้ยูห้ายูอาจไมิ่ถุูก
ล่วงละเมิิดัห้ากเธอไมิ่ออกไปกับผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั (RA4-TH-05-A) อ้ก 
สิ�งห้นิึ�งท้�สำค์ัญค์่อการท้�เดั็กไดั้รับการบอกและอธิบายูเก้�ยูวกับกระบวนิ 
การทางกฎห้มิายู “เจั�าหน�าท่�ควรอธิิบายกระบวนการทางกฎหมิายให�
เดก็ได�รบัร้� เช่น จัะเกดิอะไรข้่�น ข้ั�นต่อนต่่อไปคอือะไร แลัะคำถูามิลักัษณ์ะ 
ไหนท่�พวกเข้าจัะถูามิ... เพื�อท่�เด็กจัะได�เข้�าใจัถู่งกระบวนการทั�งหมิด” 
(RA4-TH-05-A) ในิการสัมิภัาษณ์ ผู่้เส้ยูห้ายูค์นิห้นิึ�งกล่าวว่าพวกเข้าไมิ่
ไดั้รับการอธิบายูเก้�ยูวกับกระบวนิการอยู่างช้ัดัเจนิ: “ฉันไมิ่ได�เข้�าใจัถู่ง
กระบวนการทั�งหมิด พวกเข้าแค่บอกฉันว่าข้ั�นต่อนต่่อไปอาจัจัะเกิดข้่�น
ในศาลั” (RA4-TH-05-A-child)

ในิอ้กแง่ห้นิึ�ง มิารดัาข้องผู่้เส้ยูห้ายูค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า ห้ลังจากท้�พวกเข้า
แจ้งค์วามิกับตำรวจภัูธรภัาค์ 5 แล้ว ตำรวจเริ�มิปฏิิบัติการในิค์่นินิั�นิเลยู 
รวมิถุึงการเข้้าบัญช้้ไลนิ์ (Line) ข้องผู่้เส้ยูห้ายูและส่�อสารกับผู่้กระทำ
ค์วามิผิ่ดั “ในความิเหน็ข้องฉัน ต่ำรวจัทำงานเรว็มิาก พวกเข้าจับัผู้้�กระทำ 
ความิผิู้ดได�ภายในหน่�งเดอืนโดยประมิาณ์” (RA4-TH-02-A, B-caregiver) 
กรณ้นิ้�แสดังให้้เห้็นิถุึงประโยูช้นิ์ข้องการท้�เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจแต่ละห้นิ่วยูไดั้
รับการอบรมิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์และสามิารถุตอบสนิองต่อค์ดั้ล่วงละเมิิดัในิ
ลักษณะนิ้�ไดั้

กระบวนการสัมิภัาษณ์์
มิาตืรการท่�เป็นมิิตืรกับเด็ก: ข้้อมิูลท้�ไดั้จากการสัมิภัาษณ์ผู่้แทนิห้นิ่วยู
งานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูบ่งช้้�ว่าการส่บสวนิสอบสวนิและแนิวปฏิิบัติท้�เป็นิ
มิิตรกับเดั็กในิการระบุตัวผู่้เส้ยูห้ายูโดัยูมิ้เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูเป็นิศูนิยู์กลางนิั�นิ 
เป็นิกระบวนิการมิาตรฐานิท้�มิ้การบันิทึกเป็นิลายูลักษณ์อักษร และนิำไป
ใช้้ระห้ว่างการส่บสวนิสอบสวนิ อยู่างไรก็ดั้ การอบรมิอยู่างต่อเนิ่�องในิ
ประเดั็นินิ้�ยูังมิ้ค์วามิจำเป็นิอยูู่ เนิ่�องจากห้นิึ�งในิเดั็กท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจาก
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ไดั้สะท้อนิว่า ตำรวจไมิ่ไดั้ใช้้วิธ้การสอบถุามิปากค์ำท้�เป็นิมิิตร
กับเดั็กเสมิอไป ทั�งนิ้� ประมิวลกฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญาระบุว่า 
กรณ้การกระทำค์วามิผิ่ดัทางเพศภัายูใต้กฎห้มิายูอาญาไทยูห้รอ่กฎห้มิายู 
อ่�นิๆ นิั�นิ ห้ากผู่เ้สยู้ห้ายูเป็นิเดัก็และห้ากผู่เ้สยู้ห้ายูร้องข้อ การถุามิปากค์ำ 
ผู่้เส้ยูห้ายูนิั�นิ ให้้พนิักงานิสอบสวนิแยูกกระทำเป็นิส่วนิสัดัในิสถุานิท้�ท้�
เห้มิาะสมิสำห้รับเดั็ก และให้้มิ้นิักจิตวิทยูา ห้ร่อนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ 
บุค์ค์ลท้�เดั็กร้องข้อ และพนิักงานิอัยูการร่วมิอยูู่ดั้วยูในิการถุามิปากค์ำ
เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูดัังกล่าว115

113

 อยู่างไรก็ตามิ เดั็กค์นิห้นิึ�งให้้สัมิภัาษณ์ว่าตนิไมิ่
ไดั้ถุูกสัมิภัาษณ์ในิสถุานิท้�ท้�เห้มิาะสมิและไมิ่มิ้นิักจิตวิทยูา ห้ร่อนิักสังค์มิ 
สงเค์ราะห้์ร่วมิอยูู่ดั้วยูในิการสอบถุามิปากค์ำ “การสอบถูามิเกิดข้่�นใน
สถูาน่ต่ำรวจัต่รงโต่�ะรับแจั�งความิ มิ่คนอย้่บริเวณ์นั�นประมิาณ์ 10 คน 
[รวมิทั�ง]ต่ำรวจัชาย 2 นายแลัะเพื�อนข้องฉัน 5 คน” (RA-TH-01-A)  
เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูค์นิเดัิมิให้้ข้้อมิูลเพิ�มิเติมิว่าค์ำถุามิท้�ถุามินิั�นิเป็นิค์ำถุามิท้�

3.2 การดำเนินงานข้องผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93536&p_country=THA&p_count=441&p_classification=01.04&p_classcount=17
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ช้ัดัเจนิแต่นิ�ำเส้ยูงข้องเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจไมิ่เป็นิมิิตร: “ในต่อนนั�น ฉันเกือบ
หมิดสต่ิ แลัะฉันร้�ส่กหดห้่ใจั ทุกข้์ใจั ฉันไมิ่ต่�องการพ้ดอะไรมิาก มิ่เจั�า
หน�าท่� ต่ำรวจัอย้่สองคน คนหน่�งใจัด่ แลัะอ่กคนหน่�งค่อนข้�างดุ เข้าต่บ
โต่�ะแลัะต่ะโกนใส่ฉันว่า ‘มิ่ง พ้ดให�ร้�เรื�อง!’ เข้าไมิ่สามิารถูเข้�าใจัสิ�งท่�ฉัน
พ้ด เข้าพ้ดว่าเรารบกวนเวลัาทำงานข้องพวกเข้า” 

จากประสบการณ์ข้องเดั็กบางค์นิท้�ให้้สัมิภัาษณ์บ่งบอกว่าเมิ่�อมิ้การใช้้
มิาตรการท้�เป็นิมิิตรกับเดั็ก จะทำให้้เกิดัผ่ลลัพธ์ในิทางบวกต่อเดั็กผู่้เส้ยู
ห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ และเดั็กๆ เองก็รู้สึกข้อบค์ุณ: เดั็กค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า 
“ฉันคิดว่าคำถูามิท่�ถูามินั�นเป็นคำถูามิท่�ชัดเจันแลัะไมิ่ยากท่�จัะต่อบ ใน
ระหว่างการสัมิภาษณ์์ พวกเข้าถูามิฉันด�วยว่าฉันต่�องการให�แมิ่ข้องฉัน 
มิานั�งอย้่กับฉันไหมิ หรือว่าฉันอยากให�แมิ่นั�งอย้่อ่กห�องหน่�ง หลัังจัากให�
ปากคำแลั�ว พวกเข้าบอกเราว่าพวกเข้าอาจัข้อนัดพบอ่ก 2-3 ครั�ง แลัะ
ถูามิแมิ่ฉันว่าจัะสะดวกไหมิ... ฉันชอบวิธิ่ท่�ต่ำรวจัทำงานด�วยกันซึ่่�งทำให�
ฉันร้�ส่กว่าพวกเข้าสามิารถูคุ�มิครองฉันได� ฉันร้�ส่กปลัอดภัยแลัะโลั่งใจั” 
(RA4-TH-02-A, B) เดั็กอ้กค์นิกล่าวว่าการถุามิปากค์ำเกิดัข้ึ�นิในิห้้องท้�มิ้
ค์วามิเป็นิส่วนิตัว ซึ�งทำให้้เธอรูสึ้กสะดัวกใจท้�จะบอกเล่าถุงึประสบการณ์ 
ท้�เกิดัข้ึ�นิกับเธอ

การตืำหนผิูู้เ้สย่หาย: จากการให้้ปากค์ำข้องเด็ักผู่เ้สยู้ห้ายูจากการแสวงห้า 
ประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ จำนิวนิ  
6 ค์นิท้�เข้้ารับการสอบสวนิสะท้อนิให้้เห้็นิถุึงค์วามิเช้่�อทั�วไปในิห้มิู่เจ้า
ห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูและประช้าช้นิว่า เดั็กเป็นิผู่้รับผ่ิดัช้อบต่อการ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศทางออนิไลน์ิ ท้�พวก
เข้าประสบ และพวกเข้าไมิ่ค์วรถุูกมิองว่าเป็นิผู่้เส้ยูห้ายู เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูค์นิ
ห้นิึ�งเล่าว่าเจ้าห้นิ้าท้�ตำห้นิิเธอซึ�งเป็นิผู่้เส้ยูห้ายูอยู่างไร: “ต่ำรวจัพ้ดว่า
มิันมิืดแลั�ว แลัะ[ถูามิว่า]ทำไมิพวกเราจั่งไมิ่อย้่บ�าน ฉันอธิิบายให�พวกเข้า
ฟังว่าเกิดอะไรข้่�น หลัังจัากนั�นพวกเข้าพ้ดว่า “ทำไมิเธิอถู่งออกนอกบ�าน
ในต่อนกลัางคืน? ด้เหมิือนว่าพวกเข้าต่�องการต่ำหนิฉันเก่�ยวกับสิ�งท่�เกิด
ข่้�น[กบัฉนั]” (RA4-TH-01-A) ผู่แ้ทนิจากองค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิซึ�งทำงานิ 
กับผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิกล่าวว่า การตำห้นิิผู่เ้สยู้ห้ายูเป็นิทศันิค์ตทิ้�พบเห้น็ิ 
โดัยูทั�วไปในิกลุ่มิเจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู และไดั้แนิะนิำว่าการ
เปล้�ยูนิแปลงกระบวนิการส่บสวนิสอบสวนิอาจช้่วยูปรับการเข้้าถุึงและ
วธิพ้ดูัค์ยุูกับเด็ักผู้่เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิท์างเพศและการลว่ง
ละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ข้องเจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู: “ถู�าเจั�า
หน�าท่�ได�มิ่โอกาสเห็นสถูานการณ์์จัริงๆ ข้องเด็ก อาจัช่วยให�พวกเข้า
เปลั่�ยนแปลังทัศนคต่ิแลัะมิุมิมิองท่�มิ่ต่่อเด็กเหลั่าน่�” (RA4-TH-01-A)

116. มิาตรา 73 ในิประมิวลกฎห้มิายูอาญา กำห้นิดัไว้ว่า “เดั็กอายูุยูังไมิ่เกินิสิบปีกระทําการอันิกฎห้มิายูบัญญัติเป็นิค์วามิผ่ิดั เดั็กนิั�นิไมิ่ต้องรับโทษ”

117. บทบาทและค์วามิรับผ่ิดัช้อบพนิักงานิสอบสวนิห้ญิงกำห้นิดัไว้ในิค์ำสั�งสำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ เลข้ท้� 514/2537

โอกาสในการเลัือกเจ้าหน้าท่�ตืำรวจ: ในิการสัมิภัาษณ์เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู 
จากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์นิั�นิ เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูทั�งห้มิดัเป็นิห้ญิง และเดั็กทุกค์นิมิ้ค์วามิ
เช้่�อมิั�นิในิค์วามิค์ิดัข้องพวกเข้าเก้�ยูวกับค์วามิสำค์ัญข้องการมิ้ตำรวจห้ญิง 
เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า: “ระหว่างการสอบสวน ฉันร้�ส่กอ่ดอัดใจั
นิดหน่อย แลัะฉันถูามิต่ัวเองว่าทำไมิถู่งต่�องเป็น[ต่ำรวจั]ชาย ไมิ่ใช่ต่ำรวจั
หญิง ฉันไมิ่ร้�ว่าเราสามิารถูเลัือกต่ำรวจัหญิงให�ทำหน�าท่�สอบสวนได� ฉัน
ไมิ่ร้�เลัย... เมิื�อฉันต่�องเลั่าว่าฉันถู้กลั่วงลัะเมิิดโดยผู้้�ชาย[อย่างไร]ให�แก่
ต่ำรวจัซึ่่�งก็เป็นผู้้�ชายฟัง มิันก็เหมิือนกับว่าฉันกำลัังซึ่�ำเต่ิมิความิบอบช�ำ
ทางจัิต่ใจัข้องต่ัวเองแลัะฉันร้�ส่กแย่เก่�ยวกับเรื�องน่� ถู�าเป็นต่ำรวจัหญิง 
ฉันร้�ส่กว่าฉันสามิารถูเชื�อใจัต่ำรวจัหญิง เหมิือนกับแมิ่ข้องฉันท่�จัะรับ 
ฟังฉัน” (RA4-TH-06-A, B)

ถุงึแม้ิว่าไม่ิได้ัระบไุว้ในิกฎห้มิายู สำนิกังานิตำรวจแห่้งช้าตไิด้ัออกนิโยูบายู 
กำห้นิดัให้้พนิักงานิสอบสวนิห้ญิงเป็นิผู่้รับผ่ิดัช้อบในิการสอบสวนิกรณ้
ทางเพศ รวมิถุึงกรณ้ท้�เป็นิค์วามิผ่ิดัภัายูใต้พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองผู่้ถุูก
กระทำดั้วยูค์วามิรุนิแรงในิค์รอบค์รัวและพระราช้บัญญัติป้องกันิและ
ปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์ นิอกจากนิ้� พนิักงานิสอบสวนิห้ญิงยูังเป็นิ 
ผู่้ดัูแลค์ดั้ท้�เดั็กอายูุต�ำกว่า 10 ปี กระทำค์วามิผ่ิดัท้�มิ้ลักษณะค์วามิผ่ิดั
ทางอาญาดั้วยู116,117

114115 เดั็กท้�ให้้สัมิภัาษณ์ในิงานิวิจัยูนิ้�ยู่นิยูันิว่าเจ้าห้นิ้าท้�
ตำรวจห้ญิงมิ้บทบาทสำค์ัญในิการให้้การสนิับสนิุนิและปลอบประโลมิ 
ผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิข้ั�นิตอนิการส่บสวนิสอบสวนิ อยู่างไรก็ตามิ 
จากการท้�เดั็กไดั้สะท้อนิให้้เห้็นิถุึงประสบการณ์ข้องตนิเอง พบว่าจำนิวนิ
เจ้าห้น้ิาท้�ตำรวจห้ญงิท้�เก้�ยูวข้้องกบัการสบ่สวนิสอบสวนิกรณก้ารแสวงห้า 
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ยูังค์งมิ้
อยูู่อยู่างจำกัดั

เมิ่�อถุามิเดั็กถุึงปัจจัยูท้�จะช้่วยูให้้กระบวนิการนิ้�ง่ายูข้ึ�นิสำห้รับพวกเข้า 
พวกเข้าไดั้พูดัถุึงประเดั็นิดั้านิค์วามิเป็นิส่วนิตัวและภัาษาท้�เป็นิมิิตรต่อ
เดั็ก เดั็กค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า “ฉันคิดว่าควรมิ่สถูานท่�ท่�มิ่ความิเป็นส่วนต่ัวใน
ระหว่างการสอบสวน แลัะควรมิ่บุคคลั ณ์ ท่�นั�นเพ่ยงสองคนเท่านั�น เช่น 
ต่ัวฉันเองแลัะเจั�าหน�าท่� เป็นต่�น แลัะในการพ้ดคุย ควรใช�ภาษาท่�เข้�าใจั
ง่าย” (RA-TH-01-A) เดั็กอ้กค์นิห้นิึ�งไดั้เนิ้นิยู�ำถุึงค์วามิสำค์ัญในิการจำกัดั 
จำนิวนิค์รั�งท้�ผู่้เส้ยูห้ายูต้องบอกเล่าถุึงประสบการณ์[ท้�ถุูกล่วงละเมิิดั]: 
“พวกเราไมิ่ควรต่�องเลั่าเหตุ่การณ์์ [การถู้กลั่วงลัะเมิิด]หลัายครั�ง ซึ่่�ง
แต่่ลัะครั�งก็เหมิือนเป็นการซึ่�ำเต่ิมิความิบอบช�ำทางใจัข้องพวกเราเอง 
ทุกวันน่�ฉันยังคงร�องไห�เมิื�อน่กถู่งเหตุ่การณ์์ท่�เกิดข้่�น” (RA4-TH-04-A)
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เนื�องจาก Disrupting Harm ประสบกับความิยากลัำบากในการระบุตืัวเด็ก[ผูู้้เส่ยหาย]ท่�แจ้งความิกรณ์่ถูึกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์อย่างเป็นทางการ แลัะเข้้าสู่กระบวนการยุตืิธ์รรมิ  
(ดูบทท่� 2.5 อุปสรรคข้องการแจ้งเหตืุ) ดังนั�น รายลัะเอ่ยดในสิ�งท่�เด็กอาจจะประสบเมิื�อพบกับผูู้้เช่�ยวชาญทางกฎหมิาย
เป็นครั�งแรกจ้งค่อนข้้างจำกัด โดยอยู่บนพื�นฐานข้องการสัมิภัาษณ์์เด็ก[ผูู้้เส่ยหาย] 6 คน พร้อมิด้วยผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลั 
พวกเข้า แลัะผูู้้เก่�ยวข้้องในกระบวนการยุตืิธ์รรมิจำนวน 11 คน แมิ้ว่าข้้อมิูลัท่�ได้อาจไมิ่สามิารถึเป็นตืัวแทนข้องสิ�งท่�เกิด
ข้้�นในภัาพรวมิ แตื่ก็ให้ข้้อมิูลัเชิงลั้กเก่�ยวกับสิ�งท่�เด็กอาจประสบหากพวกเข้าตืัดสินใจเข้้าสู่กระบวนการทางศาลัเพื�อรับ
ความิยุตืิธ์รรมิในคด่อาชญากรรมิการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ใน
ประเทศไทย

3.3.1 กระบวนการพิจารณ์าคด่

ประสบการณ์์ข้องเด็กในศาลั
จากการสัมิภัาษณ์เดั็ก 6 ค์นิในิค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�พวกเข้าเป็นิผู่้เส้ยูห้ายู และ
เข้้าสู่กระบวนิการพิจารณาค์ดั้ พบว่าประสบการณ์โดัยูทั�วไปข้องเดั็กท้�มิ้
ต่อเจ้าห้นิ้าท้�ในิระห้ว่างกระบวนิการยูุติธรรมินิั�นิเป็นิประสบการณ์ท้�ดั้ 
และเจ้าห้นิ้าท้�ท้�พวกเข้าพบก็เป็นิผู่้เช้้�ยูวช้าญและปฏิิบัติ[ต่อพวกเข้า]ดั้ 
เดั็กค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า “ฉันคิดว่าเจั�าหน�าท่�ทั�งหมิดด่[กับฉัน] ฉันไมิ่เห็นว่ามิ่
ใครท่�ไมิ่เป็นมิิต่รกับฉันเลัย พวกเข้าทำงานในหน�าท่�อย่างด่ท่�สุดเวลัาท่�
พวกเข้าอย้่กับฉัน” (RA4-TH-06-A, B) นิอกจากนิ้� ในิข้ณะท้�เดั็กบางค์นิ
รวมิทั�งผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลกล่าวว่าพวกเข้าไดั้รับการบอกกล่าวให้้ทราบ
ถุึงกระบวนิการทางกฎห้มิายูเป็นิอยู่างดั้ เดั็กค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า เธอไมิ่รู้เลยู
ว่าจะพบกับอะไรบ้าง ไมิ่มิ้อะไรท้�ช้ัดัเจนิเลยู: “ในต่อนนั�น ฉันไมิ่ร้�เลัยว่า
กระบวนการในศาลั[จัะ]เป็นอย่างไร ฉันจัะต่�องพบกับผู้้�กระทำความิผู้ิด
ไหมิ? พวกเข้าจัะถูามิคำถูามิฉันไหมิ?” (RA4-TH-06-A, B)

ในิการสัมิภัาษณ์เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์นิั�นิ กรณ้ข้องเดั็ก 3 ค์นิในิ 6 
ค์นิไดั้รับการตัดัสินิโดัยูท้�เดั็กไมิ่ต้องไปท้�ศาลเลยู สำห้รับเดั็กท้�ต้องไปท้�
ศาลนิั�นิ ค์ำถุามิท้�ถุามิเดั็กเป็นิค์ำถุามิท้�สั�นิมิาก เดั็กค์นิห้นิึ�งกล่าวว่าเธอ
แค์่ต้องตอบว่า “ใช้่” ห้ร่อ “ไมิ่ใช้่” ต่อผู่้พิพากษา เดั็กอ้กค์นิห้นิึ�งกล่าว
ว่าค์ำถุามิท้�ศาลถุามินิั�นิ เป็นิค์ำถุามิท้�มิ้ลักษณะเป็นิข้้อเท็จจริงและตรงไป
ตรงมิา เช้่นิ “บุค์ค์ลนิ้�ทำสิ�งนิ้�ใช้่ไห้มิ?”

ในิจำนิวนิเดั็ก 3 ค์นิท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ และต้องเข้้าร่วมิฟัง
การพิจารณาค์ดั้นิั�นิ เดั็กค์นิห้นิึ�งให้้สัมิภัาษณ์ว่า เธอไดั้รับค์ำแนิะนิำให้้
พบกับนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์เพ่�อเตร้ยูมิตัวก่อนิเข้้าร่วมิการพิจารณาค์ดั้ในิ
ศาล ซึ�งเดัก็อธบิายูข้ั�นิตอนินิ้�ว่ามิป้ระโยูช้น์ิอยู่างมิาก: “นักสงัคมิสงเคราะห์ 
บอกฉันว่าฉันอาจัต่�องพ้ดเก่�ยวกับสิ�งท่�เกิดข้่�นกับฉันเพราะพวกเข้าซึ่ัก
ถูามิผู้้�กระทำความิผู้ิด แลัะพวกเข้าก็ต่�องการซึ่ักถูามิฉันด�วยเพื�อพิส้จัน์ว่า
ข้�อมิ้ลัท่�ได�รับเป็นความิจัริงแลัะต่รงกัน เพื�อดำเนินการพิจัารณ์าคด่ เธิอ
แนะนำให�ฉันเลั่าสิ�งท่�เกิดข้่�นแลัะให�บอกความิจัริง เธิอแนะนำคำท่�ฉัน
ควรใช�ในห�องพิจัารณ์าคด่ด�วย สิ�งน่�ทำให�ฉันร้�ส่กมิั�นใจัมิากข้่�นแลัะผู้่อน
คลัายหลัังจัากท่�เข้�าส้่กระบวนการพิจัารณ์าคด่ ฉันถู่งร้�ว่ามิันไมิ่ได�น่ากลััว
อย่างท่�ฉันคิด” (RA-TH-01-A) 

ทนิายูค์วามิท่านิห้นิึ�งท้�ให้้สัมิภัาษณ์อธิบายูว่าเธอและเพ่�อนิร่วมิงานิข้อง
เธอไดั้ฝ่ึกซ้อมิกับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูก่อนิท้�จะเข้้าสู่กระบวนิการพิจารณาค์ดั้ 
ซึ�งช้่วยูให้้เด็ักจัดัระบบค์วามิคิ์ดัและเตร้ยูมิตัวสำห้รับตอบค์ำถุามิ 
(RA4-TH-09-A) เดั็ก 2 ค์นิในิจำนิวนิเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์กล่าว
ว่า การท้�อัยูการและ/ห้ร่อนัิกสังค์มิสงเค์ราะห้์เป็นิเพศห้ญิงในิค์ดั้ข้อง
พวกเข้านัิ�นิ ช้่วยูทำให้้พวกเข้ารู้สึกผ่่อนิค์ลายูระห้ว่างกระบวนิการ
พิจารณาค์ดั้ เดั็กห้นิึ�งค์นิในิจำนิวนิสองค์นิดัังกล่าว กล่าวว่า “จัะเป็นการ
ด่มิากถู�าเจั�าหน�าท่�เป็นผู้้�หญิง พวกเข้าจัะเข้�าใจัเราได�มิากกว่าเพราะเรา
เป็นผู้้�หญิงเหมิือนกัน แลัะฉันเองก็จัะบอกรายลัะเอ่ยดได�มิากข้่�น” 
(RA4-TH-04-A)

ประสบการณ์ท้�ยูากลำบาก[สำห้รับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายู]ในิกระบวนิการ
พิจารณาค์ดั้ ค์่อ

• การเผู้ชิญหน้ากับผูู้้กระทำความิผู้ิดในศาลั ผู่้เส้ยูห้ายูทั�ง 3 ค์นิท้�ต้อง
เข้้าร่วมิการพิจารณาค์ดั้กล่าวว่า พวกเข้าต้องเผ่ช้ิญห้นิ้ากับผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัข้ณะท้�อยูู่ในิศาล ซึ�งเป็นิประสบการณ์ท้�เป็นิค์วามิช้อกช้�ำทาง
ใจอยู่างมิากสำห้รับผู่้เส้ยูห้ายูทั�ง 3 ค์นิ ดัังเช้่นิเด็ักค์นิห้นึิ�งกล่าวว่า 
“ฉันร้�ส่กกังวลัมิากเพราะผู้้�กระทำความิผู้ิดเหลั่านั�นนั�งอย้่ข้�างหลัังฉัน 
แลัะฉันอย้่ต่รงกลัางข้องห�องพิจัารณ์าคด่ พวกเข้าจั�องมิองฉัน ฉันร้�ส่ก
กดดัน ฉันกลััวพวกเข้า ฉันกลััวผู้้�กระทำความิผู้ิดเหลั่านั�นเพราะพวก
เข้าสามิารถูได�ยินในสิ�งท่�ฉันพ้ด ฉันกลััวว่าพวกเข้าจัะเกลั่ยดสิ�งท่�ได�ยิน 
ฉันกลััวว่าพวกเข้าจัะเกลั่ยดฉัน แลัะวันหน่�ง... พวกเข้าจัะแก�แค�น
เพราะฉันทำลัายอนาคต่ข้องพวกเข้า” เดั็กไดั้กล่าวต่ออ้กว่า “เราไมิ่
ควรพบเจัอผู้้�กระทำความิผู้ิดเวลัาท่�เราไป[ท่�ศาลั]ควรมิ่ฉากกั�นหรือมิ่
บางอย่างท่�แยกเรา[ออกจัากกัน]” (RA4-TH-01-A-child)

[ข้้อมิูลจาก]การสัมิภัาษณ์แสดังให้้เห้็นิว่ายูังค์งมิ้การปฏิิบัติท้�แตกต่างกันิ
ในิการตัดัสินิใจว่าเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์จำเป็นิต้องปรากฏิตัวในิ
ศาลห้ร่อไมิ่ ดัังเช้่นิเดั็กค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า: “พวกเข้าบอกว่าพวกเข้าไมิ่
ต่�องการให�ฉันพบกับผู้้�กระทำความิผู้ิด” (RA4-TH-02-A, B-child) ทั�งนิ้� 
ประมิวลกฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญาไมิ่มิ้มิาตราเฉพาะท้�ให้้ค์วามิ
ช้ัดัเจนิว่าเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูค์วรเข้้าร่วมิฟังการพิจารณาค์ดั้ห้ร่อไมิ่ ห้ลักการ
ข้องประมิวลกฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญาค์่อห้ลักประโยูช้นิ์สูงสุดั
ข้องเดั็ก ซึ�งนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ไดั้ให้้ข้้อมิูลว่าห้ากมิ้ห้ลักฐานิเพ้ยูงพอและ

3.3 การเข้้าถึ้งระบบยุตืิธ์รรมิแลัะกระบวนการเย่ยวยา
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ในิรายูงานิข้องอัยูการมิ้ค์ำรับสารภัาพข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัอยูู่ดั้วยู  ผู่้
พพิากษาสามิารถุพิจารณาค์ดัแ้ละตัดัสนิิลงโทษผู่ก้ระทำค์วามิผิ่ดัได้ัโดัยูท้�
เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูไมิ่ต้องเข้้าร่วมิการพิจารณาค์ดั้ดั้วยู ทั�งนิ้� การดัำเนิินิการดััง
กล่าวเป็นิสิ�งดั้สำห้รับเดั็กโดัยูอยูู่บนิพ่�นิฐานิห้ลักประโยูช้นิ์สูงสุดัสำห้รับ
เดั็ก นิั�นิค์่อพวกเข้าไมิ่ต้องเผ่ชิ้ญกับบรรยูากาศท้�เป็นิทางการและ
เค์ร่งเค์ร้ยูดัในิศาล และไมิ่ต้องบอกเล่าสิ�งท้�เกิดัข้ึ�นิกับพวกเข้าซ�ำอ้กค์รั�ง 
ห้ร่อไมิ่ต้องเผ่ช้ิญห้นิ้ากับผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั

• ภัาษาท่�ใช้ อ้กประเดั็นิห้นิึ�งท้�สำค์ัญค์่อการส่�อสารข้องอัยูการและผู่้
พิพากษากับเดั็ก เดั็กบางค์นิไมิ่รู้สึกว่ามิ้ปัญห้าในิเร่�องนิ้� เดั็กค์นิห้นิึ�ง
กล่าวว่า “การสื�อสารเข้�าใจัง่าย แลัะชัดเจัน พวกเข้าไมิ่ได�เร่งให�ฉันพ้ด 
พวกเข้าอนุญาต่ให�ฉันพ้ดช�าๆ แลัะค่อยๆ พ้ด... พวกเข้าใช�ภาษาปกต่ิ
ท่�พวกเราใช� ดังนั�นฉันเข้�าใจั” (RA4-TH-05-A) แต่เดั็กอ้กค์นิห้นึิ�ง
กล่าวว่าภัาษาท้�ใช้้นิั�นิเข้้าใจยูาก แสดังให้้เห้็นิว่ายัูงค์งมิ้สิ�งท้�ค์วร
ปรับปรุง “ในต่อนนั�นฉันไมิ่เข้�าใจัมิากเท่าไหร่ พวกเข้าไมิ่ได�ใช�ภาษาท่�
เข้�าใจัได�ง่าย” (RA-TH-01-A) อัยูการท่านิห้นิึ�งแนิะนิำว่าการส่�อสารท้�
เห้มิาะสมิกับเดั็กตลอดักระบวนิการทางดั้านิกฎห้มิายูจะเป็นิการสร้าง
ค์วามิไว้วางใจ[กับเดั็ก]และส่งผ่ลให้้กระบวนิการทางกฎห้มิายูเป็นิไป
อยู่างมิ้ประสิทธิภัาพมิากข้ึ�นิ (RA4-TH-05-A)

• การท่�ตื้องพูดถึ้งความิเจ็บปวดทุกข้์ทรมิานใจซึ่�ำๆ ประเดั็นิท้�เป็นิ 
การตอกยู�ำค์วามิบอบช้�ำทางจิตใจค์่อการท้�เดั็กต้องให้้การเก้�ยูวกับการ
ถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์และการล่วงละเมิิดัท้�เกิดัข้ึ�นิซ�ำๆ ห้ลายูค์รั�ง เดั็ก
ผู่้เส้ยูห้ายูค์นิห้นิึ�ง (RA4-TH-02-A, B) กล่าวว่ารู้สึกอึดัอัดัใจท้�ต้องเล่า
ถุึงเร่�องราวท้�เกิดัข้ึ�นิกับเธอประมิาณ 5 ค์รั�งกับเจ้าห้นิ้าท้�จากห้นิ่วยู
งานิท้�ต่างกันิและในิโอกาสท้�แตกต่างกันิ ห้ลักการข้องประมิวล
กฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญาระบุไว้ว่า ห้้ามิมิิให้้ถุามิเดั็กซ�ำซ้อนิ
ห้ลายูค์รั�งโดัยูไมิ่มิ้เห้ตุอันิสมิค์วร118

116 ทั�งนิ้� พนิักงานิสอบสวนิจะจัดัให้้มิ้
การบันิทึกภัาพและเส้ยูงการสอบถุามิปากค์ำดัังกล่าวซึ�งสามิารถุนิำ
ออกถุ่ายูทอดัไดั้อยู่างต่อเนิ่�องไว้เป็นิพยูานิ119

117 ทั�งนิ้� เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจาก
การถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์ท้�ให้้สัมิภัาษณ์ มิ้เดั็กเพ้ยูง 1 ค์นิเท่านิั�นิท้�กล่าวถุึงการ
บันิทึกวิดั้โอในิระห้ว่างการสอบสวนิ

118. รัฐบาลไทยู (2551) ประมิวลกฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญา, 2477 (เพิ�มิโดัยู พ.ร.บ. แก้ไข้เพิ�มิเติมิ ป.วิอาญา (ฉบับท้� 28) พ.ศ. 2551), มิาตรา 133 ทวิ

119. รัฐบาลไทยู (2551) ประมิวลกฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญา, 2477 (เพิ�มิโดัยู พ.ร.บ. แก้ไข้เพิ�มิเติมิ ป.วิอาญา (ฉบับท้� 28) พ.ศ. 2551), มิาตรา 133 ทวิ

ระยะเวลัาข้องกระบวนการพิจารณ์าคด่แลัะการตืัดสินคด่
เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ทั�ง 6 ค์นิท้�ให้้สัมิภัาษณ์กล่าวว่า ผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัถุูกจับและถุูกดัำเนิินิค์ดั้ในิช้่วงระยูะเวลาอันิสั�นิ ศาลตัดัสินิจำค์ุก
ผู่ก้ระทำค์วามิผ่ดิัภัายูในิระยูะเวลาไม่ิก้�เดัอ่นิห้รอ่ไม่ิเกินิห้นิึ�งปี เดัก็ 4 ค์นิ 
จากเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถูุกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ทั�ง 6 ค์นิท้�ให้้สัมิภัาษณ์ไดั้รับทราบ 
เก้�ยูวกบัการพพิากษาลงโทษ ในิบางกรณเ้ดัก็ไม่ิได้ัรบัการบอกเล่าเก้�ยูวกบั 
การตัดัสินิข้องศาล โดัยูเฉพาะกรณ้ท้�เดั็กไมิ่ไดั้ร่วมิฟังการพิจารณาค์ดั้ในิ
ศาลดั้วยูตนิเอง “ฉันไมิ่ร้�ว่าเกิดอะไรข้่�น ไมิ่มิ่ใครบอกอะไรฉันว่าผู้้�ชายคน
น่�ได�รับการตั่ดสินประหารช่วิต่ หรือจัำคุก หรือเส่ยค่าปรับ” เด็ักผู่ ้
เส้ยูห้ายูค์นิห้นิึ�งกล่าว (RA4-TH-06-A, B) ในิกรณ้ห้นิึ�ง (RA4-TH-03-A) 
ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัถุูกตัดัสินิจำค์ุกเป็นิเวลา 27 ปี แต่ไดั้รับการลดัโทษ 
จำค์ุกเห้ล่อค์รึ�งห้นิึ�งเนิ่�องจากเข้ารับสารภัาพ ในิอ้กกรณ้ห้นิึ�ง (RA4-TH-
04-A) ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั 3 ค์นิถุูกตัดัสินิจำค์ุกเป็นิเวลา 11 ปี ค์รึ�งห้นิึ�ง
ข้องเดั็กผู่้เส้ยูห้ายู 6 ค์นิรู้สึกว่าบทลงโทษผู่้กระทำค์วามิผ่ิดันิั�นินิ้อยูเกินิ
ไปและไมิ่ยูุติธรรมิ “คุณ์ไมิ่สามิารถูเปร่ยบเท่ยบ 11 ปีข้องเข้าในคุก กับ
ชว่ติ่ข้องฉนัจัากน่�ไป” เดัก็ผู่เ้สยู้ห้ายูค์นิห้นิึ�งกล่าว (RA4-TH-04-A-child) 
“เข้าจัะอย้่ในคุก 11 ปี แลัะหลัังจัากนั�น เข้าสามิารถูหลัอกลัวงคนอื�นๆ 
ต่่ออ่ก มิันไมิ่โอเค” 

ศักยภัาพข้องเจ้าหน้าท่�ในกระบวนการยุตืิธ์รรมิ
เป็นิท้�นิ่าช้่�นิช้มิท้�ศาลสามิารถุตัดัสินิลงโทษกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�เกิดัข้ึ�นิกับเดั็ก 
ผู่้เส้ยูห้ายูไดั้ทั�งห้มิดั 6 ค์นิ อยู่างไรก็ตามิ [ข้้อมิูล]จากการสัมิภัาษณ์ผู่้
เก้�ยูวข้้องในิกระบวนิการยูุติธรรมิและเจ้าห้นิ้าท้�ห้นิ่วยูงานิรัฐช้้�ให้้เห้็นิถุึง
ค์วามิท้าทายูในิบางประเดั็นิ ซึ�งบางประเดั็นิค์่อนิข้้างค์ล้ายูกับประเดั็นิ
ท้าทายูข้องห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู นิั�นิค์่อเจ้าห้นิ้าท้�ดั้านิค์วามิ
ยูุติธรรมิมิ้ปัญห้าในิการแยูกแยูะค์วามิแตกต่างระห้ว่างรูปแบบข้องการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทาง
ออนิไลนิ์ และการจัดัห้มิวดัห้มิู่ห้ร่อจัดัประเภัทข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ภัายูใต้กฎห้มิายู
ปัจจุบันิ เพ่�อเติมิเต็มิช้่องว่างทางกฎห้มิายู อัยูการบางท่านิจำแนิก
ประเภัทข้องกรณ้ดัังกล่าวเป็นิกรณ้การค์้ามินิุษยู์ ซึ�งอาจส่งผ่ลโดัยูมิิไดั้
ตั�งใจต่อจำนิวนิเงินิค์่าช้ดัเช้ยูท้�เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจะไดั้รับ รวมิถุึงการรักษา
เยู้ยูวยูา การเข้้าถุึงบริการต่างๆ ข้องเดั็กผู่้เส้ยูห้ายู และระดัับการรับโทษ
ข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั นิอกจากนิ้� ยูังเกิดัค์วามิสับสนิว่าเมิ่�อไห้ร่ค์วรจะนิำ
ประมิวลกฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญามิาใช้้ และเมิ่�อไห้ร่ค์วรจะนิำ
พระราช้บญัญตัว่ิาด้ัวยูการกระทำค์วามิผ่ดิัเก้�ยูวกบัค์อมิพิวเตอร์ มิาใช้้ 
เนิ่�องจากยูังไมิ่มิ้ค์วามิช้ัดัเจนิโดัยูเฉพาะสำห้รับผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูในิ
ระดัับจังห้วัดั อัยูการท่านิห้นิึ�งกล่าว (RA4-TH-10-A-justice) 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/Thailand-Criminal-Procedure-Code-1934-2008-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/Thailand-Criminal-Procedure-Code-1934-2008-eng.pdf
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3.3 การได้รับความิยุตืิธ์รรมิแลัะเข้้าถึ้งการเย่ยวยา

ทั�งนิ้� การกำห้นิดัอำนิาจทางกฎห้มิายูเป็นิสิ�งท้�ท้าทายูสำห้รับค์ดั้การ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ 
ผู่้เช้้�ยูวช้าญดั้านิกระบวนิการยูุติธรรมิตั�งข้้อสังเกตว่า “ปัจัจัุบันน่� เป็น
ความิท�าทายอย่างมิากในการกำหนดอำนาจัทางกฎหมิายสำหรับ
กรณ์่[การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็ก
ทางออนไลัน์] เนื�องจัากเราไมิ่สามิารถูระบุสถูานท่�เกิดเหตุ่เพราะ
อาชญากรรมิเกิดข้่�นทางออนไลัน์ ดังนั�น เราไมิ่แน่ใจัว่าสถูานท่�เกิดเหตุ่
คือท่�ไหน หรือเข้ต่ปกครองใดมิ่อำนาจัในการสืบสวนสอบสวนคด่” 
(RA4-TH-01-A-justice)

ท้ายูนิ้� ทรัพยูากรในิการต่อต้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์อยู่างมิ้ประสิทธิภัาพนิั�นิมิ้ไมิ่พอ
เพ้ยูง ผู่้เช้้�ยูวช้าญดั้านิค์วามิยูุติธรรมิท่านิห้นิึ�งกล่าวว่า “เราควรพิจัารณ์า
งบประมิาณ์แลัะทรัพยากรบุคคลัท่�เหมิาะสมิสำหรับคด่เหลั่าน่�... การ
คกุคามิทางออนไลัน์เป็นสิ�งท่�ยากต่่อการควบคุมิ” (RA4-TH-02-A-justice) 
ในิสำนิักนิโยูบายูและยูุทธศาสตร์ สำนิักงานิค์ดั้ค์้ามินิุษยู์ ข้องสำนิักงานิ
อัยูการสูงสุดั มิ้รองอัยูการเพ้ยูง 6 ค์นิซึ�งรับผ่ิดัช้อบค์ดั้เก้�ยูวกับการค์้า
มินิุษยู์ และค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ (RA8-TH)

ประเทศไทยูไดั้จัดัให้้มิ้ศาลต่อต้านิการค์้ามินิุษยู์เพ่�อพิจารณาค์ดั้เก้�ยูวกับ
การค์้ามินิุษยู์ จากการสัมิภัาษณ์ผู่้เช้้�ยูวช้าญดั้านิกระบวนิการยูุติธรรมิ
ทั�งห้มิดั 13 ท่านิ 4 ท่านิในิ 13 ท่านิแนิะนิำให้้มิ้การดัำเนิินิงานิกรณ้การ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิ
ดั้วยูกระบวนิการท้�ค์ล้ายูค์ลึงกับค์ดั้การค์้ามินิุษยู์ ทนิายูค์วามิท่านิห้นิึ�ง
กล่าวว่า “ถู�ามิ่กฎหมิายวิธิ่พิจัารณ์าความิพิเศษแลัะมิ่หน่วยงานพิเศษ
ทางศาลัเช่นเด่ยวกับ[ท่�มิ่อย้่สำหรับ]กรณ์่การค�ามินุษย์ จัะช่วยเพิ�มิ
ประสิทธิิภาพข้องกฎหมิายสำหรับการพิจัารณ์าคด่การลั่วงลัะเมิิดเด็ก
ทางออนไลัน์มิากข้่�น” (RA4-TH-02-A)

3.3.2 ค่าเส่ยหาย/เงินเย่ยวยา

อ้กดั้านิห้นิึ�งข้องกระบวนิการยูุติธรรมิค์่อผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์มิ้สิทธิ
ไดั้รับเงินิช้ดัเช้ยู เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูสามิารถุเร้ยูกร้องค์่าเส้ยูห้ายูไดั้โดัยูผ่่านิ
ทางตำรวจห้ร่อยู่�นิค์ำร้องต่อศาล อนิึ�ง เป็นิแนิวปฏิิบัติทั�วไปข้องตำรวจ
ในิประเทศไทยูท้�จะข้อให้้ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัจ่ายูเงินิให้้กับผู่้เส้ยูห้ายูเพ่�อ
เป็นิการช้ดัเช้ยูต่อค์วามิเส้ยูห้ายูท้�เกิดัข้ึ�นิ ซึ�งการกระทำดัังกล่าวอาจนิำ
ไปสู่การถุอนิฟ้องในิกรณ้อาช้ญากรรมิเล็กๆ นิ้อยูๆ แต่ห้ากอาช้ญากรรมิ
นิั�นิร้ายูแรง กรณ้ดัังกล่าวจะถุูกส่งฟ้องศาล

120. รัฐบาลไทยู (2554) ศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิ

ผู่้แทนิเจ้าห้นิ้าท้�ในิกระบวนิการยูุติธรรมิห้ลายูท่านิให้้ข้้อสังเกตว่า การ
ร้องข้อค์่าเส้ยูห้ายูแบบค์่าสินิไห้มิทดัแทนิในิศาลมิ้ค์วามิยูุ่งยูากและใช้้
เวลานิานิ ซึ�งอาจทำให้้ผู่้เส้ยูห้ายูท้อใจและไมิ่ติดัตามิเร่�องจนิสิ�นิสุดั ผู่้เส้ยู
ห้ายูค์นิห้นิึ�งกล่าวว่า “วันหน่�งเราไปท่�สำนักงานพัฒนาสังคมิแลัะความิ
มิั�นคงข้องมินุษย์ แต่่เราไมิ่ได�เอาเอกสารท่�ต่�องใช�[ในการเร่ยกร�องเงิน
ชดเชย]มิาด�วย ครอบครัวข้องฉันคิดว่ากระบวนการซึ่ับซึ่�อนเกินไป 
เนื�องจัากต่�องแสดงเอกสารมิากมิายเพื�อพิส้จัน์ข้�อเร่ยกร�อง [ค่าสินไหมิ
ทดแทน] เช่น บันท่กข้องต่ำรวจั เอกสารต่่างๆ ท่�เป็นเอกสารส่วนต่ัวข้อง
ฉัน แลัะเอกสารจัากบุคคลัอื�นๆ ท่�เก่�ยวข้�องด�วย ดังนั�น เราจ่ังไมิ่ได�
ต่ิดต่ามิเร่ยกร�องค่าเส่ยหายต่่อไปอ่ก” (RA-TH-01-A) อยู่างไรก็ตามิ ผู่้
เส้ยูห้ายูสามิารถุร้องข้อค์่าเส้ยูห้ายูในิช้ั�นิศาลบนิพ่�นิฐานิข้องข้้อกฎห้มิายู
มิากมิายู ยูอดัรวมิข้องเงินิค์่าเส้ยูห้ายูขึ้�นิอยูู่กับกฎห้มิายูท้�ใช้้ในิการ
ร้องข้อ [เช้่นิ] ค์ดั้ท้�ถุูกฟ้องดั้วยูพระราช้บัญญัติป้องกันิและปราบปรามิ
การค์้ามินิุษยู์อาจไดั้เงินิช้ดัเช้ยูค์่อนิข้้างสูง นิอกจากนิ้� ยูังมิ้เงินิเยู้ยูวยูาท้�
เป็นิกองทุนิต่างๆ ข้องรัฐ เช้่นิ กองทุนิต่อต้านิการค์้ามินิุษยู์ และกองทุนิ
ค์ุ้มิค์รองเดั็ก เป็นิต้นิ แต่จำนิวนิเงินิช้ดัเช้ยูค์่อนิข้้างนิ้อยู

ในิกรณ้เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ 2 ในิ 6 ท้�ให้้สัมิภัาษณ์นิั�นิ ศาลสั�งให้้
ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัจ่ายูค์่าเส้ยูห้ายูแก่ผู่้เส้ยูห้ายูสำห้รับค์วามิบอบช้�ำทาง
จิตใจและค์วามิเส้ยูห้ายูอ่�นิๆ ในิค์ดั้ห้นิึ�ง [เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูไดั้รับ] ค์่าเส้ยูห้ายู
ประมิาณ 100,000 บาท (3,000 ดัอลล่าร์สห้รัฐ) ในิอ้กค์ดั้ห้นิึ�ง [เดั็กผู่้
เส้ยูห้ายูไดั้รับ]ค์่าเส้ยูห้ายูประมิาณ 20,000 บาท (600 ดัอลล่าร์สห้รัฐ) 
เนิ่�องจากผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัสามิารถุจ่ายูไดั้เท่านิั�นิ (RA4-TH-04-A-child)

3.3.3 การให้บริการความิช่วยเหลัือทางสังคมิ

รฐับาลไทยูได้ัก่อตั�งศูนิย์ูช่้วยูเห้ลอ่สงัค์มิท้�มิก้ารดัำเนิินิงานิแบบสห้วชิ้าช้พ้ 
ห้รอ่ โอเอสซซ้ ้(multi-disciplinary One-Stop Crisis Centres – OSCC) 
มิ้บทบาทประสานิงานิให้้บริการดั้านิการแพทยู์ ดั้านิกฎห้มิายู และให้้ 
ค์ำปรึกษา (counselling services) สำห้รับผู่้เส้ยูห้ายูจากค์วามิรุนิแรง
ทั�งเดั็กและผู่้ให้ญ่ รวมิถุึงผู่้เส้ยูห้ายูจากค์วามิรุนิแรงทางเพศ การดัำเนิินิ
งานิข้องศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิเป็นิการทำงานิแบบบูรณาการร่วมิกับ
สำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้อง
มินุิษยู์ กระทรวงสาธารณสุข้และกระทรวงแรงงานิ120

1 1 8   ทั�งน้ิ� ศูนิยู์ช้่วยู
เห้ล่อทางสังค์มิก่อตั�งในิปี พ.ศ. 2556 แมิ้ว่าค์ุณภัาพข้องการให้้บริการ
และศักยูภัาพข้องเจ้าห้นิ้าท้�ข้องศูนิยู์ฯ อาจแตกต่างกันิข้ึ�นิอยูู่กับพ่�นิท้�ท้�
ศูนิยู์ฯ ตั�งอยูู่ แต่โดัยูทั�วไปแล้ว ศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิเป็นิองค์์ประกอบท้�
สำค์ัญท้�สุดัในิระบบการค์ุ้มิค์รองเดั็ก

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2013/9/2085_5385.pdf
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ข้้อมิูลท้�ไดั้จากการสัมิภัาษณ์ งานิห้ลักๆ ข้องท้มิสห้วิช้าช้้พรวมิถุึง:

• การสัมิภัาษณ์เดั็กดั้วยูค์ำถุามิและภัาษาท้�เป็นิมิิตรต่อเดั็ก 

• การเตร้ยูมิเดั็ก (เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูและเดั็กท้�เป็นิพยูานิ) เพ่�อลดัค์วามิกังวล
ใจและค์วามิเค์ร้ยูดัข้ณะอยูู่ในิศาล โดัยูเฉพาะการตอบค์ำถุามิเก้�ยูวกับ
เห้ตุการณ์การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ท้�พวกเข้าประสบ

• การร่วมิมิ่อกับผู่้มิ้ส่วนิเก้�ยูวข้้องและพันิธมิิตรในิการปฏิิบัติงานิ เช้่นิ 
ภัาค์เอกช้นิ (บริษัทอินิเทอร์เนิ็ตและการส่�อสาร) เพ่�อรับข้้อมิูลและ
ห้ลักฐานิ และส่งต่อให้้กับตำรวจ

• การช้่วยูเห้ล่อเดั็กผู่้เส้ยูห้ายู และผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลพวกเข้าในิการ
เร้ยูกร้องค์่าช้ดัเช้ยู

• ให้้บริการช้่วยูเห้ล่อทางสังค์มิแก่เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู และผู่้ปกค์รองและผู่้
ดัูแลตามิค์วามิเห้มิาะสมิ

อยู่างไรก็ตามิ ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์บางท่านิตั�งข้้อสังเกตว่าศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิ
มิักจะกระจุกตัวอยูู่ในิระดัับจังห้วัดั และตั�งอยูู่ในิอำเภัอเมิ่องข้องจังห้วัดั
นิั�นิๆ นิอกจากนิั�นิ เจ้าห้นิ้าท้�ข้องศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิสามิารถุเข้้ามิา
เก้�ยูวข้้องในิกรณ้ท้�เดั็กอยูู่ในิค์วามิดัูแลข้องโรงพยูาบาลเท่านิั�นิ เนิ่�องจาก
ไมิ่ไดั้รับมิอบห้มิายูห้นิ้าท้�ห้ร่อไมิ่มิ้ศักยูภัาพท้�จะดัำเนิินิการดั้านิการ
ป้องกันิ ห้ร่อการติดัตามิดัูแลเดั็กและค์รอบค์รัว โดัยูปกติแล้วการบริการ
ช้่วยูเห้ล่อข้องศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิจะสิ�นิสุดัลงเมิ่�อเดั็กออกจากโรง
พยูาบาล

จากการสัมิภัาษณ์แสดังให้้เห้็นิว่าเจ้าห้นิ้าท้�ข้องศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อสังค์มิดัู
เห้มิ่อนิจะไดั้รับการอบรมิเฉพาะดั้านิค์่อนิข้้างจำกัดั เก้�ยูวกับการให้้ 
ค์ำปรึกษา การประเมิินิค์วามิเส้�ยูง และการสัมิภัาษณ์เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู  
เจ้าห้นิ้าท้�มิ้ค์วามิตระห้นิักรู้และมิ้ศักยูภัาพเก้�ยูวกับแนิวปฏิิบัติท้�นิอก
เห้นิ่อจากโรงพยูาบาลและการประสานิงานิกับห้นิ่วยูงานิและการให้้
บริการภัายูนิอกท้�จำกัดั ยูกเว้นิกรณ้ห้นิึ�งท้�ประสบค์วามิสำเร็จ ถุึงแมิ้ว่า
จะค์่อนิข้้างจำกัดัก็ตามิ นิั�นิค์่อการประสานิงานิระห้ว่างศูนิยู์ช้่วยูเห้ล่อ
สังค์มิและสถุานิแรกรับสำห้รับเดั็ก121

119

ตามิกฎห้มิายูข้องประเทศไทยู เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู โดัยูเฉพาะจากค์ดั้การค์้า
มินิุษยู์สามิารถุไดั้รับการรักษาเยู้ยูวยูาและบริการต่างๆ อยู่างค์รอบค์ลุมิ
รวมิทั�งการดัูแลดั้านิสุข้ภัาพจิต อยู่างไรก็ตามิ โดัยูทั�วไปแล้วการรักษา
เยู้ยูวยูาและบริการต่างๆ เห้ล่านิ้�ไมิ่มิ้ให้้สำห้รับเด็ักซึ�งกระทำห้ร่อ
เก้�ยูวข้้องกับการกระทำอาช้ญากรรมิ ดัังเช้่นิทนิายูค์วามิท่านิห้นิึ�งไดั้
อธิบายูในิระห้ว่างให้้สัมิภัาษณ์ว่า “ฉันเคยทำคด่ค�าประเวณ์่เด็ก ซึ่่�งใน
ต่อนนั�นเด็กหญิงยอมิรับว่าเธิอเต่็มิใจัท่�จัะค�าประเวณ์่ แต่่การปฏิิบัต่ิต่่อ
เธิอเช่นอาชญากรเป็นสิ�งท่�ไมิ่ถู้กต่�อง... ในต่อนนั�น ประเด็นท่�เราเสนอต่่อ
ศาลัแลัะพันธิมิิต่รในการปฏิิบัต่ิงาน คือเด็กหญิงคนนั�นเป็นผู้้�เส่ยหายด�วย 

121. พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองเดั็ก พ.ศ. 2546 กำห้นิดัให้้จัดัตั�งสถุานิสงเค์ราะห้์เดั็กช้ั�วค์ราว ห้ร่อท้�รู้จักกันิในินิามิสถุานิแรกรับ เพ่�อการดัูแลและให้้ท้�พักพิงแก่เดั็กท้�จำเป็นิต้องไดั้รับการช้่วยูเห้ล่อและค์ุ้มิค์รองในิ
ช้่วงเวลาจำกัดั ทั�งนิ้�เพ่�อการส่บสวนิสอบสวนิ และการสังเกตเดั็กและค์รอบค์รัวอันินิำไปสู่การพัฒนิาแนิวทางให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อและค์ุ้มิค์รองแก่เดั็กแต่ละค์นิอยู่างเห้มิาะสมิ

122. กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิ (2562) ค์ู่มิ่อและห้ลักปฏิิบัติ: การค์ุ้มิค์รองและการช้่วยูเห้ล่อเดั็กท้�อยูู่ในิสถุานิการณ์เส้�ยูง และเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการล่วงละเมิิดั การละเลยู การแสวงห้าประโยูช้นิ์ และค์วามิ
รุนิแรง

123. ข้้อมิติสมิัช้ช้าสห้ประช้าช้าติ [ว่าดั้วยูรายูงานิค์รั�งท้�สามิข้องค์ณะกรรมิการ (A/64/434)] 64/142 Guidelines for the Alternative Care of Children

ในฐานะผู้้�เส่ยหาย เธิอสามิารถูได�รับเงินชดเชยจัากหน่วยงานข้องรัฐ” 
(RA4-TH-02-A) ประเดั็นิสำค์ัญค์่อการตระห้นิักว่าเดั็กทุกค์นิท้�เก้�ยูวข้้อง
กับอาช้ญากรรมิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ค์่อผู่้เส้ยูห้ายูภัายูใต้กฎห้มิายู ซึ�งจะช้่วยูให้้เดั็ก
เข้้าถึุงค์วามิช้่วยูเห้ล่อและบริการต่างๆ ท้�จัดัให้้สำห้รับผู่้เส้ยูห้ายูจาก
อาช้ญากรรมิและสามิารถุลดัค์วามิเส้�ยูงท้�เดั็กเห้ล่าน้ิ�จะเก้�ยูวข้้องกับ
อาช้ญากรรมิลักษณะนิ้�อ้กในิอนิาค์ต

ท้มิสห้วิช้าช้้พท้�ดัำเนิินิงานิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ต้องรู้วิธ้การส่�อสารและการสร้าง
ค์วามิสัมิพันิธ์ท้�ดั้กับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูและผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลพวกเข้า เพ่�อ
ให้้การมิส่้วนิร่วมิข้องเด็ักในิกระบวนิการยุูตธิรรมิเป็นิไปอยู่างมิป้ระสิทธิภัาพ 
รวมิทั�งเพ่�อประเมิินิสถุานิการณ์ข้องเดั็กไดั้อยู่างเห้มิาะสมิ122

120

เอาผูู้้เส่ยหาย “ออกจาก” [จากสถึานการณ์์] น้อยลัง แลัะย้าย

ผูู้้กระทำความิผู้ิดออก [จากสถึานการณ์์ดังกลั่าว] ให้มิากข้้�น

ในิข้ณะท้�บางสถุานิการณ์ฉุกเฉินิทำให้้ต้องช้่วยูเห้ล่อเด็ัก “ให้้
รอดัพ้นิ” จากสถุานิการณ์ค์วามิเป็นิอยูู่ท้�อันิตรายู การนิำเดั็กออก
จากค์รอบค์รัวและชุ้มิช้นิข้องพวกเข้าก็มิ้ค์วามิเส้�ยูงเช้่นิกันิ ค์วามิ
กลัวว่าจะถุูกนิำออก[จากค์รอบค์รัวห้ร่อชุ้มิช้นิ]อาจกระตุ้นิให้้เดั็ก
ไมิต่อ้งการเปดิัเผ่ยูการถุกูลว่งละเมิดิัและไมิร่อ้งข้อค์วามิช้ว่ยูเห้ลอ่ 
พวกเข้าอาจมิ้ค์วามิรู้สึกเช้ิงลบต่อการดูัแลในิสถุานิสงเค์ราะห้์ 
ห้ร่อมิองว่าการถุูกนิำไปอยูู่ในิสถุานิท้�ดัังกล่าวเป็นิการลงโทษ แต่
ถุึงกระนัิ�นิก็ตามิ ในิสถุานิการณ์ฉุกเฉินิบางสถุานิการณ์ยัูงค์ง
จำเป็นิต้องยู้ายูเดั็กออกจากสถุานิการณ์ดัังกล่าว แต่ห้ากเป็นิไปไดั้ 
การยู้ายูผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัแทนิการยู้ายูผู่้เส้ยูห้ายูจากสถุานิการณ์
ดัังกล่าวสามิารถุค์ุ้มิค์รองเดั็กไดั้ดั้กว่า เนิ่�องจากเดั็กยูังค์งไดั้อยูู่กับ
ระบบการให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อตามิธรรมิช้าติท้�พวกเข้าค์ุ้นิเค์ยู ถุ้า
จำเป็นิต้องยู้ายูเดั็กมิาท้�สถุานิสงเค์ราะห้์ การดัำเนิินิงานิข้อง
สถุานิสงเค์ราะห้์ต้องเป็นิไปตามิแนิวทางมิาตรฐานิสากลท้�เห้มิาะ
สมิ เช้่นิ แนิวปฏิิบัติสห้ประช้าช้าติสำห้รับการเล้�ยูงดูัทดัแทนิ
สำห้รับเดั็ก123

121

https://dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20190805100723_1.pdf
https://dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20190805100723_1.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/673583/?ln=en
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3.3 การได้รับความิยุตืิธ์รรมิแลัะเข้้าถึ้งการเย่ยวยา

เป็นิท้�นิ่าสังเกตว่านิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ไมิ่จำเป็นิต้องจบการศึกษาดั้านิ
สังค์มิสงเค์ราะห้์124

122 และแมิ้แต่การศึกษาดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ก็ไมิ่อาจ
เป็นิข้้อยู่นิยูันิไดั้ว่าบุค์ค์ลท้�จบการศึกษาดัังกล่าว จะมิ้ค์วามิรู้และทักษะ
ในิการให้้ค์ำปรึกษา รวมิทั�งการประเมิินิค์วามิเส้�ยูงและการสัมิภัาษณ์เดั็ก
ผู่เ้สยู้ห้ายู สภัาวิช้าช้พ้สงัค์มิสงเค์ราะห์้พยูายูามิยูน่ิยูนัิว่านัิกสงัค์มิสงเค์ราะห์้ 
มิ้ค์วามิรู้และทักษะเพ้ยูงพอท้�จะทำงานิกับผู่้ต้องการค์วามิช้่วยูเห้ล่อ 
- รวมิทั�งเดัก็ผู้่เส้ยูห้ายู – โดัยูกำห้นิดัให้้ผู่ป้ระกอบวชิ้าช้พ้นิกัสงัค์มิสงเค์ราะห์้ 
ต้องข้ึ�นิทะเบ้ยูนิและมิ้ใบอนิุญาตจากสภัาวิช้าช้้พสังค์มิสงเค์ราะห้์ ท้�ต้อง
ผ่่านิการสอบและการฝึ่กงานิค์รบตามิระยูะเวลาท้�กำห้นิดัไว้125

123 ถุงึกระนิั�นิ 
ก็มิิไดั้มิ้การกำห้นิดัว่าผู่้ปฏิิบัติงานิตำแห้นิ่งนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ในิห้นิ่วยู
งานิรัฐต้องมิ้ใบอนิุญาตดัังกล่าว รองอัยูการ (RA4-TH-05-A) ข้อง
สำนิักงานิอัยูการสูงสุดักล่าวว่ากรมิค์ุ้มิค์รองสิทธิและเสร้ภัาพจัดัอบรมิ
พเิศษสำห้รบันัิกสังค์มิสงเค์ราะห์้ (และอยัูการ) เก้�ยูวกบัการพดูัค์ยุูกบัเดัก็
ผู่เ้สยู้ห้ายู นิอกจากน้ิ� สำนิกังานิอัยูการยูงัได้ัส่�อสารกบันิกัสงัค์มิสงเค์ราะห์้ 
เป็นิประจำเก้�ยูวกับวิธ้การดัูแลรักษาบาดัแผ่ลทางจิตใจ และการเช้ิญ 
นิักจิตวิทยูาท้�เห้มิาะสมิสำห้รับการช้่วยูเห้ล่อเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูดั้วยู

พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองเดั็กระบุไว้ว่า ค์ณะกรรมิการค์ุ้มิค์รองเดั็กค์วร
ดัำเนิินิงานิในิระดัับช้าติและระดัับจังห้วัดั เพ่�อดัำเนิินิกิจกรรมิและห้นิ้าท้�
เก้�ยูวกับการค์ุ้มิค์รองเดั็ก126

124 อยู่างไรก็ดั้ ห้นิึ�งในิผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ซึ�งเข้้าร่วมิ
การประชุ้มิค์ณะกรรมิการค์ุ้มิค์รองเดั็กข้องจังห้วัดัเช้้ยูงให้มิ่กล่าวว่า 
“พวกเข้าไมิ่มิ่แผู้นงานเก่�ยวกับปัญหาท่�ต่�องการแก�ไข้แลัะเราควรทำ
อะไร... พวกเข้าจััดประชุมิข้่�นเพราะว่ากฎหมิายกำหนดไว�ว่าพวกเข้าต่�อง
ประชุมิต่ามิหน�าท่�... แต่่ถู�าคุณ์ถูามิเก่�ยวกับผู้ลังาน ไมิ่มิ่อะไรเลัย” 
(RA4-TH-01-A) เน่ิ�องจากธรรมิช้าติข้องอาช้ญากรรมิการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์เป็นิสิ�ง
ให้มิ่ เปล้�ยูนิแปลงอยูู่ตลอดัเวลา และมิ้ค์วามิซับซ้อนิ ดัังนิั�นิจึงเป็นิสิ�ง
จำเป็นิท้�ค์ณะกรรมิการค์ุ้มิค์รองเดั็กค์วรไดั้รับการอบรมิและรับทราบ
ข้้อมิูลเก้�ยูวกับประเดั็นินิ้�เป็นิประจำและอยู่างเห้มิาะสมิ

ทั�งนิ้� เนิ่�องจากผู่้เส้ยูห้ายูข้าดัค์วามิตระห้นิักรู้เก้�ยูวกับการบริการท้�มิ้อยูู่ 
จึงเป็นิการยูากท้�จะเข้้าถุึงบริการท้�จัดัไว้ให้้ ซึ�งเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้
ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ให้้ข้้อสังเกตว่า “บ่อยครั�งท่�ผู้้�เส่ย
หายจัากการถู้กแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ 
ต่่อเด็กทางออนไลัน์...ไมิ่สามิารถูเข้�าถู่งหรือไมิ่ร้�ว่ามิ่บริการให�ความิช่วย
เหลัือสำหรับพวกเข้าอย้่” (RA3-TH-49-A) และห้นิึ�งในิทนิายูค์วามิท้�ให้้
สัมิภัาษณ์กล่าวว่า ประเทศไทยูมิ้นิักจิตวิทยูานิ้อยูมิาก และใช้้เวลานิานิ
กว่าจะไดั้รับการนิัดัห้มิายูให้้เข้้าพบ

124. สำนิักงานิค์ณะกรรมิการข้้าราช้การพลเร่อนิ (2554) ค์ุณสมิบัติเฉพาะตำแห้นิ่ง: นิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ ระดัับปฎิบัติการ นิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ระดัับปฏิิบัติการค์่อบุค์ค์ลท้� “ไดั้รับปริญญาตร้ห้ร่อค์ุณวุฒิอยู่างอ่�นิท้�
เท้ยูบไดั้ในิระดัับเดั้ยูวกันิ ในิสาข้าวิช้าใดัวิช้าห้นิึ�งทางจิตวิทยูา สาข้าวิช้าสังค์มิสงเค์ราะห้์ศาสตร์ สาข้าวิช้าสังค์มิศาสตร์และพฤติกรรมิศาสตร์ ห้ร่อสาข้าวิช้ารัฐศาสตร์ ห้ร่อสาข้าวิช้าใดัวิช้าห้นิึ�งห้ร่อห้ลายูสาข้าวิช้า
ดัังกล่าว ในิทางท้�ส่วนิราช้การเจ้าสังกัดัเห้็นิว่าเห้มิาะสมิกับห้นิ้าท้� ค์วามิรับผ่ิดัช้อบ และลักษณะงานิท้�ปฏิิบัติ”

125. สภัาวิช้าช้้พสังค์มิสงเค์ราะห้์ (2563) Social Work Licensing Process

126. รัฐบาลไทยู (2546) พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองเดั็ก พ.ศ.2546, มิาตรา 7-16

ในิการดัำเนิินิงานิสำรวจกับเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิ
สังค์มิสงเค์ราะห้์ ผู่้เข้้าร่วมิการสำรวจถุูกข้อให้้ประเมิินิการเข้้าถุึงและ
ค์ุณภัาพข้องบริการสำห้รับเดั็กท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิดั้านิ
การแพทยู์ ดั้านิจิตใจ ดั้านิกฎห้มิายู และดั้านิการค์่นิสู่สังค์มิ ผ่ลจากการ
ประเมิินิค์่อมิากกว่า 2 ในิ 3 ข้องผู่้ร่วมิการสำรวจมิ้มิุมิมิองเก้�ยูวกับการ
เข้้าถุึงบริการ โดัยูให้้ค์ะแนินิในิระดัับปานิกลางถุึงระดัับค์วรปรับปรุง 
ยูกเว้นิการเข้้าถุึงบริการดั้านิการแพทยู์ท้�ร้อยูละ 52 ให้้ค์ะแนินิในิระดัับดั้
ถุึงระดัับดั้มิาก ทั�งนิ้� เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าให้้เห้ตุผ่ลข้องมิุมิมิองในิการเข้้า
ถุงึบรกิารท้�อยููใ่นิระดับัค์วรปรับปรงุ เนิ่�องจากค์วามิจรงิท้�บรกิารส่วนิให้ญ่ 
จะอยูู่ในิเข้ตเมิ่อง (64%) และไมิ่มิ้การให้้บริการเห้ล่านิ้�เกิดัข้ึ�นิ (84%) 
สำห้รับการประเมิินิดั้านิค์ุณภัาพข้องบริการเห้ล่านิ้� ส่วนิให้ญ่มิ้มิุมิมิองว่า
ค์ุณภัาพอยูู่ในิระดัับปานิกลางถุึงระดัับค์วรปรับปรุงยูกเว้นิค์ุณภัาพข้อง
การให้้บรกิารด้ัานิการแพทย์ู ซึ�งประมิาณค์รึ�งห้นิึ�งข้องเจ้าห้น้ิาท้�ส่วนิห้น้ิา 
ท้�เข้้าร่วมิการสำรวจให้้ค์ะแนินิอยูู่ในิระดัับดั้มิาก

“ฉันเคยทำคด่เก่�ยวกับการค้าบริการเด็ก  
ตือนนั�น เด็กยอมิรับกับฉันว่า เธ์อเตื็มิใจท่�จะ
ข้ายบริการ อย่างไรก็ตืามิ เธ์อไมิ่ควรถึูกมิองว่า 
เป็นอาชญากร เราเสนอตื่อศาลัแลัะหน่วยงาน
ภัาค่ไปว่าเด็กเป็นผูู้้เส่ยหาย ในฐานะผูู้้เส่ยหาย 
เธ์อสามิารถึเข้้าถึ้งเงินเย่ยวยาจากภัาครัฐ”

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/job_specification/3-8-026-1.pdf
https://swpc.or.th/2020/06/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/
https://library.siam-legal.com/thai-law/child-protection-act-the-committee-articles-7-16/
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3.4 การประสานงานแลัะความิร่วมิมิือ

3.4.1 นโยบายแลัะหน่วยงานภัาครัฐ

การริเริ�มิแลัะการพัฒนาท่�ด่
ในิระดัับนิโยูบายูและห้นิ่วยูงานิภัาค์รัฐ มิ้การพัฒนิาและการริเริ�มิท้�ดั้ในิ
การแก้ไข้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ในิประเทศไทยู

• ผูู้้แทนหน่วยงานภัาครัฐมิ่ความิตืระหนักรู้มิากข้้�น ผู่้แทนิห้นิ่วยูงานิ
ภัาค์รัฐจาก 10 ห้นิ่วยูงานิท้�ให้้สัมิภัาษณ์ แสดังค์วามิเห้็นิโดัยูไมิ่เปิดั
เผ่ยูช้่�อว่า การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ
ต่อเดั็กทางออนิไลนิ์เป็นิปัญห้าท้�เติบโตข้ึ�นิอยู่างรวดัเร็วในิประเทศไทยู 
และนิั�นิห้มิายูถุึง – แมิ้ว่าจะมิ้ค์วามิก้าวห้นิ้า– แต่การแก้ไข้ปัญห้าในิ
ระดัับช้าติยูังตามิไมิ่ทันิกับปัญห้าท้�เติบโตข้ึ�นิอยู่างรวดัเร็ว ผู่้ท้�มิ้ห้นิ้าท้�
ส่วนิให้ญ่กล่าวว่าการดัำเนิินิงานิเพ่�อให้้ทันิกับปัญห้าดัังกล่าวจำเป็นิ
ต้องอาศยัูค์วามิสนิใจจากผู่ก้ำห้นิดันิโยูบายู และต้องจัดัสรรงบประมิาณ 
จำนิวนิมิาก แมิ้ว่ามิ้ค์วามิตระห้นิักรู้เพิ�มิข้ึ�นิ แต่จากการสัมิภัาษณ์พบ
ว่าผู่้แทนิห้นิ่วยูงานิภัาค์รัฐยูังไมิ่ไดั้แสดังให้้เห้็นิถุึงค์วามิเข้้าใจเช้ิงลึก
เก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กทางออนิไลนิ์ และบางค์รั�งยูังมิ้ค์วามิสับสนิกับปัญห้าในิประเดั็นิ
อ่�นิๆ รวมิถุงึปัญห้าการตดิัเกมิออนิไลน์ิและการพนินัิออนิไลน์ิ ยูกตวัอยู่าง 
ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านิห้นิึ�งกล่าวถุึงค์วามิร่วมิมิ่อกับสถุาบันิสุข้ภัาพจิตฯ 
ในิการป้องกันิมิิให้้เดั็กติดัเกมิออนิไลนิ์ ดัังท้�ผู่้แทนิไทยูฮอตไลนิ์ไดั้ให้้ 
ข้้อสังเกตว่า “แมิ�ว่าฉันจัะเห็นว่ามิ่ความิก�าวหน�าเกิดข้่�นอย่างช�าๆ แต่่
ยังมิ่หลัายอย่างท่�ประเทศไทยควรปรับปรุง” (RA2-TH-01-A)

• แม้ิวา่การส่บสวนิสอบสวนิกรณก้ารแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์มิ้การประสานิงานิระห้ว่าง
ห้นิ่วยูงานิต่างๆ จำกัดั แต่ประเทศไทยูก็อยูู่ในิระห้ว่างการดำเนินงาน
จัดตืั�งหน่วยงานเฉพาะภัายูในิสำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติเพื�อสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมิตื่อเด็ก127
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 (RA8-TH-06) 

• ความิตืั�งใจแลัะความิพยายามิข้องพันธ์มิิตืรปฏิิบัตืิงานท่�จะปรับปรุง
กรอบกฎหมิายเพื�อแก้ไข้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ให้ด่ข้้�น ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์
จากสำนิักงานิอัยูการสูงสุดักล่าวว่า ข้ณะนิ้�มิ้การร่างกฎห้มิายูเก้�ยูวกับ
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ ซึ�งจะสนิับสนิุนิให้้พันิธมิิตรปฏิิบัติงานิสามิารถุดัำเนิินิงานิ
กรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์ไดั้อยู่างมิ้ประสิทธิภัาพมิากข้ึ�นิ 

127. ณ เดั่อนิสิงห้าค์มิ 2564, ไมิ่มิ้ข้้อมิูลเพิ�มิเติมิเก้�ยูวกับแผ่นิในิการจัดัตั�งห้นิ่วยูงานิพิเศษนิ้�

• กิจกรรมิเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์สำหรับเด็กแลัะเยาวชน 

– การอบรมิแลัะการสร้างวิทยากร ไดั้มิ้การจัดัอบรมิเก้�ยูวกับการค์้า
มินิุษยู์และการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ให้้แก่เดั็กในิพ่�นิท้�ช้นิบท ทั�งนิ้� ผู่้แทนิจาก
กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์กล่าวว่า “เด็ก
ท่�เข้�าร่วมิการอบรมิจัะได�รับหนังสือข้นาดพกพา (booklet)... เราได�
จััดอบรมิให�แก่ผู้้�นำท�องถูิ�นเก่�ยวกับวิธิ่ปกป้องคุ�มิครองเด็กท่�อย้่ภาย
ใต่�อำนาจัหน�าท่�ข้องต่นจัากการค�ามินุษย์ด�วย” (RA1-TH-06-A) 
นิอกจากนิ้� มิ้การอบรมิการเป็นิวิทยูากรให้้แก่สมิาช้ิกสภัาเดั็กและ
เยูาวช้นิแห้่งประเทศไทยู เพ่�อส่งเสริมิให้้พวกเข้าสามิารถุให้้การ
อบรมิเดั็กค์นิอ่�นิๆ ในิระดัับท้องถุิ�นิต่อไป แมิ้ว่าการอบรมิต่างๆ นิ้�
เป็นิแนิวการดัำเนิินิงานิท้�ดั้ แต่ Disrupting Harm ไมิ่ไดั้รับเอกสาร
การอบรมิต่างๆ ท้�กล่าวถุึงแมิ้ว่าจะไดั้ร้องข้อแล้วก็ตามิ ดัังนิั�นิ จึงไมิ่
สามิารถุยู่นิยูันิห้ร่อประเมิินิเนิ่�อห้าข้องเอกสารท้�ใช้้สำห้รับการ
อบรมิไดั้

– ‘18 กลั่าวว่าไมิ่’ (18 Says No) ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์จากกองต่อต้านิ
การค์้ามินิุษยู์ไดั้แนิะนิำโค์รงการ ช้่�อว่า ‘18 กล่าวว่าไมิ่’ โดัยูไดั้เปิดั
ตัวโค์รงการเมิ่�อปี พ.ศ. 2562 เพ่�อให้้การศึกษาแก่เดั็กและเยูาวช้นิ
เก้�ยูวกับส่�อออนิไลนิ์ “จัากการเข้�าร่วมิกิจักรรมิข้องโครงการ ผู้้�เข้�า
ร่วมิจัะร้�ว่าผู้้�กระทำความิผู้ิดสร�างบัญช่เฟซึ่บุ�กปลัอมิข้่�นมิาแลัะใช� 
เฟซึ่บุ�กปลัอมินั�นข้่มิข้้่เด็กได�อย่างไร ดังนั�น ผู้้�เข้�าร่วมิการอบรมิจัะมิ่
ความิต่ระหนักร้�มิากข้่�นเวลัาท่�พวกเข้าคุยกับคนอื�นๆ ทางสื�อสังคมิ
ออนไลัน์” ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์กล่าว ทั�งนิ้� โค์รงการนิ้�ดัำเนิินิงานิในิ
โรงเร้ยูนิข้องผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ (RA1-TH-05-A) 

• การผู้นวกประเด็นเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการ
ลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์เข้้าไว้ในหลัักสูตืรข้อง
โรงเร่ยน ผู่้เก้�ยูวข้้องจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนิา
สังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์ และกระทรวงสาธารณสุข้ กำลังร่วมิ
กันิพิจารณาพัฒนิาห้ลักสูตรท้�มิ้เป้าห้มิายูเพ่�อให้้การศึกษาแก่เดั็กและ
เยูาวช้นิเก้�ยูวกับวิธ้ปกป้องค์ุ้มิค์รองตนิเองจากอาช้ญากรรมิไซเบอร์ 
โดัยูค์าดัว่าจะเผ่ยูแพร่ให้้แก่โรงเร้ยูนิระดัับประถุมิและระดัับมิัธยูมิทั�ว
ประเทศในิปี พ.ศ. 2564 ซึ�งห้ลักสูตรดัังกล่าวจะให้้ค์ำแนิะนิำแก่เดั็ก
และค์รูเก้�ยูวกับการจัดัการกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ (RA1-TH-09)
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3.4 การประสานงานแลัะความิร่วมิมิือ

ความิท้าทาย
• การข้าดกฎหมิายเฉพาะเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ

การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ ดัังท้�ไดั้กล่าวในิรายู
ละเอ้ยูดัข้้างต้นิ ปัจจุบันินิ้�ยูังไมิ่มิ้กฎห้มิายูไทยูเก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์
เป็นิการเฉพาะ ส่งผ่ลให้้ห้นิ่วยูงานิบังค์ับใช้้กฎห้มิายูและพันิธมิิตร
ปฏิิบัติงานิจำเป็นิต้องพึ�งกฎห้มิายูฉบับอ่�นิๆ ในิการดัำเนิินิค์ดั้ผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ เช้่นิ พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองเดั็ก พ.ศ. 
2546 ประมิวลกฎห้มิายูอาญา พระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำ 
ค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และพระราช้บัญญัติป้องกันิ
และปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์ ทั�งนิ้�ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านิห้นิึ�งให้้ค์วามิเห้็นิ
ว่าการไมิ่มิ้กฎห้มิายูเฉพาะเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์เป็นิอุปสรรค์สำห้รับการ
ดัำเนิินิค์ดั้ (RA1-TH-04-A) ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านิอ่�นิๆ ในิประเทศไทยู
แนิะนิำว่าจะเป็นิการดัก้ว่า ห้ากผู้่เก้�ยูวข้้องในิกระบวนิการ ยูุติธรรมิมิ้
กฎห้มิายูท้�ช้ัดัเจนิเก้�ยูวกับกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์สำห้รับอ้างอิงและนิำมิาใช้้

•  นโยบายในการแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการ
ลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์มิ่จำกัด จากการสัมิภัาษณ์ผู่้
แทนิจากกรมิพินิิจและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิ กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อ
เศรษฐกิจและสังค์มิ และกรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิพบว่า ผู่้มิ้ส่วนิ
เก้�ยูวข้้องไมิ่สามิารถุนิำเสนิอนิโยูบายูเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิได้ัอยู่างช้ดััเจนิ 
และอยู่างมิั�นิใจ รวมิทั�งไมิ่สามิารถุยู่นิยูันิไดั้ว่าผู่้เส้ยูห้ายูในิกรณ้การ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิห์้รอ่ผู่ก้ระทำค์วามิผ่ดิัจะไดัร้บัการปฏิบิตัดิังัเช้น่ิผู่เ้สยู้ห้ายูและ
ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัในิลักษณะเดั้ยูวกันิกับกรณ้อ่�นิๆ

• กรอบแนวคิดแรกเริ�มิท่�มิ่อยู่ สามิารถึใช้เป็นแนวทางพัฒนานโยบาย
เพื�อยุตืิการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ตื่อเด็กทางออนไลัน์ เช่น ยุทธ์ศาสตืร์ส่งเสริมิแลัะปกป้องคุ้มิครอง
เด็กแลัะเยาวชนในการใช้สื�อออนไลัน์ (พ.ศ. 2560-2564) แตื่
ยุทธ์ศาสตืร์ดังกลั่าวกำลัังจะสิ�นสุดลัง ห้นิ่วยูงานิท้�รับผ่ิดัช้อบห้ลัก 
รวมิถุึงค์ณะอนิุกรรมิการส่งเสริมิการปกป้องค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิ
ในิการใช้้ส่�อออนิไลนิ์ ค์ณะกรรมิการส่งเสริมิการพัฒนิาเดั็กและ
เยูาวช้นิแห้่งช้าติ และศูนิยู์ประสานิงานิข้ับเค์ล่�อนิการส่งเสริมิและ
ปกป้องคุ้์มิค์รองเดัก็และเยูาวช้นิในิการใช้้ส่�อออนิไลน์ิ (COPAT - โค์แพท) 
ซึ�งดัำเนิินิงานิภัายูใต้กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิ จำเป็นิต้องจัดัทำ
ยูุทธศาสตร์และแผ่นิงานิให้มิ่สำห้รับค์ุ้มิค์รองเดั็กจากภััยูออนิไลนิ์

• ข้าดหน่วยงานหลัักท่�ดำเนินงานแก้ไข้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์โดยเฉพาะ 
จากการสัมิภัาษณ์ผู้่แทนิห้น่ิวยูงานิภัาค์รัฐและผู่เ้ก้�ยูวข้้องในิกระบวนิการ 
ยูุติธรรมิพบว่า มิ้ค์วามิติดัข้ัดัห้ร่อยูากลำบากข้องการประสานิงานิ
ระห้ว่างห้น่ิวยูงานิท้�ม้ิอำนิาจและห้น่ิวยูงานิทั�วๆ ไป ในิการแก้ไข้ปัญห้า
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง

ออนิไลนิ์ มิ้การดัำเนิินิงานิท้�ซ�ำซ้อนิ และเพิ�มิค์่าใช้้จ่ายูโดัยูไมิ่จำเป็นิ 
ถุ้าผู่้มิ้ส่วนิเก้�ยูวข้้องมิ้การประสานิงานิกันิอยู่างมิ้ประสิทธิภัาพมิากกว่า
นิ้� ก็จะสามิารถุดัำเนิินิงานิไดั้มิากข้ึ�นิดั้วยูงบประมิาณท้�นิ้อยูลง

ห้นิ่วยูงานิห้นิึ�งท้�สามิารถุทำห้นิ้าท้�องค์์กรประสานิงานิเพ่�อแก้ไข้ปัญห้า
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ค์่อ ศูนิยู์ประสานิงานิข้ับเค์ล่�อนิการส่งเสริมิและปกป้องค์ุ้มิค์รอง
เดั็กและเยูาวช้นิในิการใช้้ส่�อออนิไลนิ์ ศูนิยู์ประสานิงานิฯ ไดั้ก่อตั�งข้ึ�นิ
เมิ่�อเดั่อนิธันิวาค์มิ พ.ศ. 2560 ภัายูใต้การกำกับดัูแลข้องอธิบดั้กรมิ
กิจการเดั็กและเยูาวช้นิ วัตถุุประสงค์์ข้องการจัดัตั�งศูนิยู์ประสานิงานิฯ 
ดัังกล่าวค์่อ เป็นิห้นิ่วยูประสานิงานิสำห้รับห้นิ่วยูงานิและเค์ร่อข้่ายูต่างๆ 
ท้�ทำงานิในิประเดั็นิการค์ุ้มิค์รองเดั็กเพ่�อส่งเสริมิการค์ุ้มิค์รองเดั็กและ
เยูาวช้นิในิการใช้้ส่�อออนิไลนิ์ 

•  ปริมิาณ์งานท่�รับผู้ิดชอบมิาก ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์เก่อบทั�งห้มิดัระบุว่างานิ
ท้�พวกเข้ารับผ่ิดัช้อบมิ้ปริมิาณมิาก ดัังนิั�นิจึงไมิ่สามิารถุห้าเวลาเพ่�อ
ทำงานิเฉพาะประเดั็นิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไดั้ กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิต้อง
ดัูแลเดั็กท้�อยูู่ในิสถุานิการณ์เปราะบางทั�วประเทศไทยู นิั�นิห้มิายูค์วามิ
ว่าเจ้าห้นิ้าท้�ไมิ่สามิารถุอุทิศเวลาในิการตอบสนิองต่อค์วามิจำเป็นิข้อง
เดั็กแต่ละค์นิไดั้อยู่างทั�วถุึง “ฉันคิดว่าอุปสรรคคือปริมิาณ์งานท่�รับผู้ิด
ชอบ ท่�แมิ�แต่่ต่ัวฉันเองก็แทบจัะไมิ่มิ่เวลัานอน” (RA4-TH-04-A)

•  ความิกดดันทางสังคมิให้การดำเนินคด่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  แมิ้ว่า
ค์วามิกดัดัันิข้องสังค์มิต่อการดัำเนิินิงานิเพ่�อค์ล้�ค์ลายูค์ดั้อาจเป็นิสิ�งท้�
เป็นิประโยูช้น์ิต่อผู่เ้สยู้ห้ายู แต่ในิข้ณะเดัยู้วกนัิกอ็าจทำให้้การจดััลำดับั 
ค์วามิสำค์ัญในิการดัำเนิินิงานิดั้านิค์ดั้เนิ้นิไปยูังค์ดั้ท้�เป็นิท้�สนิใจข้อง
สังค์มิ มิากกว่าค์ด้ัท้�มิ้ค์วามิจำเป็นิต้องดัำเนิินิงานิโดัยูเร็วท้�สุดั  
ดัังเช้่นิผู่้แทนิข้องโค์รงการฮักไดั้ให้้ข้้อสังเกตว่า “เราเองก็ได�รับความิ
กดดันจัากสังคมิผู้่านสื�อสังคมิออนไลัน์ ฉันสามิารถูพ้ดแทนต่ำรวจัได�
เลัยว่าพวกเข้ามิ่จัำนวนคด่มิากท่�ต่�องดำเนินการแลัะได�รับความิกดดัน
จัากสื�อสังคมิออนไลัน์เป็นอย่างมิาก โดยเฉพาะเวลัาท่�มิ่การโพสเรื�อง
ราวข้องเหตุ่การณ์์ท่�เกิดข้่�น แลัะผู้้�คนบนสื�อสังคมิออนไลัน์ต่ั�งแฮชแท็ก 
(hashtag) แลัะต่ำหนิพวกเข้า หลัายต่่อหลัายครั�งท่�พวกเราต่กอย้่ใน
สถูานการณ์์ท่�กดดนัดงักล่ัาว […] ยกตั่วอย่าง ถู�าคณุ์เหน็ข่้าวบนทวติ่เต่อร์ 
ท่�มิ่แฮชแท็ก #หลัานข้องฉัน  แลัะมิ่ผู้้�ชายซึ่่�งแสดงให�เห็นว่ามิ่ความิ
ต่ั�งใจัลั่วงลัะเมิิดหลัานข้องต่ัวเอง แลัะสื�อสังคมิออนไลัน์ก็ใส่แฮชแท็กน่�
เพื�อพยายามิปกป้องหลัาน ในข้ณ์ะเด่ยวกัน พวกเราทำคด่อย้่ 5 คด่ 
ซึ่่�งเด็ก 6 หรือ 7 คนถู้กแสวงหาประโยชน์ แต่่ว่าผู้้�คนบนสื�อสังคมิ
ออนไลัน์ไมิ่ได�รับร้�ว่าพวกเรากำลัังทำคด่ดังกลั่าวอย้่ จั่งกดดัน  
(เจั�าหน�าท่�ผู้้�บังคับใช�กฎหมิาย) ให�เร่งให�ความิสำคัญกับกรณ์่ท่�หลัาน
ถู้กลั่วงลัะเมิิด ท�ายสุด ปรากฏิว่ากรณ์่หลัานถู้กลั่วงลัะเมิิดเป็นเรื�อง
ราวท่�กุข้่�นมิา ซึ่่�งการท่�จัะกลัับไปทำงานช่วยเหลัือเด็กท่�ต่กเป็นผู้้�เส่ย
หายจัริงๆ ในกรณ์่อื�นๆ นั�นก็เป็นอันว่าสายเกินไป ซึ่่�งสิ�งท่�เกิดข้่�นน่�
ทำให�พวกเราร้�ส่กหมิดกำลัังใจัมิาก” (RA4-TH-04-A)
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• งบประมิาณ์ จากการสำรวจกับเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อ
ดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์พบว่า งบประมิาณท้�จำกัดัข้องรัฐเป็นิปัญห้าให้ญ่
ท้�สุดัในิการจัดับริการให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิต่างๆ แก่เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู
จากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศ 
ต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ งบประมิาณท้�มิ้อยูู่ไดั้ถุูกจัดัสรรให้้แก่ประเดั็นิ 
อ่�นิๆ เช้่นิ ต่อต้านิการค์้ามินุิษยู์ ห้ร่อการข้่มิเห้งรังแกทางไซเบอร์ 
(cyberbullying) ซึ�งไมิ่ไดั้ระบุให้้รวมิถุึงการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ทั�งนิ้� เงินิทุนิสนิับสนิุนิ
การดัำเนิินิงานิเพ่�อช้่วยูเห้ล่อผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์อยู่างค์รอบค์ลุมิ
และในิระยูะยูาวเป็นิสิ�งท้�จำเป็นิอยู่างเร่งดั่วนิ ทั�งนิ้�ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์จาก
สถุาบันิสุข้ภัาพจิตเด็ักและวัยูรุ่นิสนิับสนิุนิข้้อมิูลจากการสำรวจน้ิ� 
“เท่าท่�ฉันร้� ไมิ่มิ่การจััดสรรงบประมิาณ์ในการดำเนินงานกับครอบครัว
ข้องเด็กผู้้�เส่ยหาย ถู�าคุณ์ถูามิฉันว่างบประมิาณ์ท่�กระทรวงสาธิารณ์สุข้
จััดสรรให�นั�นเพ่ยงพอหรือไมิ่ คำต่อบคือเพ่ยงพอสำหรับค่าใช�จั่าย
ทางการแพทย์... ควรมิ่การจััดสรรงบประมิาณ์เพิ�มิสำหรับการดำเนิน
งานเชิงรุก เช่น การเย่�ยมิบ�านแลัะโรงเร่ยนเพื�อติ่ดต่ามิด้ว่าเด็ก  
[ผู้้�เส่ยหาย] สามิารถูปรับต่ัวเข้�ากับครอบครัวแลัะโรงเรย่นได�หรอืไม่ิ” 
(RA1-TH-09-A) นิอกจากนิ้� ผู่ใ้ห้้สมัิภัาษณ์บางท่านิได้ักล่าวถุงึเสถุยู้รภัาพ
ข้องการจดััสรรงบประมิาณ ทั�งนิ้� บางห้น่ิวยูงานิไดั้รับการจัดัสรรงบ
ประมิาณแบบรายูปี ส่งผ่ลให้้ห้นิ่วยูงานิเห้ล่านิั�นิต้องมิองห้าแห้ล่งเงินิ
ทุนิห้ร่อค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิเงินิทุนิอ่�นิๆ เอง การข้าดัเสถุ้ยูรภัาพทาง 
การเงินิส่งผ่ลให้้เกิดัค์วามิเส้�ยูงต่อการดัำเนิินิงานิข้องห้นิ่วยูงานิอยู่าง
ต่อเนิ่�อง

3.4.2 ภัาคประชาสังคมิ

องค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิมิ้บทบาทห้ลักในิการแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ โดัยู
ดัำเนิินิงานิส่งเสริมิและผ่นิวกเข้้ากับโค์รงสร้างข้องรัฐในิห้ลายูตำบลทั�ว
ประเทศ ทั�งนิ้�การเข้้าร่วมิข้ององค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิในิประเทศไทยู
แตกต่างกันิในิแต่ละพ่�นิท้� ทนิายูค์วามิและนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ท้�ทำงานิ
กับองค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิทางเห้นิ่อให้้สัมิภัาษณ์ว่า พวกเข้าร่วมิมิ่อกับ
เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจและอัยูการเพ่�อช้่วยูเห้ล่อให้้เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูก
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ 
เข้้าถุึงกระบวนิการยูุติธรรมิอยู่างเห้มิาะสมิ

องค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิในิระดัับท้องถุิ�นิและสากล และห้นิ่วยูงานิข้อง
องค์์การสห้ประช้าช้าติดัำเนิินิงานิเพ่�อแก้ไข้ปัญห้ากรณ้การละเมิิดัเดั็ก 
(รวมิทั�งการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก
ทางออนิไลนิ์) ในิประเทศไทยู ซึ�งรวมิถุึงมิูลนิิธิเอ-ทเวนิต้�วันิ, ยููนิิเซฟ
ประเทศไทยู, ไทยูฮอตไลนิ์, สายูเดั็ก ประเทศไทยู, โค์รงการฮัก, มิูลนิิธิ
เพ่�อยูุติการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก , ศูนิยู์ต่อต้านิการค์้า
มินุิษยู์และเดั็กถูุกล่วงละเมิิดั (เอท้ซ้ซ้ พัทยูา) , มิูลนิิธิเออเบิร์นิ ไลท์ 
ประเทศไทยู, องค์์กรลิฟ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล, ศูนิยู์เพ่�อนิ้องห้ญิง, มิูลนิิธิ
พิทักษ์สตร้, มูิลนิิธิศูนิยู์พิทักษ์สิทธิเดั็ก, มิูลนิิธิเพ่�อค์วามิเข้้าใจเดั็ก, 
องค์์การโอเปอร์เรช้ั�นิ อันิเดัอร์กราวดั์ เรลโรดั (O.U.R.) เป็นิต้นิ

ค์วามิร่วมิมิ่อระห้ว่างองค์์กรภัาค์ประช้าสังค์มิและผู่้มิ้ส่วนิเก้�ยูวข้้องอ่�นิๆ 
นิำไปสู่การระบุกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์ห้ลายูกรณ้ซึ�งห้ลุดัจากการส่บสวนิข้อง
ตำรวจ เมิ่�อข้อให้้ประเมิินิค์วามิร่วมิมิ่อเก้�ยูวกับการต่อต้านิการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์
ระห้ว่างองค์์กรพัฒนิาเอกช้นิดั้วยูกันิ ส่วนิให้ญ่ประเมิินิว่ามิ้ค์วามิร่วมิมิ่อ
ในิระดัับปานิกลาง (34%)  ห้ร่อในิระดัับดั้ (30%) และ ร้อยูละ 18 
ประเมิินิว่าค์วามิร่วมิมิ่ออยูู่ในิระดัับค์วรปรับปรุง ร้อยูละ 16 ประเมิินิว่า
อยูู่ในิระดัับดั้มิาก และร้อยูละ 2 ประเมิินิว่าไมิ่มิ้ค์วามิร่วมิมิ่อระห้ว่าง
องค์์กรเอกช้นิดั้วยูกันิ (ดัูรูปภัาพ 32) ทั�งนิ้� ค์ำตอบท้�ประเมิินิว่าอยูู่ในิ
ระดับั ‘ค์วรปรับปรุง’ นิั�นิ เป็นิค์ำตอบจากเจ้าห้น้ิาท้�องค์์กรเอกช้นิทั�งห้มิดั

รปูภัาพ 32: มุิมิมิองข้องเจ้าหน้าท่�ส่วนหน้าท่�ให้ความิช่วยเหลัอื
ด้าน สังคมิสงเคราะห์ตื่อความิร่วมิมิือระหว่างองค์กรเอกชน 
ด้วยกันในประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วง
ลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์

ท้�มิา: เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ จำนิวนิ = 50 ค์นิ
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3.4 การประสานงานแลัะความิร่วมิมิือ

3.4.3 ผูู้้ให้บริการอินเทอร์เน็ตื แลัะแพลัตืฟอร์มิ

ค์วามิร่วมิมิ่อกับผู่้ให้้บริการอินิเทอร์เน็ิตและโทรศัพท์เค์ล่�อนิท้� และ
แพลตฟอร์มิ เป็นิสิ�งจำเป็นิสำห้รับการส่บสวนิสอบสวนิอาช้ญากรรมิและ
ป้องกนัิการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ ทั�งนิ้� ข้้อกำห้นิดัทาง 
กฎห้มิายูและข้ั�นิตอนิแนิวปฏิิบัติอาจแตกต่างกันิข้ึ�นิอยูู่กับผู่้ให้้บริการ
เป็นิไทยูห้ร่อสากล 

ผูู้้ให้บริการอินเทอร์เน็ตืในประเทศ
การรวบรวมิหลักัฐาน: เม่ิ�อเจ้าห้น้ิาท้�ผู่บ้งัค์บัใช้้กฎห้มิายูต้องการห้ลักฐานิ
จากผู่ใ้ห้้บริการอินิเทอร์เนิต็ในิประเทศ เช่้นิ ค้์นิห้าและระบตุวับคุ์ค์ลท้�ใช้้
ท้�อยููไ่อพห้้รอ่เบอร์โทรศัพท์ ณ เวลาท้�การกระทำค์วามิผ่ดิัเกดิัข้ึ�นิ พวกเข้า
จะแสดังห้มิายูศาลต่อผู้่ให้้บรกิารเพ่�อร้องข้อข้้อมิลูดังักล่าว ซึ�งพวกเข้า
สามิารถุใช้้ข้้อมูิลการเป็นิสมิาชิ้กเพ่�อระบตุำแห้น่ิงและจบักมุิผู่ต้้องสงสยัู 
รวมิทั�งใช้้เป็นิห้ลักฐานิในิช้ั�นิศาลด้ัวยู128

126

128. อยู่างไรก็ตามิ วิธ้การนิ้�มิองข้้ามิค์วามิท้าทายูจากเทค์โนิโลยู้ท้�เร้ยูกว่า แค์เร้ยูร์ เกรดั (carrier grade) ซึ�งช้่วยูให้้ผู่้ปฏิิบัติงานิสามิารถุนิำเทค์โนิโลยู้ท้�เร้ยูกว่า เนิ็ตเวิรก์ แอดัเดัรส แทรนิซเลเช้ินิ (Network 
Address Translation) ซึ�งเป็นิกระบวนิการท้�ผู่้ให้้บริการอินิเทอร์เนิ็ตส่งต่อท้�อยูู่ไอพ้รุ่นิท้�ส้�ท้�ข้าดัแค์ลนิอยู่างรวดัเร็วนิั�นิไปยูังผู่้ใช้้บริการจำนิวนิมิากในิเวลาเดั้ยูวกันิ ส่งผ่ลให้้ไมิ่สามิารถุระบุเค์ร่�องมิ่อการเข้้าถุึง
อินิเทอร์เนิ็ตและผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตดั้วยูท้�อยูู่ไอพ้ดัังกล่าวไดั้ในิบางกรณ้

129. รัฐบาลไทยู (2550) พระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, มิาตรา 3: “ผู่้ให้้บริการ” ห้มิายูค์วามิว่า: (1) ผู่้ให้้บริการแก่บุค์ค์ลอ่�นิในิการเข้้าสู่อินิเทอร์เนิ็ต ห้ร่อให้้
สามิารถุติดัต่อถุึงกันิโดัยูประการอ่�นิ โดัยูผ่่านิทางระบบค์อมิพิวเตอร์ ทั�งนิ้� ไมิ่ว่าจะเป็นิการให้้บริการในินิามิข้องตนิเอง ห้ร่อในินิามิห้ร่อเพ่�อประโยูช้นิ์ข้องบุค์ค์ลอ่�นิ. (2) ผู่้ให้้บริการเก็บรักษาข้้อมิูลค์อมิพิวเตอร์เพ่�อ
ประโยูช้นิ์ข้องบุค์ค์ลอ่�นิ”

130. รัฐบาลไทยู (2550) พระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, มิาตรา 18 และ 19

131. รัฐบาลไทยู (2550) พระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, มิาตรา 26

132. รัฐบาลไทยู (2550) พระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, มิาตรา 3

มิาตราท้� 18 และ 19 ข้องพระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดั
เก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์กำห้นิดัให้้ “พนิักงานิเจ้าห้นิ้าท้�” มิ้อำนิาจโดัยูไดั้
รับค์ำสั�งอนิุญาตจากศาล เมิ่�อมิ้เห้ตุอันิค์วรเช้่�อไดั้ว่าบุค์ค์ลใดักระทำห้ร่อ
กำลงัจะกระทำการอยู่างห้นิึ�งอยู่างใดัอนัิเป็นิค์วามิผ่ดิัตามิพระราช้บญัญตัิ 
นิ้� สั�งให้้ผู่ใ้ห้้บรกิาร129

127 ส่งมิอบข้้อมูิลท้�เก้�ยูวข้้องกบัผู่ใ้ช้้บรกิาร130  
128    ผู่ใ้ห้้บริการ 

ในิประเทศไทยูต้องเก็บข้้อมิูลจราจรทางค์อมิพิวเตอร์ไว้ไมิ่นิ้อยูกว่า 90 
วันิ (ห้ร่อในิบางกรณ้อาจนิานิกว่านิ้� แต่ไมิ่เกินิห้นิึ�งปี) นิับแต่วันิท้�ข้้อมิูล
นิั�นิเข้้าสู่ระบบค์อมิพิวเตอร์ ทั�งนิ้� ผู่้ให้้บริการใดัไมิ่ปฏิิบัติตามิ ต้องระวาง
โทษปรับ (ไม่ิเกนิิ 500,000 บาท (15,000 ดัอลล่าร์สห้รัฐ))131

129 พระราช้บญัญตัิ 
ว่าด้ัวยูการกระทำค์วามิผ่ดิัเก้�ยูวกบัค์อมิพวิเตอร์ ให้้ค์วามิห้มิายูค์ำว่า 
“พนิกังานิเจ้าห้น้ิาท้�” ไว้อยู่างกว้างๆ ว่าห้มิายูถึุง “ผู่ซ้ึ�งรัฐมินิตรแ้ต่งตั�งให้้ 
ปฏิิบัติการตามิพระราช้บัญญัตินิ้�”132

130 ดัังท้�อัยูการท่านิห้นิึ�งไดั้ตั�งข้้อสังเกต
ว่า ท้�จรงิแล้วการท้�กฎระเบยู้บต่างๆ เช่้นิ พระราช้บัญญตักิารรกัษาค์วามิ 
มิั�นิค์งปลอดัภััยูไซเบอร์ ไมิ่กำห้นิดัว่าผู่้ใดัไดั้รับการจัดัให้้อยูู่ในิฐานิะ 

ความิช่วยเหลัือในระหว่างกระบวนการทางกฎหมิาย

ภัาค์ประช้าสังค์มิในิประเทศไทยูมิ้บทบาทสำค์ัญในิการแก้ปัญห้าการ
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ 
เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูในิประเทศไทยูทั�ง 6 ค์นิท้�ให้้สัมิภัาษณ์กับ Disrupting 
Harm กล่าวว่า พวกเข้าได้ัรบัค์ำแนิะนิำและการสนัิบสนุินิจากเจ้าห้น้ิาท้� ผู่้
เช้้�ยูวช้าญเห้ล่านิ้� ซึ�งช่้วยูให้้พวกเข้าผ่่านิข้ั�นิตอนิการพจิารณาค์ดัไ้ปได้ั

ในิข้ณะท้�เข้้ยูนิรายูงานิฉบับนิ้� กฎห้มิายูไทยูไมิ่ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิ
กฎห้มิายูโดัยูไมิ่มิ้ค์่าใช้้จ่ายู รวมิทั�งค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิผู่้แทนิทาง
กฎห้มิายูแก่ผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ ดังันิั�นินิกัสงัค์มิสงเค์ราะห์้และ 
ทนิายูค์วามิในิภัาค์ประช้าสังค์มิจึงมิ้บทบาทเก้�ยูวข้้องกับผู่้เส้ยูห้ายู
โดัยูเฉพาะ อยู่างไรก็ตามิ ในิข้ณะท้�ผู่้เช้้�ยูวช้าญทางกฎห้มิายูสามิารถุ
ให้้ค์วามิช่้วยูเห้ลอ่แก่ผู่เ้สยู้ห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและ 
การล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลน์ิ รวมิทั�งผู่ป้กค์รองและผู่ด้ัแูล 
ข้องผู่้เส้ยูห้ายู โดัยูการแจ้งให้้พวกเข้าทราบเก้�ยูวกับกระบวนิการทาง
กฎห้มิายู การถุามิค์ำถุามิพวกเข้าโดัยูใช้้ภัาษาง่ายูๆ และการให้้ค์วามิ 
ช้่วยูเห้ล่อทางกฎห้มิายู แต่ผู่้เช้้�ยูวช้าญทางกฎห้มิายูอาจไมิ่มิ้ทักษะในิ
การจัดัการกับค์วามิเค์ร้ยูดั ค์วามิกังวล ค์วามิทุกข้์ใจ และค์วามิ
บอบช้�ำทางจิตใจ ท้�เกิดัข้ึ�นิกับเดั็กตั�งแต่เวลาท้�พวกเข้าถุูกล่วงละเมิิดั 
และนิ้�ค์่อเห้ตุผ่ลท้�เดั็กและผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กท้�ให้้สัมิภัาษณ์

ห้ลายูค์นิรู้สึกว่าพวกเข้าไดั้รับค์วามิช้่วยูเห้ล่อจากนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์
มิากท้�สดุั ผู่ป้กค์รองและผู่ดู้ัแลเดัก็ท่านิห้นึิ�งกล่าวว่า “มิล้ันิธิเิอ-ทเวนต่่�วนั 
ให�ความิช่วยเหลัือแก่พวกเรามิากท่�สุด ถู�าพวกเข้าไมิ่ได�เข้�ามิาหาพวก
เราต่ั�งแต่่แรก พวกเรากค็งไม่ิได�อย้ ่ณ์ จัดุน่�ในเวลัาน่� พวกเราคงกลั�ำกลืัน 
สิ�งต่่างๆ ไว�กับต่ัวเอง ทุกข้์ทรมิาน แลัะไมิ่ได�รับอะไรเลัย ฉันคิดว่า
พวกเราโชคด่ท่�มิ้ลันิธิิฯ เสนอความิช่วยเหลัือให�พวกเข้ากระตุ่�นพวก
เราแลัะช่วยประสานงานต่่างๆ ให� หากมิ่สิ�งใดท่�ฉันไมิ่เข้�าใจั ฉันจัะ
ถูามินักสังคมิสงเคราะห์” (RA4-TH-03-A, B, Caregiver)

เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู 2 ค์นิก็มิ้ประสบการณ์ในิลักษณะค์ล้ายูค์ลึงกันิ“ค์นิท้�
ยูอดัเยู้�ยูมิท้�สุดันิ่าจะเป็นินิักสังค์มิสงเค์ราะห้์จากมิูลนิิธิเอ-ทเวนิต้�วันิ 
เพราะเธอดัูแลฉันิในิทุกๆ ดั้านิ เวลาท้�ฉันิรู้สึกแยู่ เวลาท้�ฉันิมิ้ปัญห้า
ดั้านิการเร้ยูนิ และเวลาท้�ฉันิถุูกเพ่�อนิแกล้ง เธอจะอยูู่ท้�นิั�นิตลอดัเพ่�อ
ช้่วยูเห้ล่อฉันิ” (RA4-TH-04-A-child)

“ฉันิค์ิดัว่าผู่้ท้�ค์อยูช้่วยูเห้ล่อฉันิมิากท้�สุดัค์่อนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์จาก
มิูลนิิธิเพ่�อยูุติการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก  [ซึ�งเป็นิองค์์กร
พฒันิาเอกช้นิ] เธอปลอบโยูนิฉันิเมิ่�อฉนัิรูส้กึเค์รยู้ดัและกงัวล เธอบอก 
ฉนัิ ว่าพวกเข้าจะถุามิค์ำถุามิฉันิในิลักษณะไห้นิ มิันิทำให้้ฉันิรู้สึกผ่่อนิ
ค์ลายู เจ้าห้น้ิาท้�ด้ัานิกฎห้มิายูไม่ิได้ัให้้ค์วามิช่้วยูเห้ลอ่ฉนัิในิลกัษณะน้ิ� 
พวกเข้าเพ้ยูงบอกฉันิเก้�ยูวกับกระบวนิการท้�จะเกิดัข้ึ�นิ และปล่อยูให้้
ฉันิเผ่ช้ิญกับมิันิเอง” (RA4-TH-05-A-child)

https://freedom.ilaw.or.th/sites/default/files/CCA_EN.pdf
https://freedom.ilaw.or.th/sites/default/files/CCA_EN.pdf
https://freedom.ilaw.or.th/sites/default/files/CCA_EN.pdf
https://freedom.ilaw.or.th/sites/default/files/CCA_EN.pdf
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“พนิกังานิเจ้าห้น้ิาท้�” ทำให้้ตำรวจและนิกัสงัค์มิสงเค์ราะห์้เกิดัค์วามิลงัเล 
ในิการส่�อสารเพ่�อเร้ยูกให้้บริษัทผู่้ให้้บริการส่งข้้อมิูลห้ลักฐานิท้�สามิารถุ
ใช้้สำห้รับดัำเนิินิค์ดั้การกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ (RA1-TH-04-A)

ในิทำนิองเดั้ยูวกันิ เจ้าห้นิ้าท้�จากกรมิพินิิจและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิ
ไดั้เนิ้นิถุึงค์วามิยูากลำบากท้�พวกเข้าต้องเผ่ช้ิญ เนิ่�องจากการแก้ไข้พระ
ราช้บัญญัติศาลเยูาวช้นิและค์รอบค์รัว และวิธ้พิจารณาค์ดั้เยูาวช้นิและ
ค์รอบค์รัว พ.ศ. 2553 โดัยูพระราช้บัญญัติฉบับก่อนิห้นิ้านิ้�ให้้อำนิาจแก่
กรมิพินิิจฯ เข้้าถุึงข้้อมิูลเก้�ยูวกับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูห้ร่อเดั็กผู่้กระทำค์วามิผ่ิดั 
แต่ฉบับแก้ไข้ปรับปรุง พ.ศ. 2553 ไดั้ยูกเลิกอำนิาจดัังกล่าว ซึ�ง
ห้มิายูค์วามิว่าเจ้าห้นิ้าท้�ข้องกรมิพินิิจและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิไมิ่
สามิารถุเร้ยูกข้อข้้อมิูลจากบริษัทดั้านิการส่�อสารห้ร่อภัาค์ธุรกิจไดั้
โดัยูตรง แต่ต้องร้องข้อตำรวจให้้ช้่วยูห้าข้้อมิูลให้้ ซึ�งตำรวจไมิ่ไดั้มิ้ภัาระ
ห้นิ้าท้�ท้�ต้องตอบสนิองต่อค์ำร้องข้อน้ิ� เจ้าห้นิ้าท้�จากกรมิพินิิจและ
ค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิอธิบายูว่า “เมิื�อเราพยายามิหาข้�อมิ้ลัเก่�ยวกับ
เด็ก เราพบกับความิท�าทายในการเข้�าถู่งข้�อมิ้ลัท่�เก่�ยวกับเทคโนโลัย่
ออนไลัน์ เราไมิ่ร้�ว่าเด็กลั็อคอินเข้�าไปในแพลัต่ฟอร์มิไหนบ�างแลัะเข้�าไป
เมิื�อไหร่ พวกเข้าใช�บัญช่อะไร เป็นต่�น  ดังนั�น เราไมิ่สามิารถูทำอะไรได�
มิากนักแมิ�ว่าจัะมิ่เบอร์โทรศัพท์ข้องเด็กๆ ก็ต่ามิ เราไมิ่สามิารถูสั�งบริษัท
ด�านโทรศัพท์ให�เช็คเด็กๆ ให�เรา ซ่ึ่�งเมิื�อก่อนเราเคยทำได�... คณ์ะ
กรรมิการร่างกฎหมิายแจั�งพวกเราว่าเกิดความิซึ่�ำซึ่�อนกับพนักงาน
สอบสวนซึ่่�งต่�องรวบรวมิหลัักฐานเก่�ยวข้�องกับคด่ ดังนั�นเราไมิ่จัำเป็นต่�อง
มิ่บทบาทในทำนองเด่ยวกันอ่ก อย่างไรก็ต่ามิ ฉันคิดว่าคณ์ะกรรมิการไมิ่
เข้�าใจังานข้องเรา แมิ�ว่าเราไมิ่ได�ทำงานโดยต่รงเก่�ยวกับการฟ้องร�อง
ดำเนินคด่ แต่่เราจัำเป็นต่�องได�รับหลัักฐานเพื�อสนับสนุนงานข้องเรา 
หลัักฐานคือสิ�งท่�จัำเป็นไมิ่ใช่สำหรับต่ำรวจัเท่านั�น แต่่สำหรับเราด�วย” 
(RA1-TH-01-A-F)

133. รัฐบาลไทยู (2550) พระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับค์อมิพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, มิาตรา 15

134. เทเลนิอร์ กรุ�ป (2562) ดั้แทค์, เทเลนิอร์ กรุ�ป และสำนิักงานิส่งเสริมิเศรษฐกิจทางดัิจิทัล (ดั้อ้พ้เอ) เปิดัตัวเว็บไซต์ท้�มิ้การส่�อสารระห้ว่างกันิสำห้รับให้้การศึกษาเก้�ยูวกับค์วามิปลอดัภััยูในิการใช้้อินิเทอร์เนิ็ต

การลับออก/การรายงานสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก กฎห้มิายู
ไทยูไมิ่มิ้บทบัญญัติอยู่างช้ัดัเจนิท้�กำห้นิดัให้้ผู่้ให้้บริการอินิเทอร์เนิ็ต
มิ้ห้นิ้าท้�ตามิกฎห้มิายูในิการกลั�นิกรอง และ/ห้ร่อ ระงับ และ/ห้ร่อ ข้จัดั
ส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก ผู่้ให้้บริการไมิ่มิ้พันิธะผู่กพันิใดัๆ ท้�ต้อง
รายูงานิห้นิ่วยูงานิ และ/ห้ร่อ บุค์ค์ลซึ�งเผ่ยูแพร่ ทำการค์้า ห้ร่อแจกจ่ายู
ส่�อดัังกล่าว ผู่้แทนิจากไทยูฮอตไลนิ์ให้้ค์วามิเห้็นิว่า “ถู�าเราไมิ่มิ่หนังสือ
คำสั�งจัากศาลั ผู้้�ให�บริการก็จัะไมิ่ลับเนื�อหาดังกลั่าวออก […] บริษัทจัะ
ดำเนินการถู�าพวกเข้าได�รับคำสั�งจัากศาลัเท่านั�น ถู�าพวกเข้าได�รับ
รายงานจัากผู้้�ปกครอง พวกเข้าก็จัะแค่รอหนังสือคำสั�งจัากศาลั แลั�วพวก
เข้าจั่งจัะลับเนื�อหาดังกลั่าวออก” ไทยูฮอตไลนิ์ให้้ค์วามิเห้็นิเพิ�มิเติมิว่า 
“เป็นท่�ชัดเจันว่า [ผู้้�ให�บริการอินเทอร์เน็ต่] ในประเทศไทยจัะไมิ่[ลับ
เนื�อหาการลั่วงลัะเมิิดทางเพศต่่อเด็กออกจัากแพลัต่ฟอร์มิข้องพวกเข้า] 
ยกเว�นเส่ยแต่่พวกเข้าได�รับหนังสือคำสั�งจัากศาลั...” (RA2-TH-01-A)

อยู่างไรก็ตามิ พระราช้บัญญัติว่าดั้วยูการกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับ
ค์อมิพิวเตอร์ลงโทษผู่้ให้้บริการอินิเทอร์เนิ็ตท้�ตั�งใจให้้ค์วามิร่วมิมิ่อ ห้ร่อ
ยูินิยูอมิให้้มิ้การกระทำค์วามิผ่ิดัตามิท้�ระบุไว้ในิพระราช้บัญญัติ “ใน
ระบบคอมิพิวเต่อร์ท่�อย้่ในความิควบคุมิข้องต่น”133

131 และในิลักษณะ
เดั้ยูวกันิ เป็นิค์วามิรับผ่ิดัช้อบข้องทั�งผู่้ให้้บริการอินิเทอร์เนิ็ตและเจ้าข้อง
ร้านิอินิเทอร์เนิ็ตห้ากมิ้การกระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการโอนิข้้อมิูลลามิก
อนิาจาร รวมิถุึงส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก โดัยูใช้้ระบบ
ค์อมิพิวเตอร์ท้�อยูู่ในิค์วามิค์วบค์ุมิข้องพวกเข้า

กรณ์่ศ้กษา: ตื้วอย่างข้องความิพยายามิสร้างความิตืระหนัก
เก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ข้องภัาคธ์ุรกิจ

SafeInternetForKid.com – เป็นิแพลตฟอร์มิออนิไลนิ์ท้�มิ้การ
ส่�อสารระห้ว่างกันิ ซึ�งช้่วยูค์รูและผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กให้้
ค์วามิรู้แก่เดั็กเก้�ยูวกับการใช้้อินิเทอร์เนิ็ตอยู่างปลอดัภััยู รวมิทั�ง
สอนิเดั็กเก้�ยูวกับภััยูค์ุกค์ามิออนิไลนิ์ โดัยูสามิารถุเข้้าถุึงเนิ่�อห้า 
ในิการสอนิดัังกล่าวไดั้ทางเว็บไซต์ท้�พัฒนิาข้ึ�นิโดัยูผู่้ให้้บริการ
โทรศัพท์มิ่อถุ่อรายูให้ญ่ – ดั้แทค์, เทเลนิอร์ กรุ�ป, สำนิักงานิ 
ส่งเสริมิเศรษฐกิจทางดัิจิทัล, สถุาบันิการศึกษา และโค์รงการ 
ดั้านิการศึกษาและสังค์มิอินิสค์รู (the educational, social 
enterprise INSKRU) เนิ่�อห้าดัังกล่าวรวมิถุึงบทเร้ยูนิท้�สอนิให้้
เดั็กเผ่ช้ิญค์วามิเส้�ยูงและพัฒนิาวิธ้การรับมิ่อกับภััยูค์ุกค์ามิทาง
ดัิจิทัล (digital resilience) ข้้อมิูลเก้�ยูวกับการเข้้าถุึงเว็บไซต์และ
เกมิออนิไลนิ์ เกมิและแบบทดัสอบเพ่�อการศึกษา (educational 
interactive games and quizzes) สำห้รับเดั็กอายูุ 7-16 ปี  
ในิภัาพรวมิ ดั้แทค์สามิารถุเข้้าถุึงค์รูและเดั็กนิักเร้ยูนิระดัับมิัธยูมิ
มิากกว่า 50,000 โรงเร้ยูนิ โดัยูผ่่านิทางกิจกรรมิออนิไลนิ์และ
ออฟไลนิ์134
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https://freedom.ilaw.or.th/sites/default/files/CCA_EN.pdf
https://www.telenor.com/media/announcement/dtac-telenor-group-and-depa-launch-new-interactive-website-to-educate-on-safe-internet-use
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แพลัตืฟอร์มิระดับโลัก
การรวบรวมิหลัักฐาน: ห้มิายูศาลข้องไทยูห้ร่อพนิักงานิเจ้าห้นิ้าท้�ไทยู 
ไมิ่อาจสั�งให้้แพลตฟอร์มิระดัับโลกเปิดัเผ่ยูข้้อมิูล[ท้�ร้องข้อ] เนิ่�องจาก
พวกเข้าดัำเนิินิงานิภัายูใต้กฎห้มิายูภัายูในิประเทศข้องตนิ – เช้่นิ 
กฎห้มิายูว่าด้ัวยูการเก็บข้้อมิลูการส่�อสาร (Stored Communication Act) 
และ กฎห้มิายูว่าดั้วยูการค์ุ้มิค์รองค์วามิเป็นิส่วนิตัวในิการส่�อสารผ่่านิ
ทางส่�ออิเล็กทรอนิิกส์ (Electronic Communication Privacy Act) ในิ
กรณข้้องประเทศสห้รฐัอเมิรกิา ทั�งนิ้� กฎห้มิายูข้องประเทศสห้รฐัอเมิรกิา 
ระบุอยู่างช้ัดัเจนิว่าห้้ามิมิิให้้เปิดัเผ่ยูเนิ่�อห้าการส่�อสาร เช้่นิ ข้้อค์วามิ 
ห้ร่อภัาพ แก่บุค์ค์ลท้�ไมิ่ใช้่เจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูข้องประเทศ
สห้รัฐอเมิริกาโดัยูตรง อยู่างไรก็ตามิ แพลตฟอร์มิทางเทค์โนิโลยู้ท้�ตั�งอยูู่
ในิประเทศสห้รัฐอเมิริกาอาจเปิดัเผ่ยูข้้อมิูลท้�ไมิ่ใช้่เนิ่�อห้าการส่�อสาร เช้่นิ 
ข้้อมิูลสมิาช้ิก และท้�อยูู่ไอพ้ท้�ใช้้ในิการเข้้าถุึงข้้อมิูล ซึ�งจำเป็นิสำห้รับการ
ดัำเนิินิงานิส่บสวนิสอบสวนิให้้แก่เจ้าห้นิ้าท้�ต่างช้าติโดัยูค์วามิสมิัค์รใจ

อนิึ�ง ข้้อมิูลท้�รวบรวมิจากการสัมิภัาษณ์ผู่้มิ้ส่วนิเก้�ยูวข้้องแสดังให้้เห็้นิ 
ว่าบริษัทเอกช้นิดั้านิการส่�อสารอาจไมิ่เปิดัเผ่ยูข้้อมิูลต่อไทแค์ค์อยู่าง
สมิ�ำเสมิอ 

การนำเนื�อหาออก/การรายงานสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก: 
แมิ้ว่าแทบจะไมิ่มิ้ข้้อตกลงอยู่างเป็นิทางการระห้ว่างห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้
กฎห้มิายูระดัับช้าติและแพลตฟอร์มิระดัับโลกในิประเดั็นิการนิำออก/
การรายูงานิส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก แต่แพลตฟอร์มิระดัับโลกมิ้
แนิวโนิ้มิท้�จะมิองค์ำร้องข้อ[ข้้อมิูล]จากพันิธมิิตรท้�เป็นิห้นิ่วยูงานิรัฐว่า
เป็นิการแจ้งเต่อนิถุึงค์วามิเป็นิไปไดั้ในิการละเมิิดัข้้อตกลงข้องการให้้
บริการข้องแพลตฟอร์มิเอง ทั�งนิ้� เนิ่�องจากส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อ
เดั็กเป็นิสิ�งท้�ข้ัดัต่อข้้อตกลงในิการให้้บริการข้องแพลตฟอร์มิ รวมิทั�งข้ัดั
ต่อกฎห้มิายูข้องประเทศสห้รัฐอเมิริกา ดัังนิั�นิ บริษัทเห้ล่านิึ�จึงให้้ค์วามิ
สนิใจในิการลบเนิ่�อห้าดัังกล่าวออก[จากแพลตฟอร์มิข้องตนิ]

ผู่้ให้้สัมิภัาษณ์ท่านิห้นิึ�งให้้ข้้อสังเกตเก้�ยูวกับกระบวนิการรายูงานิและ 
นิำส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักออกจาก[แพลตฟอร์มิข้อง]ผู่้ให้้
บริการท้�ตั�งอยูู่ในิประเทศสห้รัฐอเมิริกา: “ฉันสามิารถูรายงานต่่อเจั�า
หน�าท่�ต่ำรวจั แลัะเจั�าหน�าท่�ต่ำรวจัจัะส่งกรณ์่ดังกลั่าวไปยัง NCMEC 
เพื�อบังคับให�เฟซึ่บุ�กหรือทวิต่เต่อร์นำเนื�อหาดังกลั่าวออก” (RA2-TH-
01-A) สำห้รับผู่้ให้้บริการอินิเทอร์เนิ็ตท้�ไมิ่รายูงานิต่อ NCMEC – เช้่นิ 
ไลนิ์ (Line) ซึ�งเป็นิแอปพลิเค์ช้ั�นิส่งข้้อค์วามิทันิท้และเป็นิท้�นิิยูมิในิ
ประเทศไทยู – จะไดั้รับค์วามิร่วมิมิ่อนิ้อยู ดัังท้�เจ้าห้นิ้าท้�ข้องไทแค์ค์
กล่าว “ประเทศไทยไมิ่มิ่กฎระเบ่ยบท่�จัะช่วยเพิ�มิศักยภาพข้องต่ำรวจัใน
การร�องข้อข้�อมิ้ลัจัากไลัน์... ฉันข้อข้�อมิ้ลัจัากบริษัท แต่่ไมิ่เคยได�รับข้�อมิ้ลั
ท่�ร�องข้อเลัย... รัฐบาลัไทยไมิ่กำหนดกฎหมิายท่�จัะควบคุมิการลังทุนข้อง
ธิุรกิจัต่่างชาต่ิในประเทศไทย โดยเฉพาะธิุรกิจัท่�เป็นท่�นิยมิในหมิ้่คนไทย” 
(RA1-TH-02-A)  

135. แพลตฟอร์มิท้�ถุูกเล่อกมิา เป็นิการเล่อกจากรายูงานิท้�นิำส่งแก่ NCMEC ในิจำนิวนิมิาก (10,000+), ค์วามิพร้อมิข้องรายูงานิค์วามิโปร่งใส และเป็นิแพลตฟอร์มิท้�เป็นิท้�รู้จักว่าไดั้รับค์วามินิิยูมิในิประเทศท้� 
Disrupting Harm ดัำเนิินิงานิ นิอกเห้นิ่อจากบริษัทท้�ตั�งอยูู่ในิประเทศสห้รัฐอเมิริกาแล้ว ยูังไดั้ศึกษาวิเค์ราะห้์รายูงานิค์วามิโปร่งใสข้องไลนิ์และติ�กต�อกดั้วยู

ผู่้แทนิจากไทยูฮอตไลนิ์กล่าวว่า ติ�กต�อกซึ�งเป็นิอ้กแอปพลิเค์ช้ั�นิห้นิึ�งท้�
เป็นิท้�นิิยูมิในิประเทศไทยู ให้้ค์วามิร่วมิมิ่อแต่เป็นิค์วามิร่วมิมิ่อท้�จำกัดั: 
“พ้ดอย่างย่อๆ ก็คือ เราพยายามิประสานงานกับผู้้�ให�บริการอินเทอร์เน็ต่
มิากท่�สุดเท่าท่�เราสามิารถูทำได� ถู�ามิ่หน่วยงานหรือผู้้�แทนท่�มิ่สำนักงาน
อย้่ในประเทศไทยท่�เต่็มิใจัทำงานกับเรา เรายินด่ประสานงานกับพวก
เข้า” (RA2-TH-01-A)

ข้้อมิูลัด้านความิโปร่งใส

รายูงานิค์วามิโปร่งใสข้องส่�อสังค์มิออนิไลนิ์แพลตฟอร์มิให้ญ่ต่างๆ 
สำห้รับ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ระบุว่า 
เจ้าห้นิ้าท้�ในิประเทศไทยูไดั้ทำค์ำร้องข้อจำนิวนิ:

• 2,695 ค์ำร้อง สำห้รับเฟซบุ�กในิเร่�องการค์วบค์ุมิเนิ่�อห้า

• 144 ค์ำร้อง สำห้รับเฟซบุ�กเพ่�อข้อข้้อมิูลเก้�ยูวกับผู่้ใช้้

• 18,662 ค์ำร้อง สำห้รับกูเกิ�ลเพ่�อนิำเนิ่�อห้าออก

• 22 ค์ำร้อง สำห้รับกูเกิ�ลเพ่�อข้อข้้อมิูลเก้�ยูวกับผู่้ใช้้กูเกิ�ล

• 38 ค์ำร้อง สำห้รับแอบเปิ�ล

• 2 ค์ำร้อง สำห้รับทวิตเตอร์เพ่�อข้อข้้อมิูลเก้�ยูวกับผู่้ใช้้ทวิตเตอร์ 
และ 3 ค์ำร้องสำห้รับการนิำเนิ่�อห้าออก

• 1 ค์ำร้อง สำห้รับเวอไรซอนิ มิ้เดั้ยู (Verizon Media)

แมิ้ว่าข้้อมิูลส่วนิให้ญ่ท้�ไดั้จากการร้องข้อจะไมิ่ไดั้ระบุประเภัทข้อง
ข้องอาช้ญากรรมิ แต่ระดัับจำนิวนิค์ำร้องท้�แตกต่างกันิในิแต่ละ
แพลตฟอร์มิอาจบง่บอกถุึงระดัับ[อาช้ญากรรมิท้�มิ้]ค์วามิเก้�ยูวข้อ้ง
กับบริษัทเทค์โนิโลยู้อเมิริกันิ135
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3.4 การประสานงานแลัะความิร่วมิมิือ



การหยุดยั�งอันตืรายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทาง
ออนไลัน์นั�น ตื้องอาศัยการดำเนินงานอย่างครอบคลัุมิแลัะยั�งยืนจากผูู้้เก่�ยวข้้องทุกภัาคส่วน  
ทั�งครอบครัว ชุมิชน หน่วยงานรัฐท่�มิ่ส่วนเก่�ยวข้้อง หน่วยงานผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย บริการข้อง 
ผูู้้เช่�ยวชาญทางกฎหมิายแลัะสังคมิ แลัะภัาคธ์ุรกิจการสื�อสารแลัะเทคโนโลัย่ในระดับชาตืิแลัะ
ระดับสากลั ในข้ณ์ะท่�เด็กเป็นส่วนหน้�งข้องการแก้ปัญหา แตื่ผูู้้ใหญ่มิ่พันธ์ะหน้าท่�ท่�ตื้องกระทำ
การต่ืางๆ เพื�อปกป้องคุม้ิครองเดก็จากอนัตืรายท่�เกดิจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการ
ลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ ผูู้้ใหญ่ตื้องระมิัดระวังไมิ่โอนพันธ์ะหน้าท่�น่�ให้กับเด็กโดย
ให้เด็กปกป้องคุ้มิครองตืนเองจากอันตืราย โดยไมิ่ให้การสนับสนุนใดๆ แก่พวกเข้า

งานวิจยั Disrupting Harm รวบรวมิรายลัะเอย่ดข้องข้้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยไว้ภัายใต้ื 
หกประเด็นหลััก โดยระบุผูู้้มิ่ส่วนเก่�ยวข้้องในแตื่ลัะภัาคส่วนไว้ในแตื่ลัะประเด็นด้วย อย่างไรก็ด่ 
ข้้อเสนอแนะสำหรับผูู้้เก่�ยวข้้องในแตื่ลัะกลัุ่มิน่�มิ่ความิเชื�อมิโยงกัน แลัะจะมิ่ประสิทธ์ิภัาพมิาก
ท่�สุดหากดำเนินการร่วมิกัน

4. จะหยุดยั�งภััยอันตืรายใน
ประเทศไทยได้อย่างไร
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4. จะหยุดยั�งภััยอันตืรายในประเทศไทยได้อย่างไร

ความิรู้ความิเข้้าใจเชิงลั้ก 1 

ในปีท่�ผู้่านมิา ร้อยลัะ 9 ข้องผูู้้ใช้อินเทอร์เน็ตืท่�มิ่อายุระหว่าง 12-17 
ปี ตืกเป็นผูู้้เส่ยหายจากการถึูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วง
ลัะเมิิดทางเพศทางออนไลัน์ ซึ่้�งรวมิถึ้งการท่�เด็กถึูกแบลั็คเมิลั์ให้เข้้า
ร่วมิในกิจกรรมิทางเพศ การท่�บางคนส่งตื่อรูปภัาพทางเพศข้องเด็ก
โดยไมิ่ได้รับอนุญาตื หรือบ่บบังคับให้พวกเข้าเข้้าร่วมิกิจกรรมิทาง
เพศโดยสัญญาว่าจะได้รับเงินหรือข้องข้วัญเป็นการตือบแทน ซึ่้�งหาก
เปร่ยบเท่ยบกับสัดส่วนตื่อประชากร จะประมิาณ์การได้ว่าในช่วง
ระยะเวลัาเพ่ยงหน้�งปี มิ่เด็กจำนวน 400,000 คน ตืกเป็นเป้าหมิาย 
ข้องอันตืรายดังกลั่าวน่�

รัฐบาลั 

1.1 ปรับเปลั่�ยนโครงการให้การศ้กษาท่�มิ่อยู่แลัะสร้างความิตืระหนักรู้
ระดับชาตืิเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิด
ทางเพศจากเด็ก – เพ่�อให้้ประช้าช้นิทั�วไปเข้้าใจถุึงบทบาทข้อง
เทค์โนิโลยู้ท้�อาจเก้�ยูวข้้องกับการล่วงละเมิิดัทางออนิไลนิ์ ทั�งนิ้�การปรับ
เปล้�ยูนิโค์รงการท้�มิ้อยูู่ค์วรกระทำบนิพ่�นิฐานิข้องห้ลักฐานิ และค์วรให้้
ค์วามิสำค์ัญกับโค์รงการท้�เป็นิท้�ประจักษ์แล้วว่ามิ้ประสิทธิภัาพ และให้้
ค์วามิสำค์ัญกับค์วามิยูั�งยู่นิดั้วยู เมิ่�อกำห้นิดัโค์รงการเพ่�อให้้การศึกษา
และการสร้างค์วามิตระห้นิักรู้ดัังกล่าวข้ึ�นิแล้ว การปฏิิบัติงานิตามิ
โค์รงการดัังกล่าวต้องดัำเนิินิไปอยู่างเห้มิาะสมิ รวมิถุึงค์วรกำห้นิดักลไก
การติดัตามิตรวจสอบ และประเมิินิผ่ลไว้ดั้วยู 

นิอกจากนิ้� สิ�งท้�สำค์ัญอยู่างยูิ�งค์่อค์วรดัำเนิินิการปรับปรุงโค์รงการเห้ล่านิ้�
โดัยูจัดัประชุ้มิรับฟังค์วามิค์ิดัเห้็นิท้�ค์ำนิึงถุึงค์วามิปลอดัภััยูและห้ลัก
จริยูธรรมิ เพ่�อทดัสอบและรับฟังค์วามิเห้็นิจากเดั็ก จากผู่้ปกค์รองและ 
ผู่้ดัูแลเดั็ก และจากค์รู โดัยูค์วรเป็นิการประชุ้มิท้�สะท้อนิค์วามิค์ิดัเห้็นิ
เฉพาะข้องแต่ละกลุ่มิในิเร่�องค์วามิเส้�ยูงทางออนิไลนิ์ และเทค์นิิค์ท้�พวก
เข้าใช้้เพ่�อให้้ตนิเอง/เดั็กปลอดัภััยู ซึ�งวิธ้การปรับปรุงโค์รงการดัังกล่าวนิ้�
จะช้่วยูให้้สามิารถุผ่ลิตข้้อค์วามิรณรงค์์ท้�เช้่�อมิโยูงกับประสบการณ์
ปัจจุบันิข้องเดั็ก อันิอาจส่งผ่ลให้้ข้้อค์วามิรณรงค์์ดัังกล่าวเป็นิสิ�งท้�ติดัหู้
เดั็กห้ร่อทำให้้เดั็กจดัจำไดั้

136. UNFPA. (2564) ร่างกายูฉันิเป็นิข้องฉันิ

137. UNGEI. (2563) ค์วามิเป็นิอิสระทางร่างกายู และสิทธิและสุข้ภัาพทางเพศและอนิามิัยูเจริญพันิธุ์

138. NSPCC. (2560) Talk PANTS with Pantosaurus and his PANTS song #TalkPANTS - YouTube แมิ้ว่าแพนิโทซอรัสไมิ่ไดั้พูดัอยู่างเจาะจงว่าผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัค์่อบุค์ค์ลท้�ค์ุณรู้จัก แต่เข้าก็พูดัว่าสิ�ง 
เห้ล่านิ้�ค์่อกฎพ่�นิฐานิท้�ใช้้เมิ่�อใค์รบางค์นิ (ไมิ่ว่าจะเป็นิใค์รก็ตามิ) ก้าวข้้ามิข้อบเข้ตเห้ล่านิ้�

วัตถุุประสงค์์ห้ลักข้องข้้อค์วามิรณรงค์์เห้ล่านิ้�ค์วรรวมิถุึง

• ติดัอาวุธดั้านิค์วามิรู้และทักษะให้้แก่ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กเพ่�อให้้
พวกเข้าสามิารถุสนิับสนิุนิส่งเสริมิการส่�อสารอยู่างต่อเนิ่�องและอยู่าง
ปลอดัภััยูกับเดั็กเก้�ยูวกับกิจกรรมิออนิไลนิ์

• ส่งเสริมิสิ�งแวดัล้อมิท้�เดั็กรู้สึกสบายูใจในิการข้อค์ำแนิะนิำ ค์วามิช้่วยู
เห้ล่อ และพูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศ เนิ่�องจากบรรทัดัฐานิ[ทางสังค์มิ]ท้�
จำกัดัการพูดัค์ุยูเก้�ยูวกับเร่�องเพศ เป็นิเห้ตุให้้เดั็กรู้สึกลำบากใจและ
อับอายูเมิ่�อพวกเข้าไดั้รับผ่ลกระทบจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ อันิเป็นิค์วามิรู้สึกท้�ไมิ่เอ่�อให้้
เดั็กข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อ

•  เสริมิสร้างทักษะข้องเดั็กในิการห้ล้กเล้�ยูงห้ร่อนิำพาตนิเองให้้พ้นิจาก
ค์วามิเส้�ยูงและสถุานิการณ์อันิตรายูทางออนิไลนิ์ ซึ�งรวมิถุึงการเร้ยูนิรู้
ท้�จะปิดักั�นิบุค์ค์ล การรายูงานิเน่ิ�อห้าห้ร่อค์ำร้องข้อท้�ไมิ่เห้มิาะสมิ 
และการแบ่งปันิข้้อมิูลเก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูงท้�มิาพร้อมิกับการส่�อสารทาง
ออนิไลนิ์และการแลกเปล้�ยูนิข้้อมิูล รวมิถุึงภัาพและวิดั้โอส่วนิตัว ทั�งนิ้� 
ข้้อมิูลจากการสำรวจข้้อมิูลค์รัวเร่อนิพบว่า กลุ่มิเดั็กอายูุนิ้อยูท้�สุดั ค์่อ
อายูุ 12-13 ปี มิักจะข้าดัค์วามิตระห้นิักถุึงค์วามิเส้�ยูงทางออนิไลนิ์
มิากกว่าเดั็กท้�โตกว่า (อายูุ 14-17 ปี) ดัังนิั�นิ การรณรงค์์สร้างค์วามิ
ตระห้นิักจึงค์วรให้้ค์วามิสนิใจเป็นิพิเศษกับกลุ่มิเดั็กอายูุนิ้อยูเห้ล่านิ้�

• ให้้ค์วามิสำค์ัญกับการสอนิเดั็กให้้รู้วิธ้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ตอยู่างมิ้ค์วามิรับ
ผ่ิดัช้อบ และมิ้ปฏิิสัมิพันิธ์เช้ิงบวกกับบุค์ค์ลอ่�นิทางออนิไลนิ์ ข้้อมิูล
จาก Disrupting Harm แสดังให้้เห้็นิว่าผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทาง
ออนิไลนิ์มิ้แนิวโนิ้มิเป็นิเพ่�อนิ (ทั�งบุค์ค์ลท้�มิ้อายูุไล่เล้�ยูกันิและท้�เป็นิ
ผู่้ให้ญ่) [กับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายู] ดัังนิั�นิจึงเป็นิสิ�งสำค์ัญท้�เดั็กและเยูาวช้นิ
เข้้าใจถุึงผ่ลข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ว่าสามิารถุเท้ยูบเท่ากับผ่ลข้องการถุูกกระทำ
ท้�เกิดัข้ึ�นิทางออฟไลนิ์เช้่นิกันิ

ควรเผู้ยแพร่ข้้อมิูลัน่�ผู้่านการรณ์รงค์สร้างความิตืระหนักทั�วประเทศ 
เพ่�อกระตุ้นิมิิให้้เกิดัการห้ล้กเล้�ยูงการแลกเปล้�ยูนิทางค์วามิค์ิดัและการ
ส่�อสารท้�ท้าทายูในิประเดั็นิเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก เนิ่�องจากสิ�งเห้ล่านิ้�อาจช้่วยูให้้เกิดัการ
ค์ุ้มิค์รองเดั็กไดั้ดั้ข้ึ�นิ ตัวอยู่างเช้่นิ การตระห้นิักว่าเก่อบทุกๆ กรณ้ ผู่้
กระทำค์วามิผ่ิดัเก้�ยูวกับการละเมิิดัทางเพศค์่อผู่้ท้�เดั็กรู้จักนิั�นิเป็นิสิ�งท้�
ท้าทายูแต่ก็เป็นิสิ�งท้�สำค์ัญเช้่นิเดั้ยูวกันิ ซึ�งสามิารถุส่�อสารข้้อค์วามิ 
เห้ล่านิ้�แก่ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็กผ่่านิทางโรงเร้ยูนิ ผ่่านิทางเพ่�อนิห้ร่อ
ค์รอบค์รัวข้องเข้า ผ่่านิทางโทรทัศนิ์ และส่�อสังค์มิออนิไลนิ์ ซึ�งเป็นิท้�
นิิยูมิในิห้มิู่ผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็ก ทั�งนิ้�รายูงานิ136

134 และโค์รงการริเริ�มิ
ต่างๆ137

135 ท้�มิ้อยูู่เป็นิจุดัเริ�มิต้นิท้�ดั้และเป็นิตัวอยู่างข้องส่�อท้�เห้มิาะสมิกับ
อายูุ[ข้องเดั็ก]138

136

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report_-_EN_web.3.21_0.pdf
https://www.ungei.org/media/bodily-autonomy-and-srhr
https://www.youtube.com/watch?v=-lL07JOGU5o
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1.2 ให้แน่ใจว่าเด็กท่�ไมิ่ได้เข้้าเร่ยนแลัะเด็กท่�อาศัยในชุมิชนห่างไกลั
แลัะด้อยโอกาสได้เร่ยนรู้เก่�ยวกับความิปลัอดภััยทางอินเทอร์เน็ตืแลัะ
ความิสามิารถึทางดิจิทัลั ดังท่�ได้กลั่าวแลั้วใน 1.1 เช้่นิ ผ่่านิทาง
โค์รงการเข้้าถุึงชุ้มิช้นิ นิอกจากนิ้� ค์วรให้้แนิ่ใจว่ามิ้การดัำเนิินิการเฉพาะ
เพ่�อป้องกันิและแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์สำห้รับเดั็กท้�มิ้ค์วามิพิการ

ความิรู้ความิเข้้าใจเชิงลั้ก 2

จากการสำรวจข้้อมิูลัครัวเรือนพบว่า โดยส่วนมิากแลั้วผูู้้กระทำความิ
ผู้ิดเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ตื่อเด็กทางออนไลัน์เป็นผูู้้ท่�เด็กรู้จัก ซึ่้�งบุคคลัเหลั่าน่�ไมิ่เพ่ยงแตื่เป็น
เพื�อนหรือคนรู้จักข้องเด็ก (ทั�งผูู้้ท่�อยู่ในรุ่นราวคราวเด่ยวกันแลัะท่�เป็น
ผูู้้ใหญ่) แตื่ยังเป็นแฟนข้องเด็กหรือสมิาชิกครอบครัวข้องเด็กเองด้วย 
ส่วนบุคคลัท่�เด็กไมิ่รู้จักมิ่เพ่ยงประมิาณ์หน้�งในห้าข้องกรณ์่ท่�เกิดข้้�น 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทาง
ออนไลัน์สามิารถึเกิดข้้�นในข้ณ์ะท่�เด็กใช้เวลัาอยู่บนโลักออนไลัน์แลัะ
เกิดข้้�นโดยซึ่้�งหน้าแตื่มิ่เทคโนโลัย่เข้้ามิาเก่�ยวข้้อง

รัฐบาลั

2.1 การท่�เด็กไมิ่รู้เก่�ยวกับเรื�องเพศทำให้ผูู้้กระทำความิผู้ิดเอาเปร่ยบ
เด็กได้ เราต้องมิั�นิใจว่าเดั็กทุกค์นิไดั้รับค์วามิรู้ท้�เห้มิาะสมิกับอายูุข้อง
พวกเข้า รวมิถุึงค์วามิรู้เก้�ยูวกับเร่�องเพศ ค์วามิยูินิยูอมิ ข้อบเข้ตพ่�นิท้�
ส่วนิตัว สิ�งท้�ผู่้ให้ญ่ห้ร่อบุค์ค์ลอ่�นิรอบตัวเดั็กสามิารถุห้ร่อไมิ่สามิารถุทำ
ต่อพวกเข้า ค์วามิเส้�ยูงและค์วามิรับผ่ิดัช้อบเมิ่�อพูดัค์ุยู ส่ง และรับภัาพ
ทางเพศ และการกล่าวปฏิิเสธต่อค์นิอ่�นิๆ สิ�งเห้ล่านิ้�จะช้่วยูให้้เดั็ก
สามิารถุแยูกแยูะค์วามิเส้�ยูงห้ร่อการปฏิิสัมิพันิธ์ท้�ไมิ่เห้มิาะสมิทั�งทาง
ออนิไลนิ์และโดัยูซึ�งห้นิ้า 

ค์วรเพิ�มิประสิทธิภัาพข้องนโยบายแลัะแนวปฎิบัตืิการคุ้มิครองเด็กใน
ระบบโรงเร่ยนเพ่�อป้องกันิค์วามิเส้�ยูงเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ไดั้อยู่างทันิท่วงท้ 
กรุณาศึกษาแนิวทางความิร่วมิมิือในการสร้างความิปลัอดภััยให้เด็ก139
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139. การสร้างค์วามิปลอดัภััยูให้้เดั็ก มิาตรฐานิการสร้างค์วามิปลอดัภััยู

140. รัฐบาล, ห้นิ่วยูงานิรัฐบาล-สากล และภัาค์ประช้าสังค์มิ จำเป็นิต้องแปลและเผ่ยูแพร่ข้้อค์วามิเห้ล่านิ้�ให้้ถุึงผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็ก ชุ้มิช้นิ และเจ้าห้นิ้าท้�ทางการแพทยู์ และค์รู

ผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็ก ครู บุคลัากรทางการแพทย์ แลัะบริการ
ทางสังคมิ140
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2.2 บอกให้เด็กรู้ถึ้งสิทธ์ิข้องพวกเข้าในการได้รับการคุ้มิครองจากการ
ถึูกลัะเมิิดทางกาย ทางเพศ แลัะทางจิตืใจในทุกรูปแบบ และวิธ้การ
ทำให้้ตนิเองปลอดัภััยูโดัยูกำห้นิดัข้อบเข้ต[พ่�นิท้�ส่วนิตัว] ตระห้นิักรู้ถุึง
พฤติกรรมิท้�เห้มิาะสมิและไมิ่เห้มิาะสมิข้องผู่้ให้ญ่และบุค์ค์ลรอบๆ ตัว
เข้า และการกล่าวปฏิิเสธต่อพฤติกรรมิท้�ไมิ่เห้มิาะสมิ

2.3 ผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็ก แลัะผูู้้ท่�มิ่ส่วนเก่�ยวข้้องควรเร่ยนรู้ว่าเด็ก
ทำอะไรบนโลักออนไลัน์แลัะออฟไลัน์ และมิ้ค์วามิระมิัดัระวังต่อบุค์ค์ล
ท้�เดั็กห้ร่อเดั็กในิชุ้มิช้นิมิ้ปฏิิสัมิพันิธ์ดั้วยู รวมิทั�งพิจารณาว่าปฏิิสัมิพันิธ์
ดัังกล่าวมิ้ค์วามิเห้มิาะสมิต่อเดั็กห้ร่อไมิ่ ดัังเช้่นิข้้อมิูล Disrupting Harm 
แสดังให้้เห้็นิว่ามิ้การค์ุกค์ามิทางออนิไลนิ์ในิบางกรณ้เท่านิั�นิท้�เกิดัจาก
บุค์ค์ลท้�ไมิ่รู้จัก แต่บ่อยูค์รั�งท้�งานิป้องกันิเนิ้นิไปท้�ภััยูค์ุกค์ามิจากบุค์ค์ลท้�
ไมิ่รู้จัก อันิส่งผ่ลให้้ข้าดัการระวังค์วามิเส้�ยูงท้�เกิดัข้ึ�นิจากผู่้ให้ญ่ท้�เดั็กรู้จัก
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แพลัตืฟอร์มิสื�อสังคมิออนไลัน์ท่�เด็กส่วนใหญ่ตืกเป็นเป้าหมิายข้อง 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการล่ัวงลัะเมิดิทางเพศ คอื เฟซึ่บุ�ก 
หรือเฟซึ่บุ�ก เมิสเซึ่นเจอร์ ทวิตืเตือร์ ตืิ�กตื�อก แลัะอินสตืาแกรมิ

รัฐบาลั

3.1 กำหนดให้ผูู้้ให้บริการอินเทอร์เน็ตืมิ่พันธ์ะผูู้กพันทางกฎหมิายใน
การให้ความิร่วมิมิือกับห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู เพ่�อให้้แนิ่ใจว่า 
ผูู้้ให้บริการอินเทอร์เน็ตืจะตอบสนิองต่อค์ำร้องข้อข้้อมิูลจากห้นิ่วยูงานิ 
ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูในิทันิท้ และจะเก็บรักษาข้้อมิูลไว้ในิระยูะเวลาท้�
กำห้นิดั รวมิทั�งจะกลั�นิกรอง และ/ห้ร่อ ระงับ และ/ห้ร่อ ข้จัดัส่�อท้�ล่วง
ละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก การดัำเนิินิการเช้่นินิ้�นิอกจากจะช้่วยูการส่บสวนิ
สอบสวนิทางอาช้ญากรรมิแล้ว ยัูงช้่วยูจำกัดัการเผ่ยูแพร่ส่�อการล่วง
ละเมิิดั ทางเพศต่อเดั็กไมิ่ให้้กระจายูออกไปในิวงกว้างดั้วยู 

3.2 ส่งเสริมิความิตืระหนักรู้เก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
แลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์กับภัาคเอกชน เพ่�อให้้
แน่ิใจว่าบริษทัเทค์โนิโลยูส้ารสนิเทศและการส่�อสารทุกข้นิาดัม้ิค์วามิเข้้าใจ 
มิากข้ึ�นิเก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูงท้�เดั็กเผ่ช้ิญ รวมิทั�งสิ�งท้�ภัาค์เอกช้นิสามิารถุ
ทำไดั้เพ่�อต่อต้านิการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/
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4. จะหยุดยั�งภััยอันตืรายในประเทศไทยได้อย่างไร

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมิาย

3.3 ปรับปรุงการสื�อสารแลัะเสริมิสร้างกลัไกความิร่วมิมิือท่�มิ่อยู่กับ
แพลัตืฟอร์มิสื�อสังคมิออนไลัน์ระดับโลัก เพ่�อให้้มิั�นิใจในิประสิทธิภัาพ
การรวบรวมิห้ลักฐานิทางดัิจิทัลจากแพลตฟอร์มิเห้ล่านิ้� โดัยูเฉพาะการ
ร้องข้อข้้อมิูลและข้ั�นิตอนิในิการลบเนิ่�อห้า ซึ�งในิบริบทนิ้� การเช้่�อมิต่อ
เข้้ากับฐานิข้้อมิูลสากลเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศต่อเดั็ก 
(ICSE) จะช้่วยูยูกระดัับการดัำเนิินิงานิให้้ดั้ข้ึ�นิ และข้จัดัการทำงานิซ�ำ
ซ้อนิข้องห้นิ่วยูงานิบังค์ับใช้้กฎห้มิายู

ภัาคธ์ุรกิจ

3.4 จัดทำกลัไกการรายงานเหตืุอย่างเป็นทางการบนแพลัตืฟอร์มิ
ออนไลัน์ให้ชัดเจนแลัะให้เด็กเข้้าถึ้งได้ง่าย พร้อมิทั�งระบุรายูละเอ้ยูดั
กระบวนิการท้�เกิดัข้ึ�นิห้ลังจากท้�เดั็กรายูงานิเห้ตุแล้ว โดัยูรายูละเอ้ยูดั 
ดังักล่าวค์วรนิำเสนิอในิลกัษณะท้�เป็นิมิติรกบัเดัก็ ทั�งนิ้� ค์วามิรวดัเรว็ในิการ 
ตอบสนิองต่อรายูงานิท้�เด็ักส่งมิา และการประช้าสมัิพนัิธ์กลไกเห้ล่านิ้�แก่ผู่ใ้ช้้
บรกิารและสาธารณช้นิ เป็นิสิ�งท้�แสดังให้้เห็้นิถุงึค์วามิโปร่งใส (transparency) 
และค์วามิรบัผ่ดิัช้อบ (accountability) ข้องแพลตฟอร์มิ และผู่้ให้้บริการ 

3.5 ออกแบบ[ผู้ลัิตืภััณ์ฑ์์]โดยคำน้งถึ้งความิปลัอดภััยเป็นสำคัญ โดัยู
ค์ำนิงึถุงึค์วามิจำเป็นิข้องเดัก็ในิกระบวนิการพฒันิาสนิิค้์า ค์วามิปลอดัภัยัู 
ข้องผ่ลิตภััณฑ์์ค์วรมิ้พ่�นิฐานิจากข้้อมิูลพฤติกรรมิทางดัิจิทัลข้องเดั็ก และ
ประสบการณ์ข้องพวกเข้าเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ รวมิทั�งการศึกษาข้อง 
Disrupting Harm ฉบับนิ้�ดั้วยู141
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เด็กท่�ถึูกแสวงหาประโยชน์แลัะถึูกลั่วงลัะเมิิดทางเพศทางออนไลัน์มิ่
แนวโน้มิท่�จะปรับทุกข้์หรือบอกความิลัับกับบุคคลัท่�ตืนสนิทสนมิ โดย
เฉพาะมิารดาข้องพวกเข้า ผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็กแลัะตืัวเด็กมิัก 
ไมิ่เตื็มิใจรายงาน เหตืุการณ์์ผู้่านกลัไกแจ้งเหตืุท่�เป็นทางการ เช่น 
ฮอตืไลัน์สำหรับแจ้งเหตืุ (hotlines) ฮอตืไลัน์สำหรับให้คำแนะนำ 
(helplines) หรือตืำรวจ

รัฐบาลั 

4.1 ก่อตืั�ง แลัะ/หรอื เสรมิิสร้างความิเข้ม็ิแข้ง็ข้องสายด่วนทางอินเทอร์เนต็ื 
หรือช่องทางรายงานเก่�ยวกับสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กท่�มิ่อยู่ 
ซึ�งสามิารถุทำไดั้โดัยูร่วมิมิ่อกับองค์์กรเอกช้นิ เช้่นิ ไทยูฮอตไลนิ์ ทั�งน้ิ� 
การเพิ�มิศักยูภัาพข้องไทยูฮอตไลนิ์และองค์์กรอ่�นิๆ ท้�เก้�ยูวข้้อง จะทำให้้
พวกเข้าสามิารถุนิำเสนิอข้้อมิลูและบทวเิค์ราะห์้ท้�ทำให้้ เข้้าใจถุึงรูปแบบ
ต่างๆ ข้องการล่วงละเมิิดัท้�เดั็กๆ ประสบ รวมิทั�งค์วามิท้าทายูในิการ
แก้ไข้ปัญห้ากรณ้ดัังกล่าว ในิทางกลับกันิ ข้้อมิูลและการวิเค์ราะห้์น้ิ�
สามิารถุช้่วยูพัฒนิานิโยูบายูและแก้ไข้กฎห้มิายูท้�จำเป็นิดั้วยู 

141. จุดัเริ�มิต้นิท้�ดั้ค์่อเค์ร่�องมิ่อท้�ไมิ่มิ้ค์่าใช้้จ่ายู ซึ�งจัดัทำโดัยูกรรมิาธิการออสเตรเล้ยูดั้านิค์วามิปลอดัภััยูทางออนิไลนิ์ (Australian eSafety Commissioner)

4.2 เพิ�มิความิพยายามิในการสร้างความิตืระหนักรู้เก่�ยวกับสายด่วน
ให้คำปร้กษา ในิฐานิะกลไกการรายูงานิและให้้ค์ำปรึกษากรณ้การ
แสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทาง
ออนิไลนิ์ ทั�งนิ้� ข้้อมิูลจาก Disrupting Harm แสดังให้้เห้็นิว่าอุปสรรค์ท้�
สำคั์ญอยู่างห้นิึ�งในิการแจ้งเห้ตุข้องเดั็ก ค่์อพวกเข้าไมิ่รู้ว่าค์วรจะไป
รายูงานิท้�ไห้นิและกับใค์ร และค์รึ�งห้นิึ�งข้องเดั็กท้�เป็นิผู่้ใช้้อินิเทอร์เนิ็ต
ไม่ิรูว่้าค์วรข้อค์วามิช่้วยูเห้ลอ่จากใค์ร ห้ากตัวเข้าเองห้รอ่เพ่�อนิถุกูลวนิลามิ 
ห้ร่อค์ุกค์ามิทางเพศ 

การสร้างค์วามิตระห้นิักรู้ในิห้มิู่เดั็ก – ท้�มิ้ลักษณะเป็นิมิิตรและเห้มิาะสมิ
กับอายูุข้องเดั็ก – ว่าการรายูงานิดัังท้�กล่าวแล้วข้้างต้นิเป็นิวิธ้ท้�ปลอดัภััยู
ท้�พวกเข้าสามิารถุเปิดัเผ่ยูประสบการณ์ยูากลำบากท้�พวกเข้าประสบ 
รวมิทั�งอธิบายูให้้พวกเข้าทราบว่าจะต้องทำอยู่างไรในิการรายูงานิและ
ห้ลังจากรายูงานิแล้วจะเกิดัอะไรข้ึ�นิบ้าง

เง่�อนิไข้เบ่�องต้นิท้�สำค์ัญค์่อ เจ้าห้นิ้าท้�สายูดั่วนิให้้ค์ำปรึกษาต้องไดั้รับ
การอบรมิ และมิ้ทรัพยูากรท้�เพ้ยูงพออันิจะช้่วยูให้้พวกเข้าปฏิิบัติห้นิ้าท้�
ในิการให้้การสนิับสนิุนิและดัูแล [เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู] ไดั้อยู่างมิ้ประสิทธิภัาพ 
ทั�งนิ้� แมิ้ว่าเดั็กมิ้ค์วามิตระห้นิักรู้เก้�ยูวกับสายูดั่วนิให้้ค์ำปรึกษา และไดั้
เปิดัเผ่ยู[ประสบการณ์ข้องเข้า]และข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อ แต่ห้ากในิเบ่�อง
ต้นิ ไดั้รับการตอบรับท้�ไมิ่เห้มิาะสมิ เดั็กอาจจะทุกข้์ใจและมิ้แนิวโนิ้มิว่า
อาจจะไมิ่แสวงห้าค์วามิช้่วยูเห้ล่อจากใค์รอ้ก เดั็กอ่�นิๆ ท้�กำลังใค์ร่ค์รวญ
ว่าจะเปิดัเผ่ยู[ประสบการณ์ข้องตนิ] อาจสังเกตเห้็นิการตอบรับท้�ไมิ่
เห้มิาะสมิ และอาจเป็นิสาเห้ตใุห้้พวกเข้าตดััสนิิใจไม่ิเปิดัเผ่ยู [ประสบการณ์ 
ข้องตนิ]  

ค์วรกำห้นิดัให้้มิ้ห้นิ่วยูงานิห้ลักสำห้รับรับรายูงานิเก้�ยูวกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ เพ่�อ
ห้ล้กเล้�ยูงค์วามิสับสนิจากการรับรายูงานิในิห้ลายูช้่องทาง และเพ่�อก่อให้้
เกิดัระบบท้�มิ้ประสิทธิภัาพในิการจัดัการกรณ้ท้�ไดั้รับรายูงานิและการ
วิเค์ราะห้์ข้้อมิูล ทั�งนิ้� รัฐบาลอาจแสวงห้าพันิธมิิตรและการสนิับสนิุนิจาก
ภัาค์ธุรกิจเทค์โนิโลยู้ ในิดั้านิการพัฒนิาเค์ร่�องมิ่อและการดัำเนิินิงานิเพ่�อ
สร้างค์วามิตระห้นิัก[ในิค์วามิค์ิดัริเริ�มิดัังกล่าว]

4.3 ใช้ประโยชน์จากความิจริงท่�ว่าเด็กมิักเปิดเผู้ยการถึูกลั่วงลัะเมิิด
กับเครือข้่ายซึ่้�งตืนมิ่ปฏิิสัมิพันธ์์ด้วย โดยสร้างศักยภัาพแลัะทรัพยากร 
ในระดับชุมิชนเพื�อส่งเสริมิการเปิดเผู้ยแลัะรายงานการลั่วงลัะเมิิด 
ตัวอยู่างเช้่นิ โค์รงการพัฒนิาศักยูภัาพข้องสมิาช้ิกชุ้มิช้นิท้�เค์ยูไดั้รับการ
อบรมิแล้ว [ในิประเด็ันิท้�เก้�ยูวข้้อง] โดัยูเน้ินิการอบรมิเก้�ยูวกบักระบวนิการ 
[รายูงานิ] วิธ้การรับฟังและการให้้ค์วามิสนัิบสนุินิ [แก่เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู] 
(เช้่นิ ผ่่านิทางนิโยูบายูค์ุ้มิค์รองเดั็กในิโรงเร้ยูนิ ในิช้มิรมิก้ฬา ห้ร่อองค์์กร
ศาสนิา) ซึ�งจะทำให้้สามิารถุช้่วยูเห้ล่อเดั็กและค์รอบค์รัวเก้�ยูวกับ
กระบวนิการรายูงานิและข้อค์วามิช้่วยูเห้ล่อ

https://www.esafety.gov.au/industry/safety-by-design
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หน่วยงานผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย

4.4 จัดตืั�งหน่วยงานท่�มิ่ความิเช่�ยวชาญเฉพาะเพื�อจัดการกับคด่การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทาง
ออนไลัน์ และส่งเสริมิการอบรมิแก่เจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูในิวง
กว้าง (โดัยูเฉพาะเจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายูในิท้องถุิ�นิ) และผู่้มิ้ส่วนิ
เก้�ยูวข้้องอ่�นิๆ เพ่�อให้้สามิารถุปฏิิบัติห้นิ้าท้�ไดั้อยู่างเห้มิาะสมิ เพ่�อให้้เดั็ก
และค์รอบค์รัวสะดัวกใจท้�จะรายูงานิการถุูกล่วงละเมิิดั ทั�งนิ้� ค์วร
สนิับสนิุนิทรัพยูากรทั�งดั้านิบุค์ลากรและการเงินิ [สำห้รับห้นิ่วยูงานิท้�มิ้
ค์วามิเช้้�ยูวช้าญเฉพาะดัังกล่าวดั้วยู] นิอกจากนิ้� ค์วรข้ยูายูแนิวปฏิิบัติท้�
เป็นิมิิตรกับเดั็กในิทุกภัาค์ส่วนิเพ่�อให้้แนิ่ใจว่าเดั็กไดั้รับประโยูช้นิ์สูงสุดั 
และปกป้องสิทธิข้องเดั็กในิการรับฟังค์วามิค์ิดัเห้็นิและไดั้รับค์ำแนิะนิำ 
(right to be heard and informed) เมิ่�อพวกเข้าต้องเก้�ยูวข้้องกับ
กระบวนิการพิจารณาค์ดั้ทางอาญา

4.5 สร้างกลัไกสำหรับการแลักเปลั่�ยนข้้อมิูลัแลัะหลัักฐานระหว่างผูู้้มิ่
ส่วนเก่�ยวข้้องอย่างเป็นทางการในิค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

4.6 กำหนดแนวปฏิิบัตืิท่�ชัดเจนในิการส่งต่อกรณ้ระห้ว่างห้นิ่วยูงานิ
ต่างๆ ในิทุกส่วนิท้�เก้�ยูวข้้องกับการส่บสวนิสอบสวนิ พร้อมิทั�งกำห้นิดั
ระบบติดัตามิตรวจสอบเพ่�อให้้แนิ่ใจว่าแนิวทางท้�กำห้นิดัไว้ดัังกล่าวไดั้รับ
การติดัตามิ นิำไปปฏิิบัติ และปรับปรุง

ผูู้้ปกครองแลัะผูู้้ดูแลัเด็ก ครู บุคลัากรทางการแพทย์ แลัะการให้
บริการทางสังคมิ142
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4.7 ส่งเสริมิการสื�อสารท่�ปลัอดภััยอย่างตื่อเนื�องกับเดั็กและผู่้ให้ญ่ท้�เดั็ก
ไว้วางใจเก้�ยูวกับโลกออนิไลนิ์ข้องพวกเข้า โดัยูทำให้้การพูดัค์ุยูเก้�ยูวกับ
กิจกรรมิออนิไลนิ์เป็นิเร่�องปกติข้องการพูดัค์ุยูในิช้้วิตประจำวันิ ซึ�งจะ
เพิ�มิค์วามิเป็นิไปไดั้ท้�เดั็กจะเปิดัเผ่ยูสิ�งท้�พวกเข้ากังวลใจ ค์วามิเส้�ยูง และ
ประสบการณ์ไมิ่ดั้ ห้ากสิ�งเห้ล่านิ้�เกิดัข้ึ�นิ 

4.8 ควรตือบสนองการรายงานข้องเด็กเมิื�อเด็กเปิดเผู้ยเก่�ยวกับการถึูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทาง
ออนไลัน์ โดยสื�อสารกับพวกเข้าในทุกๆ ครั�งว่าเหตืุการณ์์ท่�เกิดข้้�นนั�น
ไมิ่ใช่ความิผู้ิดข้องเด็กไมิ่ว่าเดั็กจะตัดัสินิใจอยู่างไร ทั�งนิ้�เป็นิค์วามิผ่ิดั
ข้องผู่้ให้ญ่ท้�เป็นิผู่้ละเมิิดัและแสวงห้าประโยูช้นิ์จากเดั็กเสมิอ งานิวิจัยู
แสดังให้้เห้็นิว่าเดั็กท้�ถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและถุูกล่วงละเมิิดัทาง
เพศทางออนิไลนิ์จะตำห้นิิตัวเองและรู้สึกว่าพวกเข้าทำให้้ผู่้ปกค์รองและ
ผู่้ดัูแลพวกเข้าผิ่ดัห้วัง ห้ร่อรู้สึกว่าพวกเข้าถุูกตัดัสินิโดัยูตำรวจ ดัังนัิ�นิ 
การตอบสนิองต่อการเปิดัเผ่ยูดัังกล่าวค์วรทำโดัยูไมิ่ตัดัสินิห้ร่อลงโทษ
เดั็ก ทั�งนิ้�ข้อให้้ศึกษาตัวอยู่างเก้�ยูวกับการตอบสนิองเบ่�องต้นิในิกรณ้ 
เดั็กถุูกละเมิิดัไดั้จากแนิวทางข้ององค์์การอนิามิัยูโลก (World Health 
Organization guidelines)143
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142. รัฐบาล, ห้นิ่วยูงานิ องค์์การระห้ว่างประเทศระดัับรัฐบาล และภัาค์ประช้าสังค์มิ จำเป็นิต้องส่�อสารและถุ่ายูทอดัข้้อค์วามิเห้ล่านิ้�ไปยูังผู่้ปกค์รองและผู่้ดัูแลเดั็ก ชุ้มิช้นิ บุค์ลากรทางการแพทยู์ และค์รู

143. องค์์การอนิามิัยูโลก (2562) แนิวทางข้ององค์์การอนิามิัยูโลกว่าดั้วยูการตอบสนิองข้องภัาค์ส่วนิการแพทยู์ในิกรณ้เดั็กถุูกละเมิิดั

144. ดัู: ศูนิยู์เป็นิมิิตรกับเดั็กสำห้รับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการล่วงละเมิิดั: บาร์นิาฮูส (Barnahus)

145. สัญญา เค์ร่อข้่ายูบาร์นิาฮูส (n.d.) ข้ั�นิตอนิ 3 – การก่อตั�งบาร์นิาฮูส

4.9 ลังทุนในการพัฒนาศักยภัาพข้องเจ้าหน้าท่�ท่�ให้บริการด้านสังคมิ 
พัฒนิาศักยูภัาพข้องเจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ติดัต่อส่�อสารกับเดั็ก เพ่�อให้้
พวกเข้าสามิารถุระบุตัวเดั็กท้�ตกอยูู่ในิสถุานิการณ์เส้�ยูงห้ร่อเดั็กท้�ถูุก
แสวงห้าประโยูช้นิ์และถุูกล่วงละเมิิดัทางเพศทางออนิไลนิ์ไดั้ดั้ยูิ�งข้ึ�นิ เจ้า
ห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าท้�ติดัต่อส่�อสารกับเดั็กดัังกล่าวค์วรรวมิถึุงบุค์ค์ลากรท้�
ให้้การสนิบัสนุินิเดัก็ทางจติใจและสงัค์มิ ค์รู/เจ้าห้น้ิาท้�ดัแูลเดัก็ในิโรงเรยู้นิ 
และเจ้าห้นิ้าท้�ดั้านิสาธารณสุข้ดั้วยู 

ความิรู้ความิเข้้าใจเชิงลั้ก 5

เจ้าหน้าท่�ผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย เจ้าหน้าท่�ในกระบวนการยุติืธ์รรมิ  
แลัะระบบสนับสนุนทางสังคมิ จำเป็นตื้องได้รับการส่งเสริมิความิ
ตืระหนักรู้ พัฒนาศักยภัาพ แลัะทรัพยากร เพื�อตือบสนองตื่อกรณ์่ 
ท่�เก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศ
ตื่อเด็กทางออนไลัน์

รัฐบาลั 

5.1 ก่อตืั�ง/แตื่งตืั�งหน่วยงานหลัักข้องรัฐ เพื�อเป็นผูู้้นำในการดำเนิน
งานป้องกันแลัะแก้ไข้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วง
ลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ พร้อมิทั�งมิอบห้มิายูงานิและจัดัสรร
ทรัพยูากรดั้วยู ทั�งน้ิ� อาจศึกษาจากตัวแบบบาร์นิาฮูส (Barnahus 
model)144

1 4 2 ซึ�งเป็นิศูนิยู์ท้�เป็นิมิิตรกับเดั็กโดัยูเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ให้้ค์วามิช้่วยู
เห้ล่อดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์ เจ้าห้นิ้าท้�ผู่้บังคั์บใช้้กฎห้มิายู บุค์ลากร
ทางการแพทยู์และทางสุข้ภัาพจิต ทำงานิร่วมิกันิเพ่�อช้่วยูเห้ล่อผู่้เส้ยูห้ายู
จากการถุูกล่วงละเมิิดั การแก้ปัญห้าโดัยูมิ้เดั็กเป็นิศูนิยู์กลางเช้่นินิ้�ช้่วยูให้้
มิั�นิใจไดั้ว่าเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ลว่งละเมิดิัทางเพศเข้า้ถึุงค์วามิยุูตธิรรมิและได้ัรบัการดูัแลช่้วยูเห้ลอ่อยู่าง
เห้มิาะสมิ กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์สามิารถุ
เป็นิห้นิ่วยูงานิห้ลักในิการดัำเนิินิงานิแก้ปัญห้าในิลักษณะดัังกล่าว กรุณา
ศึกษาข้้อมิูลเพิ�มิเติมิท้�แนิวทางบาร์นิาฮูส145
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5.2 ส่งเสริมิพัฒนาความิร่วมิมิือในการดำเนินงานระหว่างผูู้้เก่�ยวข้้อง
ในภัาคส่วนตื่างๆ เช้่นิ ลดัข้ั�นิตอนิการดัำเนิินิงานิ แบ่งปันิข้้อมิูลและ
ทรัพยูากร และลดัการทำงานิท้�ซ�ำซ้อนิ จะช้่วยูพัฒนิาค์วามิสามิารถุในิ
การแก้ไข้ปัญห้าอาช้ญากรรมิเฉพาะน้ิ� นิอกจากน้ิ� ค์วรทำงานิร่วมิกับ
องค์์กรปกค์รองส่วนิท้องถุิ�นิ รวมิทั�งค์วรพิจารณาให้้มิ้การลงนิามิบันิทึก
ค์วามิเข้้าใจร่วมิกันิระห้ว่างห้นิ่วยูงานิท้�เก้�ยูวข้้องกับการส่บสวนิสอบสวนิ
และกระบวนิการรวบรวมิห้ลักฐานิ เช้่นิ องค์์กรพัฒนิาเอกช้นิ ภัาค์ธุรกิจ 
และห้นิ่วยูงานิผู่้บังค์ับใช้้กฎห้มิายู

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.barnahus.eu/en/
https://www.barnahus.eu/en/competence-centre/establishing-the-barnahus/
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4. จะหยุดยั�งภััยอันตืรายในประเทศไทยได้อย่างไร

5.3 ลังทุนพัฒนาความิรู้ด้านเทคนิคเก่�ยวกับการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์และการล่วง
ละเมิิดัในิรูปแบบอ่�นิๆ ท้�เก้�ยูวข้้อง ให้กับเจ้าหน้าท่�ตืำรวจ อัยการ ผูู้้
พิพากษา/เจ้าพนักงานตืุลัาการ ศาลัแข้วง ทนายความิ เจ้าหน้าท่�ศาลั 
เจ้าหน้าท่�คุ้มิครองเด็ก บุคลัากรทางการแพทย์ แลัะเจ้าหน้าท่�ส่วน
หน้าท่�ให้ความิช่วยเหลัือด้านสังคมิสงเคราะห์ เม่ิ�อค์ำนิึงถุึงค์วามิ
ก้าวห้นิ้าทางเทค์โนิโลยู้ท้�เปล้�ยูนิแปลงตลอดัเวลา จำเป็นิและสำค์ัญอยู่าง
ยูิ�งท้�เจ้าห้นิ้าท้�ในิสาข้าวิช้าช้้พต่างๆ ท้�ไดั้กล่าวแล้วนิั�นิต้องมิ้ค์วามิรู้และ
ค์วามิเข้้าใจว่าถุึงวิธ้การดัำเนิินิงานิกรณ้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ในิบทบาทท้�ตนิรับผ่ิดั
ช้อบและโดัยูค์วามิร่วมิมิ่อกับห้นิ่วยูงานิอ่�นิๆ ทั�งนิ้� การอบรมิท้�เสนิอนิ้�
ค์วรเป็นิการอบรมิระดัับองค์์กรในิระบบข้องห้นิ่วยูงานิรัฐท้�เก้�ยูวข้้อง 
และค์วรมิ้การปรับปรุง [เนิ่�อห้าการอบรมิ] อยู่างสมิ�ำเสมิอเพ่�อให้้ทันิต่อ
การพัฒนิาทางเทค์โนิโลยู้และแนิวโนิ้มิข้องการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์

5.4 ข้ยายความิร่วมิมิือในการดำเนินงานแลัะลัดข้ั�นตือนการแบ่งปัน
ข้้อมิูลัระหว่างหน่วยงานผูู้้บังคับใช้กฎหมิายแลัะภัาคธ์ุรกิจ เพ่�อช้่วยู 
ส่งเสริมิการตรวจจับสัญญาณเต่อนิภััยูและการทำงานิดั้านิข้่าวกรองอ่�นิๆ 
อันิจะส่งผ่ลให้้สามิารถุค์ุ้มิค์รองเดั็กท้�ถุูกค์ุกค์ามิไดั้อยู่างรวดัเร็ว

5.5 ตื้องมิั�นใจว่าการปฏิิบัตืิตืามิข้้อกำหนดตื่างๆ ในประมิวลักฎหมิาย
วิธ์่พิจารณ์าความิอาญาจำเป็นตื้องค์ำนิึงถุึงค์วามิยูุติธรรมิท้�เป็นิมิิตรกับ
เดั็ก เนิ่�องจากข้้อมิูลจาก Disrupting Harm แสดังให้้เห้็นิว่าการดัำเนิินิ
งานิท้�เป็นิมิิตรกับเดั็กเป็นิไปอยู่างไมิ่สมิ�ำเสมิอ ทั�งนิ้� จำเป็นิต้องจัดัสรรงบ
ประมิาณ กำห้นิดัแนิวปฏิิบัติในิการดัำเนิินิงานิ ตลอดัจนิการฝ่ึกอบรมิ 
เพ่�อให้้แนิ่ใจว่าการปฏิิบัติตามิข้้อกำห้นิดัต่างๆ ท้�กล่าวแล้วนิั�นิเกิดัข้ึ�นิกับ
ค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์และค์ดั้ท้�เก้�ยูวกับออนิไลนิ์ทุกๆ ค์ดั้

5.6 จัดให้มิ่การดำเนินงานช่วยเหลืัอทางด้านจิตืใจท่�ได้รับการ
ออกแบบเฉพาะแลัะมิ่ความิตื่อเนื�อง สำห้รับเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ทำงานิดั้านิการ
ให้้ค์วามิค์ุม้ิค์รอง และการดัแูลเดัก็ผู่เ้สยู้ห้ายู ท้�เก้�ยูวข้้องกบัอาช้ญากรรมิน้ิ� 

5.7 ข้ยายพันธ์ะหน้าท่� เพิ�มิศักยภัาพแลัะคุณ์ภัาพการให้บริการข้อง
ท่มิงานสหวิชาช่พ ตัวอยู่างเช้่นิ บทบาทข้องนิักสังค์มิสงเค์ราะห้์ห้ร่อนิัก
จิตวิทยูาในิกระบวนิการส่บสวนิสอบสวนิ ห้ร่อค์วามิช้่วยูเห้ล่อในิการ
ร้องข้อเงินิช้ดัเช้ยู – รวมิถุึงการเข้้าร่วมิในิกระบวนิการดัังกล่าวข้องนิัก
สังค์มิสงเค์ราะห้์และนิักจิตวิทยูาทั�วประเทศ เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูไดั้ระบุในิการ
ให้้สัมิภัาษณ์ว่า การมิ้ส่วนิร่วมิข้องท้มิงานิสห้วิช้าช้้พในิกระบวนิการ
ส่บสวนิสอบสวนิและการพจิารณาค์ด้ั ช่้วยูลดัค์วามิกงัวลและค์วามิเค์รยู้ดั 
ข้องเดั็กในิการเร้ยูกร้องค์วามิยูุติธรรมิไดั้เป็นิอยู่างดั้

5.8 เปิดโอกาสให้เด็กผูู้้เส่ยหายเล่อกว่าพวกเข้าต้องการให้้เจ้าห้นิ้าท้�
ตำรวจเพศใดัเป็นิผู่้สัมิภัาษณ์พวกเข้า ทั�งนิ้� แมิ้ว่ากฎห้มิายูจะมิิไดั้กำห้นิดั
ไว้ แต่สำนัิกงานิตำรวจแห้่งช้าติไดั้กำห้นิดันิโยูบายูให้้เจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจ
ห้ญิงรับผ่ิดัช้อบการสอบปากค์ำกรณ้ล่วงละเมิิดัทางเพศ รวมิถุึงกรณ้ท้�อยูู่
ภัายูใต้พระราช้บัญญัติค์ุ้มิค์รองผู่้ถุูกกระทำดั้วยูค์วามิรุนิแรงในิค์รอบค์รัว
และพระราช้บัญญัติป้องกันิและปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์

เจ้าหน้าท่�ผูู้้บังคับใช้กฎหมิาย 

5.9 พัฒนาแลัะดำเนินงานตืามิข้ั�นตือนมิาตืรฐานการรายงานเหตืุแลัะ
ขั้�นตือนการปฏิิบัตืิงาน ค์วรให้้แนิ่ใจว่าเจ้าห้นิ้าท้�ตำรวจ อัยูการ และ
ศาล มิ้ชุ้ดัข้้อมูิลมิาตรฐานิเพ่�อแจ้งและอธิบายูถุึงข้ั�นิตอนิต่างๆ ท้�เก้�ยูว 
ข้้องอยู่างช้ัดัเจนิ รวมิทั�งสิทธิในิการเร้ยูกร้องเงินิช้ดัเช้ยูและสิทธิอ่�นิๆ แก่
เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทาง
เพศทุกค์นิ (รวมิถุึงเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเด็ักทางออนิไลนิ์) และผู่้ปกค์รองและผู่้ดูัแล
เดั็กเห้ล่านิั�นิ ซึ�งจะช้่วยูให้้เดั็กผู่้เส้ยูห้ายูสามิารถุตัดัสินิใจบนิพ่�นิฐานิข้อง
ข้้อมิูลและตระห้นิักถุึงข้ั�นิตอนิท้�จะเกิดัข้ึ�นิต่อไป 

5.10 จัดอบรมิให้แก่เจ้าหน้าท่�ตืำรวจแลัะอัยการทุกคน – โดัยูเฉพาะ
ในิระดัับท้องถุิ�นิ – เก้�ยูวกับค์วามิสัมิพันิธ์ระห้ว่างรูปแบบการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์และ
โดัยูซึ�งห้นิ้า โดัยูแจ้งให้้พวกเข้าทราบเก้�ยูวกับกฎห้มิายูต่างๆ ท้�สามิารถุ
นิำมิาใช้้เพ่�อตั�งข้้อกล่าวห้าในิกรณ้การล่วงละเมิิดัทางออนิไลนิ์ รวมิทั�ง
ค์วามิเช้่�อมิโยูงกับงานิค์ุ้มิค์รองเดั็ก  
5.11 จัดให้มิ่กลัไกท่�มิ่ประสิทธ์ิภัาพแลัะทรัพยากรท่�เพ่ยงพอต่อการ
ดัำเนิินิการส่บสวนิสอบสวนิในิระดัับท้�เห้มิาะสมิ เพ่�อให้้เกิดัค์วามิมิั�นิใจ
ในิการส่งตื่อคด่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ในระดับสากลั รวมิถึ้งกรณ์่ท่�รายงานใน 
CyberTips ข้อง NCMEC ดั้วยูเป้าห้มิายูลดัการทำร้ายูเด็ักท้�เกิดัขึ้�นิ
อยู่างต่อเนิ่�อง

5.12 ลดัข้ั�นิตอนิการดัำเนิินิงานิภัายูในิข้องกรมิสอบสวนิค์ดั้พิเศษ และ
ชุ้ดัปฎิบัติการปราบปรามิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางอินิเทอร์เนิ็ต 
และสร้างกลไกแลกเปล้�ยูนิข้้อมิูลระห้ว่างสองห้นิ่วยูงานิ รวมิทั�งพัฒนิา
ฐานิข้้อมิูลต้านิส่�อลามิกอนิาจารเดั็กในิระดัับช้าติข้ึ�นิและพิจารณาเช้่�อมิ
ต่อกับฐานิข้้อมิูลส่�อล่วงละเมิิดัเดั็กข้ององค์์การตำรวจสากล (ICSE) ซึ�ง
จะช่้วยูให้้เกดิัการใช้้ทรพัยูากรท้�เน้ินิการสบ่สวนิสอบสวนิเช้งิรกุและข้ยูายู 
ค์วามิร่วมิมิ่อในิระดัับสากล

“เราตื้องระมิัดระวังไมิ่ผู้ลัักภัาระหน้าท่� 
ให้เด็กทำหน้าท่�ปกป้องตืัวเอง 
โดยไมิ่ได้รับความิช่วยเหลัือท่�เหมิาะสมิ”
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ผูู้้เเก่�ยวข้้องในกระบวนการยุตืิธ์รรมิ

5.13 อบรมิบุคลัากรท่�ดำเนินงานด้านความิยุตืิธ์รรมิทั�งหมิด รวมิทั�ง
อัยการแลัะผูู้้พิพากษา เก้�ยูวกับการดัำเนิินิค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ รวมิทั�งดัำเนิินิงานิ
ดั้านิกระบวนิการยูุติธรรมิท้�เป็นิมิิตรกับเดั็ก 

5.14 ลัดระยะเวลัาการพิจารณ์าคด่ท่�เก่�ยวข้้องกับเด็กข้องศาลัอาญา 
ค์ดั้การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์ต้องไดั้รับการดัำเนิินิการและพิจารณาตัดัสินิโดัยูปราศจากการ
ค์วามิล่าช้้า เพ่�อเก็บรักษาห้ลักฐานิทางดัิจิทัลและค์ุ้มิค์รองสุข้ภัาวะ 
[ห้มิายูรวมิถุึงสุข้ภัาพกายู สุข้ภัาพใจ และสุข้ภัาวะทางสังค์มิและสิ�ง
แวดัล้อมิ] ท้�ดั้ข้องเดั็ก ทั�งนิ้� ในิการจัดัทำตารางนิัดัห้มิายูการพิจารณาค์ดั้
นิั�นิ ศาลสามิารถุจัดัลำดัับการพิจารณาค์ด้ัโดัยูให้้ค์วามิสำค์ัญในิกรณ้ท้�
เก้�ยูวข้้องกับเดั็ก ห้ร่อค์วรให้้มิ้การแก้ไข้กฎห้มิายูเพ่�อจำกัดัระยูะเวลาในิ
การพิจารณาค์ดั้

5.15 พัฒนาแลัะดำเนินโครงการสนันสนุนเด็กผูู้้เส่ยหายในิการเข้้าสู่
กระบวนิการทางศาล รวมิทั�งข้ยูายูค์วามิร่วมิมิ่อกับท้มิงานิสห้วิช้าช้้พ
ระห้ว่างการเข้้าสู่กระบวนิการดัังกล่าว 

5.16 ทำให้เกิดความิมัิ�นใจว่าเด็กผูู้้เส่ยหายจะไมิ่ตื้องเผู้ชิญหน้ากับ 
ผูู้้กระทำความิผู้ิด แมิ้ว่าประเดั็นินิ้�จะไดั้กำห้นิดัไว้แล้วในิประมิวล
กฎห้มิายูวิธ้พิจารณาค์วามิอาญา แต่ข้้อมิูลจาก Disrupting Harm 
แสดังให้้เห้็นิว่าข้้อกำห้นิดัดัังกล่าวมิิไดั้เกิดัข้ึ�นิในิภัาค์ปฏิิบัติเสมิอไป ทั�งนิ้� 
ค์วรพิจารณาเช้่�อมิต่อการบันิทึกภัาพและเส้ยูง [การสอบถุามิเดั็กผู่้เส้ยู
ห้ายู]เพ่�อแสดังห้ลักฐานิ[ต่อศาล]จากอ้กห้้องห้นิึ�ง ถุ้าเป็นิไปไมิ่ไดั้ ค์วรให้้
ผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเข้้าไปในิค์อกแทนิท้�จะเป็นิเดั็กผู่้เส้ยูห้ายู

5.17 ปรับปรุงแนวปฏิิบัตืิในการร้องข้อเงินชดเชย รวมิทั�งยูึดัทรัพยู์สินิ
ข้องผู่้กระทำค์วามิผ่ิดัเพ่�อนิำมิาจ่ายูค์่าช้ดัเช้ยู [ให้้แก่เดั็กผู่้เส้ยูห้ายู] 
นิอกจากนิ้� ค์วรพิจารณากำห้นิดัให้้เป็นิข้้อบังค์ับตามิกฎห้มิายูท้�ผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัต้องวางเงินิฝ่ากระห้ว่างค์ดั้ค์วามิ เพ่�อรับรองว่าผู่้เส้ยูห้ายูจะไดั้
รับเงินิช้ดัเช้ยู ห้ร่อตั�งระบบเงินิกองทุนิสำห้รับเดั็กผู่้เส้ยูห้ายูซึ�งผู่้กระทำ
ค์วามิผ่ิดัสามิารถุจ่ายูไดั้

การให้บริการทางสังคมิ 

5.18 จัดอบรมิให้แก่เจ้าหน้าท่�ส่วนหน้าท้�ให้้ค์วามิช้่วยูเห้ล่อดั้านิสังค์มิ 
สงเค์ราะห้์ทุกค์นิ (มิิใช้่แต่บริการเฉพาะดั้านิเท่านิั�นิ) เพ่�อให้้เกิดัค์วามิ
ตระห้นิักรู้เก้�ยูวกับค์วามิเส้�ยูงต่อเดั็กเนิ่�องจากการแสวงห้าประโยูช้น์ิ
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ และเข้้าใจว่า
ค์วามิเส้�ยูงท้�เกิดัข้ึ�นิค์าบเก้�ยูวกับการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการ
ล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กโดัยูซึ�งห้นิ้าอยู่างไร รวมิทั�งลักษณะเฉพาะข้อง
อันิตรายูท้�เกิดัจากรูปแบบการแสวงห้าประโยูช้นิ์และการล่วงละเมิิดัต่อ
เดั็กโดัยูม้ิเทค์โนิโลยู้ดิัจิทัลเข้้ามิาเก้�ยูวข้้อง ค์วามิตระห้นิักรู้และค์วามิ
เข้้าใจข้องบุค์ลากรกลุ่มินิ้�เป็นิสิ�งท้�จำเป็นิสำห้รับการดัำเนิินิงานิในิข้ั�นิเริ�มิ
ต้นิ เนิ่�องจากเมิ่�อใดัก็ตามิท้�เดั็กมิ้ค์วามิกล้าพอท้�จะแสวงห้าค์วามิช้่วยู
เห้ล่อ เจ้าห้นิ้าท้�ส่วนิห้นิ้าจำเป็นิต้องมิ้ค์วามิรู้และทักษะเพ้ยูงพอท้�จะให้้
ค์วามิช้่วยูเห้ล่อแก่เดั็ก

5.19 การให้บริการด้านสังคมิสงเคราะห์จำเป็นตื้องหาวิธ์่ท่�สร้างสรรค์
แลัะทันสมิัยเพ่�อให้้เด็ักๆ เข้้าถึุงบริการดัังกล่าว นิอกจากน้ิ� สายูดั่วนิ
สำห้รับให้้ค์ำปรึกษาเป็นิวิธ้ห้นึิ�งท้�สามิารถุเข้้าถึุงประช้ากรเด็ักไดั้ในิ 
วงกว้าง ซึ�งการจัดัให้้มิ้บริการดัังกล่าวไมิ่ถุ่อว่าเป็นิสิ�งท้�เพ้ยูงพอ ทั�งนิ้� 
การให้้บริการดั้านิสังค์มิสงเค์ราะห้์จำเป็นิต้องอาศัยูการลงทุนิ การจัดั 
สรรทรัพยูากร และค์วามิสามิารถุในิการจัดัการ ทั�งนิ้� การให้้บริการสังค์มิ 
สงเค์ราะห้์ดั้านิอ่�นิๆ นิั�นิจำเป็นิต้องใช้้วิธ้ออนิไลนิ์เพ่�อให้้เดั็กสามิารถุเข้้า
ถุึงบริการไดั้ รวมิทั�งต้องไดั้รับการสนัิบสนุินิจากเจ้าห้นิ้าท้�ท้�ผ่่านิการ
อบรมิและมิ้ค์วามิเข้้าใจเก้�ยูวกับวิธ้ห้ร่อรูปแบบท้�เดั็กปฏิิสัมิพันิธ์กับ 
สิ�งแวดัล้อมิดัิจิทัล

ภัาคธ์ุกิจ 

5.20 ให้ความิสำคัญกับการตือบสนองตื่อการร้องข้อข้้อมูิลัในิกรณ้ 
ท้�เก้�ยูวข้้องกับเดั็กเพ่�อช้่วยูลดัระยูะเวลาท้�ใช้้ในิกระบวนิการส่บสวนิ
สอบสวนิ ซึ�งสามิารถุดัำเนิินิการไดั้โดัยูผู่้ให้้บริการอินิเทอร์เนิ็ตมิอบห้มิายู
ให้้มิ้พนัิกงานิท้�ทำห้นิ้าท้�เฉพาะในิการติดัต่อประสานิงานิกับผู่้บังค์ับใช้้
กฎห้มิายู ซึ�งรบัผ่ดิัช้อบและจัดัการการร้องข้อข้้อมิลูจากเจ้าห้น้ิาท้�ผู่บ้งัค์บั 
ใช้้กฎห้มิายู เพ่�อช้่วยูให้้กระบวนิการส่บสวนิสอบสวนิและดัำเนิินิค์ดั้กรณ้
การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
ออนิไลนิ์เป็นิไปอยู่างรวดัเร็วยูิ�งข้ึ�นิ 

ความิรู้ความิเข้้าใจเชิงลั้ก 6:

เพิ�มิประสิทธิ์ภัาพข้องการบังคับใช้กฎหมิายเก่�ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์ใน
ประเทศไทย รวมิทั�งเร่งสร้างความิตืระหนกัรูแ้ก่ผูู้ม้ิส่่วนเก่�ยวข้้องแต่ืลัะ 
ภัาคส่วนในด้านเครื�องมิือแลัะมิาตืรฐานสากลัเพื�อตื่อตื้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์

รัฐบาลั 

6.1 พิจารณ์าแก้ไข้กฎหมิายเพื�อให้เป็นแนวทางเด่ยวกับอนุสัญญา 
สากลัอื�นๆ ท้�เสนิอแนิวทางแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศ
และการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ เช้่นิ อนิุสัญญาว่าดั้วยู
การค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดั
ทางเพศ (อนิุสัญญาลันิซาโรเต) และอนิุสัญญาว่าดั้วยูอาช้ญากรรมิทาง
ค์อมิพิวเตอร์ (อนุิสัญญาบูดัาเปสต์) อนุิสัญญาเห้ล่าน้ิ�แนิะนิำกลไกท้�ม้ิ
ประโยูช้นิ์ต่อกรอบกฎห้มิายูระดัับช้าติท้�เก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ และ
เปิดัให้้มิ้การลงนิามิห้ร่อเปิดัให้้มิ้การภัาค์ยูานิุวัติโดัยูรัฐท้�มิิใช้่สมิาช้ิกข้อง
สภัายูุโรป

6.2 แก้ไข้กฎหมิายเก่�ยวกับสื�อการลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็ก โดัยูให้้
ค์รอบค์ลุมิการบรรยูายูห้ร่อพรรณาให้้เห้็นิภัาพร่างกายูข้องเดั็กเพ่�อ
วัตถุุประสงค์์ทางเพศ รวมิทั�งเพ่�อให้้ค์รอบค์ลุมิส่�อท้�บรรยูายูถุึงบุค์ค์ลท้� 
ดัูเห้มิ่อนิเดั็กท้�เข้้าร่วมิกิจกรรมิทางเพศอยู่างช้ัดัแจ้งดั้วยู
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ความิสอดคลั้องข้อง Disrupting Harm กับแบบอย่างการ 
แก้ไข้ปัญหาระดับชาตืิ (Model National Response) แลัะ
แผู้นปฏิิบัตืิการระดับภัูมิิภัาคสำหรับการคุ้มิครองเด็กจากการ
แสวงหาประโยชน์แลัะการลั่วงลัะเมิิดตื่อเด็กทางออนไลัน์ใน 
ทุกรูปแบบในอาเซึ่่ยน (The Regional Plan of Action for 
the Protection of Children from All Forms of Online 
Exploitation and Abuse in ASEAN) 

องค์์กรและบริษัทในิห้ลายูประเทศไดั้เข้้าเป็นิสมิาช้ิกข้องพันิธมิิตร
ระดัับโลกว้โพรเทค์ เพ่�อป้องกันิและแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์  
ในิฐานิะสมิาช้ิกข้องพันิธมิิตรระดัับโลก ประเทศไทยูสามิารถุใช้้
แบบอยู่างการแก้ไข้ปัญห้าในิระดัับประเทศ เพ่�อจดััการการดัำเนินิิ 
งานิป้องกันิและแก้ไข้ปัญห้าการแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและ
การล่วงละเมิิดัทางเพศข้องประเทศ แบบอยู่างดัังกล่าวเป็นิเค์ร่�อง
มิ่อท้�มิ้ค์ุณค์่าสำห้รับรัฐบาลในิการพัฒนิาระดัับการแก้ไข้ปัญห้า 
ข้้อแสนิอแนิะข้องรายูงานิฉบับนิ้�ส่วนิให้ญเป็นิไปในิแนิวทางเดั้ยูว
กับ ‘ประสิทธิภัาพ’ 21 ดั้านิ ท้�ระบุไว้ในิแบบอยู่างการแก้ไข้
ปัญห้าระดัับช้าติ 

146. การป้องกันิและแก้ไข้ปัญห้าการแสวงประโยูช้นิ์และล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก แบบอยู่างระดัับประเทศ #3

147. รูปแบบการแก้ไข้ปัญห้าระดัับช้าติ #4

148. รูปแบบการแก้ไข้ปัญห้าระดัับช้าติ #5

149. รูปแบบการแก้ไข้ปัญห้าระดัับช้าติ #13

150. สมิาค์มิประช้าช้าติแห้่งเอเช้้ยูตะวันิออกเฉ้ยูงใต้ (2563) แผ่นิปฏิิบัติการระดัับภัูมิิภัาค์สำห้รับการค์ุ้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์และการล่วงละเมิิดัทางออนิไลนิ์ในิทุกรูปแบบในิอาเซ้ยูนิ: เพิ�มิเติมิจาก
แผ่นิปฏิิบัติการระดัับภัูมิิภัาค์อาเซ้ยูนิว่าดั้วยูการยูุติค์วามิรุนิแรงต่อเดั็ก

ทั�งนิ้� Disrupting Harm จัดัลำดัับค์วามิสำค์ัญข้องการดัำเนิินิ 
งานิจากข้้อมูิลสถุานิการณ์ข้องประเทศไทยู ข้้อเสนิอแนิะข้อง 
Disrupting Harm นิั�นิส่วนิให้ญ่จะเป็นิการดัำเนิินิงานิเพ่�อแก้ไข้
ปัญห้าเก้�ยูวกับข้้อกฏิห้มิายู146

1 4 4 เจ้าห้นิ้าท้�ผู่ ้บังค์ับใช้้กฏิห้มิายู
เฉพาะดั้านิ147

1 4 5 การพิจารณาค์ดั้ข้องศาลและอัยูการ148
1 4 6และ

โค์รงการดั้านิการศึกษา149
147

เมิ่�อเร็วๆ นิ้� อาเซยู้นิได้ัรบัรองแผ่นิปฏิบัิตกิารระดับัภัมูิภิัาค์สำห้รบั 
การคุ์้มิค์รองเดั็กจากการแสวงห้าประโยูช้นิ์และการล่วงละเมิิดั
ทางออนิไลนิ์ในิทุกรูปแบบในิอาเซ้ยูนิ150

148 ซึ�งรวมิถุึงพันิธะสัญญา
ข้องประเทศสมิาช้ิกในิการเสริมิสร้างการค์ุ้มิค์รองเดั็กออนิไลนิ์ในิ
ภัูมิิภัาค์ แผ่นิปฏิิบัติการดัังกล่าวเนิ้นิประเดั็นิเป้าห้มิายู 7 ประเดั็นิ 
ซึ�งรวมิถุึงการเสริมิสร้างค์วามิตระห้นิักรู้ การรวบรวมิข้้อมิูล จนิถุึง
การปฏิิรูปกฎห้มิายู ค์ำแนิะนิำข้อง Disrupting Harm ไดั้แนิะนิำ
รายูละเอ้ยูดักิจกรรมิดั้านิค์วามิยูั�งยู่นิ แนิวปฏิิบัติ และการนิำ 
ห้ลักฐานิเช้ิงประจักษ์มิาใช้้กำห้นิดักิจกรรมิ ซึ�งสามิารถุดัำเนิินิการ
ในิประเทศไทยูในิฐานิะส่วนิห้นิึ�งข้องพันิธะสัญญาท้�ประเทศไทยู 
มิ้ต่อการแก้ไข้ปัญห้าระดัับภัูมิิภัาค์ดั้วยู

4. จะหยุดยั�งภััยอันตืรายในประเทศไทยได้อย่างไร

6.3 กำหนดให้รูปแบบตื่างๆ ข้องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะ
การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กทางออนไลัน์เป็นความิผู้ิดทางอาญา
อย่างชัดเจน เช่น การลั่วงลัะเมิิดทางเพศตื่อเด็กโดยการถึ่ายทอดสด 
(live streaming) การตืระเตืรย่มิเดก็เพื�อล่ัวงลัะเมิดิทางเพศ (online 
grooming) แลัะการกรรโชกทางเพศ (sexual extortion) ทั�งนิ้� 
สามิารถุทำไดั้โดัยูให้้การรับรองและบังค์ับใช้้ร่างกฎห้มิายูว่าดั้วยูการ 
แสวงห้าประโยูช้น์ิทางเพศและการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ทางออนิไลน์ิ 
ท้�ร่างโดัยูกลุ่มิมิาเจสทิค์ (Majestic Group) ซึ�งเป็นิค์ณะอนิุกรรมิการท้�
ไดั้การมิอบห้มิายูให้้ทบทวนิกฎห้มิายูต่างๆ ท้�เก้�ยูวข้้องกับการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ 

6.4 แก้ไข้กฎหมิายว่าด้วยการคกุคามิทางเพศ เพ่�อให้้มิค้์วามิค์รอบค์ลมุิ 
อยู่างช้ัดัเจนิถุึงสถุานิการณ์ถุึงอาช้ญากรรมิต่อเดั็กท้�เกิดัข้ึ�นิทางออนิไลนิ์

6.5 ข้ยายการบังคับใช้บทบัญญัตืิว่าด้วยเข้ตือำนาจศาลันอกราช
อาณ์าจักร (extraterritoriality provisions) ให้้รวมิถุึงอาช้ญากรรมิ
เก้�ยูวกับส่�อการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็ก และการแสวงห้าประโยูช้นิ์
ทางเพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ 

6.6 รณ์รงค์ให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศแลัะการลั่วงลัะเมิิดทาง
เพศตื่อเด็กทางออนไลัน์เป็นวาระแห่งชาตืิ เพ่�อส่งผ่ลให้้เกิดัการจัดัสรร
งบประมิาณท้�เห้มิาะสมิ 

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/4.-ASEAN-RPA-on-COEA_Final.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/4.-ASEAN-RPA-on-COEA_Final.pdf
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รายูงานิท้�มิ้เนิ่�อห้าค์รอบค์ลุมิอยู่างรอบดั้านินิ้�สำเร็จลงไดั้ ภัายูใต้ค์วามิ
ร่วมิมิ่อในิการออกแบบงานิวิจัยู การเก็บข้้อมิูล และการนิำเสนิอห้ลัก
ฐานิท้�มิ้ค์วามิพิเศษเป็นิเวลาสองปี การดัำเนิินิงานิจะไมิ่สามิารถุลุล่วงไป
ไดั้ห้ากปราศจากค์วามิมิ้ส่วนิร่วมิข้องบุค์ค์ลและองค์์กรภัาค์้ต่างๆ ในิ
ประเทศไทยู พันิธมิิตรผู่ด้ัำเนินิิโค์รงการข้อแสดังค์วามิข้อบคุ์ณต่อทกุท่านิ 
ท้�มิ้ส่วนิร่วมิกับ Disrupting Harm ผ่่านิการ:

พิจารณ์าผู้ลัการวิจัยตืามิบริบทข้องประเทศไทย: ไดั้แก่ กระทรวง
ดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์มิ; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวง
มิห้าดัไทยู; กระทรวงยูุติธรรมิ; กระทรวงสาธารณสุข้; กระทรวงการ
พฒันิาสงัค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิษุย์ู; สถุาบนัินิติวัิช้ร์, สำนิกังานิอยัูการ 
สงุสุดั; กลุม่ิงานิต่อต้านิการล่วงละเมิดิัทางเพศต่อเดัก็ผ่่านิทางอินิเทอร์เน็ิต, 
กองบังค์ับการตรวจสอบและวิเค์ราะห้์อาช้ญากรรมิทางเทค์โนิโลยู้,  
ชุ้ดัปฎิบัติการปราบปรามิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางอินิเตอร์เนิ็ต 
(ไทแค์ค์), สำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ; กรมิการปกค์รอง; กรมิสอบสวนิ 
ค์ดั้พิเศษ (ดั้เอสไอ); กองบังค์ับการปราบปรามิการค์้ามินิุษยู์; สถุาบันิ
สุข้ภัาพจิตเดั็กและวัยูรุ่นิราช้นิค์รินิทร์; สถุาบันินิิติวิทยูาศาสตร์; กรมิ
ราช้ทัณฑ์์; กรมิพินิิจและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิ; สำนิักงานิส่งเสริมิ
เศรษฐกิจดัิจิทัล; สถุาบันิวิจัยูเพ่�อพัฒนิาการส่บสวนิสอบสวนิและดัำเนิินิ
ค์ดั้; สถุาบันิเพ่�อการยูุติธรรมิแห้่งประเทศไทยู; มิูลนิิธิเอ-ทเวนิต้�วันิ; 
มิูลนิิธิพิทักษ์สตร้; มิูลนิิธิศูนิยู์เพ่�อนิ้องห้ญิง; มิูลนิิธิศูนิยู์พิทักษ์สิทธิเดั็ก; 
มิูลนิิธิสายูเดั็ก 1387; มิูลนิิธิเดัสทินิ้� เรสค์ิว;  มิูลนิิธิเพ่�อยูุติการแสวงห้า
ประโยูช้นิ์ทางเพศจากเดั็ก, มิูลนิิธิค์รอบค์รัวพร้อมิรักษ์; มิูลนิิธิเพ่�อค์วามิ
เข้้าใจเดั็ก; มิูลนิิธิห้ญิงช้ายูก้าวไกล; โค์รงการฮัก; มิูลนิิธิรักษ์เดั็ก; องค์์กร
ลิฟ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล; องค์์การโอเปอร์เรช้ั�นิ อันิเดัอร์กราวดั์ เรลโรดั 
(โอ.ยูู.อาร์.) กรุงเทพ; องค์์การแพลนิ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล ประเทศไทยู; 
องค์์การช้่วยูเห้ล่อเดั็ก; สำนิักงานิกฎห้มิายู เอส.อาร์.ทนิายูค์วามิ จำกัดั;
(องค์์การมิห้าช้นิ), ไทยูฮอตไลนิ์; ยููนิิเซฟ สำนิักงานิภัูมิิภัาค์เอเช้้ยู 
ตะวันิออกและแปซิฟิก; ยููนิิเซฟ ประเทศไทยู; และมิูลนิิธิศุภันิิมิิตแห้่ง
ประเทศไทยู

สนับสนุนการรวบรวมิข้้อมิูลั: กองต่อต้านิการค์้ามินิุษยู์ กระทรวงการ
พัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์, กรมิการปกค์รอง, กรมิสอบสวนิ
ค์ดั้พิเศษ กระทรวงยูุติธรรมิ, อิปซอสส์ เอ็มิโออาร์ไอ, อิปซอสส์ 
ประเทศไทยู, สำนิักงานิกลางแห้่งช้าติตำรวจสากลประเทศไทยู (เอ็นิซ้บ้) 
กรุงเทพฯ, สำนิักงานิตำรวจแห้่งช้าติ, ชุ้ดัปฏิิบัติการปราบปรามิการล่วง
ละเมิดิัทางเพศต่อเด็ักทางอนิิเตอร์เนิต็ (ไทแค์ค์), สถุาบันินิติวิทิยูาศาสตร์, 
กองบังคั์บการตรวจสอบและวิเค์ราะห้์อาช้ญากรรมิทางเทค์โนิโลยู้, 
กระทรวงมิห้าดัไทยู และสำนิักงานิอัยูการสูงสุดั

แบ่งปันความิเช่�ยวชาญแลัะประสบการณ์์ผู้่านการสัมิภัาษณ์์แลัะ 
ตือบแบบสำรวจ: ค์ณะกรรมิการปกป้องค์ุ้มิค์รองเดั็กแห้่งช้าติ; ค์ณะ
อนิุกรรมิการส่งเสริมิการปกป้องและค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิในิการใช้้
ส่�อออนิไลนิ์; กรมิกิจการเดั็กและเยูาวช้นิ, กองต่อต้านิการค์้ามินิุษยู์, 
กระทรวงการพัฒนิาสังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์; สำนิักงานิพัฒนิา
สังค์มิและค์วามิมิั�นิค์งข้องมินิุษยู์จังห้วัดั; กระทรวงดัิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจ
และสังค์มิ; ชุ้ดัปฎิบัติการปราบปรามิการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทาง
อินิเตอร์เนิ็ต; กระทรวงสาธารณสุข้; กรมิสอบสวนิค์ดั้พิเศษ, กรมิพินิิจ
และค์ุ้มิค์รองเดั็กและเยูาวช้นิ; กรมิราช้ทัณฑ์์, สถุาบันินิิติวิทยูาศาสตร์, 
กระทรวงยูุติธรรมิ; ตำรวจภัูธรจังห้วัดัเช้้ยูงให้มิ่, สำนิักงานิอัยูการจังห้วัดั
เช้ยู้งรายู, โรงพยูาบาลเช้ยู้งรายูประช้านิเุค์ราะห์้, สำนิกังานิอยัูการสงูสดุั; 
มิูลนิิธิเอ-ทเวนิต้�วันิ; มิูลนิิธิแอ�ดัเวนิต้สเพ่�อการพัฒนิาและบรรเทาทุกข้์ 
(แอ�ดัดัร้า ประเทศไทยู); มิูลนิิธิพิทักษ์สตร้; ศูนิยู์ต่อต้านิการค์้ามินิุษยู์
และเดั็กถุูกล่วงละเมิิดั (เอท้ซ้ซ้ พัทยูา); มูิลนิิธิไว.เอ็มิ.ซ้.เอ. กรุงเทพฯ 
(ศูนิยู์พะเยูา); ศูนิยู์เพ่�อนิ้องห้ญิง; สายูเดั็ก 1387; มิูลนิิธิศูนิยู์พิทักษ์สิทธิ
เดั็ก (ซ้พ้ซ้อาร์); บ้านิพักเดั็กและค์รอบค์รัว จังห้วัดัเช้้ยูงรายู; มิูลนิิธิเดัส
ทิน้ิ� เรสค์ิว; มิูลนิิธิค์รอบค์รัวพร้อมิรักษ์; มิูลนิิธิเพ่�อค์วามิเข้้าใจเดั็ก;  
มิูลนิิธิฟอร์ฟร้ดัอมิอินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล; มิูลนิิธิส่งเสริมิค์วามิเสมิอภัาค์ 
ทางสังค์มิ ; โค์รงการฮัก (ศูนิยู์ ACT ); องค์์กรลิฟ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล; 
องค์์การโอเปอร์เรช้ั�นิ อันิเดัอร์กราวดั์ เรลโรดั (โอ.ยูู.อาร์) (กรุงเทพฯ); 
มิูลนิิธิภัค์ินิ้ศร้ชุ้มิพาบาล; บริษัทสำนิักงานิกฎห้มิายู เอส.อาร์.ทนิายูค์วามิ 
จำกัดั; ไทยูฮอตไลนิ์; มิูลนิิธิเออเบิร์นิ ไลท์ (ประเทศไทยู); โรงพยูาบาล
วช้ิระ; และ มิูลนิิธิโซเอ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล
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องค์์การเอค็์แพค์ อินิเตอร์เนิช้ั�นิแนิล, องค์์การตำรวจสากล และศนูิย์ูวจิยัู 
อินิโนิเซนิติข้ององค์์การยููนิิเซฟ รู้สึกยูินิดั้เป็นิอยู่างยูิ�งท้�ไดั้มิ้โอกาสทำงานิ
เค์้ยูงบ่าเค์้ยูงไห้ล่ในิการประเมิินิสถุานิการณ์การแสวงห้าประโยูช้นิ์ทาง
เพศและการล่วงละเมิิดัทางเพศต่อเดั็กทางออนิไลนิ์ ห้ากปราศจากค์วามิ
พยูายูามิร่วมิกันิข้องทุกภัาค์ส่วนิท้�เก้�ยูวข้้องในิการจัดัทำรายูงานิฉบับนิ้� 
รายูงานิวิจัยูท้�ดั้เยู้�ยูมิช้ิ�นินิ้�จะไมิ่สามิารถุสำเร็จลงไดั้เลยู และเราข้อถุ่อ
โอกาสนิ้�ข้อบค์ุณบุค์ค์ลเห้ล่านิ้�โดัยูเฉพาะ:

องค์การเอ็คแพท อินเตือร์เนชั�นแนลั:  

Tiago Afonso, Dr Victoria Baines, Alice Beaven, Will 
Beaven, Willy Buloso, Yermi Brenner, Dr Mark P. 
Capaldi, Narciso Cumbe, Dr Dorothea Czarnecki, 
Jarrett Davis, Rangsima Deesawade, Julia Durska, 
Sonia Espallargas Val, Anneka Farrington, Beatrice 
Gacengo, Thiyagu Ganesan, Dr. Susanna Greijer, 
Zipporah Goetze, Josefin Hagstrom, Alastair Hilton, 
Maria Ibañez Beltran, Worrawan Jirathanapiwat, 
Supriya Kasaju, Dr Mark Kavenagh, Bernard 
Kennedy, Dorine van der Keur, Susan Kreston, Marie 
Laure Lemineur, Raphaelle Lecler, Katrina 
Mariswamy, John McGill, Mark McKillop, Stella 
Motsi, Florence Mueni, Manida Naebklang, Cathrine 
Napier, Rumbidzai Ngindi, Freddie Nickolds, Megan 
Northey, Esther Obdam, Dr Nativity Petallar, Dr 
Kirsten Pontalti, Marie Joy Pring, Dr Ethel Quayle, 
Marita Rademeyer, Kieran Rumsby, Jennifer Schatz, 
Guncha Sharma, Nong Socheat, Chitrapon 
Vanaspong, Andrea Varrella, Kirsten Walkom, Skyler 
Wiet, Timothy Williams;

ศูนย์วิจัยอินโนเซึ่นตืิข้ององค์การยูนิเซึ่ฟ:  

Dr David Anthony, Dr Daniel Kardefelt-Winther, 
Marie Nodzenski, Marium Saeed, Rogers Twesigye.

หน่วยตื่อตื้านอาชญากรรมิตื่อเด็กข้ององค์การตืำรวจสากลั พันิธมิิตร
ผู่้จัดัทำรายูงานิฉบับนิ้�ข้อข้อบค์ุณค์ำแนิะนิำจากค์ณะท้�ปรึกษา และการ
สนิับสนิุนิเงินิทุนิจำนิวนิมิากจากพันิธมิิตรระดัับโลกเพ่�อยูุติค์วามิรุนิแรง
ต่อเดั็ก ผ่่านิทางโค์รงการค์วามิปลอดัภััยูออนิไลนิ์สำห้รับการดัำเนิินิงานิ
โค์รงการนิ้� ทั�งนิ้�พันิธมิิตรข้อง Disrupting Harm ข้อข้อบค์ุณท้มิงานิ
ค์วามิปลอดัภััยูทางออนิไลนิ์สำห้รับกรอบค์วามิคิ์ดัข้อง Disrupting 
Harm และค์ำแนิะนิำดั้านิเทค์นิิค์ และการสนิับสนิุนิอยู่างไมิ่ยู่อท้อ

สุดัท้ายูนิ้� เราข้อบค์ุณเดั็กๆ ท้�มิ้ส่วนิร่วมิในิงานิวิจัยูช้ิ�นินิ้� – โดัยูเฉพาะ
เดั็กท้�เป็นิผู่้เส้ยูห้ายูจากการถุูกแสวงห้าประโยูช้นิ์ทางเพศและการล่วง
ละเมิดิัทางเพศทางออนิไลน์ิ และม้ิค์วามิกล้าห้าญท้�จะพดูัถุงึประสบการณ์ 
ข้องพวกเข้ากับท้มิงานิวิจัยู ประสบการณ์ข้องเดั็กค่์อกุญแจท้�นิำไปสู่
ค์วามิเข้้าใจและช้้�แนิวทางการดัำเนิินิงานิต่อไปให้้แก่พวกเรา

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-08/210814%20DH%20Panel%20of%20Advisors%20Members.pdf
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