หลัักฐานเกี่่�ยวกัับแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และล่่วงละเมิิดทางเพศเด็็กทางออนไลน์์

คำเตืือน:
Disrupting Harm เป็็นการนำเสนอประเด็็นการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทาง
ออนไลน์์ ที่่�มีีความซัับซ้้อนและอ่่อนไหว ซึ่่�งบางส่่วนของรายงานฉบัับนี้้� ได้้นำเสนอรายละเอีียดความบอบช้้ำทางจิิตใจ
รวมถึึงคำพููดของผู้้�เสีียหายที่่�ถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและละเมิิดทางเพศด้้วย ผู้้�อ่่านบางท่่าน โดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีี
ประสบการณ์์ตรงกัับความรุุนแรงทางเพศ อาจได้้รัับความกระทบกระเทืือนทางจิิตใจจากการอ่่านรายงานในส่่วนดัังกล่่าว
ดัังนั้้�น จึึงขอแนะนำให้้ท่่านติิดตามและตรวจสอบความรู้้�สึึกนึึกคิิดของท่่านในขณะที่่�อ่่านรายงานนี้้� และขอให้้ท่่านอ่่าน
รายงานฉบัับนี้้�ในแนวทางที่่�ทำให้้ท่่านรู้้�สึึกสบายใจ ทั้้�งนี้้� หากท่่านเกิิดความรู้้�สึึกทุุกข์์ใจ กรุุณาพบจิิตแพทย์์เพื่่�อขอรัับความ
ช่่วยเหลืือ

แนะนำการอ้้างอิิงข้้อมููล:
องค์์การเอ็็คแพท องค์์การตำรวจสากล และ องค์์การยููนิิเซฟ (พ.ศ. 2565). Disrupting Harm in Thailand: หลัักฐาน
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์. พัันธมิิตรระดัับโลกเพื่่�อยุุติิความรุุนแรง
ต่่อเด็็ก
© เอ็็คแพค, พัันธมิิตรเพื่่�อยุุติิความรุุนแรง, องค์์การตำรวจสากล, ยููนิิเซฟ, พ.ศ. 2565. อนุุญาตให้้นำข้้อมููลในเอกสารนี้้�
ไปใช้้ประโยชน์์ได้้หากอ้้างอิิงแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล และไม่่อนุุญาตให้้ใช้้เอกสารนี้้�เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางการค้้า
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คำนำ
ชีีวิิตออนไลน์์ของพวกเราพััฒนาไปอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง อิินเทอร์์เน็็ตและเครื่่�องมืือสื่่�อสาร
ดิิจิิทััลพััฒนาไปอย่่างรวดเร็็วและเชื่่�อมผู้้�คนจากที่่�ต่่างๆ ให้้ใกล้้ชิิดกัันยิ่่�งขึ้้�น เด็็กๆ
มีีความคุ้้�นเคยและพึ่่�งพาเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ประกอบกัับการระบาดของ
โรคโควิิด-19 ที่่�เป็็นตััวเร่่งให้้ชีีวิิตหลายๆ ด้้านของเด็็กต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับโลกออนไลน์์
อิินเทอร์์เน็็ตเป็็นเครื่่�องมืือที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อเด็็กในการเชื่่�อมต่่อ ค้้นคว้้า เรีียนรู้้� และปฏิิสััมพัันธ์์ ในแนวทาง
ที่่�สร้้างสรรค์์และเสริิมพลััง คณะกรรมการสิิทธิิเด็็กแห่่งสหประชาชาติิได้้ระบุุความสำคััญของสิ่่�งแวดล้้อม
ดิิจิิทััลที่่�เกี่่�ยวกัับชีีวิิตและสิิทธิิของเด็็กไว้้ในเอกสารข้้อคิิดเห็็นทั่่�วไป ฉบัับที่่� 25 (2564) ว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพแวดล้้อมทางดิิจิิทััล1 โดยเอกสารดัังกล่่าวได้้รัับการรัับรอง [จากที่่�ประชุุมสมััชชา
สหประชาชาติิ] ในปีี พ.ศ 2564 เอกสารข้้อคิิดเห็็นทั่่�วไปดัังกล่่าวเน้้นถึึงความจริิงที่่�ว่่าการใช้้เวลากัับโลก
ออนไลน์์ นำมาซึ่่�งภััยคุุกคามและความเสี่่�ยงต่่ออัันตรายที่่�ยากจะยอมรัับอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ซึ่่�งเด็็กบางคน
ประสบกัับความเสี่่�ยงและภััยคุุกคามดัังกล่่าวในบริิบทอื่่�นๆ ในขณะที่่�ภััยคุุกคามบางส่่วนเกิิดขึ้้�นได้้เฉพาะ
ในบริิบทออนไลน์์
หนึ่่�งในความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น คืือการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในทางที่่�ผิิดเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก การล่่อลวงทางออนไลน์์หรืือกรููมมิ่่�ง การส่่งต่่อสื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก และการถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดเด็็ก ล้้วนเป็็นอาชญากรรมที่่�ทำต่่อเด็็กทั้้�งสิ้้�น
และจำเป็็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วนโดยความร่่วมมืือจากหลายภาคส่่วนในระดัับสากล การกระทำ
อาชญากรรม เหล่่านี้้�มัักถููกบัันทึึกอย่่างถาวรเป็็นรููปภาพและวีีดีีโอในรููปแบบดิิจิิทััล และถููกส่่งต่่อกัันทาง
ออนไลน์์ได้้ตลอดเวลา ทำร้้ายเด็็กซ้้ำแล้้วซ้้ำเล่่า จากการที่่�ความเสี่่�ยงต่่ออัันตรายดัังกล่่าวมีีการเปลี่่�ยนแปลง
และเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้การป้้องกัันและคุ้้�มครองเด็็กมีีความยากลำบากมากขึ้้�นสำหรัับรััฐบาล เจ้้า
หน้้าที่่�รััฐ และผู้้�ให้้บริิการด้้านต่่างๆ รวมถึึงผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�ต้้องพยายามตามการใช้้เทคโนโลยีี
ของเด็็กให้้ทััน
ความก้้าวหน้้าของการเชื่่�อมต่่อสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก เป็็นปััจจััยผลัักดัันที่่�สำคััญยิ่่�งที่่�ต้้องเร่่ง
ดำเนิินการคุ้้�มครองและสร้้างความปลอดภััยทางออนไลน์์ให้้แก่่เด็็ก รััฐบาลทั่่�วโลกมีีความตระหนัักมากขึ้้�น
เกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ โดยบาง
ประเทศได้้ออกกฎหมายที่่�จำเป็็นต่่อการคุ้้�มครองเด็็ก รวมถึึงจััดให้้มีีมาตรการการป้้องกัันเด็็กจากภััยคุุกคาม
ดัังกล่่าว ขณะเดีียวกัันอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีการสื่่�อสารก็็ได้้รัับแรงกดดัันมากขึ้้�นในการทำให้้ความปลอดภััย
ของเด็็กเป็็นศููนย์์กลางของกระบวนการออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เป็็นอัันดัับแรก ทั้้�งนี้้�การออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อความปลอดภััยต่่อเด็็กจะต้้องทำบนพื้้�นฐานของหลัักฐานการวิิจััยที่่�เชื่่�อถืือได้้เกี่่�ยวกัับการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งเอกสาร Disrupting Harm
ฉบัับนี้้� ถืือเป็็นหลัักฐานที่่�สำคััญชิ้้�นหนึ่่�ง

1. คณะกรรมการสิิทธิิเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ (2564), ข้้อคิิดเห็็นทั่่�วไป (General Comment) ฉบัับที่่� 25 ว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ทางดิิจิิทััล เอกสารสหประชาชาติิ CRC/C/GC/25
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พัันธมิิตรระดัับโลกเพื่่�อยุุติิความรุุนแรงต่่อเด็็กได้้อุุทิิศเงิินทุุนจำนวนเจ็็ดล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐ ให้้กัับโครงการ
Disrupting Harm ผ่่านทางโครงการความปลอดภััยออนไลน์์ Disrupting Harm ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยแบบ
องค์์รวมและมีีนวััตกรรมในการศึึกษาที่่�ครอบคลุุมทั้้�งในด้้านบริิบท ด้้านภััยคุุกคาม และด้้านมุุมมองของเด็็ก
เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ โครงการการศึึกษา
ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อนนี้้�ได้้ดึึงเอาความเชี่่�ยวชาญด้้านการทำวิิจััยจากองค์์การเอ็็คแพท องค์์การตำรวจสากล
และศููนย์์วิิจััยอิินโนเซนติิขององค์์การยููนิิเซฟ รวมทั้้�งเครืือข่่ายของทั้้�งสามองค์์กรพัันธมิิตร โดยพัันธมิิตรทั้้�งสาม
องค์์กรได้้รัับการสนัับสนุุนการดำเนิินงานจากองค์์กรสมาชิิกของเอ็็คแพท สำนัักงานกลางแห่่งชาติิขององค์์การ
ตำรวจสากล และสำนัักงานยููนิิเซฟประเทศไทยและภููมิิภาค ทั้้�งนี้้� มีีความมุ่่�งหมายว่่าระเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�ได้้พััฒนา
และใช้้ในการทำวิิจััยครั้้�งนี้้�จะถููกนำไปใช้้ในการดำเนิินงานกัับประเทศอื่่�นๆ ทั่่�วโลก
Disrupting Harm เป็็นโครงการวิิจััยเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ที่่�กว้้างและมีีความครอบคลุุมมากที่่�สุุดในงานวิิจััยระดัับประเทศ ซึ่่�งผลงานวิิจััยดัังกล่่าวได้้นำเสนอ
ไว้้ในรายงาน 13 ประเทศ และระดัับภููมิิภาคจำนวน 2 ภููมิิภาค การดำเนิินงานวิิจััยดัังกล่่าวได้้นำเสนอ
หลัักฐานเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงทางออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเด็็ก พััฒนาการของความเสี่่�ยงนั้้�นๆ และความเกี่่�ยวพััน
กัับความรุุนแรงในรููปแบบอื่่�นๆ รวมถึึงสิ่่�งที่่�เราสามารถทำได้้เพื่่�อป้้องกัันเด็็กจากความเสี่่�ยงและความรุุนแรง
ดัังกล่่าว
ข้้อค้้นพบจากการวิิจััยจะเป็็นแนวทางให้้รััฐบาล ภาคธุุรกิิจ ผู้้�กำหนดนโยบายและชุุมชน ดำเนิินมาตรการที่่�
เหมาะสมเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าอิินเทอร์์เน็็ตปลอดภััยสำหรัับเด็็ก แนวทางรวมถึึงการจััดทำยุุทธศาสตร์์ชาติิเพื่่�อ
การสนองตอบและป้้องกัันเด็็กจากอัันตราย โดยใช้้ข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�เป็็นพื้้�นฐานในการออกแบบ
ยุุทธศาสตร์์ การขยายการดำเนิินงาน Disrupting Harm ไปสู่่�ประเทศและภููมิิภาคอื่่�นๆ และการสร้้างพัันธ
มิิตรใหม่่ๆ ทางข้้อมููลและความรู้้�ในประเด็็นนี้้� เป็็นต้้น
หยุุดยั้้�งอัันตรายต่่อเด็็กเป็็นความรัับผิิดชอบของทุุกคน

ดร.โฮเวิิร์์ด เทเลอร์์
ผู้้�อำนวยการบริิหาร
พัันธมิิตรเพื่่�อยุุติิความรุุนแรง
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คำนิิยม
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งราชอาณาจัักรไทย รู้้�สึึกยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�มููลนิิธิิเพื่่�อยุุติิการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก (ECPAT) องค์์การตำรวจสากล (INTERPOL) และองค์์การทุุนเพื่่�อเด็็ก
แห่่งสหประชาชาติิ โดยสำนัักงานวิิจััยอิินโนเซ็็นติิ (UNICEF Innocenti) ได้้ดำเนิินการศึึกษาสถานการณ์์
เรื่่�องการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในโลกออนไลน์์ (Online Child Sexual
Exploitation and Abuse: OCSEA) ในประเทศไทย ตามโครงการ Disrupting Harm Study ที่่�ได้้รัับ
สนัับสนุุนงบประมาณจากพัันธมิิตรระดัับโลกเพื่่�อยุุติิความรุุนแรงต่่อเด็็ก (The End Violence Fund) ได้้
ดำเนิินการสำเร็็จลุุล่่วงเป็็นอย่่างดีี
รายงานผลการศึึกษา Disrupting Harm ที่่�ดำเนิินการในประเทศไทยฉบัับนี้้� เป็็นหลัักฐานทางวิิชาการ
เชิิงประจัักษ์์ชิ้้�นสำคััญ ที่่�จะเสริิมสร้้างความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กบนโลกออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย รวมถึึงรููปแบบอาชญากรรมและการบัังคัับ
ใช้้กฎหมาย แนวทางการแก้้ไขปััญหาและมุุมมองจากประสบการณ์์การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กและ
ครอบครััว
การแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กบนโลกออนไลน์์ ยัังคงเป็็น
ภััยคุุกคามและความท้้าทายที่่�สำคััญของประเทศไทย ที่่�ต้้องอาศััยองค์์ความรู้้� นวััตกรรม เครื่่�องมืือ และความ
ร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนทั้้�งในประเทศและระหว่่างประเทศ ซึ่่�งรายงานผลการศึึกษาครั้้�งนี้้� สามารถใช้้เป็็นข้้อมููล
พื้้�นฐานในการสร้้างความตระหนัักรู้้� การขัับเคลื่่�อนการดำเนิินงานทั้้�งระดัับนโยบายและปฏิิบััติิการ การพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางดิิจิิทััลที่่�จำเป็็นและมีีความมั่่�นคงปลอดภััยบนโลกออนไลน์์ รวมถึึงการเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการการบัังคัับใช้้กฎหมายต่่อภััยคุุกคามบนโลกดิิจิิทััลที่่�ไร้้พรมแดน
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ขอแสดงความขอบคุุณและยิินดีีต่่อองค์์กรพัันธมิิตรของ Disrupting
Harm อีีกครั้้�งในความสำเร็็จนี้้� และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สัังคม สถาบัันวิิชาการ สาธารณชน และผู้้�สนใจทุุกท่่าน จะได้้รัับประโยชน์์จากรายงานผลการศึึกษาฉบัับนี้้�
และมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสัังคมดิิจิิทััลที่่�มั่่�นคงปลอดภััยสำหรัับเด็็กให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�อย่่างเป็็นรููปธรรมสืืบไป

นางสาวอััจฉริินทร์์ พััฒนพัันธ์์ชััย
ปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งราชอาณาจัักรไทย
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บทสรุุปสำหรัับผู้้�บริิหาร
พัันธมิิตรระดัับโลกเพื่่�อยุุติิความรุุนแรงต่่อเด็็ก ผ่่านโครงการความปลอดภััยออนไลน์์ (Safe Online initiative) ได้้ให้้
เงิินทุุนสนัับสนุุนการดำเนิินงาน Disrupting Harm (หรืือ หยุุดยั้้�งอัันตราย) ซึ่่�งเป็็นโครงการวิิจััยเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ (Online Child Sexual Exploitation and Abuse
- OCSEA) ที่่อ� อกแบบและดำเนิินงานโดยพัันธมิิตรสามองค์์กร ได้้แก่่ องค์์การเอ็็คแพท องค์์การตำรวจสากล และศููนย์์วิจัิ ยั
อิินโนเซนติิขององค์์การยููนิิเซฟ พัันธมิิตรนี้้�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะ เนื่่�องจากเป็็นการนำเอาสหวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็น
ซัับซ้้อนดัังกล่่าวมาทำงานร่่วมกััน เพื่่�อศึึกษาปััญหาให้้ครอบคลุุมในทุุกๆ ด้้าน ทั้้�งนี้้� การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ หมายถึึงสถานการณ์์ที่่�เทคโนโลยีีการสื่่�อสารหรืือเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามา
เกี่่�ยวข้้องในบางช่่วงระหว่่างการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศเด็็ก ซึ่่�งการกระทำดัังกล่่าวสามารถเกิิด
ทางออนไลน์์ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ หรืือเกิิดขึ้้�นร่่วมกัันทั้้�งทางออนไลน์์และการปฏิิสััมพัันธ์์ทางกายภาพระหว่่างผู้้�ละเมิิดและ
เด็็ก Disrupting Harm เป็็นงานวิิจััยที่่�ดำเนิินการใน 6 ประเทศในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ รวมทั้้�งประเทศไทย
และ 7 ประเทศในภููมิิภาคแอฟริิกาตะวัันออกและแอฟริิกาใต้้ ทั้้�งนี้้� ผลการวิิจััยในรายงานของแต่่ละประเทศได้้มาจากการ
เก็็บข้้อมููลที่่�แตกต่่างกััน 9 กิิจกรรม ซึ่่�งนำเสนอเรื่่�องราวของภััยคุุกคาม รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะที่่�ชััดเจนสำหรัับนำไปปฏิิบััติิ
การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็ก
มีีการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตกัันอย่่างแพร่่หลายในกลุ่่�มเด็็กและวััยรุ่่�นในประเทศไทย
ร้้อยละ 94 ของเด็็กอายุุระหว่่าง 12-17 ปีี ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต ในช่่วงสาม
เดืือนที่่�ผ่่านมา เด็็กจะออนไลน์์อย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้�งต่่อวััน เครื่่�องมืือที่่�เด็็ก
นิิยมใช้้ในการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตมากที่่�สุุด คืือสมาร์์ทโฟนเช่่นเดีียวกัับ
เด็็กในส่่วนอื่่�นๆ ของโลก
ร้้อยละ 55 ของเด็็กสามารถออนไลน์์ได้้ในเวลาที่่�พวกเขาต้้องการหรืือ
จำเป็็นโดยไม่่มีีอุุปสรรคใดๆ สำหรัับเด็็กที่่�ประสบกัับอุุปสรรคในการ
ออนไลน์์นั้้น� สาเหตุุส่ว่ นใหญ่่เนื่่อ� งจากผู้้�ใหญ่่ควบคุุมการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต
ของพวกเขา ในขณะที่่�เด็็กส่่วนที่่�น้้อยกว่่าประสบกัับอุุปสรรคเนื่่�องจาก
สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตในบริิเวณที่่�พวกเขาอยู่่�นั้้�นเชื่่�อมต่่อได้้ช้้าหรืือไม่่
เสถีียร
กิิจกรรมออนไลน์์ที่่�เป็็นที่่�นิิยมมากที่่�สุุดในกลุ่่�มเด็็กอายุุ 12-17 ปีี คืือ
กิิจกรรมด้้านความบัันเทิิงหรืือกิิจกรรมทางสัังคม โดยเริ่่�มจากการดูู
วีีดีีโอ การใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์และการส่่งข้้อความหรืือแชท นอกจากนี้้�
กิิจกรรมออนไลน์์ด้้านการศึึกษาก็็เป็็นสิ่่�งที่่�พบเห็็นได้้โดยทั่่�วไป เช่่น การ
ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในการบ้้านที่่�ได้้รัับมอบหมายจากโรงเรีียน หรืือการค้้นหา
ข้้อมููลใหม่่ๆ
ความตระหนัักและประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมออนไลน์์
ที่่�มีีความเสี่่�ยง
สิ่่�งที่่�เป็็นข้้อกัังวลใจอย่่างมากสำหรัับเด็็กส่่วนใหญ่่ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
รวมถึึงผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลของพวกเขา คืือการที่่�เด็็กสื่่�อสารกัับบุุคคล
ที่่�ไม่่รู้้�จัักผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต อย่่างไรก็็ตาม จากการสำรวจข้้อมููล
ครััวเรืือนของ Disrupting Harm ในกลุ่่�มผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต (เด็็กอายุุ
12-17 ปีี) จำนวน 967 คน และผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลพบว่่าในปีีที่่�ผ่่านมา
ประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของเด็็กเหล่่านี้้�มีีปฏิิสััมพัันธ์์ทางออนไลน์์กัับบุุคคลที่่�
พวกเขาไม่่รู้้�จััก (เช่่น เพิ่่�มบุุคคลที่่�พวกเขาไม่่รู้้�จัักไว้้ในรายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อ
และเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวของพวกเขาให้้แก่่บุุคคลเหล่่านั้้�น) นอกจากนี้้�
ในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 10 ของเด็็กเหล่่านี้้� ออกไปพบปะบุุคคลที่่�รู้้�จััก

ผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต ถึึงแม้้ว่่าการพบกัันในลัักษณะดัังกล่่าวจะไม่่ทำให้้
เด็็กตกอยู่่�ในสถานการณ์์อัันตรายในทัันทีี ซึ่่�งเด็็กส่่วนใหญ่่ระบุุว่่าพวกเขา
มีีความรู้้�สึึกเชิิงบวกกัับบุุคคลเหล่่านั้้�น แต่่การปฏิิสััมพัันธ์์ดัังกล่่าวก็็ทำให้้
เด็็กมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอัันตรายได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กยัังมีีความกัังวลใจเกี่่ย� วกัับการที่่�เด็็ก
พบเห็็นรููปภาพหรืือวีีดีีโอเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทางออนไลน์์โดยบัังเอิิญ และ
เด็็กหลายคนเห็็นพ้้องต้้องกัันว่่าสิ่่�งนี้้�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อผู้้�ที่่�มีีอายุุ
รุ่่�นราวคราวเดีียวกัับพวกเขา ทั้้�งนี้้� พบว่่าในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 24 ของ
เด็็กอายุุระหว่่าง 12-17 ปีี ค้้นหาภาพหรืือวิิดีีโอเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทาง
ออนไลน์์ และร้้อยละ 29 ระบุุว่่าพวกเขาได้้ดููเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพศทาง
ออนไลน์์ โดยบัังเอิิญ (เช่่น ทางป๊๊อป-อััพ, ทางโฆษณา, หรืือสื่่�อที่่�ส่่งเข้้า
มาในสื่่�อสัังคมออนไลน์์) ทั้้�งนี้้� ในการเก็็บข้้อมููลเชิิงสำรวจกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ พวกเขาได้้แสดงความกัังวลใจ
ต่่อการที่่�เด็็กพบเห็็นรููปภาพหรืือวีีดีีโอเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทางออนไลน์์ด้้วย
ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์
เมื่่�อสอบถามเด็็กว่่า ในปีีที่่�ผ่่านมาพวกเขาประสบปััญหาการถููกแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ในรููปแบบ
ต่่างๆ หรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ หมายถึึง สถานการณ์์ที่่�เทคโนโลยีีการ
สื่่�อสารหรืือเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องในช่่วงหนึ่่�งระหว่่างการ
กระทำเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิด ข้้อมููลจากการสำรวจ
ครััวเรืือนของ Disrupting Harm พบว่่าในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 9 ของ
เด็็กอายุุ 12-17 ปีี ที่่�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตได้้ตกเป็็นผู้้�เสีียหายจากการ
ถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศออนไลน์์ ซึ่่�ง
รวมถึึงการถููกขู่่�ว่่าจะเปิิดโปงความลัับเพื่่�อให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศ
การส่่งต่่อรููปภาพทางเพศของพวกเขาโดยมิิได้้รัับอนุุญาต หรืือบีีบบัังคัับ
ให้้พวกเขาเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศโดยสััญญาว่่าจะได้้รับั เงิินหรืือของขวััญ
เป็็นการตอบแทน

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

7

บทสรุุปสำหรัับผู้้�บริิหาร

เด็็กตกเป็็นเป้้าหมายของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศไม่่เพีียงแต่่ทางช่่องทางออนไลน์์เท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงทาง
ช่่องทางออฟไลน์์หรืือการปฏิิสััมพัันธ์์ทางกายภาพระหว่่างผู้้�ละเมิิดและ
เด็็กด้้วย ทั้้�งนี้้� สื่่อ� กลางหรืือตััวเชื่่อ� มซึ่่�งเป็็นพื้้นที่่
� ที่่� เ� ด็็กถููกแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์มากที่่�สุุด คืือสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ (social media platform) รองลงมาได้้แก่่ เกมออนไลน์์และ
การปฏิิสััมพัันธ์์ทางกายภาพ ทั้้�งนี้้� ในบางกรณีีการล่่วงละเมิิดที่่�เป็็น
รููปแบบเดีียวกััน เกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและการมีีปฏิิสััมพัันธ์์
ทางกายภาพ สำหรัับพื้้�นที่่�แพลตฟอร์์ม สื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�เด็็กๆ ระบุุ
ว่่าเกี่่�ยวข้้องกัับประสบการณ์์ครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขาถููกแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ได้้แก่่ เฟซบุ๊๊�ก ทวิิตเตอร์์
อิินสตาแกรม และติ๊๊�กต๊๊อก
ข้้อมููลจากการสำรวจครััวเรืือนในประเทศไทยพบว่่า บุุคคลที่่�เป็็นผู้้�เริ่่มต้
� น้
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
นั้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็นบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จััก ส่่วนบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จัักมีีเพีียง 1 ใน 5
เท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตามความผัันแปรของข้้อมููลดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับรููปแบบ
ของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด ทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลการสืืบสวนสอบสวนของตำรวจในคดีีที่่�เกี่่�ยว
กัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ระหว่่าง พ.ศ. 2560–2562 สนัับสนุุนข้้อค้้นพบว่่า ผู้้�ละเมิิดต่่อ
เด็็กมีีแนวโน้้มที่่จ� ะเป็็นบุคค
ุ ลที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายของเด็็กผู้้�เสีียหาย หรืือเป็็น
บุุคคลที่่�มีีความใกล้้ชิิดกัับเด็็ก จากรายงานการสำรวจเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้ความ
ช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ ที่่�เป็็นผู้้�ดููแลกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในปีีที่่�ผ่่านมา จำนวน 50 คน
ระบุุว่่าเป็็นเรื่่�องปกติิที่่�ผู้้�ละเมิิดต่่อเด็็กคืือบุุคคลที่่�มีีตำแหน่่งหรืืออำนาจ
เหนืือเด็็ก
ข้้อค้้นพบเหล่่านี้้มีีนั
� ยย
ั ะสำคััญ เนื่่อ� งจากหลายครั้้�งที่่�ความพยายามในการ
ป้้องกัันมัักเน้้นการป้้องกัันอัันตรายจากบุุคคลแปลกหน้้ามากกว่่าบุุคคล
ที่่�เด็็กรู้้�จััก ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�ควรนำไปพิิจารณาในการดำเนิินงานเพื่่�อให้้ความ
ช่่วยเหลืือแก่่เด็็กผู้้�เสีียหายด้้วย เนื่่�องจากเด็็กจะประสบความยากลำบาก
ในการขอความช่่วยเหลืือ หากผู้้�ละเมิิดคืือคนที่่�เด็็กต้้องพึ่่�งพาด้้านอารมณ์์
และ/หรืือทางเศรษฐกิิจ
การเปิิดเผยการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศทางออนไลน์์
จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting Harm พบว่่าร้้อยละ
8-15 ของเด็็กซึ่่�งประสบกัับการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ในรููปแบบต่่างๆ ในปีีที่่�ผ่่านมาไม่่เปิิดเผย
การถููกล่่วงละเมิิดครั้้�งล่่าสุุดต่่อผู้้�ใด อย่่างไรก็็ตาม เด็็กส่่วนใหญ่่ที่่�ตกเป็็น
เป้้าหมายของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ทางออนไลน์์เลืือกเปิิดเผยเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลที่่�เป็็น
หญิิง หรืือพี่่�น้้อง และเพื่่�อนเป็็นส่่วนใหญ่่ น้้อยมากที่่�เด็็กจะเปิิดเผยกรณีี
ดัังกล่่าวผ่่านช่่องทางการแจ้้งเหตุุที่่�เป็็นทางการ เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ
นัักสัังคมสงเคราะห์์ หรืือสายด่่วน
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อุุปสรรคสำคััญที่่�ทำให้้เด็็กไม่่เปิิดเผยสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขา คืือไม่่รู้้�ว่่า
จะแจ้้งข้้อมููลได้้ที่่�ไหน หรืือจะบอกข้้อมููลดัังกล่่าวกัับใคร ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�
บ่่งบอกว่่าเด็็กไม่่คุ้้�นเคยกัับกลไกการแจ้้งเหตุุอย่่างเป็็นทางการที่่�มีีอยู่่�
หรืือไม่่รู้้�สึึกสะดวกใจในการเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแล
พวกเขา จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนพบว่่า ร้้อยละ 47 ของเด็็ก
ระบุุว่่า หากพวกเขาหรืือเพื่่�อนถููกกระทำอนาจารหรืือถููกละเมิิดทางเพศ
พวกเขาไม่่รู้้�ว่่าจะขอความช่่วยเหลืือได้้จากที่่�ใด อุุปสรรคอีีกประการ
สำหรัับเด็็กคืือ ความคิิดที่่�ว่่าสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาไม่่ร้้ายแรงมากพอ
ที่่�จะรายงาน จากการเก็็บข้้อมููลเชิิงสำรวจกัับเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ ผู้้�เข้้าร่่วมการสำรวจ 40-50 คน
ระบุุว่่า การถููกตีีตราจากชุุมชนคืือปััจจััยสำคััญที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการไม่่แจ้้ง
เหตุุอาชญกรรมเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และร้้อยละ 82 ระบุุว่่า สาเหตุุที่่�
มีีการแจ้้งเหตุุน้้อย เนื่่�องจากผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กมีีความตระหนััก
เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงต่่อการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์น้้อย
เมื่่�อถามผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ที่่�เข้้าร่่วมในการ
สำรวจข้้อมููลครััวเรืือนว่่าพวกเขาจะทำอะไรหากเด็็กที่่�พวกเขาดููแลตก
เป็็นเป้้าหมายของการคุุกคามทางเพศ การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศ ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กส่่วนใหญ่่ตอบว่่า
พวกเขาจะบอกคู่่�สมรส (67%) และบอกสมาชิิกในครอบครััว (36%) มีี
ผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็กเพีียงร้้อยละ 16 ที่่�บอกว่่าพวกเขาจะแจ้้ง
ตำรวจ นอกจากนี้้� ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กจำนวนน้้อยมากที่่�ระบุุว่่า
พวกเขาจะไม่่ทำอะไรเลยหากเด็็กประสบกัับการถููกแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� เหตุุผลหลัักคืือ
ความเชื่่�อว่่าการแจ้้งเหตุุจะไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงอะไรได้้ รวมทั้้�งมีี
ความกัังวลต่่อผลด้้านลบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการบัังคัับใช้้กฎหมาย
การศึึกษา Disrupting Harm ได้้รวบรวมข้้อมููลทั้้�งเชิิงปริิมาณและเชิิง
คุุณภาพจากหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย และหน่่วยงานพัันธมิิตรเพื่่�อ
เข้้าถึึงข้้อมููลการกระทำผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศ พฤติิกรรมของ
ผู้้�กระทำผิิดและของเด็็กผู้้�เสีียหายรวมทั้้�งปััจจััยส่่งเสริิมและปััจจััยเปราะ
บางที่่�นำไปสู่่�อาชญากรรมดัังกล่่าว
หน่่วยงานที่่�ให้้ข้อ้ มููลการบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ มีีสองหน่่วยงาน
คืือกรมสอบสวนคดีีพิิเศษ หรืือ ดีีเอสไอ สัังกััดกระทรวงยุุติิธรรม และ
ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต
หรืือ ไทแคค (TICAC) ซึ่่�งระหว่่าง พ.ศ. 2560-2562 กรมสอบสวนคดีี
พิิเศษได้้บัันทึึกคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กเพีียง 37 คดีี โดย 17 คดีี มีีเทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับการ
แสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิด หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 46 ของคดีี
ดัังกล่่าวทั้้�งหมด สำหรัับไทแคคพบว่่าในช่่วงระหว่่างเดืือนมิิถุุนายน ปีี
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จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ
Disrupting Harm พบว่่า ในปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 9 ของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี
ที่่�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต ได้้ตกเป็็นผู้้�เสีียหาย
จากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศออนไลน์์
พ.ศ. 2558 และเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 มีีคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ 152 คดีี อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลจำนวนคดีีที่่�ได้้กล่่าวแล้้วข้้างต้้น
อาจเป็็นเพีียงเสี้้�ยวหนึ่่�งของอาชญากรรมเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศ
เนื่่�องจากมีีหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายอื่่�นๆ อีีกหลายหน่่วยงานที่่�
ดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ด้้วยเช่่นกััน อย่่างไรก็็ตาม ตััวเลขที่่�ได้้
นำเสนอข้้างต้้นสามารถบ่่งชี้้�ถึึงขอบเขตของการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�ได้้มีีการบัันทึึกไว้้
บริิษััทด้้านเทคโนโลยีีที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศสหรััฐอเมริิกาได้้ส่่งรายงาน (ซึ่่�ง
รู้้�จัักกัันในชื่่�อว่่า CyberTips) เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ที่่�ต้้องสงสััยว่่าอาจ
เกี่่�ยวข้้องการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กในประเทศไทย ให้้แก่่
ศููนย์์ข้้อมููลเด็็กหายและเด็็กถููกแสวงหาประโยชน์์แห่่งชาติิสหรััฐอเมริิกา
หรืือ NCMEC เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผลจากการวิิเคราะห์์ ข้้อมููลดัังกล่่าว
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2560–2562 พบว่่ารายงานการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศจากเด็็กของไทย (CyberTips) เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 27 และรููปแบบ
ของเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์ที่่�ระบุุใน CyberTips สำหรัับประเทศไทย
เกืือบทั้้�งหมดเกี่่�ยวข้้องกัับการครอบครอง, การผลิิต และการเผยแพร่่
สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลที่่�กล่่าวมานี้้�
มิิได้้เป็็นข้้อมููลที่่�ให้้ภาพรวมที่่�ครอบคลุุมการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
จากเด็็กที่่�เกิิดขึ้้�นบนโลกออนไลน์์ทั้้�งหมด เนื่่�องจากบริิษััทด้้านเทคโนโลยีี
ที่่�ตั้้�งอยู่่�นอกสหรััฐอเมริิกาไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้ข้้อบัังคัับทางกฎหมายของ
สหรััฐอเมริิกาที่่�จะต้้องรายงานเหตุุไปยััง NCMEC
บริิบททางกฎหมายและกระบวนการยุุติิธรรม
จากการสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการยุุติิธรรมจำนวน
13 คน และเด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์จำนวน 6 คน รวมทั้้�งผู้้�ปกครองเด็็กและ
ผู้้�ดููแลเด็็กซึ่่�งนำคดีีเข้้าสู่่�ระบบยุุติิธรรมอย่่างเป็็นทางการ พบว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจและพนัักงานอััยการประสบกัับความยากลำบากในการจำแนก
สืืบสวนสอบสวน และดำเนิินคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�บ่่งบอก

ถึึงการขาดการเข้้าถึึงการอบรมเกี่่�ยวกัับประเด็็นดัังกล่่าว รวมทั้้�งบ่่งชี้้�ถึึง
ช่่องว่่างทางกฎหมายบางประการ เหล่่านี้้�อาจเกิิดจากการที่่�ประเทศไทย
มิิได้้กำหนดให้้หน่่วยงานใดหน่่วยงานหนึ่่�งของรััฐทำหน้้าที่่�ประสาน
งานการดำเนิินคดีีที่่�มีีองค์์ประกอบเกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ประเด็็นที่่�จะกล่่าวถึึงข้้างล่่างนี้้� เป็็นข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�ได้้จากการ
ศึึกษากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย และ
จากการสััมภาษณ์์ผู้้�แทนของหน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานด้้าน
กระบวนการยุุติิธรรม
• ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่่�นๆ ไม่่กำหนดบทลงโทษที่่�
ชััดเจนเกี่่�ยวกัับการถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก การ
กรููมมิ่่�งทางออนไลน์์ และการแบล็็คเมล์์ทางเพศทางออนไลน์์
• บทบััญญััติิว่่าด้้วยเขตอำนาจศาลนอกราชอาณาจัักร [หรืือการขยาย
เขตอำนาจศาลภายในประเทศเพื่่อ� ให้้มีีอำนาจศาลนอกราชอาณาจัักร]
ซึ่่�งได้้กำหนดไว้้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้้�น มิิได้้รวม
ถึึงการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
• ภายใต้้กฎหมายปััจจุุบัันที่่�มีีอยู่่� เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายประสบ
กัับความยากลำบากอย่่างยิ่่�งในการระบุุและจำแนกกรณีีการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
โดยเฉพาะคดีีที่่�มีีองค์์ประกอบเกี่่�ยวข้้องกัับการค้้ามนุุษย์์
ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ระบุุว่่า ช่่องว่่างทางกฎหมายเหล่่านี้้�เป็็น
อุุปสรรคต่่อกระบวนการดำเนิินคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ของเจ้้าหน้้าที่่�ในกระบวนการ
ยุุติิธรรม ช่่องว่่างดัังกล่่าวยัังทำให้้เกิิดความยากลำบากในการบัันทึึก
และติิดตามจำนวนคดีีที่่�มีีองค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิด ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์อย่่างเหมาะสม
ทั้้�งนี้้�ในบางกรณีี มีีการตั้้�งข้้อหาการค้้ามนุุษย์์ในคดีีที่่�มีีองค์์ประกอบเกี่่�ยว
กัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ เนื่่�องจากทำให้้เด็็กสามารถได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะผู้้�เสีียหาย
มากขึ้้�น และได้้รัับการปฏิิบััติิและเข้้าถึึงบริิการต่่างๆ ได้้มากขึ้้�น รวมทั้้�ง
บทลงโทษต่่อผู้้�กระทำความผิิดก็็รุุนแรงมากขึ้้�นเช่่นกััน อย่่างไร
ก็็ตาม จากการสััมภาษณ์์อััยการท่่านหนึ่่�งระบุุว่่า สิ่่�งที่่�น่่ายิินดีีใน
บริิบทของกฎหมายคืือได้้มีีการร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ขึ้้�น
แล้้ว ซึ่่�งร่่างกฎหมายดัังกล่่าวจะถููกบรรจุุไว้้ในประมวลกฎหมายอาญา
หากได้้รัับการรัับรองจากรััฐสภา โดยในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี พ.ศ. 2563
กรมกิิจการเด็็กและเยาวชนได้้จััดทำประชาพิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับการแก้้ไข
กฎหมายดัังกล่่าว และได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการวุุฒิิสภาด้้าน
สัังคม เด็็ก เยาวชน ผู้้�หญิิง ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการและกิิจการด้้อยโอกาสแล้้ว
ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2564
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บทสรุุปสำหรัับผู้้�บริิหาร

“เด็็กทุุกคนบอกว่่าผู้้�กระทำผิิดถููกจัับกุุม
และดำเนิินคดีีภายในช่่วงระยะเวลาอัันสั้้�น
และศาลมีีคำพิิพากษาลงโทษผู้้�กระทำผิิด
ก่่อนที่่�จะครบหนึ่่�งปีี”
ประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรมของเด็็กและ
ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก
จากการสััมภาษณ์์เด็็กจำนวน 6 คนที่่�เคยเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม
อย่่างเป็็นทางการ เห็็นได้้ชััดว่่าประเทศไทยมีีแนวปฏิิบััติิด้้านความ
ยุุติิธรรมในเชิิงบวก ยกตััวอย่่างเช่่น เด็็กทุุกคนบอกว่่าผู้้�กระทำผิิดถููก
จัับกุุมและดำเนิินคดีีภายในช่่วงระยะเวลาอัันสั้้�น และศาลมีีคำพิิพากษา
ลงโทษผู้้�กระทำผิิดก่่อนที่่�จะครบหนึ่่�งปีี ซึ่่�งเด็็กผู้้�เสีียหายจะได้้รัับทราบ
ข้้อมููลการตััดสิินคดีีนั้้�นๆ ในเกืือบทุุกคดีี นอกจากนี้้� เด็็กผู้้�เสีียหายทั้้�ง
6 คนได้้รัับความช่่วยเหลืือจากนัักสัังคมสงเคราะห์์และทนายความหรืือ
จากคนใดคนหนึ่่�งตลอดกระบวนการทางศาล เด็็กและผู้้�ปกครองเด็็ก
กล่่าวว่่าความช่่วยเหลืือที่่�พวกเขาได้้รัับจากนัักสัังคมสงเคราะห์์ช่่วยให้้
พวกเขาผ่่านพ้้นกระบวนการต่่างๆ ไปได้้ง่่ายขึ้้�น โดยเฉพาะการได้้รัับ
คำปรึึกษา และข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระบวนการทางกฎหมาย
อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่ายัังมีี
หลายประเด็็นที่่�ควรได้้รัับการปรัับปรุุง ตััวอย่่างเช่่น ในขณะที่่�เด็็กและ
ผู้้�ปกครองเด็็กบางคนได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของพวกเขา และขั้้�นตอน
ต่่างๆ ในกระบวนการยุุติิธรรม เด็็กและผู้้�ปกครองคนอื่่�นๆ กลัับไม่่ได้้รัับ
ข้้อมููลดัังกล่่าว นอกจากนี้้� เด็็กผู้้�เสีียหายบางคนต้้องเล่่าประสบการณ์์
การถููกล่่วงละเมิิดที่่�เกิิดขึ้้�นหลายครั้้�ง หรืือต้้องเผชิิญหน้้ากัับผู้้�กระทำ
ความผิิดในศาล ซึ่่ง� ทั้้�งสองกรณีีเป็็นประสบการณ์์ที่่ท� ำให้้เด็็กเกิิดบาดแผล
ทางใจซ้้ำแล้้วซ้้ำเล่่าได้้ในบางกรณีี ทนายความและผู้้�พิิพากษา ใช้้ศััพท์์
เทคนิิคเฉพาะที่่�ยากแก่่การเข้้าใจและไม่่เป็็นมิิตรต่่อเด็็ก เด็็กและ
ผู้้�ปกครองเด็็กได้้อธิิบายถึึงกระบวนการขอรัับค่่าชดเชยผู้้�เสีียหายว่่ามีี
ความยุ่่�งยากและใช้้เวลานาน
ประเด็็นหลัักที่่�ได้้จากการวิิจััย
บทสรุุปของรายงานประเทศไทยได้้นำเสนอประเด็็นหลัักในเชิิงลึึก
6 ประการ ซึ่่�งเป็็นผลจากการวิิจััย ดัังนี้้�
1. ในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 9 ของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีอายุุระหว่่าง 12-17
ปีี ตกเป็็นผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ซึ่่�งรวมถึึงการที่่�เด็็กถููกแบล็็คเมล์์ให้้
เข้้าร่่วมในกิิจกรรมทางเพศ การที่่�บางคนส่่งต่่อรููปภาพทางเพศของ
เด็็กโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต หรืือบีีบบัังคัับให้้พวกเขาเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ทางเพศโดยสััญญาว่่าจะได้้รัับเงิินหรืือของขวััญเป็็นการตอบแทน
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ซึ่่�งหากเปรีียบเทีียบกัับสััดส่่วนต่่อประชากร จะประมาณการได้้ว่่าใน
ช่่วงระยะเวลาเพีียงหนึ่่�งปีี มีีเด็็กจำนวน 400,000 คน ตกเป็็น
เป้้าหมายของอัันตรายดัังกล่่าวนี้้�
2. จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน พบว่่าผู้้�แสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จััก
ซึ่่�งบุุคคลเหล่่านี้้�อาจเป็็นเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จัักกัับเด็็ก (ทั้้�งบุุคคลที่่�อยู่่�ใน
รุ่่�นราวคราวเดีียวกัันและบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่) และอาจเป็็นแฟนหรืือ
สมาชิิกครอบครััวของเด็็ก ทั้้�งนี้้� พบว่่ามีีเพีียง 1 ใน 5 ของกรณีี
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�ผู้้�
ละเมิิดเด็็กเป็็นบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก อาชญากรรมเหล่่านี้้�สามารถ
เกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งจากการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ทางกายภาพและในขณะที่่�เด็็กใช้้
เวลาอยู่่�กัับการออนไลน์์ โดยทั้้�งสองช่่องทางของการล่่วงละเมิิดจะมีี
เทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
3. ในกลุ่่�มเด็็กที่่�ตกเป็็นเป้้าหมายของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์นั้้�น
แพลตฟอร์์มที่่ถู� กู กล่่าวถึึงเป็็นส่ว่ นใหญ่่คืือ เฟซบุ๊๊�กหรืือการส่่งข้้อความ
ทางเฟซบุ๊๊�ก, ทวิิตเตอร์์, ติ๊๊�กต๊๊อก และอิินสตาแกรม
4. เด็็กที่่�ตกเป็็นผู้้�เสีียหายในอาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ มีีแนวโน้้มที่่�จะบอก
เรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกตนแก่่บุุคคลที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายที่่�เด็็กมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ด้้วย โดยเฉพาะมารดา ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก และเด็็ก
ผู้้�เสีียหายไม่่เต็็มใจที่่�จะแจ้้งสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาผ่่านทางกลไกการ
แจ้้งเหตุุที่่�เป็็นทางการ เช่่น สายด่่วนแจ้้งเหตุุ สายเด็็ก หรืือตำรวจ
5. ระบบบัังคัับใช้้กฎหมาย ระบบกระบวนการยุุติิธรรม และระบบ
ช่่วยเหลืือทางสัังคม ขาดความตระหนััก ขาดศัักยภาพและทรััพยากร
ในการตอบสนองต่่อคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
6. จำเป็็นต้้องปรัับปรุุงการบัังคัับใช้้กฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ให้้เข้้มแข็็งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ควรสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับกลไก
และมาตรฐานสากลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์แก่่หน่่วยงาน
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในประเด็็นดัังกล่่าวอย่่างเร่่งด่่วน
รายงานฉบัับนี้้ปิ� ดท้
ิ า้ ยด้้วยข้้อเสนอแนะสำหรัับรััฐบาล หน่่วยงานผู้้�บัังคัับ
ใช้้กฎหมาย หน่่วยงานด้้านความยุุติิธรรม และด้้านการให้้บริิการทาง
สัังคม รวมถึึงบุุคลากรต่่างๆ ที่่�ทำงานร่่วมกัับภาคส่่วนเหล่่านี้้� เช่่น ชุุมชน
ครูู ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลต่่างๆ รวมทั้้�งผู้้�ให้้บริิการ
ทางสัังคมด้้วย ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้� มีีรายละเอีียดมากเกิินกว่่าที่่�จะนำมา
กล่่าวในบทสรุุปสำหรัับผู้้�บริิหาร แต่่สามารถอ่่านข้้อมููลดัังกล่่าวได้้ที่่�
หน้้า 95 ของรายงานฉบัับนี้้�

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

ระเบีียบวิิธีีวิิจััยของ DISRUPTING HARM
สภาพแวดล้้อมบนโลกออนไลน์์อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อเด็็กในการถููกแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศ ได้้เช่่น
เดีียวกัับสภาพแวดล้้อมในบริิบทอื่่�นๆ ที่่�เด็็กอยู่่�อาศััยและเติิบโต แต่่ถึึงกระนั้้�น หลัักฐานเกี่่�ยวกัับประเด็็นดัังกล่่าว มีีอยู่่�
น้้อยมาก ทำให้้ยากที่่�จะเข้้าใจถึึงลัักษณะปกติิวิิสััยที่่�ส่่งผลให้้เกิิดอัันตรายต่่อเด็็ก หรืือยากที่่�จะให้้คำแนะนำที่่�จะช่่วย
พััฒนานโยบายที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันและหยุุดยั้้�งความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ผลจากการศึึกษาระดัับโลกเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง2
ซึ่่�งดำเนิินงานในปีี พ.ศ. 2561 โดยพัันธมิิตรระดัับโลก WeProtect ที่่�มีีความต้้องการเข้้าใจและทราบผลกระทบจาก
การดำเนิินงานปััจจุุบัันมากขึ้้�น พัันธมิิตรระดัับโลกเพื่่�อยุุติิความรุุนแรงต่่อเด็็ก (Global Partnership to End
Violence Against Children) ภายใต้้โครงการความปลอดภััยออนไลน์์ (Safe Online initiative) จึึงตััดสิินใจ
สนัับสนุุนการทำวิิจัยั เพื่่�อส่่งเสริิมการรวบรวมหลัักฐานในประเด็็นดัังกล่่าว โดยเน้้นเฉพาะ 13 ประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ แอฟริิกาตะวัันออก และแอฟริิกาใต้้
ประเทศที่่�ดำเนิินงานวิิจัยั ในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ได้้แก่่ ประเทศ
กััมพููชา อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ ไทย และเวีียดนาม และ
ประเทศในแอฟริิกาตะวัันออก และแอฟริิกาใต้้ ได้้แก่่ ประเทศเอธิิโอเปีีย
เคนย่่า โมซััมบิิก นามิิเบีีย แอฟริิกาใต้้ แทนซาเนีีย และยููกัันดา
การเก็็บข้้อมููลการศึึกษากระทำในวงกว้้างผ่่านกิิจกรรมที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะ
9 กิิจกรรม โดยเริ่่�มดำเนิินการในประเทศไทยเมื่่�อต้้นปีี พ.ศ. 2563
และสิ้้�นสุุดในต้้นปีี พ.ศ. 2564 โดยเน้้นข้้อมููลในช่่วงสามปีีที่่�ผ่่านมา คืือ
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2560-2562 ในขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้ดำเนิิน
การอย่่างละเอีียดและครอบคลุุม โดยยืืนยัันความน่่าเชื่่อ� ถืือของข้้อค้้นพบ
ด้้วยวิิธีีการเปรีียบเทีียบข้้อค้้นพบที่่�ได้้รับั จากกิิจกรรมการเก็็บข้้อมููลทั้้�งหมด
(triangulation) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลสำหรัับประเทศไทยดำเนิินการ
เสร็็จสิ้้�นในเดืือนสิิงหาคม ปีี พ.ศ. 2564
ทั้้�ง 13 ประเทศใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยแบบเดีียวกััน ในการเก็็บข้้อมููลเพื่่�อ
การศึึกษาเปรีียบเทีียบข้้อมููลระหว่่างประเทศ ซึ่่�งผลการศึึกษาเปรีียบ
เทีียบดัังกล่่าวจะนำเสนอไว้้ในชุุดรายงานฉบัับภููมิิภาคจำนวนสองฉบัับ
นอกจากขอบเขตและการศึึกษาเปรีียบเทีียบแล้้ว โครงการวิิจััยนี้้�มีี
ความพิิเศษเฉพาะตััว เนื่่�องจากเป็็นการรวมความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
ที่่�ส่่งเสริิมการทำงานร่่วมกัันของเครืือข่่ายระดัับโลกทั้้�งสามเครืือข่่าย
ได้้แก่่ องค์์การเอ็็คแพท องค์์การตำรวจสากล และองค์์การยููนิิเซฟ
ผลลััพธ์์ที่่�คาดหวัังจากรายงานฉบัับนี้้�คืือ การนำเสนอหลัักฐานและ
ข้้อมููลพื้้�นฐานสำหรัับผู้้�กำหนดนโยบายในประเทศไทย เพื่่�อหยุุดยั้้�งและ
ป้้องกััน การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ รวมทั้้�งเพื่่�อพััฒนาแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่เด็็ก
นอกจากนี้้� ยัังคาดหวัังว่่าผลการศึึกษาและข้้อแนะนำในการดำเนิินการ
ที่่�นำเสนอไว้้ในรายงานมีีความเชื่่�อมโยงกัับผู้้�อ่่านในวงกว้้าง ทั้้�งนี้้�
ข้้อเสนอแนะที่่�นำเสนอไว้้ในรายงานนั้้�นเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัับ

แบบอย่่างการดำเนิินงานระดัับประเทศของ WeProtect3 [WeProtect
Model National Response] และมีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนตามเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยังั ยืืน (Agenda for Sustainable Development) ที่่�ตั้้ง� ไว้้
สำหรัับปีี พ.ศ. 25734
สรุุประเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�องค์์การเอ็็คแพคใช้้เก็็บข้้อมููลในประเทศไทย
การสััมภาษณ์์ผู้้�แทนจากหน่่วยงานภาครััฐ
การสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููง 10 หน่่วยงาน ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์5 จำนวน 16 คน ระหว่่างเดืือนมีีนาคม และเดืือนกรกฎาคม
พ.ศ 2563 เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 การสััมภาษณ์์บาง
ส่่วนจึึงเป็็นการสััมภาษณ์์แบบตััวต่่อตััวและบางส่่วนเป็็นแบบออนไลน์์ ซึ่่�ง
ข้้อมููลรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระเบีียบวิิธีีวิิจััยสามารถศึึกษาได้้จากที่่�นี่่� และ
สามารถศึึกษารายงานข้้อมููลเบื้้�องต้้นได้้ที่่นี่่� � โดยจะใช้้หมายเลขไอดีีที่่�เริ่่มต้
� น้
ด้้วย RA1 ในการอ้้างถึึงผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ที่่�ให้้ข้้อมููลตลอดเอกสารรายงาน6
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่น่� อกเหนืือไปจากข้้อมููลของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
และข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากการสอบถาม
หน่่วยงานหลายหน่่วยงานที่่�มิิใช่่ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายได้้รวบรวมข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับลัักษณะและขอบเขตการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ไว้้อย่่างสม่่ำเสมอ โดยหน่่วยงาน
ดัังต่่อไปนี้้�ได้้ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประเทศไทย: ไทยฮอตไลน์์สำหรัับการ
รายงานสื่่�อที่่�ผิิดกฎหมาย, International Association of Internet
Hotline (INHOPE), Internet Watch Foundation และ ChildHelpline
International นอกจากนี้้� ยัังได้้รับั ข้้อมููลคุุณภาพเชิิงลึึกจากแพลตฟอร์์ม
เทคโนโลยีีระดัับโลกหลายแพลตฟอร์์ม ซึ่่�งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นข้้อมููล
ที่่�ช่่วยเสริิมการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขององค์์การตำรวจสากล (กรุุณาดูู
ข้้างล่่างนี้้�)

2. พัันธมิิตรระดัับโลกวีีโพรเทค (2561) การศึึกษาระดัับโลกเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง: ร่่วมมืือกัันทำงานเพื่่�อยุุติิการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กทางออนไลน์์ ลอนดอน: พัันธมิิตรระดัับโลกวีีโพรเทค
3. พัันธมิิตรระดัับโลกวีีโพรเทค (2559) การป้้องกัันและหยุุดยั้้ง� การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก: แบบอย่่างการดำเนิินงานระดัับประเทศ ลอนดอน: พัันธมิิตรระดัับโลกวีีโพรเทค
4. องค์์การสหประชาชาติิ (ไม่่ระบุุ) เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ดููเป้้าหมายที่่� 5.2, 8.7 และ 16.2
5. ในกรณีีนี้้� ผู้้�รัับผิิดชอบหมายถึึงผู้้�ที่่�มีีความรัับผิิดชอบเฉพาะในการแก้้ไขปััญหาความเสี่่�ยงต่่อการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในระดัับประเทศ ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์เป็็นตััวแทน
จาก: กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน, ชุุดปฎิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต หรืือ ไทแคค, กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ หรืือ ดีีเอสไอ, อธิิบดีีกรมอััยการ, กองบัังคัับการป้้องกััน
ปราบปรามการค้้ามนุุษย์์, กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน, กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม, สถาบัันสุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�น และศููนย์์ประสานงาน
ขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมและปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนในการใช้้สื่่�อออนไลน์์ประเทศไทย
6. รููปแบบ RA1-TH-01-A ใช้้แทนการระบุุตััวบุุคคล โดย ‘RA1’ หมายถึึงกิิจกรรมการเก็็บข้้อมููลวิิจััย และ ‘TH’ หมายถึึง ประเทศไทย ‘01’ หมายถึึงหมายเลขของผู้้�เข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์ และ ‘A’ หมายถึึง
จำนวนผู้้�เข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์ที่่�มีีมากกว่่าหนึ่่�งคน
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การสำรวจข้้อมููลกัับผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้บริิการด้้านสัังคมสงเคราะห์์
กลุ่่�มตััวอย่่างในประเทศไทยซึ่่�งทำงานเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าในการ
คุ้้�มครองเด็็กจำนวน 50 คน เข้้าร่่วมในการเก็็บข้้อมููลเชิิงสำรวจทาง
ออนไลน์์ระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึึงเดืือนมิิถุุนายน ปีี พ.ศ. 2563
เจ้้าหน้้าที่่�เหล่่านี้้�ทำงานที่่�ให้้การคุ้้�มครองโดยตรงกัับเด็็ก เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�
เยาวชนภาคสนาม, นัักสัังคมสงเคราะห์์, ผู้้�จััดการรายกรณีี, นัักจิิตวิิทยา
และผู้้�เชี่่�ยวชาญทางวิิชาชีีพด้้านสาธารณสุุขและวิิชาชีีพกฎหมายบางคน
ที่่�ทำงานโดยตรงกัับเด็็กเป็็นรายกรณีี การเก็็บข้้อมููลในกิิจกรรมนี้้�มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสำรวจขอบเขตและบริิบทการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ จากเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วน
หน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาการละเมิิดสิิทธิิเด็็กดัังกล่่าว ซึ่่�งข้้อมููลรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระเบีียบ
วิิธีีวิจัิ ยั สามารถศึึกษาได้้จากที่่�นี่่� และสามารถศึึกษารายงานข้้อมููลเบื้้�องต้้น
ได้้ที่่�นี่่� โดยจะใช้้หมายเลขไอดีีที่่�เริ่่�มต้้นด้้วย RA3 ในการอ้้างถึึงผู้้�ให้้
สััมภาษณ์์ที่่�ให้้ข้้อมููลตลอดเอกสารรายงาน
การสััมภาษณ์์เด็็กผู้้�เสีียหายรวมทั้้�งผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเกี่่�ยวกัับ
การเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรม
มีีการสััมภาษณ์์เด็็ก (เป็็นเด็็กหญิิงทั้้�งหมด) อายุุระหว่่าง 15 ถึึง 18 ปีี
จำนวน 6 คน จากกรุุงเทพฯ อยุุธยา เชีียงใหม่่ และเชีียงราย และ
สััมภาษณ์์ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กจำนวน 3 คน ในระหว่่างเดืือน
มกราคมถึึงเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 การเก็็บข้้อมููลในกิิจกรรมนี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�ชััดเจนขึ้้�นว่่าเด็็กผู้้�เสีียหายจาก
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์
สามารถเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรมและการเยีียวยาในประเทศไทย
ได้้อย่่างไรและเพีียงใด
แม้้ว่่าจะมีีการติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานถึึง 20 หน่่วยงาน แต่่
การระบุุตัวั และเชิิญผู้้�เสีียหายเข้้าร่่วมให้้สัมภ
ั าษณ์์มีีความยากลำบากมาก
ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากความจริิงที่่�ว่่าการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เพิ่่�งถููกรวมไว้้ในกฎหมายไทย
เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� และหลายๆ คดีีของการล่่วงละเมิิดยัังอยู่่�ในกระบวนการ
สืืบสวนสอบสวนและกระบวนการทางศาล (ดัังนั้้�น จึึงไม่่ใช่่กลุ่่�มเป้้าหมาย
ของการวิิจัยนี้
ั เ้� พื่่อ� ป้้องกัันผลกระทบที่่�ทำให้้เกิิดการเสีียเปรีียบในทางศาล)
นอกจากนี้้� ทีีมงานวิิจััยพยายามเชิิญเด็็กชายซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายจากการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ซึ่่�งกระบวนการทางกฎหมายได้้ดำเนิินเสร็็จสิ้้�นแล้้ว แต่่ไม่่มีีเด็็กชายคนใด
เต็็มใจเข้้าร่่วมในงานวิิจััยนี้้� เด็็กชายบางคนกลััวว่่าการเข้้าร่่วมในงานวิิจััย
อาจทำให้้พวกเขาถููกตีีตรา ถููกตอกย้้ำ หรืือเกรงว่่าคำพููดของพวกเขาจะ
ไม่่เป็็นความลัับ (แม้้ว่่าจะได้้มีีการพููดคุุยและให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประเด็็นนี้้�
ในกระบวนการขอความยิินยอมแล้้วก็็ตาม)

โดยจะใช้้หมายเลขไอดีีที่่�เริ่่�มต้้นด้้วย RA4 ในการอ้้างถึึงผู้้�ให้้สััมภาษณ์์
ที่่�ให้้ข้้อมููลตลอดเอกสารรายงาน ทั้้�งนี้้� ได้้รวมคำว่่า ‘เด็็ก’ หรืือ
‘ผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็ก’ ไว้้ในหมายเลขไอดีีด้้วยเพื่่�อระบุุการ
สััมภาษณ์์กัับเด็็กหรืือผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็ก
การสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการเข้้าถึึงกระบวนการ
ยุุติิธรรม
ระหว่่างเดืือนมิิถุนุ ายนถึึงเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2563 มีีการเก็็บข้้อมููลโดย
ใช้้เทคนิิคการสััมภาษณ์์แบบกึ่่ง� โครงสร้้าง (semi-structured interviews)
ในการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางวิิชาชีีพด้้านความยุุติิธรรมในคดีีอาญา
จำนวน 13 คน (ในการสััมภาษณ์์ 2 ครั้้�ง มีีตััวแทนหน่่วยงาน 2 คน
เข้้าร่่วมให้้สััมภาษณ์์) กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ ตััวแทนของหน่่วยงานภาครััฐ
และภาคเอกชนซึ่่�งมีีประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับคดีีอาชญากรรมด้้านการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์7
ข้้อมููลรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั สามารถศึึกษาได้้จากที่่�นี่่� และ
สามารถศึึกษารายงานข้้อมููลเบื้้�องต้้นได้้ที่่�นี่่� โดยจะใช้้หมายเลขไอดีีที่่�
เริ่่�มต้้นด้้วย RA4 ในการอ้้างถึึงผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ที่่�ให้้ข้้อมููลตลอดเอกสาร
รายงาน ทั้้�งนี้้� ได้้รวมคำนำหน้้า ‘ยุุติิธรรม’ ไว้้ในหมายเลขไอดีีด้้วยเพื่่�อ
ระบุุการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางวิิชาชีีพด้้านระบบยุุติิธรรม
การทบทวนวรรณกรรมและการวิิเคราะห์์ข้้อกฎหมาย
การทบทวนวรรณกรรมมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้แก่่ทีีมวิิจััยก่่อน
การเก็็บข้้อมููลเบื้้�องต้้น ในส่่วนงานการวิิเคราะห์์ด้้านกฎหมาย ด้้าน
นโยบาย และระบบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ไขปััญหาการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ได้้
ดำเนิินงานเสร็็จสิ้้�นในเดืือนมิิถุุนายน ปีี พ.ศ. 2563 ข้้อมููลรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับระเบีียบวิิธีีวิิจััยสามารถศึึกษาได้้จากที่่�นี่่� และสามารถศึึกษา
รายงานฉบัับสมบููรณ์์เกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์ด้้านกฎหมายได้้ที่่�นี่่�

การสนทนากัับเด็็กผู้้�เสีียหาย (survivors) จากการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
การสนทนากัับเด็็กผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ จำนวน 33 คน ใน 5 ประเทศ ที่่�ร่ว่ มงาน
วิิจััย Disrupting Harm นี้้� (เด็็กหญิิง 9 คนในประเทศเคนย่่า, เด็็กชาย
5 คนและเด็็กหญิิง 7 คนในประเทศกััมพููชา, เด็็กหญิิง 7 คน ในประเทศ
นามิิเบีีย, เด็็กหญิิง 4 คนในประเทศมาเลเซีีย และเด็็กชาย 1 คนใน
ประเทศแอฟริิกาใต้้) เป็็นการพููดคุุยตััวต่่อตััวโดยใช้้เทคนิิคการสััมภาษณ์์
แบบไม่่มีีโครงสร้้าง โดยผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญทางวิิชาชีีพด้้าน
บาดแผลทางจิิตใจเป็็นผู้้�นำการสนทนา แม้้ว่่ามิิได้้ดำเนิินงานการสนทนา
พููดคุยุ ดัังกล่่าวในทุุกๆ ประเทศ แต่่การพููดคุยุ สนทนาดัังกล่่าวมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเน้้นย้้ำให้้เห็็นถึึงแก่่นและประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�นในทั้้�ง 13 ประเทศที่่�เข้้า
ร่่วมงาน Disrupting Harm นี้้� รายงานสรุุปการสนทนาพููดคุุยกัับผู้้�
ข้้อมููลรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระเบีียบวิิธีีวิิจััยของกิิจกรรมเก็็บข้้อมููลนี้้� เสีียหายในหลายประเทศดัังกล่่าวกำหนดเผยแพร่่ ในปลายปีี พ.ศ. 2564
สามารถศึึกษาได้้จากที่่�นี่่� และสามารถศึึกษารายงานข้้อมููลเบื้้�องต้้นได้้ที่่�นี่่� ข้้อมููลรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระเบีียบวิิธีีการสามารถศึึกษาได้้จากที่่�นี่่�

7. ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์เป็็นตััวแทนของหน่่วยงานดัังต่่อไปนี้้�: องค์์กรลิิฟ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (Lift International), มููลนิิธิิเพื่่�อความเข้้าใจเด็็ก (FOCUS Foundation), ฝ่่ายสืืบสวนสอบสวน 4 – ตำรวจภููธรภาค 5,
โครงการฮััก, สำนัักงานอััยการ, สำนัักงานกฎหมาย เอส อาร์์, สำนัักงานกฎหมาย ทีีแอลซีีเอส ลีีเกิ้้�ล แอดโวเคท, สำนัักงานอััยการสููงสุุด, มููลนิิธิิส่่งเสริิมความเสมอภาคทางสัังคม, สำนัักงานคดีีค้้ามนุุษย์์,
กองบัังคัับการตำรวจนครบาล 1- ส่่วนป้้องกัันและปราบปรามอาชญากรรม และสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
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สรุุประเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�องค์์การตำรวจสากลใช้้เก็็บข้้อมููลใน
ประเทศไทย
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางคดีีเชิิงปริิมาณ
ข้้อมููลทางคดีีที่่�เกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ได้้รัับจากหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย ผ่่าน
ทางสำนัักงานกลางองค์์การตำรวจสากลแห่่งชาติิในแต่่ละประเทศ
นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับข้้อมููลจากบริิษััทด้้านเทคโนโลยีีที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศ
สหรััฐอเมริิกาซึ่่�งเป็็นพัันธะทางกฎหมายให้้จััดส่่งรายงานให้้แก่่ศููนย์์ข้้อมููล
เด็็กหายและเด็็กถููกแสวงหาประโยชน์์แห่่งสหรััฐอเมริิกา หรืือ NCMEC
และจากพัันธมิิตรอื่่น� ๆ ทั้้�งนี้้ก� ารวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่�ได้้รับั จากหน่่วยงานต่่างๆ
ดัังกล่่าว มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจเชิิงลึึกเกี่่ย� วกัับการกระทำ
ความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ, พฤติิกรรมของผู้้�ละเมิิดและผู้้�
เสีียหาย, สิ่่�งที่่�นำไปสู่่�การก่่ออาชญากรรม และความเปราะบาง โดยใช้้
ข้้อมููลทางอาชญากรรม 3 ปีีคืือตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 ถึึงปีี พ.ศ. 2562 เป็็น
พื้้�นฐานการวิิเคราะห์์ข้้อมููล อนึ่่�ง ได้้มีีการหมายเหตุุข้้อมููลบางส่่วนที่่�ได้้
รัับจากไทแคคซึ่่�งเป็็นข้้อมููลนอกระยะเวลาข้้อมููลพื้้�นฐานดัังกล่่าว
การประเมิินด้้านศัักยภาพโดยใช้้วิิธีีการศึึกษาเชิิงคุุณภาพ
นอกจากการเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์แล้้ว องค์์การตำรวจ
สากลยัังได้้เก็็บข้้อมููลเกี่่ย� วกัับหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายระดัับประเทศ
ที่่�ดำเนิินงานแก้้ไขปััญหาอาชญากรรมดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งสััมภาษณ์์
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยการเก็็บข้้อมููลดัังกล่่าวเน้้นในประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
ทรััพยากรบุุคลากร การเข้้าถึึงอุุปกรณ์์และการอบรมเฉพาะทาง
กระบวนการสืืบสวนสอบสวน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำหรัับความร่่วมมืือใน
ระดัับสากล ผลสำเร็็จ และอุุปสรรค ทั้้�งนี้้� จะใช้้หมายเลขไอดีีที่่�เริ่่�มต้้น
ด้้วย RA8 ในการอ้้างถึึงผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ที่่�ให้้ข้้อมููลตลอดเอกสารรายงาน
ข้้อมููลรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระเบีียบวิิธีีวิิจััยขององค์์การตำรวจสากล
สามารถศึึกษาได้้จากที่่�นี่่�
สรุุประเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�ศููนย์์วิิจััยอิินโนเซนติิขององค์์การยููนิิเซฟ
ใช้้เก็็บข้้อมููลในประเทศไทย
ยููนิิเซฟดำเนิินการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนกัับเด็็กผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
จำนวน 967 คน ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าวสามารถเป็็นตััวแทนสะท้้อนถึึง
สถานการณ์์ในระดัับประเทศได้้ การเก็็บข้้อมููลนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้าง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็ก ความเสี่่�ยงและโอกาส
ทางออนไลน์์ที่่�เด็็กเผชิิญ และประสบการณ์์เฉพาะของเด็็กเกี่่�ยวกัับการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศผ่่านทางออนไลน์์
กลุ่่�มประชากรตััวอย่่างคืือเด็็กในประเทศไทยที่่�อายุุระหว่่าง 12-17 ปีี
และใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในช่่วงสามเดืือนที่่�ผ่่านมา นอกจากนี้้� ยัังเก็็บข้้อมููล
โดยการสััมภาษณ์์ผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลของเด็็กแต่่ละคนด้้วย
เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�ได้้จากกลุ่่�มตััวอย่่างสามารถเป็็นตััวแทนของประชากร
ระดัับประเทศได้้ การสำรวจจึึงใช้้วิิธีีเลืือกสุ่่�มตััวอย่่างที่่�คำนึึงถึึงความ
น่่าจะเป็็นในการสุ่่�ม (random probability sampling) ซึ่่�งมีีขอบเขต
ครอบคลุุมถึึงระดัับชาติิ ทั้้�งนี้้� การลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลในประเทศไทยทำได้้
ร้้อยละ 98 เนื่่�องจากเหตุุผลด้้านความมั่่�นคงและความปลอดภััย จึึงไม่่ได้้

มีีการสำรวจเพื่่�อเก็็บข้้อมููลในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้สามจัังหวััด (จัังหวััด
นราธิิวาส ยะลา และปััตตานีี) อนึ่่�ง ขอบเขตหมายถึึงสััดส่ว่ นของประชากร
ทั้้�งหมดที่่�มีีโอกาสได้้รัับการสุ่่�มให้้เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างของการสำรวจ เช่่น
การลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลจะครอบคลุุมถึึงพื้้�นที่่�ที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างอาศััยอยู่่�
การเลืือกตััวอย่่างมีี 4 ขั้้น� ตอนที่่�คำนึึงถึึงความน่่าจะเป็็นแบบกลุ่่�ม ขั้้น� แรก
คััดเลืือกโดยเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างประมาณร้้อยละ 30 ของจัังหวััดในประเทศ
สาเหตุุที่่�จััดให้้มีีการดำเนิินงานในขั้้�นตอนดัังกล่่าวเนื่่�องจากจะส่่งผลให้้ได้้
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีลัักษณะความเป็็นกลุ่่�มมากขึ้้�น ด้้วยเหตุุว่่าจะมีีการเก็็บ
ข้้อมููลพื้้�นที่่�เฉพาะในจัังหวััดที่่�ได้้เลืือกไว้้แล้้วเท่่านั้้�น กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�คััด
เลืือกสามารถเป็็นตััวแทนของประชากร และใช้้ในการเปรีียบเทีียบกัับ
กลุ่่�มตััวอย่่างของประเทศเป้้าหมายอื่่�นๆ ที่่�ร่่วมดำเนิินงาน Disrupting
Harm ได้้ ในการคััดเลืือกขั้้�นตอนที่่�สอง ได้้คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างขั้้�นแรก
จากรายการที่่�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของบริิษััทอิิปซอสส์์ประเทศไทย จำนวน
100 หน่่วย ในการคััดเลืือกขั้้�นตอนที่่�สาม ผู้้�สััมภาษณ์์เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
จากที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�เก็็บข้้อมููล โดยใช้้แนวปฏิิบััติิในการเดิินแบบสุ่่�มและ
พยายามติิดต่่อสถานที่่�ที่่�เลืือกเพื่่�อคััดกรองสมาชิิกที่่�อยู่่�ในข่่ายการเป็็น
กลุ่่�มตััวอย่่างของการสำรวจ โดยใช้้คำถามสำหรัับการคััดกรองที่่�
พััฒนาขึ้้นม
� าเพื่่อ� การนี้้� ในขั้้�นตอนสุุดท้า้ ยของการ คััดเลืือก ได้้ใช้้เทคนิิค
การสุ่่�มเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแต่่ละบุุคคล (หมายถึึงเด็็กและผู้้�ปกครองเด็็ก
และผู้้�ดููแลเด็็ก) จากครััวเรืือนที่่�อยู่่�ในเงื่่�อนไขการเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง
ในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน Disrupting Harm พยายามเก็็บข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับจำนวนเด็็กที่่�อายุุ 12-17 ปีี ในแต่่ละครััวเรืือน เพศของเด็็ก และ
เด็็กใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในช่่วงสามเดืือนที่่�ผ่่านมาหรืือไม่่ ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าว
เป็็นพื้้�นฐานการประเมิินอััตราการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี
ทั้้�งหมดในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� การเก็็บข้้อมููลในพื้้�นที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงวัันที่่�
21 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 จนถึึงวัันที่่� 16 เมษายน พ.ศ. 2564 โดย
อิิปซอสส์์ประเทศไทยประสานงานกัับบริิษััทอิิปซอสส์์ เอ็็มโออาร์์ไอ
ในนามของศููนย์์วิิจััยอิินโนเซนติิของยููนิิเซฟ – สามารถศึึกษาข้้อมููล
รายละเอีียดที่่�อธิิบายถึึงแนวทางหรืือกรอบระเบีียบวิิธีีการวิิจััย และ
เครื่่�องมืือเฉพาะหรืือเทคนิิคการทำวิิจััยที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลการ
สำรวจครััวเรืือนได้้ที่่�นี่่�
การรัับรองจริิยธรรมงานวิิจััย
ประเทศไทยไม่่มีีกระบวนการของรััฐที่่�เป็็นทางการหรืือไม่่มีีข้้อกำหนดให้้
งานวิิจัยั ทางสัังคมต้้องได้้รับั การตรวจสอบทางด้้านจริิยธรรม ดัังนั้้�นงาน
วิิจััยในส่่วนของเอ็็คแพคและองค์์การยููนิิเซฟจึึงได้้รัับการตรวจสอบและ
รัับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบจริิยธรรมงานวิิจััยซึ่่�งตั้้�งขึ้้�นเป็็นกรณีี
พิิเศษเพื่่�อการนี้้� สมาชิิกของคณะกรรมการดัังกล่่าวเป็็นบุุคลากรของ
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนและสัันติิศึึกษา มหาวิิทยาลััยมหิิดล ประเทศไทย
นอกจากนี้้� เกณฑ์์การทำวิิจััยของเอ็็คแพคและองค์์การยููนิิเซฟได้้รัับ
การตรวจสอบและรัับรองโดยคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมเพื่่�อการ
วิิจััยในมนุุษย์์
องค์์การตำรวจสากลประเมิินภััยคุุกคามและศัักยภาพของหน่่วยงาน
ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในการจััดการกัับภััยคุกุ คามด้้านการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ซึ่่�งการดำเนิิน
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ระเบีียบวิิธีีวิิจััยของ DISRUPTING HARM

งานประเมิินทั้้�งสองประเด็็นนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับการสััมภาษณ์์ผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมายในส่่วนงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับอาชญากรรม และหน่่วยงาน ตำรวจที่่�
เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงหน่่วยงานระดัับประเทศที่่�จััดการดููแลข้้อมููลของตำรวจ
จึึงกล่่าวได้้ว่่ากระบวนการการดำเนิินงานวิิจััยขององค์์การตำรวจสากล
เป็็นการดำเนิินงานที่่�ไม่่มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับเด็็กหรืือเด็็กผู้้�เสีียหาย อย่่างไร
ก็็ตาม เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการดำเนิินงานเป็็นไปอย่่างเหมาะสมตามแนวทาง
การปฏิิบััติิทางจริิยธรรมและมาตรฐานการทำวิิจััย ทีีมงานขององค์์การ
ตำรวจสากลได้้เข้้ารัับการอบรมและจบหลัักสููตรการอบรมเรื่่�องการ
ดำเนิินงานวิิจััยอย่่างมีีความรัับผิิดชอบซึ่่�งจััดโดยโครงการความร่่วมมืือ
ของสถาบัันการอบรม นอกจากนี้้� จรรยาบรรณขององค์์การตำรวจสากล
ได้้ถููกนำมาเป็็นแนวทางในการดำเนิินงานวิิจััยดัังกล่่าวด้้วย

การประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความเห็็นระดัับชาติิ
การประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความเห็็นระดัับชาติิจััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 โดยผู้้�แทนจากหน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
และหน่่วยงานภาคประชาสัังคม ได้้ตรวจสอบ อภิิปราย และให้้ความ
คิิดเห็็นต่่อข้้อค้้นพบของ Disrupting Harm เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ารายงานและ
ข้้อเสนอแนะสำหรัับการปฏิิบััติิสอดคล้้องและทำได้้จริิงในบริิบทของ
ประเทศไทย

รููปภาพ 1 เทคนิิคการทำวิิจััยที่่�ใช้้ในประเทศไทย
การสนทนากับผูเสียหาย (Survivor) จํานวน = 0

ขั้นตอนที่ 2

ขอมูลการสํารวจ
ครัวเรือนจากเด็ก
และผูปกครอง
จํานวน = 967

การสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบ
ของหนวยงานรัฐ
จํานวน = 16

ขั้นตอนที่ 1
14

ขอมูลการสํารวจ
ของผูใหบริการ
ดานสังคมสงเคราะห
ในสวนหนา
จํานวน = 50

สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการเขาถึง
กระบวนการ
ยุติธรรม
จํานวน = 13

Lorem ipsum

สัมภาษณเด็ก
เกี่ยวกับการเขาถึง
กระบวนการ
ยุติธรรม
จํานวน = 6

ขอมูล
ที่ไมเกี่ยวกับ
ทางกฎหมาย

การประเมิน
ศักยภาพของ
หนวยงานผูบังคับ
ใชกฎหมาย

การประเมิน
การคุกคาม
ในประเทศ

การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอกฎหมาย
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การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก หมายถึึง กิิจกรรมทางเพศแบบต่่างๆ ที่่�กระทำต่่อเด็็ก (เด็็กหมายถึึงบุุคคลที่่�มีีอายุุต่่ำกว่่า
18 ปีี) ไม่่ว่่าเด็็กจะตระหนัักหรืือไม่่ว่่าสิ่่�งที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาถืือเป็็นการกระทำที่่�ผิิดปกติิและยอมรัับไม่่ได้้ก็็ตาม
ผู้้�ที่่�กระทำผิิดดัังกล่่าวอาจเป็็นผู้้�ใหญ่่หรืือบุุคคลวััยเดีียวกัันและโดยปกติิแล้้วจะเกี่่�ยวข้้องกัับปััจเจกบุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคล
ที่่�มีีความได้้เปรีียบเหนืือเด็็ก อัันเนื่่�องจากความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางอำนาจ ทั้้�งนี้้� การกระทำดัังกล่่าวอาจเกิิดขึ้้�นได้้
โดยไม่่มีีการบัังคัับที่่�ชััดเจน เพราะผู้้�กระทำผิิดมัักมีีพฤติิกรรมในการใช้้อำนาจสั่่�งการเด็็กหรืือสร้้างอิิทธิิพลเหนืือเด็็ก
ใช้้เล่่ห์์เหลี่่�ยมในการควบคุุมเด็็กหรืือหลอกลวงเด็็กบ่่อยๆ8
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำใน
ลัักษณะที่่�เหมืือนกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก แต่่องค์์ประกอบที่่�
เพิ่่�มเข้้ามา คืือการคุุกคามหรืือการแลกเปลี่่�ยนด้้วยบางสิ่่�งบางอย่่าง (เช่่น
เงิิน ที่่�พััก วััตถุุสิ่่�งของ หรืือสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้เป็็นวััตถุุสิ่่�งของ เช่่น ความคุ้้�มครอง
หรืือความสััมพัันธ์์) หรืือแม้้แต่่เพีียงการสััญญาว่่าจะให้้สิ่่�งต่่างๆ ดัังกล่่าว
ซึ่่�งองค์์ประกอบนี้้�ต้้องเกิิดขึ้้�นในการล่่วงละเมิิดเด็็กจึึงทำให้้สถานการณ์์
ดัังกล่่าวเป็็นการแสวงหาประโยชน์์จากเด็็ก9

เป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�ต้้องคำนึึงถึึงอยู่่�เสมอ เนื่่�องจากเด็็กมองว่่าโลกออนไลน์์
และออฟไลน์์ของพวกเขาเกี่่�ยวพัันและเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ11
ทั้้�งนี้้� Disrupting Harm ได้้กำหนดคำนิิยามของการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ไว้้โดยเฉพาะ ซึ่่�ง
เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำดัังต่่อไปนี้้�:

• การผลิิต การครอบครอง การส่่งต่่อ สื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
(child sexual abuse material or CSAM): ได้้แก่่ รููปภาพ วีีดีีโอ
การบัันทึกึ เสีียง หรืือการบัันทึกึ ในรููปแบบอื่่น� ๆ หรืือการแสดงออกใดๆ
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ที่่�เกี่่ย� วกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทั้้�งที่่�เป็็นเด็็กจริิงหรืือเด็็กที่่�ถูกู สร้้าง
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ หมายถึึง สถานการณ์์ที่่�ดิิจิิทััล,
ขึ้้น� โดยดิิจิทัิ ลั หรืืออวััยวะเพศของเด็็กเพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ทางเพศเป็็นหลักั 12
อิินเทอร์์เน็็ต และเทคโนโลยีีด้้านการสื่่�อสาร เข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
• การถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก (Live-streaming
ในช่่วงหนึ่่�งระหว่่างการล่่วงละเมิิดหรืือการแสวงหา
of child sexual abuse) หมายถึึง การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�
ประโยชน์์ การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การกระทำและการดููเกิิดขึ้้�นในขณะเดีียวกัันในเวลาจริิงหรืือเรีียลไทม์์
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์สามารถเกิิดทาง
โดยใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสาร, เครื่่�องมืือการประชุุมทางวีีดีีโอ และ/หรืือ
ออนไลน์์ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ หรืือเกิิดขึ้้�นร่่วมกัันทั้้�งทางออนไลน์์
แอปพลิิเคชั่่�น สำหรัับสนทนาหรืือแชทในการถ่่ายทอดสด ผู้้�ละเมิิด
และทางกายภาพระหว่่างผู้้�ละเมิิดกัับเด็็ก
ส่่วนใหญ่่จะร้้องขอการล่่วงละเมิิดดัังกล่่าวเป็็นการแลกเปลี่่�ยนกัับเงิิน
หรืือสิ่่�งของอื่่�นๆ ในขณะที่่�ผู้้�ละเมิิดไม่่ได้้อยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกัับเด็็กและ
Disrupting Harm ยัังเน้้นไปที่่�การศึึกษาด้้วยว่่าเทคโนโลยีีช่่วยทำให้้เกิิด
ผู้้�อำนวยความสะดวกให้้เกิิดการล่่วงละเมิิด
ความสะดวกง่่ายดายในการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กได้้อย่่างไร ซึ่่�งผลการศึึกษามีีส่่วนช่่วยให้้มีีหลัักฐาน • การกรููมมิ่่�งเด็็กทางออนไลน์์เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเพศ (Online
grooming of children for sexual purposes) หมายถึึง การ
ที่่�จำเป็็นต่่อการสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลใน
ปฏิิสััมพัันธ์์ กัับเด็็กผ่่านทางเทคโนโลยีีโดยตั้้�งใจที่่�จะล่่วงละเมิิดทาง
การกระทำรุุนแรงทางเพศต่่อเด็็ก
เพศต่่อเด็็กหรืือแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก มาตรการของ
จำเป็็นต้้องตระหนัักว่่าลัักษณะเฉพาะของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
กรอบกฎหมายสากล13 ได้้กำหนดให้้กรููมมิ่่�งเป็็นความผิิดทางอาญา
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์นั้้�น ขอบเขตพฤติิกรรม
โดยระบุุว่่าการกรููมมิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นต้้องเกิิดขึ้้�นด้้วยความตั้้�งใจที่่�จะพบ
และการกระทำระหว่่างออนไลน์์และออฟไลน์์มีีความไม่่ชััดเจนมากขึ้้�น
เด็็กแบบตััวต่่อตััว ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่�เกิิดมากขึ้้�นและเห็็นได้้โดยทั่่�วไป คืือการที่่�
เรื่่�อยๆ10 ซึ่่�งการแก้้ไขปััญหาจำเป็็นต้้องคำนึึงถึึงการกระทำโดยรวม
ผู้้�ละเมิิดเด็็กใช้้เล่่ห์์เหลี่่�ยมบัังคัับหลอกล่่อให้้เด็็กผลิิตสื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทั้้�งหมดที่่�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลอาจเข้้ามามีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ลัักษณะเฉพาะนี้้�
8. คณะทำงานระหว่่างหน่่วยงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก (2559) หลัักเกณฑ์์การใช้้คำศััพท์์เฉพาะเพื่่�อการคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
กรุุงเทพ: เอ็็คแพค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล 18
9. คณะทำงานระหว่่างหน่่วยงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก (2559) หลัักเกณฑ์์การใช้้คำศััพท์์เฉพาะเพื่่�อการคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
กรุุงเทพ: เอ็็คแพค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล 24
10. May-Chahal, C., & Palmer, C. (2561) การประเมิินหลัักฐานอย่่างรวดเร็็ว: บุุคลิิกและความเปราะบางของผู้้�เสีียหายจากการถููกล่่วงละเมิิดทางเพศและการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศทางออนไลน์์
การสอบสวนอย่่างอิิสระกรณีีการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก สหราชอาณาจัักร: มหาวิิทยาลััยแลงคาสเตอร์์
11. Stoilova, M., Livingstone, S., Khazbak, R. (2563) การสำรวจความเสี่่�ยงและโอกาสสำหรัับเด็็กในโลกดิิจิิทััล: การตรวจสอบอย่่างเร็็วเกี่่�ยวกัับหลัักฐานการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กและผลลััพธ์์ เอกสารเสนอ
แนะเพื่่�อพิิจารณาอิินโนเซนติิ หมายเลข 2021-01, ฟลอเรสซ์์: ศููนย์์วิิจััยขององค์์การยููนิิเซฟ – อิินโนเซนติิ
12. คณะทำงานระหว่่างหน่่วยงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก (2559) หลัักเกณฑ์์การใช้้คำศััพท์์เฉพาะเพื่่�อการคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
กรุุงเทพ: เอ็็คแพค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล 40
13. มีีกฎหมายสากลสองกฎหมายเท่่านั้้�นที่่�ระบุุว่่าการกรููมมิ่่�งเด็็กเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเพศเป็็นการกระทำอาชญากรรม (2550) อนุุสััญญาว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศ ชุุดสนธิิสััญญาสภายุุโรป – หมายเลข 201 ข้้อ 23; และ รััฐสภาและที่่�ประชุุมยุุโรป (2554) คำสั่่�ง 2011/92/EU ว่่าด้้วยการต่่อต้้านการล่่วงละเมิิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจาก
เด็็ก และสื่่�อลามกเด็็ก และแทนที่่�กรอบการตััดสิินใจของที่่�ประชุุม 2004/68/JHA. ข้้อ 6.
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การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์

รููปภาพ 2: รููปแบบหลัักๆ ของการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ โดยการวิิเคราะห์์
ของ Disrupting Harm

อินเทอรเน็ต
หรือเทคโนโลยีการสื่อสาร
เกี่ยวของกับ
การแสวงหา
ประโยชนทางเพศและ
การละเมิดทางเพศ
(ทางกายภาพ)

สื่อการลวงละเมิด
ทางเพศตอเด็ก

การถายทอดสด

การกรูมมิ่ง / การบังคับขูเ ข็ญ

ทางเพศด้้วยตััวเอง และส่่งต่่อสื่่�อดัังกล่่าวให้้พวกเขาทางเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล โดยไม่่จำเป็็นต้้องมีีความตั้้�งใจที่่�จะพบเด็็กและล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางกายภาพ

ทางเพศของเด็็กที่่�ได้้รัับก่่อนหน้้านี้้�เป็็นข้้อต่่อรอง

การคุุกคามทางเพศต่่อเด็็ก (Sexual harassment)16 และการได้้รัับ
เนื้้�อหาทางเพศโดยที่่�เด็็กไม่่ต้้องการ (unwanted exposure of a
นอกจากนี้้� การวิิเคราะห์์ของ Disrupting Harm ยัังอธิิบายปรากฏการณ์์ child to sexual content)17 คืือปรากฏการณ์์ซึ่่�งสามารถแสดงให้้
อื่่�นๆ ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยให้้เกิิดความเข้้าใจในบริิบทและสิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคม เห็็นหรืือนำไปสู่่�การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
และวััฒนธรรม ที่่�มีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง เพศต่่อเด็็กได้้ ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ละเมิิดจงใจให้้เด็็กดููเนื้้�อหาทางเพศเพื่่�อให้้
เด็็กคุ้้�นเคยกัับกิิจกรรมทางเพศ ซึ่่�งการกระทำดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เพศต่่อเด็็กเกิิดขึ้้�น
การส่่งต่่อเนื้้�อหาทางเพศเกี่่�ยวกัับเด็็กที่่�ผลิิตขึ้้�นเอง (self-generated การกรููมมิ่่�ง อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งสำคััญที่่�ต้้องตระหนัักในการพััฒนาโครงการ
sexual content involving children)14 สามารถนำไปสู่่�หรืือเป็็น และนโยบายที่่�มีีพื้้�นฐานจากหลัักฐานของสถานการณ์์ที่่�เป็็นจริิง คืือความ
ส่่วนหนึ่่�งของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ แตกต่่างระหว่่างการที่่�เด็็กดููเนื้้�อหาทางเพศด้้วยความสมััครใจ และการดูู
ต่่อเด็็ก แม้้ว่่าในเบื้้�องต้้นเนื้้�อหาดัังกล่่าวถููกผลิิตและส่่งต่่อกัันในหมู่่�เพื่่�อน โดยถููกบัังคัับ หรืือข่่มขู่่� ซึ่่�งในการศึึกษานี้้� Disrupting Harm มิิได้้รวม
ด้้วยความเต็็มใจเท่่านั้้�น แต่่การส่่งต่่อเนื้้�อหาดัังกล่่าวก็็สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ การดููด้้วยความสมััครใจไว้้ในคำนิิยามของการแสวงหาประโยชน์์ทาง
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต หรืือได้้เนื้้�อหาดัังกล่่าวมาโดยการหลอกลวง หรืือ เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
บัังคัับ ขู่่�เข็็ญ
การขู่่�กรรโชกทางเพศต่่อเด็็ก (Sexual extortion of children)15
หมายถึึงการข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมล์์เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งความพึึงพอใจทางเพศ
หรืือประโยชน์์อื่่�นๆ (เช่่น เงิิน) จากเด็็ก ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�ละเมิิดใช้้เนื้้�อหา
14. Cooper, K., Quayle, E., Jonsson, L. & Svedin, C.G. (2559) วััยรุ่่�นและการถ่่ายภาพทางเพศด้้วยตนเอง: การทบทวนวรรณกรรม พฤติิกรรมมนุุษย์์เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์, 55. 706-716
15. คณะทำงานระหว่่างหน่่วยงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก (2559) หลัักเกณฑ์์การใช้้คำศััพท์์เฉพาะเพื่่�อการคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
กรุุงเทพ: เอ็็คแพค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล 52
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เกี่่�ยวกัับประเทศไทย – ข้้อมููลประชากร และการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ข้้อมููลที่่�นำเสนอข้้างล่่างนี้้�เป็็นข้้อมููลสำคััญต่่อการทำความเข้้าใจเกี่่�ยว
กัับการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กในหลายด้้าน อย่่างไรก็็ตาม ข้้อจำกััด
ของการรวบรวมข้้อมููลมีีผลต่่อคุุณภาพของข้้อมููลทุุติิยภููมิิบางข้้อมููล
ด้้วย เนื่่�องจากข้้อมููลที่่�มาจากการใช้้เทคนิิคการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างแบบ
เจาะจงและเทคนิิคการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างโดยไม่่ใช้้ความน่่าจะเป็็นต่่างๆ
หมายความว่่าข้้อมููลที่่�ได้้จากกลุ่่�มตััวอย่่างดัังกล่่าวไม่่สามารถเป็็น
ตััวแทนของประชากรที่่�กำลัังกล่่าวถึึงอยู่่�นี้้�ได้้ในกรณีีอื่่�นๆ นอกจากนี้้�
ค่่าความแปรปรวนในระเบีียบวิิธีีการเก็็บข้้อมููลและคำนิิยามของการ
ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเป็็นประเด็็นท้้าทายในการเปรีียบเทีียบข้้อมููลแต่่ละ
ประเทศ

แม้้ว่่ามีีการเชื่่�อมต่่อสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตมากขึ้้�นทั่่�วโลก แต่่มีีเพีียงไม่่กี่่�
ประเทศที่่�ปรัับปรุุงสถิิติิข้้อมููลการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตให้้เป็็นปััจจุุบััน หรืือ
จำแนกข้้อมููลการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของประชากรเด็็ก ดัังนั้้�นในประเทศ
ที่่�มีีรายได้้ปานกลางและรายได้้ต่่ำจึึงเป็็นความท้้าทายต่่อการทำความ
เข้้าใจว่่าเทคโนโลยีีดิิจิิทััลส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตของเด็็กอย่่างไร ข้้อมููลที่่�
นำเสนอในตารางข้้างล่่างนี้้�เป็็นการสรุุปข้้อมููลล่่าสุุดที่่�มีีอยู่่�ในการเข้้าถึึง
อิินเทอร์์เน็็ต และการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ข้้อมููล
บางส่่วนที่่�นำเสนอนี้้�มาจาก Disrupting Harm ในการสำรวจข้้อมููล
ครััวเรืือนของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีอายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�
สำรวจสามารถเป็็นตััวแทนของประชากรระดัับประเทศได้้

ประชากรทั้งหมด (2562)

หญิง (2562)

ขอมูลประเทศ:

66,558,935

18

ชาย (2562)

ขอมูลประเทศ:

33,953,835

19

อายุตํ่ากวา 18 ป

ประชากรอายุตํ่ากวา 18 ป (2562)
ขอมูลจากองคการสหประชาชาติ:

14,537,000

ขอมูลประเทศ:

32,605,100

20

รอยละของประชากรในเมือง
49.9% (2561)22
58.4% (2030 แนวโนม)23

21

21%
ในเมือง

49.9%

คามัธยฐานทางอายุ (2563)24

40.1
โดยประมาณ

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (หรือจีดีพี) ตอคน
(ดอลลารสหรัฐ)

$7,806.7

25

18. กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม, สำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ (2563) รายงานสถิิติิรายปีีประเทศไทย 2563
19. กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม, สำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ (2563) รายงานสถิิติิรายปีีประเทศไทย 2563
20. กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม, สำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ (2563) รายงานสถิิติิรายปีีประเทศไทย 2563
21. ยููนิิเซฟ (2563) สภาวะเด็็กโลกประจำปีี 2562 เด็็ก, อาหาร และโภชนาการ: การเติิบโตที่่�ดีีในโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
22. แผนกประชากร องค์์การสหประชาชาติิ (2561) แนวโน้้มประชาการโลก ปีี 2562 ไฟล์์ 1: ประชากรในพื้้�นที่่�เมืืองและพื้้�นที่่�ชนบท เมื่่�อกลางปีี (จำนวนพััน) และเปอร์์เซ็็นต์์ในเมืือง, 2561
23. แผนกประชากร องค์์การสหประชาชาติิ (2561) แนวโน้้มประชากรโลก ปีี 2562
24. แผนกประชากร องค์์การสหประชาชาติิ (2562) World แนวโน้้มประชากรโลก ปีี 2562 ไฟล์์ POP/5: อายุุเฉลี่่�ยตามภููมิิภาค, อนุุภููมิิภาค และประเทศ, 2493-2643 (ปีี)
25. ธนาคารโลก (ไม่่ระบุุ) ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของประเทศต่่อคน (ดอลล่่าร์์สหรััฐ) - ประเทศไทย
Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse
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อัตราส26วนความยากจน 2561:

อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต
28

9.9%

2563: 78%

9.9%

78%

ภาษา

ไทย

ภาษาราชการ: ไทย27

ขอมูล Disrupting Harm

อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต
ป 2563 ในกลุมอายุ 12-17 ป
รวม
12–13
14–15
16–17
เด็กหญิง
เด็กชาย
ชนบท
เมือง

การใชอินเทอรเน็ต
ในกลุมผูปกครองเด็ก
และผูดูแลเด็กของเด็กที่ใช
อินเทอรเน็ต

ทีม่ า: ขอมูล Disrupting Harm

94%
94%

จํานวนผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กที่ใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

88%
97%
98%

อุปกรณที่กลุมอายุ 12-17 ป
ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต
มากที่สุด*

ทีม่ า: ขอมูล Disrupting Harm

95%
93%

โทรศัพทมือถือ
5%

15%

แท็บเล็ต

คอมพิวเตอร

92%
96%

จํานวน = 1,334 ครัวเรือน

จํานวนเด็กที่ใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

96%
*คําถามแบบเลือกตอบ

26. ธนาคารโลก (ไม่่ระบุุ) ฐานข้้อมููล ความยากจน & ความเสมอภาค
27. กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม, สำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ (2563) รายงานสถิิติิรายปีีประเทศไทย 2563
28. สหภาพโทรคมนาคมสากล (2563) ข้้อมููลไอซีีทีีประเทศ: เปอร์์เซ็็นต์์ของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
18
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ทีม่ า: ขอมูล Disrupting Harm

สถานที่ที่กลุมอายุ 12-17 ป ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากที่สุด*
รานอินเทอรเน็ต

หางสรรพสินคา

อื่นๆ

58%

71%

74%

จํานวนเด็กที่ใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

บาน

โรงเรียน

100%

85%

*คําถามแบบเลือกตอบ
ทีม่ า: ขอมูล Disrupting Harm

ความถี่ของการใชอินเทอรเน็ตในกลุมอายุ 12-17 ป

อยางนอยทุกสัปดาห 0.9%

วันละครั้ง หรือมากกวา

99%

อยางนอยทุกเดือน 0.3%
ไมยินดีที่จะบอก 0.1%

ที่มา: จากการศึกษา Disrupting Harm ในเด็กอายุ 12-17 ป ในประเทศไทยที่ใชอินเทอรเน็ต จํานวน = 967 คน
ทีม่ า: ขอมูล Disrupting Harm

ความถี่ของการใชอินเทอรเน็ตในกลุม
ผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็ก
ไมเคยใช
นอยกวาเดือนละครั้ง 1%
ใชอยางนอยทุกเดือน 1%

6%
5%

86%

ใชอยางนอยวันละครั้ง

ใชอยางนอยทุกสัปดาห

จํานวนผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กที่ใชอินเทอรเน็ต = 967 คน
Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse
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92%

96%

เด็กหญิง

98%

เด็กชาย

95%

16–17

89%

14–15

44%

94%

12–13

แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส (AIS)

ทีม่ า: ขอมูล Disrupting Harm

เด็กที่ใชสื่อสังคมออนไลนทุกสัปดาห

รวม

สวนแบงการตลาดของ
สมาชิกเครือขายโทรศัพทมือถือ
(ขอมูลของไตรมาสที่สาม ป 2562)

จํานวนผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กที่ใชอินเทอรเน็ต = 967 คน
ทีม่ า: ขอมูล Disrupting Harm

เด็กที่ใชระบบสงขอความทันที
หรือแชททุกสัปดาห
94%

87%

96%

98%

90%

97%

เด็กชาย

16–17

14–15

รวม

12–13

31.8%

เด็กหญิง

ทรู (True)

จํานวนเด็กที่ใชอินเทอรเน็ต = 967 คน

ดีแทค ภายใต
การดําเนินงานของ
กลุมทุนนอรเวย (DTAC)

21.6%

ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (ไอทียู)
2560

29

ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาการรักษาความมั
่นคง
31
ปลอดภัยทางไซเบอรของโลก 2561
7/38

10/34

32

35/175

30

โลก

เอเชีย-แปซิฟค

ลําดับทั่วไป

เอเชีย-แปซิฟค

78/176

29. สำนัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (2562) รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจำไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562
30. สหภาพโทรคมนาคมสากล (2560) ดััชนีีการพััฒนาไอซีีทีี ปีี 2560
31. ดััชนีีชี้้�วััดระดัับของการพััฒนาการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ของแต่่ละประเทศวััดความมุ่่�งมั่่�นของแต่่ละประเทศในการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ โดยพิิจารณาจากการดำเนิิน
มาตรการทางกฎหมาย และมาตราการทางเทคนิิค และมาตราการด้้านโครงสร้้างองค์์กรเพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือสากลและส่่งเสริิมความปลอดภััยทางไซเบอร์์
32. สหภาพโทรคมนาคมสากล (2562) รายงานความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ของโลก (จีีซีีไอ) ปีี 2561
20
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ภาพรวมของกฎหมายและนโยบาย
กฎหมายหลัักที่่�ใช้้ลงโทษการกระทำผิิดเกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย
คืือประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2499)33 แม้้จะมีีการบัังคัับใช้้แต่่ยังั
ค่่อนข้้างจำกััด นอกจากนี้้� ยัังมีีบทบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ถููกบรรจุุไว้้ใน
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก (พ.ศ.2546)34 พระราชบััญญััติิป้้องกััน
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ (พ.ศ. 2551)35 และพระราชบััญญััติิว่่า
ด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ (พ.ศ. 2550)36
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกำหนดคำนิิยามของสื่่อ� การล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กไว้้ค่่อนข้้างครอบคลุุม37 และลงโทษการกระทำบาง
อย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้อง38 รวมทั้้�งกำหนดให้้สื่่�อลามกอนาจารทั่่�วๆ ไป
เป็็นสิ่่�งผิิดกฎหมาย39 ดัังนั้้�น บทบััญญััติิบางบทที่่�ครอบคลุุมถึึงสื่่�อ
ลามกอนาจารโดยทั่่�วไป อาจครอบคลุุมถึึงสื่่�อลามกอนาจารเด็็กด้้วย

ในปััจจุุบััน ทั้้�งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่่�นๆ มิิได้้กำหนด
บทลงโทษที่่�ชััดเจนในการถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
การกรููมมิ่่�งทางออนไลน์์ และการกรรโชกทางเพศ อััยการท่่านหนึ่่�งจาก
สำนัักงานอััยการสููงสุุดกล่่าวว่่า “ได้้มีีการร่่างกฎหมายที่่�สำคััญเกี่่�ยวกัับ
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์แล้้ว ซึ่่�ง [จะถููก] รวมไว้้ในประมวลกฎหมายอาญาหากสภา
นิิติิบััญญััติิให้้การรัับรอง ร่่างกฎหมายดัังกล่่าวรวมถึึง การกลั่่�นแกล้้ง
ทางไซเบอร์์, การสะกดรอยตามทางไซเบอร์์, การกรููมมิ่่�ง, การกรรโชก
ทางเพศทางไซเบอร์์ และการส่่งข้้อความหรืือรููปภาพเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ
ทางไซเบอร์์” (RA1-TH-05-A) ณ เดืือนกรกฎาคม ปีี พ.ศ. 2564
กระบวนการรัับรองกฎหมายยัังอยู่่�ในระยะเริ่่�มต้้น

ในส่่วนของการบัังคัับใช้้บทบััญญััติิที่่�ลงโทษการกระทำผิิดที่่�เกี่่�ยวกัับ
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ นั้้�น บทบััญญััติิปััจจุุบัันว่่าด้้วยเขตอำนาจศาลนอกราช
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็กลงโทษการกระทำที่่�เป็็นการบัังคัับ ขู่่�เข็็ญ อาณาจัักร ซึ่่�งได้้กำหนดไว้้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย43 มิิได้้
รวมถึึงการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ชัักจููง ยุุยง ส่่งเสริิม หรืือยิินยอมให้้เด็็กแสดงหรืือกระทำการอัันมีี
40
ลัักษณะลามกอนาจาร ไม่่ว่่าจะเป็็นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ใดก็็ตาม
ประเทศไทยมีีนโยบายแห่่งชาติิซึ่่ง� มีีผลในทางปฏิิบัติั แิ ล้้ว คืือยุุทธศาสตร์์
อย่่างไรก็็ตาม พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็กมิิได้้ระบุุอย่่างชััดเจน แห่่งชาติิเพื่่อ� ส่่งเสริิมและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนในการใช้้สื่อ่� ออนไลน์์
ว่่าการกระทำดัังกล่่าวนี้้�หมายรวมถึึงการ “แสดง” ซึ่่�งเผยแพร่่ทาง (พ.ศ. 2560-2564)44 ซึ่่ง� ตระหนัักถึึงอัันตรายที่่�เด็็กและเยาวชนประสบ
ออนไลน์์หรืือถ่่ายทอดสดด้้วยหรืือไม่่
ในการใช้้สื่อ่� ออนไลน์์ ดัังนั้้�นจึงึ ใช้้กรอบความคิิด “การคุ้้�มครองเด็็กทาง
พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ ได้้เชื่่�อมโยง ออนไลน์์” เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในการจััดทำยุุทธศาสตร์์ แม้้ว่า่ ยุุทธศาสตร์์นี้้�จะ
มิิได้้กล่่าวถึึงการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
“การแสวงหาประโยชน์์” กัับการได้้ประโยชน์์จากการผลิิตหรืือ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์อย่่างเจาะจงและชััดเจน แต่่กลไกการดำเนิินงาน
เผยแพร่่วััตถุุหรืือสื่่�อลามก41
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวได้้ถููกระบุุไว้้ในยุุทธศาสตร์์ เช่่น การสร้้าง
พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์
ความเข็็มแข็็งให้้กับั สายด่่วนรัับแจ้้งเหตุุและสายด่่วนให้้ความช่่วยเหลืือ,
ลงโทษการนำข้้อมููลใดๆ ที่่�มีีลัักษณะลามกเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ซึ่่�ง
การปรัับปรุุงกลไกความร่่วมมืือระดัับสากล (เช่่น การจััดทำฐานข้้อมููล
สาธารณชนทั่่�วไปอาจเข้้าถึึงได้้42 แต่่ไม่่ได้้ให้้คำนิิยามว่่าข้้อมููลลัักษณะ
แห่่งชาติิซึ่่�งสามารถเชื่่�อมต่่อกัับฐานข้้อมููลขององค์์การตำรวจสากล)
ใดจึึงจะเป็็นข้้อมููลที่่�มีีลัักษณะลามก
และการกำหนดให้้มีีมาตรการทาง กฎหมายเกี่่�ยวกัับบทบาท
และความรัับผิิดชอบของผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต เป็็นต้้น

33. รััฐบาลไทย (2499) ประมวลกฎหมายอาญา, 2499 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� 24 พ.ศ. 2558 โดยเป็็นการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิทางอาญา)
34. รััฐบาลไทย (2003) พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ. 2546
35. รััฐบาลไทย (2008) พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พ.ศ. 2551
36. รััฐบาลไทย (2007) พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550
37. รััฐบาลไทย (1956) ประมวลกฎหมายอาญา, 2499 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� 24 พ.ศ. 2558 โดยเป็็นการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิทางอาญา), มาตรา 1(17)
38. รััฐบาลไทย (1956) ประมวลกฎหมายอาญา, 2499 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� 24 พ.ศ. 2558 โดยเป็็นการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิทางอาญา), มาตรา 287/1 และ 2
39. รััฐบาลไทย (1956) ประมวลกฎหมายอาญา, 2499 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� 24 พ.ศ. 2558 โดยเป็็นการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิทางอาญา), มาตรา 287
40. รััฐบาลไทย (2003) พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 26(9)
41. รััฐบาลไทย (2008) พระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พ.ศ. 2551, มาตรา 4
42. รััฐบาลไทย (2007) พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550, มาตรา 14(4)
43. รััฐบาลไทย (1956) ประมวลกฎหมายอาญา, 2499 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� 24 พ.ศ. 2558 โดยเป็็นการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิทางอาญา),
มาตรา 8(a) และ (b) มาตรา 8(3) ของประมวลกฎหมายอาญาระบุุว่่าการกระทำความผิิดทางเพศตามมาตรา 276, 286 และ 285 ของประมวลกฎหมายอาญาเท่่านั้้�น ที่่�จะอยู่่�ภายใต้้บทบััญญััติิ
สิิทธิิสภาพนอกอาณาเขต
44. กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน (2560) ยุุทธศาสตร์์แห่่งชาติิเพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนในการใช้้สื่่�อออนไลน์์ (พ.ศ. 2560-2564)
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1. การออนไลน์์ของเด็็ก
ในประเทศไทย
ประเด็็นสำคััญหลัักที่่�เน้้นในชุุดเอกสารรายงานของ Disrupting Harm คืือการนำเสนอ
มุุมมองของเด็็กและผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ซึ่่�งการพิิจารณาประเด็็นดัังกล่่าวในบริิบทของการ
ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กที่่�กว้้างขึ้้�น เป็็นสิ่่�งสำคััญยิ่่�งที่่�จะช่่วยให้้เกิิดความเข้้าใจมากขึ้้�น
เกี่่ย� วกัับการกระทำผิิดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย ดัังนั้้�น บทแรกของรายงานฉบัับนี้้�จึึงนำเสนอภาพ
รวมโดยย่่อเกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและกิิจกรรมออนไลน์์ของเด็็กอายุุระหว่่าง
12-17 ปีี หลัังจากนั้้�นจะอธิิบายถึึงการเกิิดขึ้้�นของกิิจกรรมออนไลน์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงมากขึ้้�น
รวมทั้้�งมุุมมองของเด็็กและผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กต่่อความเสี่่�ยงดัังกล่่าว

1.1 การเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและอุุปสรรค
ข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting
Harm พบว่่า ในช่่วง 3 เดืือน45,46 ที่่�ผ่่านมาเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ใน
ประเทศไทยเกืือบทั้้�งหมดเป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต (94%) ทั้้�งนี้้� ความ
แตกต่่างทางเพศหรืือระดัับของความเป็็นเมืืองไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อการเลืือก
ใช้้เครื่่อ� งมืือดิิจิทัิ ลั (ดููข้อ้ มููลรููปภาพเรื่่อ� งการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตในประเทศไทย)
เกืือบทั้้�งหมดของกลุ่่�มเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตจะออนไลน์์ทุกุ วััน (99%)
โดยการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและความถี่่�ในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความแตกต่่างทางอายุุ ทางเพศ และความเป็็นเมืือง

จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนพบว่่าในกลุ่่�มผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลของเด็็ก
ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต มีีเพีียงร้้อยละ 6 ที่่�ไม่่เคยออนไลน์์ ซึ่่�งความถี่่�ใน
การออนไลน์์ของผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็กเหล่่านี้้�คล้้ายคลึึงกัับเด็็กที่่�
พวกเขาดููแล คืือ ร้้อยละ 86 ระบุุว่่าพวกเขาใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างน้้อย
สััปดาห์์ละหนึ่่�งครั้้�ง (ดููรููปภาพที่่� 3) อย่่างไรก็็ตาม มีีความแตกต่่างเรื่่�อง
การใช้้ดิิจิิทััลอย่่างชััดเจนระหว่่างผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�อายุุน้้อย
และอายุุมาก คืือผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�อายุุน้อ้ ยกว่่า 29 ปีี มีีแนวโน้้ม
ออนไลน์์วัันละหนึ่่�งครั้้�งหรืือมากกว่่านั้้�นเป็็นสองเท่่าของผู้้�ปกครองและ
ผู้้�ดููแลเด็็กที่่�อายุุ 50 ปีี หรืือมากกว่่า

รููปภาพ 3: ความถี่่�ในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก
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ที่มา: ผูปกครองเด็กและผูดูแลเด็กของเด็กที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย. จํานวน = 967 คน

45. ขณะที่่�ดำเนิินงานเทคนิิคการเดิินแบบสุ่่�มเพื่่�อคััดกรองเด็็กที่่�จะเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างในงานสำรวจหลัักนั้้�น เราได้้เก็็บข้้อมููลจากครััวเรืือนทุุกครััวเรืือนที่่�เราเข้้าไปติิดต่่อเกี่่�ยวกัับจำนวนเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ในครััวเรืือน
เพศและอายุุของเด็็ก และเด็็กใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในช่่วงสามเดืือนที่่�ผ่่านมาหรืือไม่่ ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็นพื้้�นฐานการประเมิินอััตราการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ทั้้�งหมดในประเทศไทย จำนวน 1,334 ครััว
เรืือน
46. คำถามที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจว่่าเด็็กคืือผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตหรืือไม่่ คืือ ในช่่วงสามเดืือนที่่�ผ่่านมาน้้องได้้ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตหรืือไม่่? ซึ่่�งการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตรวมถึึงการใช้้โทรศััพท์์มืือถืือ แท็็บแล็็ต หรืือคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อส่่ง
หรืือรัับข้้อความ ใช้้แอป เช่่น เฟชบุ๊๊�ก วอตส์์แอป หรืืออิินสตาร์์แกรม ส่่งอีีเมล์์ สืืบค้้น (browse) แชทกัับเพื่่�อนและครอบครััว, อััพโหลดหรืือดาวน์์โหลดข้้อมููล, หรืือกิิจกรรมอื่่�นๆ ที่่�ปกติิน้้องทำบนอิินเทอร์์เน็็ต
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1.1 การเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและอุุปสรรค

53%

สามารถเขาถึงได
ตลอดเวลา

14–15

คาอินเทอรเน็ต
แพงเกินไป

ในสถานที่ที่พวกเขาอยู
เชื่อมตอสัญญาณไดชา
หรือสัญญาณไมเสถียร

1%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

5%

4%

5%

9%

5%

13%

10%

ครูไมอนุญาตใหเด็กใช

ผูปกครอง
ไมอนุญาตใหเด็กใช
12–13

11%

13%

24%

8%

13%

24%

28%

42%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69%

รููปภาพ 4: อุุปสรรคในการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต ข้้อมููลตามอายุุของเด็็ก

ในสถานที่ที่พวกเขาอยู
มีกระแสไฟฟาคอนขางจํากัด
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เพื่อเขาถึงออนไลน
ถูกคนอื่นใชอยู

อุปสรรคอื่นๆ

16–17

ที่มา: เด็กที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

ในกลุ่่�มเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต สมาร์์ทโฟนเป็็นเครื่่�องมืือสำหรัับ
ออนไลน์์ที่่�เป็็นที่่�นิิยมอย่่างมาก (96%) โดยไม่่มีีความแตกต่่างด้้านอายุุ
และเพศ นอกจากนี้้� ร้้อยละ 15 ของเด็็กใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการออนไลน์์
และร้้อยละ 5 ใช้้แท็็บแล็็ต อนึ่่�ง ในกลุ่่�มเด็็ก 928 คน ในประเทศไทยที่่�
ใช้้สมาร์์ทโฟนในการออนไลน์์ไม่่นิิยมใช้้สมาร์์ทโฟนร่่วมกัับผู้้�อื่่�น เพราะ
ส่่วนใหญ่่มีีสมาร์์ทโฟนเป็็นของตััวเอง (92%) เด็็กที่่�อายุุ 16-17 ปีี
มีีแนวโน้้มใช้้สมาร์์ทโฟนของตััวเอง (98%) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�อายุุ
น้้อยกว่่า (อายุุ 14-15 ปีี: 94%; อายุุ 12-13 ปีี: 83%) ร้้อยละ 15 ของ
เด็็กอายุุ 12-13 ปีี ใช้้สมาร์์ทโฟนร่่วมกัับผู้้�ดููแลพวกเขา เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับร้้อยละ 3 ในเด็็กอายุุ 14-15 ปีี และร้้อยละ 1 ในเด็็กอายุุ 16 และ
17 ปีี ทั้้�งนี้้� เด็็กชายและเด็็กหญิิงมีีสมาร์์ทโฟนเป็็นของตััวเองเท่่าๆ กััน
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เด็็กผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยส่่วนใหญ่่ (55%) ระบุุว่่าพวกเขา
สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตในเวลาที่่�ต้้องการหรืือจำเป็็นต้้องใช้้ ทั้้�งนี้้�
เด็็กโตมีีแนวโน้้มเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตโดยไม่่มีีอุุปสรรคมากกว่่าเด็็กที่่�อายุุ
น้้อยกว่่ามาก (ดููรููปภาพที่่� 4)
อุุปสรรคส่่วนใหญ่่ที่่�พบในการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตในกลุ่่�มตััวอย่่างเด็็กที่่�
เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตคืือลัักษณะการปฏิิสััมพัันธ์์ เช่่น ผู้้�ปกครองเด็็กหรืือ
ครููไม่่อนุุญาตให้้เด็็กออนไลน์์ (16% และ 20% ตามลำดัับ)

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

1.2 กิิจกรรมออนไลน์์ของเด็็ก
กิิจกรรมออนไลน์์ที่่�เป็็นที่่�นิิยมมากที่่�สุุดในกลุ่่�มเด็็กที่่�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยคืือกิิจกรรมบัันเทิิง หรืือกิิจกรรม
ทางสัังคม เด็็กเกืือบทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจครั้้�งนี้้�ดููวีีดีีโอออนไลน์์ และใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ หรืือแชตทุุกสััปดาห์์
เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการศึึกษาและการสืืบค้้นอย่่างหลากหลาย ดัังที่่�ได้้แสดงข้้อมููลไว้้ในตาราง เช่่น การออนไลน์์เพื่่�อ
ทำการบ้้านที่่�ได้้รัับมอบหมายจากโรงเรีียน หรืือการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม การจำแนก
เหล่่านี้้�ไม่่ได้้หมายถึึงว่่าเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นพร้้อมกัันได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น เด็็กคนหนึ่่�งสามารถออนไลน์์เพื่่�อ
ดููวีีดีีโอสำหรัับทำการบ้้านที่่�ได้้รัับมอบหมายจากโรงเรีียน จากตารางที่่� 5 ด้้านล่่างนี้้� จะทำให้้เข้้าใจมากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการ
ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ในประเทศไทยและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�พวกเขาชอบ
โดยส่่วนใหญ่่ เด็็กที่่�อายุุมากกว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรมออนไลน์์
ที่่�พวกเขาได้้พบเห็็นมากกว่่าเด็็กที่่�อายุุน้้อยกว่่า แต่่มีีข้้อยกเว้้นคืือเกม
ออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมอย่่างมากในหมู่่�เด็็กอายุุ 12-15 ปีี ทั้้�งนี้้�อายุุที่่�
แตกต่่างไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อการเข้้าร่่วมกิิจกรรมออนไลน์์ดัังต่่อไปนี้้�: การใช้้
สื่่�อสัังคมออนไลน์์, การทำการบ้้านที่่�ได้้รัับมอบหมายจากโรงเรีียน, การ
สืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมพิิเศษหรืืออีีเว้้นท์์ของชุุมชนต่่างๆ

ดัังที่่�ได้้แสดงไว้้ในรููปภาพที่่� 5 เด็็กหญิิงมีีแนวโน้้มร่่วมกิิจกรรมออนไลน์์
ส่่วนใหญ่่ทุุกสััปดาห์์เช่่นเดีียวกัับเด็็กชาย อย่่างไรก็็ตาม ข้้อแตกต่่างที่่�
สัังเกตได้้คืือ การติิดตามผู้้�มีีชื่่�อเสีียงทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์, แสวงหาการ
สนัับสนุุนทางอารมณ์์ และการสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับงานใหม่่หรืือโอกาส
ทางการศึึกษา ซึ่่�งเด็็กหญิิงมีีแนวโน้้มเข้้าร่่วมกิิจกรรมเหล่่านี้้�ทุุกสััปดาห์์
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กชาย นอกจากนี้้� เกมออนไลน์์เป็็นกิิจกรรมเดีียว
ที่่�เด็็กชายมีีแนวโน้้มเข้้าร่่วมกิิจกรรมมากกว่่า โดยมัักเข้้าร่่วมทุุกสััปดาห์์
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กหญิิง

รููปภาพ 5: กิิจกรรมที่่�เด็็กเข้้าร่่วมทางออนไลน์์อย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้�งต่่อสััปดาห์์
กิิจกรรมออนไลน์์ของเด็็ก

Total

12–13

14–15

16–17

ดููวีีดีีโอ
ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์
ใช้้ส่่งข้้อความแบบทัันทีี [หรืือแชท]
ทำการบ้้านที่่�ได้้รัับมอบหมายจากโรงเรีียน
ดููถ่่ายทอดสด
คุุยกัับครอบครััวหรืือเพื่่�อนที่่�อยู่่�ห่่างไกลกััน
สืืบค้้นข้้อมููลใหม่่
เล่่นเกมออนไลน์์
ดููข่่าว
ติิดตามผู้้�มีีชื่่�อเสีียงและบุุคคลสาธารณะทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ค้้นหาที่่�พึ่่�งพิิงทางอารมณ์์
สืืบค้้นข้้อมููลใหม่่ๆ เกี่่�ยวกัับงานหรืือโอกาสทางการศึึกษา
ค้้นหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
เข้้าร่่วมในสถานที่่� [ออนไลน์์] ที่่�ผู้้�คนแลกเปลี่่�ยนความสนใจของตน
ผลิิตวีีดีีโอหรืือเพลงของตน
ค้้นหาข้้อมููลหรืือกิิจกรรมพิิเศษ [อีีเว้้นท์์] ที่่�จััดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ที่่�ใกล้้เคีียง
อภิิปรายปััญหาทางสัังคมหรืือการเมืือง
สร้้างบล็็อคหรืือเว็็ปไซต์์

96%
94%
94%
89%
87%
84%
84%
81%
77%
73%
58%
57%
54%
45%
44%
42%
37%
30%

94%
89%
87%
89%
81%
76%
78%
84%
65%
68%
52%
48%
43%
40%
39%
41%
32%
26%

97%
95%
96%
93%
87%
84%
89%
84%
83%
80%
66%
60%
59%
52%
51%
45%
42%
35%

98%
98%
98%
87%
91%
91%
84%
75%
81%
70%
54%
60%
58%
43%
42%
40%
38%
29%

เด็็กชาย เด็็กหญิิง
96%
92%
90%
88%
82%
80%
80%
89%
73%
62%
50%
50%
47%
39%
38%
36%
34%
25%

97%
96%
97%
90%
91%
87%
87%
75%
79%
81%
63%
61%
58%
49%
49%
47%
40%
34%

ที่่�มา: เด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ในประเทศไทย จำนวน = 967 คน
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1.3 มุุมมองและประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมออนไลน์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง
บ่่อยครั้้ง� ที่่ก� ารอภิิปรายเกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� งทางออนไลน์์ของเด็็กมัักมาจากมุุมมองของผู้ใ้� หญ่่ ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจ
ในมุุมมองของเด็็ก เด็็กและผู้้�ดููแลพวกเขาได้้ถููกถามเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมและการรัับรู้้�ถึึงกิิจกรรมออนไลน์์ต่่างๆ ที่่�มีี
ความเสี่่�ยง
1.3.1 การติิดต่่อกัับคนแปลกหน้้าทางออนไลน์์และทางกายภาพ
มุุมมองเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง
เด็็กและผู้้�ดููแลมีีมุุมมองเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงของพฤติิกรรมออนไลน์์หลาย
รููปแบบที่่�สอดคล้้องกัันอย่่างมาก เช่่น เด็็กส่่วนใหญ่่ (84%) และผู้้�ปกครอง
และผู้้�ดููแลเด็็ก (92%) ระบุุว่่าการพููดคุุยกัับบุุคคลบนอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�ง
พวกเขาไม่่เคยรู้้�จัักมาก่่อนเป็็นสิ่่�งที่่� ‘ค่่อนข้้างเสี่่�ยง’ หรืือ ‘เสี่่�ยงมาก’
สำหรัับเด็็ก ทั้้�งนี้้�ความแตกต่่างทางเพศของเด็็ก และผู้้�ปกครองและ
ผู้้�ดููแลเด็็กไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อมุุมมองดัังกล่่าว ในขณะที่่�ความแตกต่่างทาง
อายุุมีีอิิทธิิพลเล็็กน้้อยต่่อมุุมมองดัังกล่่าว นั่่�นคืือมุุมมองของเด็็กกลุ่่�มที่่�
อายุุน้้อยที่่�สุุดมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่คิิดว่่าการพููดคุุยกัับบุุคคลบนอิินเทอร์์เน็็ต
ที่่�พวกเขาไม่่เคยรู้้�จัักมาก่่อนเป็็นสิ่่�งที่่� ‘เสี่่�ยงมาก’ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็ก
ที่่�อายุุมากกว่่า (อายุุ 12-13 ปีี: 57%; อายุุ 14-15 ปีี: 65%; อายุุ 16-17
ปีี: 66%) ผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�อายุุมากกว่่า 50 ปีี มีีแนวโน้้มใน
การมองกิิจกรรมดัังกล่่าวว่่าเสี่่�ยงนิิดหน่่อยหรืือเสี่่�ยงมาก (90%) เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�อายุุ 29 ปีี และน้้อยกว่่า
(82%)
แม้้ว่่ากลุ่่�มผู้้�ปกครองเด็็กและเด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนมีี
ความเห็็นพ้้องต้้องกัันอย่่างมากว่่า การสนทนากัับบุุคคลที่่�ตนไม่่รู้้�จัักมา
ก่่อนเป็็นความเสี่่�ยง แต่่มากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของเด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจ
ระบุุว่่า ในปีีที่่�ผ่่านมาพวกเขาได้้เพิ่่�มบุุคคลที่่�ตนไม่่เคยรู้้�จัักมาก่่อนเข้้าใน
รายการผู้้�ติิดต่่อของพวกเขา

การเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััว
ผู้้�เข้้าร่่วมการสำรวจส่่วนใหญ่่ – ร้้อยละ 86 ของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ที่่�เป็็น
ผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต และ ร้้อยละ 93 ของผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็ก ระบุุ
ว่่าการที่่�เด็็กเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััว (เช่่น ชื่่�อ ที่่�อยู่่� หรืือเบอร์์โทรศััพท์์) กัับ
บุุคคลที่่�ตนไม่่เคยพบหน้้าเป็็นความ ‘เสี่่�ยงเล็็กน้้อย’ หรืือ ‘เสี่่�ยงมาก’
แม้้ว่่าความแตกต่่างทางเพศไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อมุุมมองดัังกล่่าว เด็็กที่่�อายุุ
มากกว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะมองว่่าการกระทำดัังกล่่าวเป็็นความเสี่่�ยงมาก
สำหรัับเด็็ก เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�อายุุน้้อยกว่่า (อายุุ 12-13 ปีี:
51%; อายุุ 14-15 ปีี: ร้้อยละ 57%; อายุุ 16-17 ปีี: 65%) อนึ่่�ง สำหรัับ
ผู้้�ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็ก ความแตกต่่างทางอายุุไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อมุุม
มองของพวกเขา
แม้้ว่่าเด็็กส่่วนใหญ่่ระบุุว่่าการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวของพวกเขากัับบุุคคล
ที่่�พวกเขาไม่่เคยรู้้�จัักแบบตััวต่่อตััว (ในที่่�นี้้�หมายถึึงบุุคคลแปลกหน้้าทาง
ออนไลน์์) เป็็นความเสี่่�ยง อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลได้้บ่่งชี้้�ว่่าเกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง
ของเด็็กที่่�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยได้้เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวแก่่
บุุคคลแปลกหน้้าทางออนไลน์์ในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 38 ของเด็็กระบุุว่่า
บางครั้้�งพวกเขาเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวของพวกเขาทางออนไลน์์แก่่บุุคคล
ที่่�พวกเขาไม่่เคยพบหน้้า และร้้อยละ 9 ระบุุว่่าพวกเขากระทำสิ่่�งดัังกล่่าว
บ่่อยๆ เด็็กที่่�อายุุมากกว่่ามีีแนวโน้้มที่่จ� ะเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวทางออนไลน์์
แก่่บุุคคลที่่�พวกเขาไม่่เคยพบหน้้ามาก่่อน (อายุุ 12-13 ปีี: 36%; อายุุ
14-15 ปีี: 51%; อายุุ 16-17 ปีี: 53%) ความแตกต่่างทางเพศไม่่มีี
อิิทธิิพลต่่อการกระทำดัังกล่่าวของเด็็ก

รููปภาพ 6: การประเมิินความเสี่่�ยงของเด็็กในการสนทนาออนไลน์์กัับบุุคคลแปลกหน้้า เทีียบกัับเด็็กที่่�เพิ่่�มบุุคคลแปลก
หน้้าเข้้าในรายชื่่�อเพื่่�อนของเขาในปีีที่่�ผ่่านมา
การสนทนากับบุคคลที่ไมเคยพบหนากันมากอน
ทางอินเทอรเน็ต

63%

ฉันไดเพิ่มคนที่ฉันไมเคยเจอหนากันในรายการเพื่อน
ของฉันหรือรายชื่อผูติดตอของฉัน

รอยละ 63 ของเด็กระบุวา
การกระทําดังกลาว ‘เสี่ยงมาก’
สําหรับเด็กที่อายุเทาพวกเขา

54%

รอยละ 54 ของเด็กระบุวา
ไดกระทําสิ่งดังกลาวในปที่
ผานมา

ที่มา: เด็กที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน
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รููปภาพ 7: การประเมิินความเสี่่�ยงของเด็็กในการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวแก่่บุุคคลแปลกหน้้าทางออนไลน์์ เทีียบกัับเด็็กที่่�มีีพฤติิกรรม
ดัังกล่่าวในปีีที่่�ผ่่านมา
การเปดเผยขอมูลสวนตัวของเด็ก (เชน ชื่อ ที่อยู หรือเบอร
โทรศัพท) แกบุคคลที่พวกเขาไมเคยรูจักมากอน

58%

รอยละ 58 ของเด็กระบุวา
การกระทําดังกลาว เปนการ
กระทําที่ ‘เสี่ยงมาก’ สําหรับ
เด็กที่อายุเทาพวกเขา

ฉันไดสงขอมูลสวนตัวของฉัน (เชน ชื่อ ที่อยู หรือเบอร
โทรศัพท) ใหแกบุคคลที่ฉันไมเคยพบเจอหนาตามากอน

47%

รอยละ 47 ของเด็กระบุวาได
กระทําสิ่งดังกลาวในปที่ผานมา

ที่มา: เด็กที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

การพบปะแบบตััวต่่อตััวหลัังการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ทางออนไลน์์
สััดส่่วนที่่�ใกล้้เคีียงกัันของเด็็ก (87%) และผู้้�ปกครองเด็็ก (93%) ระบุุว่่า
การพบปะกัับ ‘บุุคคลแปลกหน้้าทางออนไลน์์’47 เป็็นความเสี่่�ยงสำหรัับ
เด็็ก เด็็กที่่�อายุุมากกว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะระบุุว่่าการพบปะดัังกล่่าวมีีความ
‘เสี่่�ยงมาก’ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กอายุุน้้อยที่่�สุุดที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจ
(อายุุ 12-13 ปีี: 60%; อายุุ 14-15 ปีี: 69%; อายุุ 16-17 ปีี: 75%) ผู้้�
ปกครองเด็็กและผู้้�ดููแลเด็็กในทุุกกลุ่่�มอายุุมีีมุุมมองที่่�มีีแนวโน้้มสอดคล้้อง
กัันว่า่ การพบปะกัับบุุคคลที่่�รู้้�จักั กัันครั้้ง� แรกทางออนไลน์์มีีความเสี่่ย� งมาก

เนื่่�องจากรัับรู้้�ถึึงความเสี่่�ยงสููงต่่อการพบปะคนแปลกหน้้าทางออนไลน์์
แบบตััวต่่อตััว จึึงอาจไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าแปลกใจว่่ามีีเด็็กจำนวนน้้อย (10%)
มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมดัังกล่่าวในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา ความแตกต่่างทางเพศ
ไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อการกระทำดัังกล่่าว แต่่เมื่่�อเปรีียบเทีียบกลุ่่�มอายุุ พบว่่า
เด็็กโตพบกัับบุุคคลแปลกหน้้าทางออนไลน์์แบบตััวต่่อตััวในสััดส่่วนที่่�
สููงกว่่าเด็็กที่่�อายุุน้้อย (อายุุ 12-13 ปีี: 7%; อายุุ 14-15 ปีี: 8%; อายุุ
16-17 ปีี: 15%)

รููปภาพ 8: การประเมิินความเสี่่�ยงของเด็็กในการพบปะกัับคนแปลกหน้้าทางออนไลน์์แบบตััวต่่อตััว เทีียบกัับเด็็กซึ่่�งมีีพฤติิกรรม
ดัังกล่่าวในปีีที่่�ผ่่านมา
การไปพบกับบุคคลแบบตัวตอตัว โดยพวกเขารูจักกับ
บุคคลดังกลาวเปนครั้งแรกทางออนไลน

68%

รอยละ 68 ของเด็กระบุวา
การกระทําดังกลาว เปนการกระทํา
ที่ ‘เสี่ยงมาก’ สําหรับเด็กที่อายุ
เทาพวกเขา

ในชวงปที่ผานมา นองเคยพบปะกับใครบางคน โดยบุคคลนั้น
เปนผูที่นองรูจักเปนครั้งแรกจากอินเทอรเน็ตไหม?
รอยละ 10 ของเด็กระบุวาไดกระทํา
สิ่งดังกลาวเมื่อปที่ผานมา

10%

ที่มา: เด็กที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

47. เด็็กถููกถามว่่า: “ในปีีที่่�ผ่่านมา น้้องเคยพบกัับใครบางคนแบบตััวต่่อตััว โดยคนนั้้�นเป็็นผู้้�ที่่�น้้องรู้้�จัักเป็็นครั้้�งแรกทางอิินเทอร์์เน็็ตไหม?”
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1.3 มุุมมองและประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมออนไลน์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง

รููปภาพ 9: เด็็กมีีความรู้้�สึึกอย่่างไรในครั้้�งสุุดท้้ายของการพบปะกัับบุุคคลแบบซึ่่�งหน้้าโดยบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นผู้้�ที่่�เด็็กรู้้�จัักครั้้�งแรก
ทางอิินเทอร์์เน็็ต
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66%
53%

30%
16%
7%

ตื่นเตน

มีความสุข

ภูมิใจ

คิดหนัก

กลัว

5%

เสียใจ

ที่มา: เด็กซึ่งภายในปที่ผานมาไดพบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัวตอตัว หลังรูจักกันครั้งแรกทางอินเทอรเน็ต จํานวนเด็ก = 98 คน

4%

กังวล

1%

รูสึกถูกขมขู

1%

โกรธ

1%

หดหูใจ
(ซึมเศรา)

เด็็กจำนวน 98 คนซึ่่�งได้้พบกัับบุุคคลแปลกหน้้าแบบตััวต่่อตััวหลัังจากมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ทางออนไลน์์ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา มีีแนวโน้้มที่่�จะรู้้�สึึกในเชิิงบวก
เกี่่�ยวกัับการพบปะที่่�เกิิดขึ้้�น (ดููรููปภาพที่่� 9) ผลงานวิิจััยอื่่�นๆ ที่่�ดำเนิิน
งานมากกว่่า 30 ประเทศทั่่�วโลกมีีข้้อค้้นพบในลัักษณะที่่�ใกล้้เคีียงกััน48,49
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78%; เด็็กชาย: 69%) และเด็็กที่่�อายุุมากกว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะระบุุว่่า
กิิจกรรมดัังกล่่าว ‘เสี่่�ยงมาก’ สููงกว่่าเด็็กอายุุน้้อย (อายุุ 12–13 ปีี: 65%;
อายุุ 14–15 ปีี: 76%; อายุุ 16–17 ปีี: 80%)
1.3.2 การพบเห็็นภาพเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทางออนไลน์์
การพบปะบุุคคลที่่�ท่่านไม่่รู้้�จัักแบบตััวต่่อตััวเป็็นครั้้�งแรกสามารถเป็็นการ ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กส่่วนใหญ่่ (92%) และเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
กระทำที่่�มีีความเสี่่�ยงมาก แต่่การพบกัันมีีหลายรููปแบบมาก เช่่น การ (82%) ที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนระบุุว่่า การพบเห็็นภาพหรืือ
ติิดต่่อกัับเด็็กกลุ่่�มใหม่่ในชุุมชนผ่่านทางออนไลน์์ในครั้้�งแรก และพบปะ วีีดีีโอเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งเพศทางออนไลน์์ก่อ่ ให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อเด็็ก โดยความ
กัับเด็็กตััวต่่อตััวในโอกาสต่่อมา หรืือการที่่�เด็็กไปร่่วมกิิจกรรมพิิเศษหรืือ แตกต่่างทางอายุุและเพศไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อความคิิดดัังกล่่าว
อีีเวนท์์แบบเป็็นกลุ่่�มกัับผู้้�ดููแลเด็็ก เป็็นต้้น ประสบการณ์์ของเด็็กส่่วน
ใหญ่่ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยซึ่่�งได้้พบกัับบุุคคลที่่�พวกเขาพบเป็็น ข้้อมููลจาก Distrupting Harm บ่่งบอกว่่าประเด็็นหลักั ที่่�ผู้้�ปกครอง และผู้้�
ครั้้�งแรกทางออนไลน์์โดยซึ่่�งหน้้า เป็็นตััวบ่่งชี้้�ว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่ออัันตราย ดููแลเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตมีีความกัังวลใจมากเกี่่�ยวกัับการออนไลน์์
ค่่อนข้้างต่่ำสำหรัับเด็็ก แต่่ถ้้ามีีอัันตรายเกิิดขึ้้�น อาจมีีความร้้ายแรงมาก ของเด็็กที่่�พวกเขาดููแลคืือ การที่่�เด็็กพบเห็็นเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพศ (50%)
ุ ลแปลกหน้้าเข้้ามาทำความรู้้�จัักกัับเด็็ก (49%) ซึ่่ง� ไม่่เพีียงแต่่
ความตระหนัักของเด็็กและผู้้�ปกครองเด็็กในประเทศไทยเกี่่�ยวกัับระดัับ และการที่่�บุคค
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพบกัันในลัักษณะดัังกล่่าวมีีค่่อนข้้างสููง ผู้้�ดููแลเด็็กที่่�ใกล้้ชิิดกัับเด็็กมีีข้้อกัังวลใจดัังกล่่าว เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจคนหนึ่่�งให้้ราย
เนื่่�องจากการปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุคคลแปลกหน้้าทางออนไลน์์ และพบกัับ
บุุคคลดัังกล่่าวตััวต่่อตััวเป็็นกิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ดัังนั้้�น เด็็กทุุกคน ละเอีียดเกี่่�ยวกัับความเป็็นไปได้้ที่่�จะส่่งผลต่่อการที่่�เด็็กพบเห็็นเนื้้�อหา
ควรทราบเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว และได้้รัับการสอน ให้้คำแนะนำ เกี่่�ยวกัับเพศ “เด็็กสามารถเข้้าถึึงสื่่�อลามกอนาจารที่่�ไม่่เหมาะสมและไม่่
เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคมได้้ง่่าย ผู้้�ใช้้[อิินเทอร์์เน็็ต]สามารถเข้้าถึึงสิ่่�งเหล่่านี้้�
ว่่าควรมีีปฏิิสััมพัันธ์์อย่่างไรจึึงจะเชื่่�อถืือได้้และปลอดภััย
และทำเลีียนแบบในสิ่่�งที่่�เห็็นได้้ง่่าย” (RA3-TH-14-A)
การพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทางออนไลน์์
เมื่่�อถามเด็็กและผู้้�ดููแล ถึึงความเสี่่�ยงของเด็็กหากพููดคุุยกัับใครสัักคน เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำงานในส่่วนหน้้าหลายคนได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า การพููดคุุยเกี่่�ยว
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทางออนไลน์์ ร้้อยละ 92 ของผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก กัับเรื่่�องเพศ (sex) และเพศวิิถีีหรืือรสนิิยมทางเพศ (sexuality) อย่่าง
และร้้อยละ 86 ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตระบุุว่่าค่่อนข้้างเสี่่�ยงหรืือ เปิิดเผยเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าอึึดอััดใจ เด็็กบางคนจึึงอาจหัันไปใช้้ช่่องทางออนไลน์์
เสี่่�ยงมาก ตามลำดัับ และเด็็กหญิิงมีีแนวโน้้มที่่�จะตอบว่่าการคุุยเกี่่�ยวกัับ ในการค้้นหาข้้อมููลและแสดงออกทางเพศ ซึ่่�งการกระทำดัังกล่่าวอาจ
เรื่่�องเพศทางออนไลน์์ ‘เสี่่�ยงมาก’ มากกว่่าเด็็กชายเล็็กน้้อย (เด็็กหญิิง: ทำให้้พวกเขาตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง “การแสดงออกซึ่่�งความสนใจในเรื่่�อง
เพศเป็็นสิ่่�งที่่�สัังคมยอมรัับไม่่ได้้หรืือยากที่่�จะยอมรัับ” ผู้้�เข้้าร่่วมการ
48. Livingstone, S., Kardefelt Winther, D., & Saeed, M. (2562) การออนไลน์์ของเด็็กทั่่�วโลก รายงานเปรีียบเทีียบ รายงานงานวิิจััยของอิินโนเซนติิ ศููนย์์วิิจััยของยููนิิเซฟ - อิินโนเซนติิ, ฟลอเรสซ์์
49. Smahel, D., MacHackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Olafsson, K., Livingstone, S., & Hasebrink, U. (2563) การออนไลน์์ของเด็็กอีียูู ปีี 2563: ผลการสำรวจจาก 19
ประเทศ วิิทยาลััยเศรษฐศาสตร์์และรััฐศาสตร์์แห่่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science), ลอนดอน, สหราชอาณาจัักร
Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse

รููปภาพ 10: การประเมิินความเสี่่�ยงของเด็็กที่่�พบเห็็นรููปภาพหรืือวีีดีีโอที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพศ เปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�มีีความ
กระตืือรืือร้้นในการค้้นหาเนื้้�อหาดัังกล่่าวในปีีที่่�ผ่่านมา
การเห็นภาพหรือวีดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ
ทางอินเทอรเน็ต

68%

รอยละ 68 ของเด็กระบุวา
สิ่งดังกลาวเปนเรื่องที่ ‘เสี่ยงมาก’
สําหรับเด็กอายุรุนราวคราวเดียว
กับพวกเขา

ฉันไดดูภาพหรือวีดีโอเกี่ยวกับเพศทางออนไลนเพราะวาฉันตองการดู (เชน
ฉันเขาเว็บไซตหรือโซเซียล เน็ตเวิรคโดยหวังวาจะไดเห็นเนื้อหา
ดังกลาวที่นั่น)

24%

รอยละ 24 ของเด็กระบุวาพวกเขา
ไดทําอยางนั้นในปที่ผานมา

ที่มา: เด็กที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

สำรวจกล่่าว “ผู้้�คนจึึงเลืือกที่่�จะปิิดบัังความปรารถนานี้้�และซ่่อนความ
ปรารถนาดัังกล่่าวจากบุุคคคลที่่�ใกล้้ชิิดกัับพวกเขาหรืือจากสัังคม และ
แสดงออกเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศและรสนิิยมทางเพศทางออนไลน์์แทน”
(RA3-TH-48-A) ร้้อยละ 86 ของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำงานในส่่วนหน้้าระบุุ
ว่่าการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเพศและเพศวิิถีีหรืือรสนิิยมทางเพศเป็็นสิ่่�งต้้องห้้าม
ส่่งผลให้้เด็็กมีีความเปราะบางต่่อการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศมากขึ้้�น
เมื่่อ� สอบถามถึึงพฤติิกรรมจริิงของเด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน
พบว่่า ร้้อยละ 24 ของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตระบุุว่่า
พวกเขามีีความกระตืือรืือร้้น ในการค้้นหาภาพหรืือวีีดีีโอทางเพศทาง
ออนไลน์์ในปีีที่่�ผ่่านมา; ร้้อยละ 17 ระบุุว่่าพวกเขาดููเนื้้�อหาดัังกล่่าวบาง
ครั้้�ง และร้้อยละ 7 ระบุุว่่าพวกเขาดููเนื้้�อหาดัังกล่่าวบ่่อยครั้้�ง ทั้้�งนี้้� พบว่่า
ความแตกต่่างทางเพศและอายุุมีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมดัังกล่่าวเพีียงเล็็ก
น้้อย (เด็็กชาย: 27%; เด็็กหญิิง: 22%) และ (อายุุ 12-13 ปีี: 22%; อายุุ
14-15 ปีี: 28%; อายุุ 16-17 ปีี: 23%)
ในอีีกด้้านหนึ่่�ง ร้้อยละ 29 ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตระบุุว่่าพวกเขา
เห็็นภาพและวีีดีีโอที่่�มีีเนื้้�อหาเรื่่�องเพศโดยบัังเอิิญ ทั้้�งนี้้�ความแตกต่่างทาง
อายุุและทางเพศไม่่มีีอิทิ ธิิพลต่่อการกระทำดัังกล่่าว เด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างย่่อย
จำนวน 275 คนที่่�ระบุุว่่าพวกเขาพบเห็็นเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทาง
ออนไลน์์โดยบัังเอิิญ ร้้อยละ 51 ระบุุว่่าพวกเขาเห็็นในสื่่�อโฆษณา (เช่่น
ป๊๊อบ-อััพ ที่่�ผุุดขึ้้�นมาในเว็็บไซต์์) ร้้อยละ 37 ระบุุว่่าพวกเขาเห็็นบนสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ ร้้อยละ 34 ระบุุว่า่ พวกเขาเห็็นจากข้้อความที่่�ส่ง่ มาโดยตรง
(เช่่น จากข้้อความทางเฟซบุ๊๊�ก หรืือวอตส์์แอปป์์) และร้้อยละ 33 ระบุุว่่า
พวกเขาเห็็นในขณะกำลัังค้้นหาเว็็บไซต์์ ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�บ่่งบอกว่่าบริิษััททาง
เทคโนโลยีีจำเป็็นต้้องสร้้างกลไกความปลอดภััยสำหรัับเด็็ก เพื่่�อป้้องกััน
มิิให้้เด็็กพบเห็็นเนื้้�อหาทางเพศโดยบัังเอิิญบนแพล็็ตฟอร์์มของพวกเขา

1.3.3 ถ่่ายภาพหรืือวีีดีีโอและเผยแพร่่เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ
ที่่�ตนผลิิตขึ้้�น
การผลิิตเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศด้้วยตนเอง
ร้้อยละ 8 ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยระบุุว่่าพวกเขา
ถ่่ายรููปหรืือบัันทึึกวีีดีีโอเปลืือยของตนเองในปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งร้้อยละ 70
ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต และร้้อยละ 73 ของผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแล
เด็็กเห็็นด้้วยว่่า “เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้องที่่�บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งถ่่ายรููปหรืือ
บัันทึึกวีีดีีโอเปลืือยของตนเอง” แม้้ว่่าความแตกต่่างระหว่่างอายุุของเด็็ก
ไม่่มีีอิิทธิิพลกัับมุุมมองดัังกล่่าวมากนััก แต่่เด็็กหญิิงมีีแนวโน้้มที่่�จะเห็็น
ว่่าการกระทำดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งผิิดมากกว่่าเด็็กชาย (เด็็กหญิิง: 73%; เด็็ก
ชาย: 66%)
นอกจากนี้้� ยัังมีีพฤติิกรรมการผลิิตเนื้้�อหาทางเพศที่่�ควรบัันทึึกไว้้ แม้้ว่่า
พฤติิกรรมดัังกล่่าวไม่่ได้้ถููกรวมว่่าเป็็นการ ‘ผลิิตขึ้้�นเอง’ ก็็ตาม นั่่�นคืือ
ร้้อยละ 9 ของเด็็กที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอนุุญาตให้้คนอื่่�นถ่่ายรููปหรืือบัันทึึก
วีีดีีโอเปลืือยของตนในปีีที่่�ผ่่านมา50 ซึ่่�งการกระทำดัังกล่่าวอาจกล่่าวได้้ว่่า
เป็็นกิิจกรรมในหมู่่�เพื่่�อนที่่�เกิิดจากความยิินยอมพร้้อมใจหรืืออาจถููกรวม
เข้้าเป็็นการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ได้้ อนึ่่�ง ตััวเลขที่่�แท้้จริิงของเด็็กที่่�มีีพฤติิกรรมดัังกล่่าวอาจมีี
มากกว่่านี้้�มาก เนื่่�องจากเด็็กบางคนอาจไม่่สะดวกใจที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลนี้้�
ทั้้�งนี้้� ความแตกต่่างทางอายุุและเพศไม่่มีีอิิทธิิพลที่่�ชััดเจนต่่อพฤติิกรรม
ดัังกล่่าว แต่่เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่ามีีความแตกต่่างระหว่่างเด็็กที่่�อาศััยอยู่่�ใน
เมืืองเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�อาศััยอยููในชนบท (15% และ 4% ตาม
ลำดัับ)
การเผยแพร่่เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศที่่�ตนผลิิตขึ้้�น
ร้้อยละ 86 ของเด็็กที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี และร้้อยละ 92 ของ
ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กระบุุว่่าการส่่งรููปภาพหรืือวีีดีีโอทางเพศไปให้้
บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งทางอิินเทอร์์เน็็ตเป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นอัันตรายสำหรัับเด็็ก

50. คำนิิยามในกรณีีดัังกล่่าวคืือ เนื้้�อหาที่่�แสดงให้้เห็็นหน้้าอก, อวััยวะเพศ, หรืือก้้น
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1.3 มุุมมองและประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมออนไลน์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง

รููปภาพ 11: การประเมิินความเสี่่�ยงของเด็็กในการส่่งต่่อเนื้้�อหาทางเพศทางออนไลน์์ เปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�มีีพฤติิกรรมดัังกล่่าวในปีีที่่�
ผ่่านมา
การสงรูปภาพหรือวีดโี อเกีย่ วกับเพศใหบคุ คลใดบุคคลหนึง่ ทาง
อินเทอรเน็ต

74%

รอยละ 74 ของเด็กที่ระบุ
วาเปนการกระทําที่‘เสี่ยงมาก’
สําหรับเด็กอายุรนุ ราวคราวเดียว
กับพวกเขา

ในปทผี่ า นมา นองเผยแพรภาพหรือวีดโี อเปลือยของตนเองใหคน
อื่นทางออนไลนบอยแคไหน
รอยละ 9 ของเด็กที่มีพฤติกรรม
ดังกลาวในปที่ผานมา

9%

ที่มา: เด็กที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 12-17 ป ในประเทศไทย จํานวน = 967 คน

เด็็กที่่�อายุุมากที่่�สุุดในกลุ่่�มตััวอย่่างมีีแนวโน้้มที่่�จะมองว่่าการเผยแพร่่
เนื้้�อหาทางเพศออนไลน์์เป็็นความเสี่่�ยงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กในกลุ่่�ม
อายุุอื่่�นๆ (อายุุ 12–13 ปีี: 66%; อายุุ 14–15 ปีี: 73%; อายุุ 16–17 ปีี:
81%) สำหรัับผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กนั้้�น ความแตกต่่างทางด้้านอายุุ
และเพศไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อมุุมมองดัังกล่่าว
สำหรัับการเผยแพร่่เนื้้�อหาทางเพศโดยไม่่ยิินยอมพร้้อมใจนั้้�น เด็็กไทย
ส่่วนใหญ่่รวมถึึงผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กมีีแนวโน้้มที่่�จะมองว่่าสิ่่�งที่่�เกิิด
ขึ้้�นเป็็นความรัับผิิดชอบของผู้้�ที่่�ตกเป็็นผู้้�เสีียหาย ร้้อยละ 70 ของเด็็ก
และร้้อยละ 77 ของผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลแด็็กเห็็นพ้้องกัันว่่า “ถ้้าเด็็ก
ถ่่ายรููปหรืือบัันทึึกวีีดีีโอเปลืือยของตนเองและเผยแพร่่รููปถ่่ายหรืือวิิดีีโอ
ดัังกล่่าวแก่่ผู้้�อื่่�น การกระทำนั้้�นเป็็นความผิิดของเด็็กเอง” ซึ่่�งการที่่�ทั้้�ง
เด็็กและผู้้�ใหญ่่ตำหนิิผู้้�ที่่�ตกเป็็นผู้้�เสีียหายเป็็นเรื่่�องน่่ากัังวลใจ เนื่่�องจาก
ในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 9 ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยได้้
เผยแพร่่รููปภาพหรืือวีีดีีโอเปลืือยของพวกเขาทางออนไลน์์ หากการ
กระทำของเด็็กเหล่่านี้้�ทำให้้พวกเขาตกอยู่่�ในอัันตราย พวกเขาอาจรู้้�สึึก
ลำบากใจที่่�จะร้้องขอความช่่วยเหลืือ โดยเฉพาะการขอความช่่วยเหลืือ
จากผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลของตน ทั้้�งนี้้� จะได้้กล่่าวถึึงรายละเอีียดของ
การเผยแพร่่เนื้้�อหาทางเพศโดยไม่่ได้้ยิินยอมพร้้อมใจเพิ่่�มขึ้้�นในหน้้า 58
แม้้ว่่าการเผยแพร่่เนื้้�อหาทางเพศทางออนไลน์์เป็็นสิ่่�งที่่�พ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง
และผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบกัังวลใจเป็็นอย่่างมาก แต่่มีีข้้อมููลน้้อยมากเกี่่�ยวกัับ
สาเหตุุที่่ท� ำให้้เด็็กเผยแพร่่เนื้้�อหาดัังกล่่าว ในกลุ่่�มตััวอย่่างของเด็็กจำนวน
88 คน ที่่�เผยแพร่่ภาพหรืือวีีดีีโอเปลืือยของตนทางออนไลน์์ในปีีที่่�ผ่่าน
มา ระบุุว่่าสาเหตุุส่่วนใหญ่่มาจากพวกเขาเกรงว่่าจะสููญเสีียความสััมพัันธ์์
กัับบุุคคลนั้้�นหากพวกเขาไม่่ส่ง่ ภาพหรืือวีีดีีโอดัังกล่่าวให้้, กำลัังมีีความรััก,
ไว้้ใจบุุคคลนั้้�น และถููกข่่มขู่่� (ดููรููปภาพ 12) มีีเด็็กจำนวนน้้อยที่่�เผยแพร่่

เนื้้�อหาทางเพศเนื่่�องจากถููกกดดัันจากเพื่่�อน หรืือเนื่่�องจากพวกเขาถููก
เสนอเงิินหรืือของขวััญเป็็นการแลกเปลี่่�ยนกัับรููปภาพดัังกล่่าว อย่่างไร
ก็็ตาม ผู้้�ไม่่ตอบคำถามของการสำรวจข้้อนี้้�คิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 24
ขณะที่่�มีีเพีียงเด็็ก 2 คนในกลุ่่�มตััวอย่่างระบุุว่่า พวกเขาส่่งต่่อรููปภาพและ
วีีดีีโอเปลืือยของตนเนื่่�องจากได้้รัับความกดดัันจากเพื่่�อน และร้้อยละ 8
ของเด็็กในกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด 967 คน ระบุุว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาพวกเขา
เองได้้ “กดดัันคนอื่่�นที่่�อายุุรุ่่�นราวคราวเดีียวกัับพวกเขาให้้ส่่งรููปภาพหรืือ
วีีดีีโอเกี่่�ยวกัับทางเพศมาให้้” เด็็กทุุกกลุ่่�มอายุุและทุุกเพศมีีแนวโน้้มที่่�จะ
กดดัันเด็็กรุ่่�นราวคราวเดีียวกัับพวกเขาเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาทางเพศ อย่่างไร
ก็็ตาม เด็็กที่่�อาศััยอยู่่�ในเมืืองมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีพฤติิกรรมดัังกล่่าวมากกว่่า
เด็็กในชนบท (13% และ 3% ตามลำดัับ)
ในกลุ่่�มเด็็กจำนวน 88 คนที่่�ส่่งต่่อรููปภาพและวีีดีีโอเปลืือยของตนในปีีที่่�
ผ่่านมา ส่่วนใหญ่่ (42%) ได้้ส่่งเนื้้�อหาดัังกล่่าวให้้กัับผู้้�ที่่�รู้้�จัักกัันครั้้�งแรก
ทางออนไลน์์ โดยบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นเพื่่�อนของเพื่่�อนหรืือเป็็นสมาชิิกใน
ครอบครััวของเพื่่�อน และตามมาด้้วยส่่งต่่อให้้เพื่่�อนหรืือบุุคคลที่่�พวกเขา
รู้้�จัักในชีีวิิตจริิงแล้้ว (33%) และที่่�น่่ากัังวลคืือ พวกเขาส่่งต่่อให้้บางคนที่่�
พบกัันทางออนไลน์์ซึ่่�งไม่่มีีความเกี่่�ยวพัันใดๆ ในชีีวิิตของพวกเขา อนึ่่�ง
เด็็กมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่งต่่อเนื้้�อหาดัังกล่่าวให้้แก่่บุุคคลที่่�เป็็นแฟนน้้อยมาก
อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อสัังเกตว่่ามีีผู้้�ไม่่ตอบคำถามนี้้�ในสััดส่่วนที่่�สููง (29%)
ผู้้�เข้้าร่่วมในงานวิิจััยนี้้�ที่่�ทำงานประเด็็นการคุ้้�มครองเด็็กบางคนมีีความ
เคลืือบแคลงเกี่่ย� วกัับความสามารถในการตระหนัักรู้้�ของเด็็กเกี่่ย� วกัับความ
เสี่่�ยงที่่�มาพร้้อมกัับการส่่งต่่อเนื้้�อหาทางเพศที่่�ตนผลิิตขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�ให้้
สััมภาษณ์์จากไทยฮอตไลน์์51 ให้้ข้้อมููลว่่า จากข้้อมููลการรัับแจ้้งเหตุุทาง
ฮอตไลน์์ที่่�ผ่่านมา เด็็กบางคน “ไม่่รู้้�เลยว่่าคลิิปถููกโพสทางออนไลน์์ได้้
อย่่างไร เด็็กเพีียงแต่่คิิดว่่าคนที่่�ได้้รัับคลิิปเพีียงไม่่กี่่�คนเท่่านั้้�นที่่�จะได้้

51. ไทยฮอตไลน์์ คืือฮอตไลน์์ที่่�รัับรายงานเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลบเนื้้�อหาทางออนไลน์์ที่่�เป็็นอัันตรายและผิิดกฎหมาย (รวมถึึงเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
จากเด็็กและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์) โดยให้้ผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตรายงานเนื้้�อหาดัังกล่่าวมาที่่�ไทยฮอตไลน์์ผ่่านทางระบบรายงานที่่�ผู้้�รายงานไม่่จำเป็็นต้้องเปิิดเผยตััวตน กรุุณาอ่่านรายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิมเกี่่�ยวกัับไทยฮอตไลน์์ที่่� บทที่่� 3.1.3.
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รููปภาพ 12: เด็็กระบุุสาเหตุุของการเผยแพร่่รููปภาพหรืือวีีดีีโอเปลืือยของตนเองดัังต่่อไปนี้้�
กังวลวาฉันอาจสูญเสียบุคคลนั้นไปหากฉันไมสงให

26%

ตกหลุมรัก

23%

ไวใจบุคคลนั้น

23%

ถูกขมขู

17%

ไมตองการตอบ

15%

เกี้ยวพาราสี หรือเพื่อความสนุกสนาน

9%

ไมคิดวาจะมีอะไรเกิดขึ้นจากการเผยแพรภาพหรือวีดีโอดังกลาว
9%

ตองการใหบุคคลดังกลาวสนใจ
ไมรู

9%

9%

เพื่อนกดดันใหเผยแพรภาพหรือวีดีโอดังกลาว
3%

ไดรับขอเสนอเปนเงินหรือสิ่งของเปนการแลกเปลี่ยนกับภาพหรือวีดีโอดังกลาว
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ที่มา: เด็กที่เผยแพรรูปภาพหรือวีดีโอเปลือยของพวกเขาเองในปที่ผานมา จำนวน = 88 คน

ดููคลิิป [เด็็กคิิดว่่า] ผู้้�ปกครองและครููของพวกเขาอยู่่�คนละโลกและจะ
ไม่่เห็็นคลิิปนั้้�น” (RA2-TH-01-A) เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำงานส่่วนหน้้าคนหนึ่่�งมีี
ความเห็็นในลัักษณะเดีียวกัันนี้้� โดยระบุุว่่า “ความเสี่่�ยงจากการถููกล่่วง
ละเมิิดทางออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้น� เนื่่�องจากเด็็กไม่่สามารถคาดการณ์์ถึึงอัันตราย
ได้้” (RA3-TH-04-A)
อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลจากเด็็กในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting
Harm พบว่่า เด็็กตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องบางประการและรู้้�ว่่า
จะจััดการกัับความเสี่่ย� งนั้้�นอย่่างไร เด็็กถููกถามว่่า “เมื่่อ� น้้องส่่งต่่อรููปภาพ
หรืือวีีดีีโอเปลืือยของตนนั้้�น น้้องได้้พยายามที่่�จะปกปิิดตััวตนเพื่่�อมิิให้้
ผู้้�ใดรู้้�ว่่าเป็็นตััวเองหรืือไม่่” ซึ่่�งการที่่�มิิให้้ผู้้�ใดรู้้�ว่่าเป็็นตััวเองนั้้�น หมายถึึง
เด็็กสามารถปกป้้องความเป็็นตััวตนของตนเองหากรููปภาพดัังกล่่าวของ
พวกเขาถููกแพร่่ออกไปในวงกว้้างขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ในกลุ่่�มตััวอย่่างของเด็็ก 88
คนที่่�ส่่งต่่อรููปภาพและวีีดีีโอเปลืือยของตนให้้กัับผู้้�อื่่�นในปีีที่่�ผ่่านมานั้้�น
ร้้อยละ 58 ระบุุว่่าพวกเขาปกปิิดตััวตนในขณะที่่�ผลิิตเนื้้�อหาดัังกล่่าว
ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�สามารถเป็็นตััวบ่่งชี้้�ได้้ว่่าเด็็กจำนวนมากรู้้�ถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น

และได้้พยายามลดความเสี่่�ยงนั้้�นๆ อย่่างไรก็็ดีี มิิได้้หมายความว่่าการส่่ง
ต่่อภาพที่่�ผลิิตขึ้้�นเองดัังกล่่าวนั้้�นจะพ้้นจากความเสี่่�ยงแล้้ว เนื่่�องจากทัันทีี
ที่่�เด็็กส่่งต่่อภาพดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�อื่่�น เด็็กจะสููญเสีียการควบคุุมว่่าภาพ
ดัังกล่่าวจะถููกส่่งต่่อไปอีีกโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตหรืือไม่่ (อ่่านกล่่องข้้อความ
“การเพิ่่�มขึ้้�นของสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพศที่่�เด็็กทำขึ้้�นเอง”) อนึ่่�ง
เป็็นสิ่่�งที่่�น่่าสัังเกตว่่า ร้้อยละ 70 ของเด็็กหญิิงปกปิิดตััวตนหากพวก
เขาส่่งต่่อภาพหรืือวีีดีีโอเปลืือยของตนเอง เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 39
ของเด็็กชาย ซึ่่�งการกระทำดัังกล่่าวอาจหมายถึึงเด็็กชายมีีความเสี่่�ยง
ต่่อการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทาง
ออนไลน์์ บางรููปแบบที่่�สููงมากกว่่า เช่่น การกรรโชกทางเพศ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ความแตกต่่างทางอายุุของกลุ่่�มตััวอย่่างนี้้�ไม่่มีีอิิทธิิพลที่่�ชััดเจนต่่อ
ความตระหนัักถึึงความเสี่่�ยง (อายุุ 12–13 ปีี: 52%; อายุุ 14–15 ปีี:
61%; อายุุ 16–17 ปีี: 59%)

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

31

1.3 มุุมมองและประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมออนไลน์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง

การเพิ่่�มขึ้้�นของสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพศที่่�เด็็กทำขึ้้�นเอง

นอกจากนี้้� กฎหมายไทยกำหนดบทลงโทษสื่่อ� ลามกอนาจารทั่่�วๆ ไป58
ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มความซัับซ้้อนในประเด็็นนี้้�ขึ้้�นอีีก เนื่่�องจากผู้้�เสีียหาย
การใช้้เทคโนโลยีีที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทาง ที่่�ถููกบีีบบัังคัับให้้เผยแพร่่สื่่�อดัังกล่่าวอาจไม่่เต็็มใจรายงานสิ่่�งที่่�เกิิด
ความคิิดเกี่่�ยวกัับความเป็็นส่่วนตััวและเพศวิิถีีหรืือรสนิิยมทางเพศ ขึ้้�นกัับตน เพราะเกรงว่่าจะเป็็นการเปิิดเผยว่่าตนเป็็นผู้้�ผลิิตเนื้้�อหา
ของเด็็กในบางส่่วนของโลก โดยเฉพาะในกลุ่่�มเด็็กวััยรุ่่�น52 รููปแบบ ดัังกล่่าวซึ่่�งต้้องถููกลงโทษในการกระทำผิิดทางอาญาภายใต้้กฎหมาย
ของพฤติิกรรมที่่�เด็็กเห็็นเป็็นสิ่่�งปกติิธรรมดา กลัับทำให้้ผู้้�ใหญ่่ที่่� ต่่อต้้านสื่่�อลามกอนาจาร
เติิบโตมาในคนละยุุคสมััยรู้้�สึึกงุุนงงและสัับสน เช่่น การพููดคุุยและ
การถ่่ายทอดสดทั้้�งภาพและเสีียงบ่่อยๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นส่่วนตััวเฉพาะ
กัับเพื่่�อนกลุ่่�มเล็็ก หรืือกัับสาธารณชนโดยไม่่เปิิดเผยตััวตน แม้้ว่่า รููปภาพ 13: แผนผัังผลลััพธ์์ของการเผยแพร่่เนื้้�อหาทางเพศที่่�
ส่่วนใหญ่่แล้้วพฤติิกรรมดัังกล่่าวจะไม่่ก่่อให้้เกิิดอัันตราย การผลิิต เด็็กผลิิตขึ้้�นด้้วยตนเอง
และเผยแพร่่เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศด้้วยตนเองโดยใช้้เครื่่�องมืือ
ทางเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงขึ้้�น
อย่่างมีีนััยยะสำคััญ53
เนื้อหาทางเพศ
เกี่ยวกับเด็ก
การที่่�เด็็กเผยแพร่่เนื้้�อหาทางเพศที่่�ตนเองผลิิตขึ้้�นนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�
ที่ตนเองผลิตขึ้น
ซัับซ้้อน และเกี่่�ยวข้้องกัับประสบการณ์์ ความเสี่่�ยง และอัันตราย
โดย ถายทอดสด
ที่่�แตกต่่างกััน ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเนื้้�อหาบางอย่่างที่่�เด็็ก
รูปภาพ
ผลิิตขึ้้�นเองและเผยแพร่่ไปยัังผู้้�อื่่�นนั้้�น เป็็นการแสดงออกว่่าเด็็ก
วิดีโอ
กำลัังมีีความรัักหรืือรู้้�สึึกสนุุกสนาน โดยเนื้้�อหาที่่�เผยแพร่่ออกไป
ดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของประสบการณ์์ทางเพศของเด็็ก54,55
อย่่างไรก็็ตาม จากข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�เห็็นได้้ว่่าการผลิิตและเผยแพร่่
เนื้้�อหาทางเพศที่่�เด็็กผลิิตขึ้้�นนั้้�นสามารถเกิิดขึ้้�นจากการที่่�เด็็กถููก
บีีบบัังคัับ เช่่น ถููกข่่มขู่่� หรืือถููกกดดัันจากเพื่่�อนเช่่นกััน (ดููบทที่่�
ไมถูก
2.2) เหตุุผลหลัักที่่�เด็็กผลิิตและส่่งต่่อรููปภาพหรืือวีีดีีโอของตนให้้
ถูกบีบบังคับ
บีบบังคับ
แก่่บุุคคลอื่่�น เป็็นเพราะกลััวว่่าจะสููญเสีียบุุคคลนั้้�นไปหากพวกเขา
ไม่่ทำเช่่นนั้้�น
แม้้จะเห็็นได้้ชััดว่่าการบีีบบัังคัับเป็็นอาชญากรรมและนำไปสู่่�
อัันตรายได้้โดยตรง อย่่างไรก็็ตาม ย่่อมเกิิดผลในเชิิงลบต่่อเด็็กที่่�
เป็็นผู้้�เผยแพร่่เนื้้�อหาทางเพศ รวมถึึงกรณีีที่่�เด็็กเผยแพร่่เนื้้�อหา
ดัังกล่่าวโดยไม่่ถููกบีีบบัังคัับ สื่่�อที่่�ถููกเผยแพร่่ออกไปอย่่างเต็็มใจ
อาจไม่่ก่่อให้้เกิิดอัันตรายในตอนแรก แต่่ความเสี่่�ยงก็็ยัังคงอยู่่�
หากสื่่�อดัังกล่่าวถููกส่่งต่่อๆ ไปในวงกว้้างโดยผู้้�ผลิิตไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ เมื่่�อสื่่�อดัังกล่่าวถููกผลิิตขึ้้�นแล้้ว ผู้้�กระทำผิิดสามารถ
ครอบครองสื่่�อดัังกล่่าวได้้โดยการหลอกลวงหรืือบีีบบัังคัับ และ
สื่่�อดัังกล่่าวจะถููกเผยแพร่่ต่่อไปอย่่างไม่่มีีวัันจบสิ้้�นหรืือตลอดกาล
(ดููรููปภาพ 13)56,57

ไมเปน
อันตราย

เปนอันตราย

52. Livingstone, S. & Mason, J. (2558) สิิทธิิทางเพศและความเสี่่�ยงทางเพศในหมู่่�เยาวชนทางออนไลน์์: การศึึกษาความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนารสนิิยมทางเพศของเด็็กและเยาวชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมของสื่่�อใหม่่ พัันธมิิตรเอ็็นจีีโอยุุโรปด้้านความปลอดภััยของเด็็กทางออนไลน์์, ลอนดอน
53. Thorn & Benson Strategy Group. (2563) การผลิิตสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศด้้วยตนเอง: ทััศนคติิและประสบการณ์์
54. Madigan S., Ly A., Rash C.L., Van Ouytsel J., Temple J.R. (2561) ความชุุกของพฤติิกรรมการส่่งข้้อความหรืือรููปภาพเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศในรููปแบบที่่�หลากหลายของเยาวชน: การศึึกษาอย่่าง
เป็็นระบบและการวิิเคราะห์์อภิิมาน วารสารทางการแพทย์์รายเดืือน JAMA Pediatr
55. เอ็็คแพค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (2561) ตััวบ่่งชี้้�ระดัับโลกเกี่่�ยวกัับสื่่�อการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กที่่�ไม่่สามารถระบุุตััวตนของผู้้�เสีียหายได้้ รายงานทางเทคนิิค กรุุงเทพ: เอ็็คแพค อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล
56. ตำรวจสากลภาคพื้้�นยุุโรป หรืือยููโรโพล (EUROPOL) (2562, 9 ตุุลาคม) การประเมิินการคุุกคามขององค์์กรอาชญากรรมทางอิินเตอร์์เน็็ต ปีี 2562
57. มููลนิิธิิแบรคคิิท (Bracket Foundation) (2562) ปััญญาประดิิษฐ์์: ต่่อต้้านการล่่วงละเมิิดต่่อเด็็กทางออนไลน์์
58. รััฐบาลไทย (1956) ประมวลกฎหมายอาญา, 2499 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� 24 พ.ศ. 2558 โดยเป็็นการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิทางอาญา), มาตรา 287
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2. การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ในประเทศไทย
จากการนำเสนอมุุมมองของเด็็กและการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางออนไลน์์ที่่�เป็็นความเสี่่�ยงหลาย
รููปแบบ บทนี้้�จะกล่่าวถึึงภััยคุุกคามด้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กและการล่่วงละเมิิด
เด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย Disrupting Harm นำเสนอประเด็็นดัังกล่่าวจากแหล่่งข้้อมููล
หลายแห่่ง รวมถึึงข้้อมููลทางคดีี รายงานเกี่่�ยวกัับประเทศไทยซึ่่�งบริิษััทด้้านเทคโนโลยีีที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
ประเทศสหรััฐอเมริิกาถููกกำหนดให้้จััดส่่งรายงานให้้แก่่ศููนย์์ข้้อมููลเด็็กหายและเด็็กถููกแสวงหา
ประโยชน์์แห่่งชาติิ (หรืือ NCMEC) การสำรวจกัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้บริิการส่่วนหน้้า และการสำรวจ
การสััมภาษณ์์ และการสนทนากัับเด็็ก ซึ่่�งข้้อมููลจากหลายแหล่่งนี้้�ช่่วยให้้นำเสนอลัักษณะพื้้�นฐาน
ของอาชญากรรมต่่อเด็็กดัังกล่่าวได้้อย่่างรอบด้้านมากขึ้้�น

2. การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย

บทนี้้�จะนำเสนอประมาณการของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กจากหน่่วยงานผู้้�บัังคัับ
ใช้้กฎหมาย และจากประสบการณ์์ของเด็็กโดยเด็็กเป็็นผู้้�บอกเล่่า รวมทั้้�งข้้อมููลเชิิงลึึกของผู้้�เสีียหายและผู้้�กระทำผิิด
และอุุปสรรคสำคััญในการรายงานเหตุุการล่่วงละเมิิด โดยเด็็กเป็็นผู้้�ให้้ข้้อมููล อย่่างไรก็็ตาม ประมาณการที่่�นำเสนอนี้้�มิิได้้
เป็็นภาพสรุุปเกี่่�ยวกัับการเกิิดขึ้้�นของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดต่่อเด็็ก ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากเหตุุผล
หลายประการ ประการแรก ข้้อมููลที่่�ได้้รัับไม่่ค่่อยให้้รายละเอีียดหรืือจำแนกองค์์ประกอบของการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก เช่่น ข้้อมููลที่่�จััดเก็็บโดยหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย ประการที่่�สอง ในการ
สำรวจข้้อมููลครััวเรืือนนั้้�น การไม่่ได้้รัับข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนเป็็นสิ่่�งที่่�คาดการณ์์ไว้้ว่่าอาจเกิิดขึ้้�นได้้เนื่่�องจากความกัังวลเกี่่�ยว
กัับความเป็็นส่่วนตััว และความลัังเลที่่�จะพููดคุุยเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมทางเพศ และประสบการณ์์การถููกแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ นอกจากนี้้� ในครััวเรืือนที่่มีี� การละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเกิิดขึ้้น� มีีความเป็็นไปได้้น้อ้ ยมาก
ที่่�จะได้้รัับอนุุญาตให้้พบและพููดคุุยกัับเด็็กดัังกล่่าว ประการสุุดท้้าย ประมาณการทั้้�งหลายที่่�นำเสนอไว้้ในรายงานชิ้้�นนี้้�นั้้�น
มาจากการวิิเคราะห์์กลุ่่�มตััวอย่่างย่่อยของข้้อมููลการสำรวจซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีจำนวนน้้อย เนื่่�องจากยัังไม่่ค่่อยมีีการ
รายงานการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ดัังนั้้�นจึึงอาจส่่งผลให้้เกิิดอััตราความผิิดพลาดได้้
มากขึ้้�น
แม้้ว่า่ Disrupting Harm มีีความมั่่�นใจในข้้อมููลที่่�นำเสนอและในคุุณภาพ
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง แต่่เนื่่�องจากเหตุุผลต่่างๆ ที่่�ได้้กล่่าวข้้างต้้น ประกอบ
กัับความท้้าทายของการทำวิิจััยเกี่่�ยวกัับปรากฏการณ์์ที่่�มีีความเฉพาะ
เจาะจงและมีีความอ่่อนไหว ส่่งผลต่่อความแม่่นยำของการประมาณการ
ในขั้้�นตอนสุุดท้้าย ดัังนั้้�น จึึงขอแนะนำให้้ผู้้�อ่่านถืือเอา
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ข้้อค้้นพบต่่างๆ ที่่�ได้้นำเสนอในบทนี้้�ว่่า มีีความใกล้้เคีียงมากกัับการเกิิด
ขึ้้�นของอาชญากรรมต่่อเด็็กที่่�เกี่่�ยวข้้องการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ในประเทศไทย รวมถึึงขอบเขต
ที่่�เด็็กซึ่่�งเป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยตกเป็็นเป้้าหมายของการถููก
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์
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2.1 การบัังคัับใช้้กฎหมาย
ข้้อมููลในการวิิเคราะห์์ที่่�นำเสนอในบทนี้้�นั้้�นเป็็นข้้อมููลเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมาย และองค์์กรพัันธมิิตรอีีกหลายๆ องค์์กร โดยข้้อมููลที่่�นำเสนอนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
กระทำความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีการบัันทึึกไว้้ในประเทศ พฤติิกรรมของผู้้�ละเมิิดและของผู้้�เสีียหาย ปััจจััยส่่งเสริิมและความ
เปราะบางที่่�นำไปสู่่�อาชญากรรม ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลตััวเลขที่่�รายงานเชิิงปริิมาณ มิิได้้แสดงถึึงความชุุกของการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
2.1.1 คดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�ได้้บัันทึึกไว้้
มีีการซื้้�อขายสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ซึ่่�งเป็็นลัักษณะการบัันทึึก
เหตุุการณ์์การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศที่่�
เกิิดขึ้้�นออฟไลน์์ในประเทศไทย โดยมีีตลาดในระดัับสากล (RA7-TH-05)
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และออฟไลน์์มีีความเชื่่�อมโยงกัันและ
ยากต่่อการแยกรููปแบบทั้้�งสองออกจากกััน ดัังนั้้�น การที่่�ไม่่มีีข้้อมููลที่่�เป็็น
ทางการเกี่่�ยวกัับจำนวนการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ข้้อมููลการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศที่่�มีีอยู่่� จึึงถููก
นำมาใช้้ในการวิิเคราะห์์ โดยตั้้�งอยู่่�บนสมมุุติฐิ านว่่ามีีแนวโน้้มที่่เ� ทคโนโลยีี
จะเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำ ความผิิดดัังกล่่าวในช่่วงใดช่่วงหนึ่่�งแต่่
ไม่่ทราบจำนวนที่่�แน่่นอน
ข้้อมููลทางคดีีเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในบทนี้้� ได้้รัับความอนุุเคราะห์์จากกรม
สอบสวนคดีีพิิเศษ หรืือ ดีีเอสไอ ภายใต้้กระทรวงยุุติิธรรม และจากชุุด
ปฏิิบัติั กิ ารปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต หรืือ
ไทแคค ทั้้�งนี้้� ทางทีีมวิิจััยไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์ระดัับประเทศ
ที่่�เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็ก และการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ได้้
เนื่่อ� งจากการแจ้้งความเกี่่ย� วกัับการกระทำความผิิดทางอาญาใน
ประเทศไทย นั้้�น ในเบื้้�องต้้นต้้องแจ้้งต่่อสถานีีตำรวจในท้้องที่่� ดัังนั้้�น
ข้้อมููลที่่�นำเสนอข้้างล่่างนี้้�จึึงมิิใช่่ตััวแทนระดัับประเทศของการกระทำ
ความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กออฟไลน์์ และออนไลน์์ได้้ แต่่เป็็นการนำเสนอข้้อมููลเฉพาะ
ทางคดีีของหน่่วยงานทั้้�งสอง ดัังที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้ว โดยหน่่วยงานทั้้�งสอง

ให้้ความสำคััญกัับการสืืบสวนสอบสวนในประเด็็นที่่�ต่่างกัันจากข้้อมููลที่่�
นำเสนอนี้้� (ตาราง 14) จะเห็็นได้้ว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของจำนวนคดีีที่่�อยู่่�ในการ
ดำเนิินงานของดีีเอสไอและไทแคคนั้้�น เป็็นคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
อย่่างไรก็็ดีี ข้้อมููลที่่�บ่่งชี้้�ว่่ามีีจำนวนคดีีดัังกล่่าวทั้้�งหมดเท่่าไหร่่นั้้�น
ค่่อนข้้างจำกััด แม้้ว่่าข้้อมููลที่่�นำเสนอนี้้�มิิได้้เป็็นข้้อมููลระดัับประเทศที่่�
สมบููรณ์์ ตััวเลขจากหน่่วยงานทั้้�งสองเป็็นตััวบ่่งชี้้�ที่่�สำคััญเกี่่�ยวกัับ
ขอบเขตอาชญากรรมต่่อเด็็กในประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศ และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
2.1.2 การตรวจจัับและการส่่งต่่อกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในระดัับสากล
ในนามของหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายของไทย Disrupting Harm
ร้้องขอข้้อมููล CyberTips เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ที่่�ต้้องสงสััยว่่าอาจเกี่่�ยวข้้อง
กัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กในประเทศไทยระหว่่างปีี พ.ศ.
2560-2562 จากศููนย์์ข้้อมููลเด็็กหายและเด็็กถููกแสวงหาประโยชน์์แห่่ง
ชาติิสหรััฐอเมริิกา (NCMEC) ทั้้�งนี้้�กฎหมายของสหรััฐอเมริิกากำหนด
ให้้ ‘ผู้้�ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์’ (เช่่น บริิษััทเทคโนโลยีี) ที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
สหรััฐอเมริิการายงานกรณีีที่่�น่่าสงสััยว่่าอาจมีีการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศจากเด็็กทาง CyberTips ไลน์์ ของ NCMEC
อย่่างไรก็็ตาม สำหรัับผู้้�ที่่�ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�มิิได้้ตั้้�งอยู่่�ใน
สหรััฐอเมริิกา การส่่งรายงานดัังกล่่าวให้้กัับ NCMEC เป็็นไปตามความ
สมััครใจเท่่านั้้�น ดัังนั้้�น จึึงไม่่ใช่่ทุุกแพลตฟอร์์มที่่�รายงานกรณีีน่่าสงสััยว่่า
อาจเกิิดการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กต่่อ NCMEC ส่่งผลให้้เกิิด
ช่่องว่่างทางข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแพลตฟอร์์มที่่�เป็็นที่่�นิิยมในประเทศต่่างๆ ที่่�
Disrupting Harm ดำเนิินการ ข้้อมููลที่่�นำเสนอในรายงานนี้้�จึึงเป็็นการ
นำเสนอข้้อมููลที่่�ได้้รัับการรายงานเท่่านั้้�น และมิิได้้เป็็นข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์
โดยเฉพาะในกรณีีของประเทศไทย ที่่�ข้้อมููลจากหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมายและองค์์กรพัันธมิิตรบ่่งชี้้�ว่่ามีีการใช้้แพลตฟอร์์มเป็็นเครื่่�องมืือ

ตาราง 14. จำนวนคดีีของดีีเอสไอและไทแคค
กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ (ดีีเอสไอ)
กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต ประเทศไทย (ไทแคค)
กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
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2.1 การบัังคัับใช้้กฎหมาย

ตาราง 15 CyberTips เกี่่�ยวกัับกรณีีต้้องสงสััยว่่าอาจมีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กในประเทศไทย
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ที่่�มา: ข้้อมููล CyberTips ด้้วยความอนุุเคราะห์์จาก NCMEC

สำหรัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ในประเทศไทย เป็็นต้้นว่่าแพลตฟอร์์มที่่�ตั้้�งอยู่่�ในญี่่�ปุ่่�น จีีน และรััสเซีีย
เช่่น ไลน์์ (Line); วีีแชท (WeChat); เวอะ-คอนตั๊๊�กเตีีย (V-Kontakte)
แต่่แพลตฟอร์์มเหล่่านี้้ไ� ม่่ได้้ถูกู กำหนดให้้ส่ง่ รายงานต่่อ NCMEC (RA7-TH)
โดยภาพรวม รายงาน CyberTips กรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเทศไทย
ระหว่่าง พ.ศ. 2560 ถึึง พ.ศ 2562 จำนวน 995,000 รายงาน คิิดเป็็น
ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 2.2 ของยอดรวมรายงานโลก
นอกจากนี้้� ในการประเมิินการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ระหว่่างปีี พ.ศ. 2541-2560 ซึ่่�งเป็็นการดำเนิินงานร่่วมกััน
ระหว่่างกููเกิ้้�ล (Google), NCMEC และธอน (Thorn) พบว่่าประเทศไทย
อยู่่�ในลำดัับที่่� 3 ของโลกในข้้อมููลดิิบของ CyberTips ที่่�มีีพื้้�นฐานจาก
ข้้อมููลลองจิิจููด (ไอพีีแอดเดรส) นอกจากนี้้� ในช่่วงระยะเวลาเดีียวกัันนี้้�
CyberTips จำนวน 1,706,055 รายงาน กล่่าวถึึงประเทศไทย ซึ่่�งเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 11 ของรายงานทั้้�งหมด หรืือกล่่าวได้้ว่่ามีี CyberTips
64 รายงานต่่อผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต 1,000 คน59 อย่่างไรก็็ตาม ระหว่่างปีี
พ.ศ. 2560–2562 CyberTips เกี่่�ยวกัับประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
(27%) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับยอดรวม CyberTips จากทั่่�วโลก (66%)
สำหรัับประเทศไทย ไทแคคสามารถเข้้าถึึง CyberTips ได้้โดยตรง อย่่างไร
ก็็ตาม ไม่่ชััดเจนว่่าข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�จาก CyberTips ถููกรวมเข้้าไปในปริิมาณ
งานต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�ไทแคครัับผิิดชอบมากน้้อยแค่่ไหน60 ซึ่่�งจากเดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2558 ถึึงเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2563 มีีกรณีีการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กภายใต้้การดำเนิิน
งานของไทแคค ทั้้�งหมด 152 กรณีี นอกจากนี้้� หน่่วยงานต่่างประเทศ
ด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมายซึ่่�งขอปกปิิดตัวั ตนระบุุว่า่ ได้้รายงานต่่อองค์์การ
ตำรวจสากลว่่าหน่่วยงานดัังกล่่าวได้้ส่่งต่่อกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ จำนวน 79 กรณีี
มายัังเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐบาลไทย ทั้้�งนี้้� ระหว่่างปีี พ.ศ. 2560-2562 การส่่ง
ต่่อกรณีีจากหน่่วยงานต่่างประเทศด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมายส่่วนใหญ่่
จะเกิิดขึ้้�นต่่อเมื่่�อการสืืบสวนสอบสวนที่่�ดำเนิินอยู่่�แล้้วพบว่่าผู้้�ละเมิิดหรืือ
ผู้้�เสีียหายอยู่่�ในประเทศที่่�สอง...เป็็นต้้น อนึ่่�ง เนื่่�องจากขอบเขตของ

โครงการ [Disrupting Harm] นี้้�มิิได้้กำหนดให้้รวมข้้อมููลที่่�ได้้มีีการจััด
เก็็บอย่่างเป็็นระบบเกี่่�ยวกัับการส่่งต่่อข้้อมููลด้้านการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์จากหน่่วยงานที่่�
บัังคัับใช้้กฎหมายทุุกๆ หน่่วยงานที่่�ตั้้�งอยู่่�นอกประเทศไทย ดัังนั้้�น จึึงมีี
แนวโน้้มว่า่ มีีจำนวนกรณีีเพิ่่�มขึ้้น� จากการส่่งต่่อจากหน่่วยงานในต่่างประเทศ
รููปแบบของการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
จากการวิิเคราะห์์รููปแบบการกระทำความผิิดที่่�รายงานทาง CyberTips
เกี่่ย� วกัับประเทศไทยพบว่่าข้้อมููลเกืือบทั้้�งหมดคืือการครอบครองการผลิิต
และการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
CyberTips ได้้จำแนกการกระทำผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กซึ่่ง� รวมถึึง การครอบครอง การผลิิต และการเผยแพร่่ระหว่่าง ปีี
พ.ศ. 2560-2562 พบว่่ามีีการกระทำความผิิดในลัักษณะดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 27 ซึ่่�งเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับยอดรวมของประเทศ ในขณะที่่�
จำนวนของรููปแบบการกระทำความผิิดอื่น่� ๆ เมื่่อ� เปรีียบเทีียบแล้้วมีีจำนวน
น้้อยและการกระทำความผิิดมิิได้้เพิ่่�มขึ้้น� ในระดัับเดีียวกััน จากหลายแหล่่ง
ของ CyberTips แสดงถึึงข้้อสงสััยว่่าการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจาก
เด็็กทางออฟไลน์์ อาจสะท้้อนถึึงสถานะของประเทศไทยว่่าเป็็นปลายทาง
ของนัักท่่องเที่่�ยว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ที่่�เดิินทางเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศ เนื่่�องด้้วยข้้อกัังวลใจดัังกล่่าว NCMEC จึึงได้้จำแนก
ประเภทการกระทำ ความผิิดเป็็นการภายใน ในระดัับที่่�ย่่อยลงอีีก (การ
กระทำความผิิด ชนิิด 2)61 โดยใส่่รหััสเพิ่่�มขึ้้�นแก่่รายงาน CyberTips 86
กรณีีในช่่วงระยะเวลาการรายงานดัังกล่่าว เพื่่�อแสดงว่่ามีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัับการล่่อลวงเด็็กออนไลน์์ ก่่อนที่่�ผู้้�ละเมิิดจะเดิินทาง เช่่นเดีียวกัับการ
รายงานในปีี พ.ศ. 2560 -2562 พบว่่า NCMEC ได้้จำแนกรายงาน
CyberTips 24 กรณีีให้้เป็็นประเภทที่่�สำคััญอัันดัับหนึ่่�ง ซึ่่�งบ่่งชี้้�ว่่าเด็็ก
กำลัังตกอยู่่�ในอัันตราย ในขณะเดีียวกััน อีีก 103 CyberTips ได้้ถููก
จำแนกเป็็นประเภทที่่�สำคััญอัันดัับสอง 2 บ่่งชี้้�ว่่าเด็็กอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�
อัันตรายแล้้วจริิงๆ

59. Bursztein, E. et al. (2562) คิิดทบทวนเกี่่�ยวกัับการตรวจจัับภาพการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กบนอิินเตอร์์เน็็ต ในเอกสารบัันทึึกการสััมมนาเวิิลด์์ไวด์์เว็็บ ประจำปีี 2562 (WWW’19), 13–17 พฤษภาคม, 2562, ซานฟรานซิิสโก,
แคลิิฟอร์์เนีีย, สหรััฐอเมริิกา สมาคมคอมพิิวเตอร์์เอซีีเอ็็ม, นิิวยอร์์ก, สหรััฐอเมริิกา จากรายงานต่่อผู้้�ใช้้อิินเตอร์์เน็็ต 1,000 คน พบว่่าสามประเทศอัันดัับแรกได้้แก่่ ประเทศอิิรััก ประเทศไทย และประเทศโซมาเลีีย
60. ไทแคค ให้้ความสำคััญต่่อการสืืบสวนสอบสวนต่่อกรณีีที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าเด็็กถููกล่่วงละเมิิดแล้้วหรืือเป็็นเป้้าหมายของการกรููมมิ่่�ง
61. การกระทำความผิิด ชนิิด 2 (ไอทีี 2) คืือการจำแนกประเภทที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของ NCMEC ซึ่่�งรวมถึึงการจำแนกประเภทข้้อมููลที่่�ละเอีียดขึ้้�นด้้วย การกระทำความผิิด ชนิิด 2 อาจรวมถึึง เคสที่่�ส่่งต่่อมายััง NCMEC
โดยระบบอััตโนมััติิด้้วยไฟล์์จากต่่างประเทศที่่�ไม่่ยืืนยััน (ไฟล์์ที่่� NCMEC ไม่่ได้้ตรวจดูู), การแบล็็คเมล์์ทางออนไลน์์, รููปภาพเด็็ก (ใส่่เสื้้�อผ้้า), ไม่่มีีข้้อมููลเพีียงพอ (การบัันทึึกโดยใช้้หุ่่�นจำลอง), ภาพวาดแอนิิเมชััน
หรืือภาพวาดเคลื่่�อนไหว หรืือภาพวาดเสมืือนจริิง, ภาพที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ ทั้้�งนี้้� การกระทำความผิิด ชนิิด 2 หมายถึึงการคุุกคามที่่�กำลัังจะเกิิดขึ้้�น และไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับระดัับความสำคััญ [ในการดำเนิินงาน]
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ตาราง 16 CyberTips เกี่่�ยวกัับกรณีีต้้องสงสััยว่่ามีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กในประเทศไทย ตามรููปแบบการกระทำความผิิด
ประเภทของการกระทำความผิิด
2560
2561
2562
สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก, รวมถึึงการครอบครอง การผลิิต และการเผยแพร่่
(การจำแนกประเภทของ NCMEC: สื่่�อลามกอนาจารเด็็ก (child pornography))62,63
ผู้้�เดิินทางเพื่่�อล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก (การจำแนกประเภทของ NCMEC:
การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อมีีเพศสััมพัันธ์์กัับเด็็ก (child sex tourism))64
การค้้าเด็็กเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเพศ
การลวนลามทางเพศต่่อเด็็ก
ข้้อความหรืือรููปภาพดิิจิิทััลบนอิินเทอร์์เน็็ตที่่�ทำให้้เข้้าใจผิิด
การล่่อลวงเด็็กทางออนไลน์์เพื่่�อละเมิิดทางเพศ
ส่่งสื่่�อลามกอนาจารที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ให้้เด็็ก
รวมทั้้�งหมดสำหรัับประเทศไทย
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ที่่�มา: ข้้อมููล CyberTips โดยได้้รัับความอนุุเคราะห์์จาก NCMEC

ในกรณีีแพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ดีีเอสไอดำเนิินการกัับกรณีีที่่�สงสััย
ว่่า เป็็นอาชญากรรมเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ผ่า่ นทางไลน์์และอิินสตาแกรม สำหรัับ
ประเทศไทยในช่่วงปีี พ.ศ. 2560-2562 มากกว่่าร้้อยละ 99 ของ CyberTips
มาจากผู้้�ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่่�งเป็็นแหล่่งข้้อมููลดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�ผู้้�
ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทั้้�งหมด 61 แห่่ง ได้้ส่่ง CyberTips อย่่าง
น้้อยหนึ่่�งรายงาน ที่่�สงสััยว่่าเกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์จากเด็็ก
ในประเทศไทยในช่่วงระยะเวลาของการรายงานที่่�ได้้กล่่าวแล้้วข้้างต้้น
ข้้อมููลนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงความหลากหลายของแพลตฟอร์์มที่่�ประชาชน
ทั่่�วไปและผู้้�แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ใช้้ในการสื่่�อสาร
ในปีี พ.ศ. 2562 เฟซบุ๊๊�กเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�พบในรายงาน CyberTips
มากที่่�สุดคืื
ุ อร้้อยละ 96 ทั้้�งนี้้� CyberTips เกี่่ย� วกัับประเทศไทยที่่�รายงาน
โดยเฟซบุ๊๊�ก เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 26 ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2560-2562 ซึ่่�ง
คล้้ายคลึึงกัับแนวโน้้มของประเทศไทยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ CyberTips
รวมทั้้�งสิ้้�นจากทั่่�วโลก แม้้ว่่ากููเกิ้้�ลใน CyberTips จะเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 -2562 แต่่เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2560 จาก
3,100 รายงาน เป็็น 7,280 รายงาน ในปีี พ.ศ. 2562 นอกจากนี้้� ในปีี พ.ศ.
2560 อิินสตาแกรม อยู่่�ใน CyberTips จำนวน 290 รายงาน ซึ่่�งกระโดด
เป็็น 2,059 รายงาน ในปีี พ.ศ. 2562 ขณะที่่� Imgur อยู่่�ใน CyberTips
จำนวน 457 รายงาน ในปีี พ.ศ. 2560 และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 938 รายงาน
ในปีี พ.ศ. 2562 และ CyberTips จากทวิิตเตอร์์มีีจำนวน 2,250
รายงานในปีี พ.ศ. 2560 และจำนวน 3,067 รายงานในปีี พ.ศ. 2562
แม้้ว่่าแอพส่่งข้้อความทัันทีี ที่่�เรีียกว่่า ไลน์์ (Line) จะถููกกล่่าวถึึงโดยผู้้�
บัังคัับใช้้กฎหมายระดัับประเทศ ว่่าเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ถููกนำไปใช้้เกี่่�ยวกัับ

การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทาง
ออนไลน์์ แต่่ไลน์์มิิได้้ถููกรวมเข้้าไว้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลอย่่างละเอีียด
นี้้� เนื่่�องจากไลน์์มิิได้้อยู่่�ในข้้อกำหนดที่่�ต้้องรายงานกรณีีต้้องสงสััยว่่า
มีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กต่่อ NCMEC นอกจากนี้้�
แพลตฟอร์์มที่่�ตั้้�งอยู่่�ในรััสเซีียที่่�เรีียกว่่า วีีเคก็็มิิได้้ถููกนำมารวมไว้้ในการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเช่่นเดีียวกััน อนึ่่�ง ข้้อมููลจากไทยฮอตไลน์์ บ่่งชี้้�ว่่าผู้้�ละเมิิด
ต่่อเด็็กในประเทศไทยที่่�มีีการกระทำที่่�ซัับซ้้อนและต่่อเนื่่�อง มัักแลก
เปลี่่ยนสื่
� อ่� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กภายในกลุ่่�มที่่�ตั้้ง� ขึ้้นม
� าโดยเฉพาะ
เช่่น กลุ่่�มที่่�ตั้้�งขึ้้�นในแพลตฟอร์์มวีีเคที่่�ถููกปิิดไปแล้้ว ในชื่่�อ “ดููให้้ตาแฉะ”
ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหาและเว็็บลิิงก์์เกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กเป็็นจำนวนมาก
เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า โฮสติ้้�งที่่�ให้้บริิการเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรููปภาพต่่างๆ
และแพลตฟอร์์มที่่�ให้้บริิการส่่งต่่อวีีดีีโอมัักจะมีีชื่่�ออยู่่�ใน CyberTips
สำหรัับประเทศไทย การที่่�หลายรายงานมีีชื่่�อแพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น
Motherless.com, 4chan (กระดานข่่าวอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำหรัับแชร์์
รููปภาพโดยไม่่ต้้องเปิิดเผยตััวตน), Hacker Factor (บริิษััททำวิิจััยเพื่่�อ
สืืบค้้นหลัักฐานทางดิิจิิทััล), and Tiversa (เว็็บมืืดและองค์์กรติิดตาม
ตรวจสอบการแชร์์ข้้อมููลและทรััพยากรทางดิิจิิทััล) เป็็นสิ่่�งยืืนยัันการมีี
ตััวตนของผู้้�กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย โดยผู้้�กระทำ
ความผิิดเป็็นบุุคคลที่่�มีีทัักษะความเชี่่�ยวชาญทางเทคโนโลยีีที่่�ล้้ำหน้้าสลัับ
ซัับซ้้อน นอกจากนี้้� การเกิิดขึ้้�นของแพลตฟอร์์มอื่่�นๆ ก็็เป็็นข้้อยืืนยััน
ดัังกล่่าวด้้วยเช่่นกััน เช่่น การเกิิดขึ้้�นของ Discord (อยู่่�ใน CyberTips
157 รายงาน ในปีี พ.ศ. 2562) และ Twitch ซึ่่�งทั้้�งสองแพลตฟอร์์มถููก
ใช้้เพื่่�อส่่งเสริิมการแชทในเกมออนไลน์์และการถ่่ายทอดสด

62. คำศััพท์์ที่่�ใช้้ในคอลััมน์์นี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการจำแนกประเภทโดยศููนย์์ข้้อมููลเด็็กหายและเด็็กถููกแสวงหาประโยชน์์แห่่งชาติิ (NCMEC) สหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งเป็็นแนวทางเดีียวกัับกฎหมายของสหรััฐอเมริิกา
Disrupting Harm รณรงค์์การใช้้การใช้้คำศััพท์์ สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ซึ่่�งเป็็นแนวทางเดีียวกัับข้้อแนะนำลัักเซมเบิิร์์ก
63. CyberTips ภายใต้้หมวดหมู่่�นี้้�อาจหมายถึึงสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กมากกว่่าไฟล์์เดีียว ตััวอย่่างเช่่น บางรายงานจากผู้้�ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อาจรวมมากกว่่าหนึ่่�งไฟล์์ในรายงาน ซึ่่�งตรงข้้ามกัับ
หนึ่่�งรููปภาพต่่อหนึ่่�งรายงาน อัันส่่งผลให้้มีีรายงานหลายฉบัับต่่อผู้้�ต้้องสงสััยหนึ่่�งคน
64. คำศััพท์์ที่่�ใช้้ในคอลััมน์์นี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการจำแนกประเภทโดยศููนย์์ข้้อมููลเด็็กหายและเด็็กถููกแสวงหาประโยชน์์แห่่งชาติิ (NCMEC) สหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งเป็็นแนวทางเดีียวกัับกฎหมายของสหรััฐอเมริิกา
Disrupting Harm รณรงค์์การใช้้การใช้้คำศััพท์์ สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ซึ่่�งเป็็นแนวทางเดีียวกัับข้้อแนะนำลัักเซมเบิิร์์ก
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2.1 การบัังคัับใช้้กฎหมาย

ตาราง 17 CyberTips เกี่่�ยวกัับกรณีีต้้องสงสััยว่่ามีีการแสวงหาประโยชน์์จากเด็็กในประเทศไทย จากผู้้�ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ยี่่สิ� บิ หน่่วยงานแรก
ผู้้�ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่่�จััดส่่งรายงาน

2560

2561

2562

% รวมของปีี 2562

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

Facebook

ที่่�มา: ข้้อมููลจาก CyberTips ด้้วยความอนุุเคราะห์์จาก NCMEC เรีียงลำดัับข้้อมููลโดยการนัับรายงานของปีี พ.ศ. 2560 โดยไม่่แสดงผลที่่�เป็็นศููนย์์
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การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และการเล่่นเกมออนไลน์์

ผลการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting Harm บ่่งบอกอย่่าง
ชััดเจนว่่าเกมออนไลน์์คืือช่่องทางที่่�เด็็กในประเทศไทยสามารถตก
เป็็นเป้้าหมายของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ได้้:

จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน ร้้อยละ 81 ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตระบุุว่า่ พวกเขาใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตสำหรัับการเล่่นเกมออนไลน์์
ทุุกสััปดาห์์ โดยเกมออนไลน์์เป็็นกิิจกรรมยอดนิิยมในหมู่่�เด็็กชายและ • เด็็ก 66 คน ระบุุว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาพวกเขาได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือ
ของขวััญในการพบกัับบุุคคลโดยซึ่่�งหน้้าเพื่่�อร่่วมกิิจกรรมทางเพศ
เด็็กเล็็ก ทั้้�งนี้้� ความนิิยมในการเล่่นเกมออนไลน์์ในเด็็กและเยาวชนใน
และ 41 คน ระบุุว่่าสิ่่�งนี้้�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาผ่่านทางเกมออนไลน์์
ประเทศไทยได้้มีีการบัันทึึกไว้้ในการวิิจััยเชิิงปริิมาณในการศึึกษาก่่อน
หน้้านี้้� ซึ่่�งรวมถึึงการทำวิิจััยในปีี พ.ศ. 2562 กัับเด็็กวััยรุ่่�นจำนวน • เด็็ก 101 คน ได้้รัับการชัักชวนที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ให้้คุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
ทางเพศ ในขณะที่่�เด็็ก 37 คน ระบุุว่่าครั้้�งล่่าสุุดที่่�ได้้รัับการติิดต่่อ
3,056 คน ที่่�ศึึกษาอยู่่�ในระดัับชั้้�นมััธยมปีีที่่� 1-6 ผลการศึึกษาพบว่่า
65
ในลัักษณะดัังกล่่าว เป็็นการติิดต่่อผ่่านทางเกมออนไลน์์
ร้้อยละ 65 เล่่นเกมออนไลน์์เกืือบทุุกวััน ประมาณ 3-5 ชั่่�วโมงต่่อวััน
ทั้้�งนี้้� แพลตฟอร์์มเกมเป็็นทั้้�งแหล่่งความบัันเทิิง แหล่่งการเรีียนรู้้� • เด็็ก 68 คน ที่่�รููปภาพทางเพศถููกส่่งต่่อโดยที่่�พวกเขาไม่่ได้้อนุุญาต
และ 43 คน ระบุุว่า่ เป็็นสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� เร็็วๆ นี้้� ผ่่านทางเกมออนไลน์์
และการปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมสำหรัับหลายๆ คน รวมถึึงเด็็กด้้วย
เช่่นเดีียวกัับแพลตฟอร์์มอื่่�นๆ ที่่�เด็็กใช้้เวลามาก ซึ่่�งผู้้�กระทำความผิิด • เด็็ก 167 คน ระบุุว่่าพวกเขาถููกคุุกคามทางเพศด้้วยวาจา และ
ร้้อยละ 24 ระบุุว่่าสิ่่�งนี้้�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเร็็วๆ นี้้� ผ่่านทางเกมออนไลน์์
สามารถใช้้เกมเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการทำร้้ายเด็็กด้้วย เพื่่�อให้้เห็็น
ภาพชััดเจนขึ้้�น อััยการจากสำนัักงานอััยการสููงสุุดได้้ให้้รายละเอีียด
สิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้นนี้
� เ้� ป็็นความท้้าทายเนื่่อ� งจากผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กจำนวน
เกี่่�ยวกัับกระบวนการกรููมมิ่่�งโดยผ่่านทางเกมว่่า “ผู้้�กระทำความผิิด
มากไม่่คุ้้�นเคยกัับเกมออนไลน์์ ในขณะที่่�ร้้อยละ 94 ของผู้้�ปกครอง
ต่่อเด็็กจะชัักชวนเด็็กให้้เล่่นเกม และขอให้้เด็็กถอดเสื้้อ� ผ้้าออกหลัังจาก และผู้้�ดููแลเด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนใช้้อิินเทอร์์เน็็ต แต่่
เล่่นเกมแล้้ว หรืืออาจกำหนดเงื่่�อนไขว่่าหากเด็็กถอดเสื้้�อผ้้าออก ก็็จะ มีีเพีียงร้้อยละ 23 เท่่านั้้�นที่่�เล่่นเกมออนไลน์์ประจำทุุกสััปดาห์์ ดัังนั้้�น
ได้้รัับรางวััลเช่่นเหรีียญทองหรืือเหรีียญเงิิน” (RA1-TH-04-A)
จึึงมีีความจำเป็็นที่่�ต้้องอธิิบายต่่อผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กว่่า แม้้ว่่า
เกมออนไลน์์มีีบทบาทเชิิงบวกต่่อชีีวิิตประจำวัันของเด็็ก แต่่ก็็เช่่นเดีียว
กัับสื่่�อต่่างๆ ที่่�เด็็กมีีปฏิิสััมพัันธ์์ด้้วย ผู้้�กระทำความผิิดสามารถนำเกม
ไปใช้้ในทางที่่�ไม่่ดีีเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ทางเพศหรืือล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กได้้ ดัังนั้้�น แทนที่่�จะป้้องกัันเด็็กจากการเล่่นเกมออนไลน์์
ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กอาจจะให้้ความสนใจเกี่่�ยวกัับชนิิดของเกมที่่�
เด็็กเล่่นบ่่อยๆ มากขึ้้�น และถามคำถามเกี่่�ยวกัับแพลตฟอร์์มที่่�พวก
เขาใช้้ ใครบ้้างที่่�ร่่วมเล่่นกัับพวกเขา และสอนเด็็กเกี่่�ยวกัับความเป็็น
ไปได้้ที่่�จะเผชิิญกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศขณะเล่่นเกม และวิิธีีที่่�จะลดความเสี่่�ยงจากการถููกทำร้้าย
ดัังกล่่าว

65. กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (2563) รายงานสถานการณ์์ของเด็็กและเยาวชนสำหรัับปีีงบประมาณ 2563
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มีีรายงานหลายฉบัับจาก skout.com (รวม 137 รายงาน), Tagged.
com (รวม 133 รายงาน) และ Tinder, รวมถึึง Initech/Growlr ก็็
ปรากฏอยู่่�ในรายงานด้้วย รายงานเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงกรณีีต้้องสงสััย
เกี่่�ยวกัับการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กผ่่านทางเว็็บหาคู่่�
นอกจากนี้้� รายงานที่่�ได้้รัับจาก Chaturbate ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญในการให้้บริิการถ่่ายทอดสดกิิจกรรมทางเพศของผู้้�ใหญ่่
พบว่่าบ่่อยครั้้�งมีีการจ่่ายเงิินทำโดยใช้้สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (token) อัันก่่อให้้
เกิิดความเป็็นไปได้้มากที่่�อาจมีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ อัันมีีองค์์ประกอบเชิิงพาณิิชย์์
เกิิดขึ้้�น (ดูู การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ กัับองค์์ประกอบเชิิงพาณิิชย์์)

2.1.3 การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�บัันทึึกไว้้ในคดีีของดีีเอสไอ และไทแคคนั้้�น แสดง
ให้้เห็็นถึึงความยากลำบากในการจำแนกคดีีแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออฟไลน์์และทางออนไลน์์ โดย
เฉพาะประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�การเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กและห่่วงโซ่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในลัักษณะออฟไลน์์จะเชื่่อ� มโยงกััน (ดูู แผน
ภาพเวนน์์ ที่่�รูปู ภาพ 20) โดยมีีตลาดต่่างประเทศสำหรัับทั้้�งสองกรณีี

ตาราง 18: ดีีเอสไอกัับคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก จำแนกตามรููปแบบการกระทำความผิิด
กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ (ดีีเอสไอ)

2560

2561

2562

รวม

กระทำความผิิดทางเพศทางออฟไลน์์โดยการติิดต่่อกัับเด็็กหญิิง

1

0

0

1

กระทำความผิิดทางเพศทางออฟไลน์์โดยการติิดต่่อกัับเด็็กชาย

5

4

11

20

ถ่่ายทอดสดการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
(live streaming of CSEA) / การล่่วงละเมิิดต่่อเด็็กทางไกล (live distant
child abuse)

2

2

0

4

การเปิิดเผยเนื้้�อหาอนาจาร/เกี่่�ยวกัับทางเพศโดยไม่่ผ่่านการควบคุุม

4

4

5

13

การผลิิตและเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก

1

0

0

1

การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�ออำนวยความสะดวกแก่่ผู้้�เดิินทางเพื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็ก

0

0

1

1

การกระทำความผิิดทางเพศทางออนไลน์์โดยการกลั่่�นแกล้้งจากเพื่่�อนหรืือจากเด็็ก

0

0

1

1

รวม

14

10

18

ที่่�มา: ได้้รัับความอนุุเคราะห์์ข้้อมููลจากดีีเอสไอ

ตาราง 19 ไทแคคกัับคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็ก จำแนกตามรููปแบบของการกระทำความ
ผิิด
ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
อิินเทอร์์เน็็ต ประเทศไทย (ไทแคค)

จำนวนกรณีี
(มิิถุุนายน 2558 – ตุุลาคม 2563)66

การค้้ามนุุษย์์

89

การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก

75

การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
(‘สื่่�อลามกเด็็ก’)

152

รวม

302

ที่่�มา: ได้้รัับความอนุุเคราะห์์ข้้อมููลจากไทแคค

66. ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากไทแคคนี้้� เป็็นจำนวนรวมของเคสระหว่่างเดืือนมิิถุุนายน 2558 ถึึงเดืือนตุุลาคม 2563 ซึ่่�งจำนวนของเคสไม่่ได้้แยกเป็็นข้้อมููลแต่่ละปีี ซึ่่�งทำให้้ไม่่สามารถนำข้้อมููลนี้้�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ของ
Disrupting Harm ซึ่่�งกำหนดช่่วงระยะเวลาของการรายงานเคสดัังได้้อธิิบายไว้้ในหััวข้้อระเบีียบวิิธีีการวิิจััย (เช่่น ช่่วงระยะเวลา ปีี 2560 – 2562)
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แม้้ว่า่ มีีจำนวนกรณีีน้้อยและรููปแบบของการกระทำความผิิดสะท้้อนให้้เห็็น
ทางเพศต่่อเด็็ก ซึ่่�งผู้้�กระทำผิิดทั้้�ง 8 คนนี้้�อยู่่�
ถึึงความแตกต่่างในการให้้ความสำคััญด้้านการดำเนิินงานในระดัับองค์์กรของ • การปฏิิบััติิการในคดีีเดิิมดำเนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี พ.ศ. 2560 เจ้้า
สองหน่่วยงาน อย่่างไรก็็ตามข้้อมููลทางคดีีดัังกล่่าวก็็เป็็นตัวั บ่่งชี้้ว่� า่ ปััจเจกบุุคคล
หน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายได้้ระบุุตััวผู้้�กระทำความผิิดที่่�เป็็นคนไทย
หลายคนในประเทศไทยมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
9 คนและเป็็นคนอเมริิกััน 4 คน โดยกลุ่่�มคนเหล่่านี้้�ถููกสอบสวนการ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ผ่า่ นทางกิิจกรรมที่่�หลากหลาย
กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์ 4 กรณีี เกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิด
และสิ่่ง� นี้้หม
� ายถึึงความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างการกระทำความผิิดทางออนไลน์์และ
เด็็ก 2 กรณีี และเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ทางออฟไลน์์ที่่มีี� การเปลี่่ยน
� แปลงพััฒนาไปอย่่างไม่่หยุดนิ่่
ุ ง� ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลจาก
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก 6 กรณีี และสามารถช่่วยเหลืือและคุ้้�มครอง
ไทแคคได้้นำเสนอไว้้ในรููปภาพ 20 ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นถึงึ การคาบเกี่่ย� วนี้้�
ผู้้�เสีียหายจำนวน 10 คน
• การปฏิิบััติิการ 23 วััน พ.ศ. 2561 เป็็นการดำเนิินงานร่่วมกัันระหว่่าง
สถานที่่�
ไทแคค กองปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
การทำงานต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
ตำรวจท่่องเที่่�ยว และหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่�นๆ ทำการสืืบสวน
เพศต่่อเด็็กของดีีเอสไอเน้้นพื้้นที่่
� พั� ทั ยาและกรุุงเทพฯ ในขณะที่่�การทำงาน
สอบสวนกรณีีการค้้ามนุุษย์์ 3 กรณีี กรณีีการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
ของไทแคคครอบคลุุมการสืืบสวนสอบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
เด็็ก 3 กรณีี และ การกระทำ ความผิิดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้� ระหว่่าง
เพศต่่อเด็็ก 11 กรณีี เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายได้้ระบุุตััวผู้้�ต้้อง
เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2558 ถึึงเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 256367 มีีกรณีีเกี่่�ยวกัับ
สงสััยจำนวน 17 คน ซึ่่�งในจำนวนนี้้� 15 คนเป็็นชาย และในจำนวนนี้้�
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กใน
14 คน อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย ส่่วนอีีก 3 คนอาศััยอยู่่�ในประเทศ
จัังหวััดนครราชสีีมา (43 กรณีี), กรุุงเทพฯ (42 กรณีี), ชลบุุรีี (38 กรณีี),
เยอรมนีี รััสเซีีย และสวิิสเซอร์์แลนด์์ ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�เสีียหายจำนวน 8 คน
เชีียงใหม่่ (31 กรณีี) และพะเยา (13 กรณีี)
โดย 7 คนเป็็นหญิิง และในจำนวนนี้้�ยัังเป็็นเด็็ก 6 คน
ปฏิิบััติิการของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายเมื่่�อไม่่นานมานี้้� แสดงให้้เห็็นถึึงความ • การปฏิิบััติิการเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กในเดืือนเมษายนถึึงเดืือนมิิถุุนายน
เชื่่�อมโยงระหว่่างการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
พ.ศ. 2563 โดยเป็็นการสืืบสวนสอบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
เพศต่่อเด็็กออฟไลน์์และออนไลน์์ ซึ่่�งได้้คััดเลืือกมาดัังต่่อไปนี้้�
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กจำนวน 53 กรณีี ในจำนวน
• ปฏิิบััติิการทั่่�วประเทศ 11 กรณีี เป็็นการดำเนิินงานร่่วมกัันระหว่่าง
นี้้� 30 กรณีี เป็็น การกระทำ ความผิิดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
ไทแคคและสำนัักงานสอบสวนกลางแห่่งสหรััฐอเมริิกา มีีช่่วงระยะเวลา
เพศต่่อเด็็ก, 13 กรณีี เกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก และ
ปฏิิบััติิการ 12 วััน ในปีี พ.ศ. 2559 โดยเป็็นการสืืบสวนสอบสวนชาย
เกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์เก้้ากรณีี ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างการสืืบสวนสอบสวน
ไทย 2 คนซึ่่�งเป็็นผู้้�กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ยึึดไฟล์์เกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กได้้
เด็็กหญิิงและเด็็กชาย ในขณะเดีียวกัันชายผู้้�กระทำความผิิด 8 คนก็็
จำนวน 150,000 ไฟล์์ และจัับกุุมผู้้�กระทำความผิิด 47 คน และช่่วย
กำลัังถููกสืืบสวนสอบสวนความผิิดที่่ส� หรััฐอเมริิกา ออสเตรเลีีย นอร์์เวย์์
เหลืือผู้้�เสีียหายได้้ 40 คน
สวิิสเซอร์์แลนด์์ และสหราชอาณาจัักร เกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิด
การคามนุษย

การคามนุษย
รวม = 89

50

รููปภาพ 20 รููปแบบกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ซึ่่�งสืืบสวนสอบสวนโดยไทแคค
(ระหว่่างปีี 2558 – 2562)

21

14
4

การละเมิดทางเพศ
ตอเด็ก

38

การละเมิดทางเพศ
ตอเด็ก รวม = 75

12

สื่อการละเมิดทางเพศ
ตอเด็ก

122

สื่อการละเมิดทางเพศ
ตอเด็ก
รวม = 152

ที่่�มา: ไทแคค
67. ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากไทแคคนี้้� เป็็นจำนวนรวมของเคสระหว่่างเดืือนมิิถุุนายน 2558 ถึึงเดืือนตุุลาคม 2563 The data provided by TICAC refers to total number of cases between June 2015 and
October 2020 ซึ่่�งจำนวนของเคสไม่่ได้้แยกเป็็นข้้อมููลแต่่ละปีี ซึ่่�งทำให้้ไม่่สามารถนำข้้อมููลนี้้�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ของ Disrupting Harm ซึ่่�งกำหนดช่่วงระยะเวลาของการรายงานเคสดัังได้้อธิิบายไว้้ในหััวข้้อ
ระเบีียบวิิธีีการวิิจััย (เช่่น ช่่วงระยะเวลา ปีี 2560 – 2562)
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2.1 การบัังคัับใช้้กฎหมาย

ความต่่อเนื่่�องและเชื่่�อมโยงของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และออฟไลน์์
ข้้อมููลจาก Disrupting Harm แสดงให้้เห็็นว่่าการแบ่่งประเภทการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กใน
ลัักษณะ ‘ออนไลน์์’ และ ‘ออฟไลน์์’ เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่เป็็นประโยชน์์
เนื่่�องจากไม่่ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเป็็นจริิงของความรุุนแรงทาง
เพศที่่�เด็็กประสบ เด็็กสามารถถููกล่่วงละเมิิดและถููกแสวงหาประโยชน์์
ได้้ในขณะที่่�ใช้้เวลาอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมดิิจิิทััล ซึ่่�งผู้้�กระทำความผิิด
สามารถใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็นเครื่่�องมืือในการกระทำความรุุนแรง
ต่่อเด็็กได้้เช่่นกััน เช่่น การใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์หรืือระบบส่่งข้้อความ
ในทัันทีีเพื่่�อล่่อหลอกเด็็กให้้เชื่่�อหรืือเพื่่�อบัังคัับเด็็กให้้พบกัับผู้้�กระทำ
ความผิิดโดยซึ่่�งหน้้า อัันนำไปสู่่�การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง ‘ออฟไลน์์’

กรณีีศึึกษา – การผลิิตและการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็ก
ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2561 ดีีเอสไอได้้รัับแจ้้งว่่าเด็็กชาย
สองคนติิดตามย่่าของพวกเขาไปยัังที่่�ทำงานของเธอซึ่่�งเป็็นบ้้าน
ของชายไทยคนหนึ่่�ง ขณะนั้้�นเจ้้าของบ้้านอยู่่�ที่่�ต่่างประเทศแต่่
แฟนหนุุ่�มของเขาอาศััยอยู่่�ในบ้้าน แฟนหนุุ่�มได้้ถ่่ายรููปและ
บัันทึึกวีีดีีโอผู้้�เสีียหายในขณะอาบน้้ำและไม่่ได้้สวมเสื้้�อผ้้า ทั้้�งนี้้�
วีีดีีโอเกมถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือหลอกล่่อให้้ผู้้�เสีียหายยิินยอมให้้
ถ่่ายรููปและวีีดีีโอดัังกล่่าว ซึ่่�งต่่อมาภาพและวีีดีีโอได้้ถููกแชร์์ทาง
ออนไลน์์ผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์แพลตฟอร์์มที่่�เรีียกว่่าไลน์์
(Line) ทั้้�งนี้้� จุุดเริ่่�มต้้นของปฏิิบััติิการสืืบสวนสอบสวนการ
กระทำผิิดดัังกล่่าวเกิิดจากการกระซิิบบอกของตำรวจสหพัันธ์์
ออสเตรเลีียซึ่่�งกรณีีนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิการแบล็็คริิสท์์
(Operation Blackwrist)68 โดยองค์์การตำรวจสากลเกี่่ย� วข้้องใน
การรวบรวม ข้้อมููลข่่าวกรองและสนัับสนุุนประเทศสมาชิิกใน
การระบุุตััวผู้้�เสีียหาย ทั้้�งนี้้� ผู้้�เสีียหายได้้รัับการคุ้้�มครองและ
ดููแลจากเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้คำปรึึกษา (counsellor) ของกระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และผู้้�กระทำผิิด
ถููกตััดสิินลงโทษจำคุุกเป็็นเวลา 21 ปีี

Disrupting Harm นำเสนอข้้อมููลซึ่่ง� เป็็นผลจากการศึึกษาค้้นคว้า้ ดัังนี้้:�
1. การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศเกิิดขึ้้�น
ได้้ในสิ่่�งแวดล้้อมออนไลน์์
2. การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศเกิิดขึ้้�น
ได้้ในสิ่่�งแวดล้้อมออฟไลน์์ โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็นเครื่่�องมืือ
กระทำการดัังกล่่าว
3. การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศเกิิดขึ้้�น
ทางออฟไลน์์ และย้้ายไปสู่่�การการกระทำดัังกล่่าวทางออนไลน์์
โดยการส่่งต่่อภาพหรืือวิิดีีโอการล่่วงละเมิิด ดัังที่่�แสดงให้้เห็็นใน
กรณีีศึึกษาข้้างล่่างนี้้�
จากการสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�รััฐจำนวน 16 คน แสดงให้้เห็็นถึึงความ
เข้้าใจที่่�มากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อมโยงของอาชญากรรมการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง ‘ออฟไลน์์’
และอาชญากรรมเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์: “ปััจจุุบัันนี้้� รููปแบบของการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเปลี่่ย� นแปลง
ไปจากอดีีตที่่ผ่� า่ นมา ปััจจุบัุ นั การแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิด
สามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ทางสื่่อ� ออนไลน์์ ซึ่่ง� ไม่่ใช่่การแสวงหาประโยชน์์ทางกาย
โดยตรงเหมืือนเช่่นที่่เ� กิิดขึ้้น� ในอดีีต” (RA1-TH-05-A). แต่่ระบบของรััฐ
กระบวนการยุุติิธรรม และของภาคประชาสัังคม ยัังคงมิิได้้ปรัับตััวให้้
ทัันต่อ่ สถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในปััจจุุบันั ดัังนั้้�นการรู้้�เท่่าทัันพัฒ
ั นาการที่่�
เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลาของดิิจิิทััลที่่�ถููกนำไปใช้้ประโยชน์์ในการล่่วง
ละเมิิดต่่อเด็็กจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�สำคััญ: “ผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�อายุุประมาณ 30-40
ปีี ควรมีีความเข้้าใจและรู้้เ� ท่่าทัันความคิิดและมุุมมองของเด็็ก เจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่เหล่่านี้้�ต้้องคิิดได้้ว่่าจะเกิิดอะไรขึ้้�นในอนาคต” ผู้้�แทน
กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนกล่่าว (RA1-TH-01-A-F)
นอกจากนี้้� ยัังคงขาดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบของหน่่วย
งานต่่างๆ ในการแก้้ไขปััญหากรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ดัังที่่�ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านหนึ่่�ง
เน้้นว่า่ มีีความจำเป็็นในการออกกฎหมายที่่�ชัดั เจนเกี่่ย� วกัับอาชญากรรม
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์โดยเฉพาะ เนื่่�องจากจะช่่วยให้้ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายทำงานได้้
ง่่ายขึ้้�นและช่่วยให้้เด็็กได้้รัับความยุุติิธรรมผ่่านกระบวนการทางศาล:
“ถ้้ามีีแนวปฏิิบััติิพิิเศษทางกฎหมาย และมีีหน่่วยงานเฉพาะของศาล
ดำเนิินงานกรณีีการล่่วงละเมิิดต่่อเด็็กทางออนไลน์์โดยเฉพาะ เช่่นเดีียว
กัับกรณีีการค้้ามนุุษย์์ กระบวนการทางศาลจะดำเนิินไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพโดยใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่ามากขึ้้�น” (RA4-TH-02-A)

68. องค์์การตำรวจสากล (2562) เด็็ก 50 คน ได้้รัับการช่่วยเหลืือ, ผู้้�กระทำความผิิดทางเพศ 9 คน ถููกจัับกุุม ในการปฏิิบััติิการระดัับสากล
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ตาราง 21: CyberTips ของ NCMEC ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับกรณีีที่่�สงสััยว่่ามีีการแสวงหาประโยชน์์จากเด็็กในประเทศไทย
ตามที่่�อยู่่�ไอพีีที่่�ใช้้อััปโหลดข้้อมููลในแต่่ละปีี69
1

% ความ
% ความ
เปลี่่�ยนแปลง
เปลี่่�ยนแปลง
จาก ปีี 2560 ถึึง จาก ปีี 2561 ถึึง
ปีี 2562
ปีี 2562

2560

2561

2562

ที่่�อยู่่�ไอพีีในประเทศไทยที่่�ใช้้อััปโหลดข้้อมููล

229,372

260,867

258,614

13%

-1%

รวมรายงานที่่�เกี่่�ยวกัับประเทศไทย

279,067

360,507

355,398

27%

-1%

1.22

1.38

1.37

13%

-1%

[จำนวน] รายงานต่่อที่่�อยู่่�ไอพีีแต่่ละที่่�อยู่่�
ที่่�มา: ข้้อมููล CyberTips ได้้รัับด้้วยความอนุุเคราะห์์จาก NCMEC

จุุดศููนย์์รวมสำหรัับการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
เครื่่�องมืือในการเข้้าถึึงเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตแต่่ละตััวจะมีีที่่�อยู่่�ที่่�ถููกตั้้�งขึ้้�น
ตามเกณฑ์์วิิธีีอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งสามารถบอกได้้ว่่าเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์นี้้�ตั้้�ง
อยู่่�ที่่ไ� หน ณ เวลาใด เรีียกอีีกอย่่างว่่า อิินเทอร์์เน็็ตโพรโทคอล แอดเดรสส์์
[หรืือ ที่่�อยู่่�ไอพีี] ซึ่่�งทำให้้สามารถวิิเคราะห์์หมายเลขที่่�อยู่่�ไอพีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกรณีีที่่�สงสััยว่่ามีีการแสวงหาประโยชน์์จากเด็็กตามข้้อมููลที่่�ปรากฏใน
CyberTips ของ NCMEC สำหรัับประเทศไทย
รายงาน [CyberTips] หลายฉบัับระบุุที่่�อยู่่�ไอพีีเดีียวกัันสามารถเป็็น
ตััวบ่่งชี้้�ได้้ว่่าผู้้�ต้้องสงสััย (หรืืออย่่างน้้อยเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเข้้าถึึง
อิินเทอร์์เน็็ต) กำลัังกระทำความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศ ต่่อเด็็กหลายรููปแบบ ในขณะที่่�ออนไลน์์ในครั้้�งเดีียวกััน
ซึ่่�งอาจบ่่งบอกถึึงรููปแบบการกระทำความผิิดอย่่างเปิิดเผย เนื่่�องจากเป็็น
ไปได้้น้้อยมากที่่�การกระทำดัังกล่่าวจะเกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากขาดความรู้้�ที่่�
เกี่่ย� วข้้อง เช่่นเดีียวกััน การที่่�ค่า่ เฉลี่่ยข
� องที่่�อยู่่�ไอพีีแต่่ละที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
ซึ่่ง� ปรากฏใน CyberTips มีีจำนวนน้้อยอย่่างสม่่ำเสมอนั้้�น (ดููรูปู ภาพ 21)
อาจแสดงให้้เห็็น ถึึงแนวโน้้มการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ในการออนไลน์์บนแพลตฟอร์์มที่่�เป็็นที่่�นิิยมระดัับ
โลกแต่่ละครั้้�งนั้้�นอยู่่�ในระดัับต่่ำ
ข้้อมููลการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�เผยแพร่่บนเครืือข่่ายแบบเพีียทููเพีีย
(peer-to-peer) ซึ่่�งเป็็นระบบเครืือข่่ายการแชร์์ไฟล์์ที่่�ก้้าวหน้้ามากนั้้�น
แสดงให้้เห็็นถึึงสถานการณ์์ที่่�ค่่อนข้้างแตกต่่างจากที่่�กล่่าวข้้างต้้น ข้้อมููล
จากระบบการคุ้้�มครองเด็็กขององค์์กรเครืือข่่ายการช่่วยเหลืือเด็็ก พบว่่า
ระหว่่างวัันที่่� 9 มิิถุุนายน พ.ศ. 2562 ถึึงวัันที่่� 8 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ที่่�
อยู่่�ไอพีีสััญชาติิไทยจำนวน 3,049 รายการ เกี่่�ยวข้้องกัับการเผยแพร่่หรืือ
ดาวน์์โหลดสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจาก
ระบบการคุ้้�มครองเด็็กดัังกล่่าวไม่่สามารถติิดตามตรวจสอบเครืือข่่าย
การแชร์์ไฟล์์ทั้้�งหมด ดัังนั้้�นจึึงไม่่ควรใช้้ข้้อมููลนี้้�เป็็นตััวแทนการกระทำ
ความผิิดทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�เกิิดขึ้้�นบน
แพลตฟอร์์มเหล่่านั้้�น อนึ่่�ง ข้้อมููลจากการศึึกษาของ Disrupting Harm
ซึ่่�งเป็็นตััวแทนสำหรัับประเทศไทยและประเทศอื่่�นๆ ในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้สามารถนำมาใช้้เปรีียบเทีียบได้้ (ดููรููปภาพ 22)

ตาราง 22: การเผยแพร่่และดาวน์์โหลดสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่� Disrupting
Harm ดำเนิินงาน ซึ่่�งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเครืือข่่ายการแชร์์ไฟล์์แบบ
เพีียทููเพีีย (peer-to-peer) รวบรวมโดยองค์์กรเครืือข่่ายการ
ช่่วยเหลืือเด็็ก
ที่่�อยู่่�ไอพีี
(IP
Addresses)

ข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่่�โปรแกรม
สร้้างขึ้้�นสำหรัับระบุุ
ถึึงสิ่่�งต่่างๆ ของข้้อมููลได้้หมด
โดยไม่่มีีการระบุุซ้้ำ
(Globally Unique
Identifiers (GUIDs))

ประเทศกััมพููชา

1,319

95

ประเทศอิินโดนีีเซีีย

1,124

202

ประเทศมาเลเซีีย

2,754

558

ประเทศฟิิลิิปปิินส์์

1,971

1,446

ประเทศไทย

3,049

609

ประเทศเวีียดนาม

925
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ที่่�มา: องค์์กรเครืือข่่ายการช่่วยเหลืือเด็็ก (Child Rescue Coalition) ให้้ความอนุุเคราะห์์ข้้อมููล
ระหว่่างวัันที่่� 9 มิิถุุนายน พ.ศ. 2562 - 8 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563

เห็็นได้้ว่่าเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการส่่งต่่อสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางเครืือข่่ายการแชร์์ไฟล์์แบบเพีียทููเพีียในประเทศไทยมีีมากกว่่า
ประเทศอื่่�นๆ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่� Disrupting Harm ดำเนิิน
งานการเผยแพร่่ทางเครืือข่่ายแบบเพีียทููเพีียเป็็นการกระทำที่่�มีีความ
ก้้าวหน้้ามาก เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการเผยแพร่่ทางแพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์หลัักๆ ทั้้�งนี้้�ผู้้�ใช้้จำเป็็นต้้องดาวน์์โหลดซอฟต์์แวร์์เฉพาะ และ
ต้้องกระตืือรืือร้้นในการอััปโหลดและค้้นหาสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็ก ซึ่่�งการค้้นหาส่่วนใหญ่่จะค้้นหาจากชื่่�อไฟล์์ที่่�แชร์์ในเครืือข่่าย
ผู้้�ละเมิิดต่่อเด็็ก

69. ข้้อสัังเกต: อาจมีีการนัับที่่�อยู่่�ไอพีีเดีียวกัันมากกว่่าหนึ่่�งปีี และรายงานชิ้้�นหนึ่่�งอาจระบุุที่่�อยู่่�ไอพีีมากกว่่าที่่�อยู่่�ไอพีีเดีียว มาตรการทางเทคนิิคผู้้�ให้้บริิการอิินเตอร์์เน็็ตใช้้นั้้�น รวมถึึงการกำหนดที่่�อยู่่�ไอพีีที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง และการส่่งต่่อที่่�อยู่่�ไอพีีรุ่่�นที่่� 4 ไปยัังเครื่่�องมืือจำนวนมหาศาลที่่�ใช้้ในการเข้้าถึึงอิินเตอร์์เน็็ตสามารถก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อหมายเลขที่่�อยู่่�ไอพีีที่่�ใช้้ในการเข้้าถึึงข้้อมููล
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2.1 การบัังคัับใช้้กฎหมาย

ในขณะเดีียวกัันการตรวจค้้นที่่�อยู่่�ไอพีีมากมายที่่�ติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์สำหรัับ
การแชร์์ไฟล์์ในแต่่ละครั้้�งทำได้้โดยใช้้ระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่่�โปรแกรม
สร้้างขึ้้�นสำหรัับระบุุถึึงสิ่่�งต่่างๆ ของข้้อมููลได้้หมดโดยไม่่มีีการระบุุซ้้ำ
เรีียกว่่า Globally Unique Identifiers ซึ่่ง� แสดงผลเป็็นตัวั เลขในรููปภาพ
ข้้างบนนี้้� บ่่งชี้้ว่� า่ โดยเฉลี่่ย� แล้้วผู้้�กระทำความผิิดในประเทศไทยที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กโดยเข้้าออนไลน์์หลาย
ครั้้�งในช่่วงระยะเวลาที่่�เก็็บข้้อมููลตััวอย่่าง ซึ่่ง� ข้้อสัังเกตนี้้บ่� ง่ ชี้้ว่� า่ การแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์คงอยู่่�
และเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องโดยบุุคคลหลายคนที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์อัันมีีองค์์ประกอบเชิิงพาณิิชย์์
สองปีีของปฏิิบััติิการระดัับสากลแบล็็คริิสท์์ (Operation Blackwrist)70
แสดงให้้เห็็นว่่าสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กได้้ถููกจำหน่่ายในรููปแบบ
รายย่่อยในประเทศไทย ผ่่านทางเว็็บไซต์์ที่่�ต้้องสมััครเข้้าเป็็นสมาชิิกและ
ทางตลาดเว็็บมืืด ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายรายงานว่่ามีีการใช้้บริิการกระเป๋๋า
เงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทรููมัันนี่่� (TrueMoney) เป็็นเครื่่�องมืือในการจ่่ายเงิิน
เพื่่�อเข้้าถึึงการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ มีีข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�องค์์การตำรวจสากลได้้รัับซึ่่�งระบุุว่่า
ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในหลายๆ ประเทศที่่�รัับชำระเงิินผ่่านการโอนเงิิน
ซึ่่�งต้้องสงสััยว่่าจะมีีความเชื่่�อมโยงกัับการแสวงหาประโยชน์์จากเด็็กใน
ช่่วงการรายงานการศึึกษาของ Disrupting Harm
1

นอกจากนี้้� ข้้อมููลจากไทยฮอตไลน์์บ่่งชี้้�ว่่าส่่วนใหญ่่แล้้วบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการเผยแพร่่สื่อ่� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเพื่่อ� ผลกำไรมัักเป็็นผู้้�ใหญ่่
และบ่่อยครั้้�งที่่�พวกเขาจะส่่งลิิงก์์ที่่�ปกป้้องพาสเวิิร์์ดให้้แก่่ลููกค้้าที่่�จ่า่ ยเงิิน
การสั่่ง� ซื้้อ� สื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กสามารถทำได้้ผ่า่ นทาง ออนไลน์์
ฟอรััมและกลุ่่�มของผู้้�ละเมิิด การสั่่ง� ซื้้อ� สื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์สามารถนำไปสู่่�การกระทำความผิิดทางออฟไลน์์ในกรณีีลููกค้้าต้้อง
การมีีประสบการณ์์จริิงในการเข้้าถึึงเด็็ก (ดููที่่ก� ล่่อง ความต่่อเนื่่อ� งและเชื่่อ� ม
โยงของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์และออฟไลน์์ สำหรัับรายละเอีียดของความคาบเกี่่�ยวกััน
ระหว่่างการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และออฟไลน์์) นอกจาก
นี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ของไทยฮอตไลน์์รายงานว่่าสื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�มีี
เด็็กไทยเกี่่�ยวข้้องด้้วยได้้ปรากฏบนเว็็บไซต์์พอร์์นฮัับ (Pornhub)

“ในประเทศไทย การเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทางเพศเด็็กและการแสวงหาประโยชน์์
และล่่วงละเมิิดทางเพศเด็็กทางกายภาพ
มัักมีีความเชื่่�อมโยงกััน โดยมีีตลาดต่่างประเทศ
สำหรัับทั้้�งสองกรณีี”

กรณีีศึึกษา: การเผยแพร่่สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
เพื่่�อประโยชน์์ทางการเงิิน
ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2560 มีีบัันทึึกการจัับกุุมชายไทยอายุุ
30 ปีีที่่�จัังหวััดหนึ่่�งในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ด้้วยข้้อหาครอบ
ครองสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก เขาถููกกล่่าวหาว่่าได้้ล่่วง
ละเมิิดทางเพศเด็็กชาย อายุุระหว่่าง 12-13 ปีี จำนวน 30 คน ใน
ช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งปีี กระทำการผลิิตและเผยแพร่่สื่่�อดัังกล่่าวโดย
การโพสต์์รููปภาพบนเฟชบุ๊๊�กของตนเอง เด็็กทั้้�งหมดอาศััยอยู่่�กัับ
ครอบครััว ในบริิเวณใกล้้เคีียงกัับบ้้านของผู้้�กระทำความผิิด เด็็กผู้้�
เสีียหายเป็็นสมาชิิกครอบครััวของผู้้�กระทำผิิดและบางคนเป็็น
เพื่่�อนบ้้าน ทั้้�งนี้้� ดีีเอสไอได้้รัับเบาะแส จากองค์์การตำรวจสากล
ซึ่่�งผลการสืืบสวนสอบสวนพบว่่าผู้้�กระทำความผิิดมีีรายได้้จาก
การขายสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กโดยใช้้แอพทรููมัันนี่่� ซึ่่�ง
เป็็นบริิการกระเป๋๋าตัังค์์สำหรัับเครืือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่�แนวหน้้า
ของประเทศไทย ผู้้�กระทำความผิิดได้้จััดเก็็บข้้อมููลการละเมิิดไว้้
ในระบบคลาวด์์ (cloud storage) และใช้้บริิการไฟล์์โฮสติ้้�ง (file
hosting service) ซึ่่�งมีีเซิิร์์ฟเวอร์์ (server) อยู่่�ในยุุโรปในการเผย
แพร่่สื่่�อดัังกล่่าว ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศนำไปสู่่�การสืืบสวน
การค้้นหาและระบุุตััวผู้้�เสีียหาย และการนำผู้้�กระทำความผิิดมา
รัับโทษ โดยผู้้�กระทำผิิดถููกตั้้�งข้้อกล่่าวหาในการกระทำความผิิด
ฐานค้้ามนุุษย์์ทางออนไลน์์ และถููกจำคุุกเป็็นเวลา 146 ปีี
การวิิเคราะห์์ของทวิิตเตอร์์สำหรัับ Disrupting Harm – ทวิิตเตอร์์ได้้
ระงัับยููอาร์์แอล (URLs) 3 ล้้านยููอาร์์แอลทั่่�วโลก ระหว่่างปีี พ.ศ.
2560-2562 เนื่่�องจากผู้้�ใช้้ละเมิิดนโยบายป้้องกัันการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กของแพลตฟอร์์ม ทั้้�งนี้้�
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์บนแพลตฟอร์์มแบ่่งได้้เป็็นสองประเภท
คืือ: การแชร์์ลิิงก์์ไปยัังเซิิร์์ฟเวอร์์ของบุุคคลที่่�สามซึ่่�งใช้้เป็็นโฮสต์์ (host)
สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก และเชื่่�อมผู้้�ใช้้ (users) กัับผู้้�ผลิิตสื่่�อ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กคนอื่่น� ๆ ทั้้�งนี้้� ลิิงก์์ที่่ส่� ง่ ไปยัังเซิิร์ฟ์ เวอร์์ของ
บุุคคลที่่�สามแยกย่่อยประเภทออกได้้สองประเภทย่่อยหลััก: ยููอาร์์แอล
แบบสั้้�น (เช่่น bit.ly, ift.tt, dlvr.it, goo.gl, and ow.ly) และลิิงก์์สื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ทั่่�วไป (เช่่น อิินสตาแกรม ยููทููป เรดดิิต (Reddit) เฟซบุ๊๊�ก)
ทั้้�งสองประเภทรวมกัันคิิดเป็็นร้้อยละ 50 ของลิิงก์์เกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�แชร์์ทางทวิิตเตอร์์ ทั้้�งนี้้� เว็็บไซต์์ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยว
กัับผู้้�ใหญ่่มีีจำนวนยููอาร์์แอลน้้อยกว่่า และมีีความหลากหลายในแต่่ละ
ประเทศ

70. องค์์การตำรวจสากล (2562) เด็็ก 50 คน ได้้รัับการช่่วยเหลืือ, ผู้้�กระทำความผิิดทางเพศ 9 คน ถููกจัับกุุม ในการปฏิิบััติิการระดัับสากล
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ตาราง 23: 5 โดเมนลิิงก์์แชร์์โดยผู้้�ใช้้ทวิิตเตอร์์ ซึ่่�งถููกระงัับเนื่่�องจากมีีกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ทั้้�งนี้้�ไม่่ได้้
รวมลิิงก์์แบบสั้้�นทั่่�วๆ ไป และลิิงก์์สื่่�อสัังคมออนไลน์์ไว้้ในตารางข้้างล่่างนี้้�
ประเทศไทย

ประเทศอิินโดนีีเซีีย

ประเทศฟิิลิิปปิินส์์

ทั้้�งหมดในเอเซีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้

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

ที่่�มา: ทีีมความปลอดภััยของทวิิตเตอร์์

รููปภาพข้้างบนนี้้�แสดงให้้เห็็น 5 โดเมนลิิงก์์ในประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย
ฟิิลิิปปิินส์์ และทั้้�งหมดในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทวิิตเตอร์์ได้้
ยืืนยัันว่่าในช่่วงปีีพ.ศ. 2560-2562 ผู้้�ใช้้ทวิิตเตอร์์จำนวนหนึ่่�งถููกระงัับ
การใช้้แพลตฟอร์์มเนื่่อ� งจากสงสััยว่า่ มีีกิิจกรรมเกี่่ย� วกัับสื่่อ� การล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กเกิิดขึ้้�นในประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ มาเลเซีีย
กััมพููชา และเวีียดนาม ทั้้�งนี้้� จำนวนผู้้�ใช้้ที่่�ถููกระงัับการใช้้แพลตฟอร์์มใน
ประเทศไทยสููงกว่่าประเทศอื่่�นๆ ที่่� Disrupting Harm ดำเนิินงานใน
ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ นอกจากนี้้� ที่่�อยู่่�อีีเมลที่่�เชื่่�อมไปยัังบััญชีี
ทวิิตเตอร์์เหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่เป็็นบััญชีีอีีเมลที่่�อยู่่�บนเว็็บทั่่�วๆ ไป เช่่น
Gmail, Hotmail/Outlook และ Yahoo อีีเมล สำหรัับพฤติิกรรมของ
บุุคคลต่่างๆ ที่่�ถููกระงัับการใช้้แพลตฟอร์์มนั้้�น มีีพฤติิกรรมที่่�ต้้องการ
สื่่�อสารในช่่องทางที่่�เป็็นส่่วนตััวมากขึ้้�น เช่่น การส่่งข้้อความโดยตรง หรืือ
พยายามเปลี่่�ยนไปใช้้แพลตฟอร์์มที่่�มีีความเป็็นส่่วนตััวมากกว่่า (เช่่น ไลน์์
ในประเทศไทย) เพื่่�อปกปิิดกิิจกรรมของตน โดยสไกป์์ (Skype) ถููกใช้้
เป็็นโดเมนแพลตฟอร์์มสำหรัับกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการถ่่ายทอดสดที่่�เกิิดขึ้้�น
ในช่่องทางที่่�มีีความเป็็นส่่วนตััว อนึ่่�ง ในด้้านการเผยแพร่่เพื่่�อการค้้านั้้�น
ทวิิตเตอร์์รายงานว่่าบััญชีีทวิิตเตอร์์ในประเทศไทยที่่�ถููกระงัับการใช้้ดัังที่่�
กล่่าวข้้างต้้นแล้้วนั้้�น มีีการระบุุราคาอยู่่�ในข้้อมููลประวััติิโดยย่่อของ
เจ้้าของบััญชีีด้้วย (เช่่น 100 หรืือ 150 บาท (US$3-5)) นอกจากนี้้� ได้้มีี
การระบุุอายุุที่่ส� นใจ รวมทั้้�งลิิงก์์สำหรัับช่่องทางภายนอก เช่่น ไลน์์ สไกป์์
ไว้้ในรายละเอีียดประวััติิโดยย่่อของเจ้้าของบััญชีีด้้วย

การเข้้าถึึงสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กผ่่านทางเว็็บไซต์์
ได้้มีีการดำเนิินงานวิิจััยโดยใช้้กููเกิ้้�ล เทรนด์์ เพื่่�อหาคำตอบเกี่่�ยวกัับแนว
โน้้มระดัับความสนใจในสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กจากการค้้นหา
ข้้อมููลบนเว็็บสาธารณะ (open web searches)71 ในครั้้�งแรก องค์์การ
ตำรวจสากลได้้เลืือกคำ 20 คำ72 เป็็นคำกลุ่่�มตััวอย่่างเฉพาะซึ่่�งประกอบ
ด้้วยคำหลัักและวลีีที่่�มัักใช้้เมื่่�อมีีความสนใจพิิเศษต่่อสื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็ก โดยกำหนดช่่วงระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2560
- วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งผลของการค้้นหาในประเทศไทยในแต่่ละ
คำทั้้�ง 20 คำนั้้�น ผลที่่�ได้้คืือ ‘ไม่่มีีข้้อมููลเพีียงพอ’
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ผลที่่�แสดงว่่า ‘ไม่่มีีข้้อมููลเพีียงพอ’ หมายถึึงคะแนนความนิิยมเป็็นศููนย์์
ซึ่่�งแสดงว่่ามีีความสนใจต่่ำต่่อกลุ่่�มคำตััวอย่่างเหล่่านั้้�น (ซึ่่�งมิิได้้
หมายความว่่าจำนวนในการค้้นหาคำเหล่่านั้้�นเป็็นศููนย์์) ตามภููมิิภาคและ
ระยะเวลาที่่�กำหนดไว้้73 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการค้้นหาระดัับโลกโดยใช้้
กลุ่่�มคำตััวอย่่างเดิิมและกลุ่่�มคำตััวอย่่างจากประเทศอื่่�น ผลที่่�ได้้ดัังกล่่าว
นั้้�นแสดงว่่ามีีการใช้้กลุ่่�มคำเฉพาะที่่�ใช้้ในการค้้นหาเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในประเทศไทยน้้อยกว่่าในประเทศอื่่�นๆ บาง
ประเทศ แม้้ว่่าอาจมีีข้้อโต้้แย้้งว่่าการค้้นหาสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กที่่�ยิ่่�งมีีความซัับซ้้อนมากเท่่าไหร่่ ความเป็็นไปได้้ในการค้้นหาทางเว็็บ
สาธารณะยิ่่�งมีีน้้อยเท่่านั้้�น แต่่คำในกลุ่่�มคำตััวอย่่างบางคำเป็็นที่่�นิิยมใน
การค้้นหาในประเทศอื่่�นๆ นั้้�น ชี้้�ให้้เห็็นว่่ายัังมีีการใช้้เว็็บสาธารณะใน
การค้้นหาสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
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71. กููเกิ้้�ล เทรนด์์ เป็็นเครื่่�องมืือสำหรัับสาธารณชน ใช้้สำหรัับวิิเคราะห์์แนวโน้้มความนิิยมของคำในการค้้นหา โดยโยงกัับการค้้นหาอื่่�นๆ [เช่่น การค้้นหารููป ค้้นหาข่่าว ค้้นหาบนยููทููป ฯลฯ] ที่่�มีีค่่าตััวแปรตามที่่�ได้้
กำหนดขึ้้�นไว้้แล้้ว ทั้้�งนี้้� เครื่่�องมืือนี้้�ประมวลผลเป็็นคะแนน (จาก 1 ถึึง 100) แทนการแสดงผลเป็็นจำนวนการค้้นหา โดยอยู่่�บนพื้้�นฐานของคำที่่�ค้้นหาหรืือสััดส่่วนที่่�โยงกัับการค้้นหาทั้้�งหมดของคำหรืือสิ่่�งโยง จุุด
ข้้อมููล (data points) จะถููกแบ่่งออกโดยการค้้นหาทั้้�งหมดตามพื้้�นที่่�ของการค้้นหาและช่่วงเวลาที่่�กำหนดไว้้ เพื่่�อดููแนวโน้้มความนิิยม แม้้ว่่ากููเกิ้้�ล เทรนด์์นำข้้อมููลการค้้นหาเรื่่�องต่่างๆ มาจากเครื่่�องมืือกููเกิ้้�ล เสิิร์์ช
(Google Searches) เท่่านั้้�น แต่่ชุุดข้้อมููลดัังกล่่าวสามารถใช้้เป็็นตััวแทนของแนวโน้้มได้้เนื่่�องจากมีีการค้้นหาเป็็นหลายสิิบล้้านครั้้�งในหนึ่่�งวััน ศึึกษารายละเอีียดเกี่่�ยวกัับข้้อมููลและการให้้คะแนนได้้ที่่� “คำถามที่่�พบ
บ่่อยเกี่่�ยวกัับข้้อมููลกููเกิ้้�ล เทรนด์์”
72. เลืือกใช้้คำภาษาอัังกฤษเนื่่�องจากหากใช้้คำที่่�เป็็นภาษาของพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ผลการค้้นหาจะกระจััดกระจายไม่่ตรงกัับสิ่่�งที่่�ต้้องการค้้นหา ทั้้�งนี้้� ทีีมต่่อต้้านอาชญากรรมต่่อเด็็กขององค์์การตำรวจสากลเป็็นผู้้�คััดเลืือก
คำเฉพาะด้้านเหล่่านี้้� และเพื่่�อให้้รายงานของประเทศต่่างๆ ที่่� Disrupting Harm ดำเนิินงานเป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน จะใช้้คำที่่�เป็็นภาษาพููดในท้้องถิ่่�นเฉพาะเมื่่�อคำเหล่่านั้้�นเป็็นคำที่่�หน่่วยงานด้้านกฎหมายคััด
เลืือกมาให้้เท่่านั้้�น ซึ่่�งในกรณีีของประเทศไทย หน่่วยงานด้้านกฎหมายมิิได้้คััดเลืือกคำลัักษณะดัังกล่่าวมาให้้
73. Ramadanti, D. (2563) การบอกเรื่่�องราวกัับกููเกิ้้�ล เทรนด์์ โดยใช้้ Pytrends ใน Python
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2.1 การบัังคัับใช้้กฎหมาย

ทั้้�งนี้้� พบว่่าคำที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลายทั่่�วประเทศไทยในการค้้นหาสื่่�อการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในระยะเวลาการเก็็บข้้อมููลที่่�กำหนดไว้้ดังั กล่่าว
ข้้างต้้นนั้้�น เป็็นคำที่่�มีีความเฉพาะเจาะจงน้้อยกว่่าครั้้�งแรก คืือเป็็นคำ
ระดัับเริ่่�มต้้น (entry level) ซึ่่�งรวมถึึงการใช้้ภาษาอัังกฤษในการค้้นหา
เนื้้�อหาที่่�เป็็นรููปภาพและวีีดีีโอที่่�แสดงถึึงกิิจกรรมทางเพศกัับและระหว่่าง
เด็็กวััยรุ่่�น กัับเด็็ก และกัับทารก ทั้้�งนี้้� มีีความสนใจเป็็นพิิเศษในเนื้้�อหา
ของสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กสััญชาติิรััฐเซีีย เกาหลีี และญี่่�ปุ่่�น
โดยเฉพาะรููปภาพและวีีดีีโอการ์์ตููนอะนิิเมะและเฮ็็นไต (anime and
hentai) สำหรัับการค้้นหาบนแพลตฟอร์์มอื่่�นๆ เช่่น วีีเค พัันทิิพย์์ และ
เรดดิิต (Reddit) เป็็นการค้้นหาเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กในรููปแบบเฉพาะ เช่่น การล่่วงละเมิิดภายในครอบครััว หรืือ
สื่่�อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กชาติิพัันธุ์์�โดยเฉพาะ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ค้้นหาทาง
เว็็บในประเทศไทยบางคนมีีความต้้องการที่่�เฉพาะเจาะจง อัันเป็็นสิ่่�งที่่�
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสนใจในสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กอย่่าง
กระตืือรืือร้้นและอย่่างต่่อเนื่่�องซึ่่�งเป็็นการพััฒนาที่่�เกิินไปกว่่าความอยาก
รู้้�อยากเห็็นในตอนแรก
สำหรัับคำที่่�ไม่่ใช่่ภาษาอัังกฤษ ไทยฮอตไลน์์ที่่�ดำเนิินงานรัับแจ้้งเหตุุเกี่่�ยว
กัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในระดัับประเทศ ได้้เลืือกคำและวลีี
ภาษาไทยประมาณ 200 คำ และส่่งให้้กููเกิ้้�ลคััดกรองคำและวลีีดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� มีีความเป็็นไปได้้ที่่�คำเหล่่านี้้�ได้้ถููกส่่งต่่อให้้กัับองค์์กรผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมายระดัับสากลสำหรัับการทำดััชนีีหรืือคำหลัักที่่�ใช้้ในการค้้นหาสื่่�อ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�เป็็นตััวแทนในระดัับโลกมากขึ้้�น อย่่างไร
ก็็ตาม ผลจากการค้้นหาที่่�ได้้กล่่าวแล้้วข้้างต้้นแสดงให้้เห็็นว่่ามีีความ
ปรารถนาหรืือความกระหายในสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กใน
ประเทศไทย โดยใช้้เว็็บสาธารณะสำหรัับการค้้นหา
โฮสติ้้�งสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ประเทศไทยถููกระบุุว่่าเป็็นประเทศที่่�โฮสต์์รููปภาพและวีีดีีโอที่่�สมาชิิกของ
องค์์กรอิินโฮป (INHOPE) ประเมิินว่่าเป็็นสื่่�อที่่�ผิิดกฎหมาย โดยใช้้
แพลตฟอร์์ม I- ‘See’ (c)-Child-Abuse-Material (ICCAM)74
72

ตาราง 24: โฮสติ้้�งสื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในประเทศไทย
โดยใช้้ ICCAM ตรวจค้้นโดยสมาชิิกองค์์กร INHOPE
2560

2561

2562

สิ่่�งที่่�ผิิดกฎหมาย (สื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�ได้้รัับ
การยืืนยััน)

818

3,801

2,486

ร้้อยละของผลรวมระดัับโลก

0.55%

1.70%

0.78%

ที่่�มา: ได้้รัับความอนุุเคราะห์์จากองค์์กร INHOPE

แม้้ว่่าจำนวนร้้อยละของการโฮสต์์ในระดัับโลกมีีจำนวนน้้อย แต่่จำนวน
ของสื่่�อผิิดกฎหมายที่่�โฮสต์์ในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นในปีีพ.ศ. 2561 ซึ่่�ง
สามารถอธิิบายโดยพิิจารณาถึึงการดำเนิินงานได้้ในระดัับหนึ่่�งว่่ามีีการ
ตรวจค้้นสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทั่่�วโลกเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมทั้้�ง
ในปีีเดีียวกัันนี้้� ได้้มีีการใช้้เครื่่�องมืือในการค้้นหาที่่�เรีียกว่่าโครงการ
Arachnid เว็็บครอเลอร์์ (Project Arachnid web crawler) 7573
ด้้วยมููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตวอทช์์ (Internet Watch Foundation) ได้้จััดทำ
รายงานยืืนยัันการโฮสต์์สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในประเทศไทย

ตาราง 25: การโฮสต์์สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กใน
ประเทศไทย ตรวจค้้นโดยมููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตวอทช์์
รายงานการกระทำ (สื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�ได้้รัับการ
ยืืนยััน) (Actioned Reports)
ร้้อยละของผลรวมระดัับโลก

2560

2561

2562

643

3112

1624

0.82%

2.96%

1.22%

ที่่�มา: ได้้รัับความอนุุเคราะห์์ข้้อมููลจากมููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตวอทช์์

ไทยฮอตไลน์์ดำเนิินงานภายใต้้มููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตร่่วมพััฒนาไทย
ทำหน้้าที่่�รัับแจ้้งเหตุุเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กระดัับ
ประเทศ ไทยฮอตไลน์์ได้้รายงานจำนวนยููอาร์์แอลที่่�ได้้รัับการยืืนยัันว่่ามีี
สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กปรากฏอยู่่� (โดยเป็็นการโฮสต์์ระดัับ
ประเทศและระดัับสากล)

ตาราง 26: ยููอาร์์แอลที่่�ได้้รัับการยืืนยัันว่่ามีีสื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กปรากฏอยู่่� รายงานโดยไทยฮอตไลน์์
จำนวนยููอาร์์แอลที่่�
ได้้รัับการยืืนยัันว่่ามีี
สื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็ก

2559

2560

2561

2562

846

1,421

4,223

7,921

ที่่�มา: ได้้รัับความอนุุเคราะห์์ข้้อมููลจากไทยฮอตไลน์์

เนื่่�องจากสถิิติิเหล่่านี้้�เป็็นสถิิติิเกี่่�ยวกัับเว็็บไซต์์ซึ่่�งตรงข้้ามกัับสถิิติิสื่่�อการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเป็็นรายภาพ จำนวนมหาศาลของสื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กบนเว็็บไซต์์จึึงอาจเป็็นตััวบ่่งชี้้�ที่่�ครอบคลุุมถึึงการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ในระดัับประเทศ รวมถึึงการรายงานได้้มากกว่่าโฮสติ้้�งที่่�ค้้นพบ
โดยหน่่วยงานต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้�จำนวนสถิิติิเหล่่านี้้�รวมถึึงโฮสต์์ทั้้�งใน
ระดัับประเทศและระดัับสากล ซึ่่�งทำให้้สามารถประเมิินจำนวนเว็็บไซต์์
ที่่�โฮสต์์ในประเทศไทยได้้

74. INHOPE. (2564) ICCAM คืืออะไร & ทำไมจึึงมีีความสำคััญ?
75. โครงการนี้้�ดำเนิินงานโดยศููนย์์ของประเทศแคนาดา โครงการ Arachnid เป็็นเครื่่�องมืือทัันสมััยที่่�ออกแบบมาเพื่่�อติิดตามลิิงก์์บนเว็็บไซต์์ที่่�เคยถููกรายงานต่่อ CyberTips แคนาดาว่่ามีีสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กปรากฎอยู่่� ซึ่่�งเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััยนี้้�จะตรวจจัับว่่ารููปภาพ/วีีดีีโอดัังกล่่าวได้้ถููกเผยแพร่่ในพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�ไหนบ้้าง เมื่่�อเครื่่�องมืือสามารถตรวจจัับสื่่�อดัังกล่่าวได้้แล้้ว ผู้้�ให้้บริิการโฮสติ้้�งจะได้้รัับแจ้้งให้้ลบ
เนื้้�อหาดัังกล่่าวออก
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การกรรโชกทางเพศ (Sexual extortion)
ไทแคครายงานว่่าการกรรโชกทางเพศเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ผู้้�กระทำความผิิด
ส่่วนใหญ่่ใช้้ เพื่่�อให้้ผู้้�เสีียหายยิินยอมร่่วมกิิจกรรมการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ผู้้�แทนจากไทยฮอตไลน์์
ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า อาจมีีการใช้้กลยุุทธ์์นี้้�ในกรณีีที่่�เด็็กเป็็นผู้้�ผลิิตรููปภาพหรืือ
วีีดีีโอด้้วยตััวเอง
ผู้้�แทนจากไทยฮอตไลน์์ยัังได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า มีีหลายกรณีีที่่�ผู้้�กระทำ
ความผิิดได้้สร้้างข้้อมููลส่่วนตััวปลอมทางออนไลน์์ขึ้้�นมาเพื่่�อเข้้าถึึงและ
ติิดต่่อกัับเด็็ก โดยส่่วนใหญ่่จะแสร้้งว่่าตนอายุุรุ่่�นราวคราวเดีียวกัับเด็็ก
เป้้าหมาย จากประสบการณ์์ของไทยฮอตไลน์์ดัังกล่่าว เด็็กบางคนถููก
ล่่อลวง (groom) ทางออนไลน์์โดยให้้ผลิิตเนื้้�อหาทางเพศเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
กัับเงิิน หรืือสััญญาว่่าจะได้้งานเป็็นนางแบบหรืือนายแบบ ในบางกรณีี
จะได้้ยิินเสีียงผู้้�ใหญ่่คอยกำกัับการกระทำของเด็็กหรืือยุุยงให้้เด็็กทำสิ่่�ง
ต่่างๆ สำหรัับตััวเด็็กเองนั้้�นบางคนก็็จะส่่งเสริิมหรืือชัักชวนเพื่่�อนด้้วย
เนื่่�องจากมีีมุุมมองว่่าเป็็นโอกาสที่่�จะหารายได้้ หรืือในกรณีีอื่่�นๆ เด็็กคิิด
ว่่าพวกเขาแบ่่งปัันเนื้้�อหาดัังกล่่าวให้้แก่่แฟนของตนซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�พวกเขา
สมััครใจทำ โดยขาดความเข้้าใจว่่าเนื้้�อหาดัังกล่่าวจะถููกส่่งต่่อไปยัังกลุ่่�มผู้้�
กระทำความผิิดโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตและบ่่อยครั้้�งเป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์
ทางการเงิิน นอกจากนี้้� ไทยฮอตไลน์์ยัังได้้กล่่าวถึึงคดีีใหญ่่คดีีหนึ่่�งที่่�ผู้้�
กระทำความผิิดได้้ตั้้�งบริิษััทโมเดลลิ่่�งปลอมขึ้้�นและได้้ครอบครองวีีดีีโอ
1,000 วีีดีีโอที่่�เด็็กเป็็นผู้้�ผลิิตขึ้้�นเอง ทั้้�งนี้้� ผู้้�กระทำความผิิดต่่อเด็็กมััก
สร้้างข้้อมููลส่่วนตััวปลอมขึ้้�นมาหลายไฟล์์เพื่่�อสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
เด็็กหลายคนในเวลาเดีียวกััน และใช้้ ‘แรงกดดัันจากเพื่่�อน’ ในการทำให้้
เด็็กเป้้าหมายไว้้วางใจและไม่่รู้้�สึึกต่่อต้้านเกี่่�ยวกัับการเปลืือยกาย ทั้้�งนี้้�
ประสบการณ์์ของเด็็กในการส่่งต่่อภาพที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับทางเพศโดย
ไม่่เต็็มใจและการถููกกรรโชกทางเพศจะนำเสนอเพิ่่�มเติิมในบทที่่� 2.2

“ประเทศไทยยัังคงเป็็นจุุดหมายปลายทาง
ที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างสููงสำหรัับผู้้�เดิินทาง
เพื่่�อล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก เมื่่�อพิิจารณา
จากประเทศที่่� Disrupting Harm จััดทำวิิจััย”

2.1.5 ความเชี่่�อมโยงกัับการเดิินทางและการท่่องเที่่�ยว
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�เดิินทางเพื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเป็็นตััวบ่่งชี้้�ถึึง
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กด้้วย
เนื่่�องจากผู้้�กระทำความผิิดเหล่่านี้้�มัักบัันทึึกการล่่วงละเมิิดเอาไว้้สำหรัับ
ตนเองหรืือนำไปเผยแพร่่ ผู้้�กระทำความผิิดอาจใช้้เทคโนโลยีีสื่่�อสารใน
การล่่อลวงเด็็ก หรืือจััดหาเด็็กเพื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศออฟไลน์์ หรืือ
เพื่่�อรัักษาความสััมพัันธ์์กัับเด็็กที่่�พวกเขาได้้ล่่วงละเมิิดทางกายภาพแล้้ว
ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายซึ่่�งเป็็นพัันธมิิตรของ
องค์์การตำรวจสากลระบุุว่่าประเทศไทยยัังคงเป็็นจุุดหมายปลายทางที่่�
ได้้รัับความนิิยมสำหรัับผู้้�เดิินทางเพื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายต่่างประเทศจำนวนมากได้้รายงานว่่า
ระหว่่างพ.ศ. 2560-2562 พวกเขาสืืบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในประเทศไทยหลายกรณีี
โดยผู้้�ที่่�ถููกกล่่าวหาว่่ากระทำผิิดเป็็นคนไทย
หลายประเทศกำหนดให้้ผู้้�กระทำความผิิดทางเพศที่่�ถููกตััดสิินโทษแล้้ว
จำเป็็นต้้องแจ้้งแก่่หน่่วยงานกลางของรััฐหากต้้องการเดิินทางไปต่่าง
ประเทศ จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่�ได้้รับั จากหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
ในต่่างประเทศหน่่วยงานหนึ่่�งพบว่่า ระหว่่างปีี พ.ศ. 2558 ถึึง พ.ศ. 2563
ทะเบีียนบัันทึึกผู้้�กระทำผิิดทางเพศของประเทศดัังกล่่าว ได้้รัับการแจ้้ง
เตืือนว่่ามีีผู้้�กระทำความผิิดจะเดิินทางมาประเทศไทย จำนวน 168 ครั้้�ง
ซึ่่�งหมายถึึงร้้อยละ 27 ของการแจ้้งเตืือนของประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้76 ที่่� Disrupting Harm ดำเนิินงาน นอกจากนี้้� หน่่วย
งานระดัับประเทศอีีกหน่่วยงานหนึ่่�งรายงานว่่าระหว่่างเดืือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ถึึงเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2563 รายงานแจ้้งเตืือนสำหรัับ
ประเทศไทยคิิดเป็็นร้้อยละ 47 ของการแจ้้งเตืือนทั้้�งหมดของหน่่วยงาน
เกี่่�ยวกัับการเดิินทางของผู้้�กระทำความผิิด ซึ่่�งมากกว่่าประเทศอื่่�นใดที่่�
Disrupting Harm ดำเนิินงาน
แองเจิิล วอทช์์ เซ็็นเตอร์์ ของหน่่วยสืืบสวนเพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิิ
สหรััฐอเมริิกา (The United States Homeland Security Investigations’
Angel Watch Center) เป็็นหน่่วยงานที่่�ดำเนิินการแจ้้งเตืือนไปยััง
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในประเทศปลายทางที่่�ผู้้�ถููกตััดสิินโทษชาวอเมริิกััน
ในคดีีล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก เพื่่�อยืืนยัันกำหนดการเดิินทางของผู้้�
กระทำผิิดว่่าจะเดิินทางไปยัังประเทศนั้้�นๆ โดยระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 ถึึง
ปีี พ.ศ. 2563 แองเจิิล วอทช์์ เซ็็นเตอร์์ ได้้แจ้้งเตืือนประเทศไทย 243
ครั้้�ง คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 20 ของจำนวนการแจ้้งเตืือนทั้้�งหมดใน
ประเทศที่่� Disrupting Harm ดำเนิินงานในช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าว ซึ่่�ง
ร้้อยละ 70 (จำนวน = 170 ครั้้�ง) ของจำนวนการแจ้้งเตืือนนี้้�มีีผลให้้
ผู้้�ต้้องโทษในคดีีล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กดัังกล่่าวถููกปฏิิเสธการเข้้า
ประเทศ ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นถึงึ ความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ระหว่่างหน่่วย
งานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายของสหรััฐอเมริิกาและไทยในการป้้องกัันการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กจากผู้้�
เดิินทางเพื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
74

76. องค์์การตำรวจสากลได้้ขอข้้อมููลเชิิงคุุณภาพและเชิิงลึึกจากหน่่วยงานผู้้�รัักษากฎหมายต่่างประเทศหลายหน่่วยงานที่่�ทำงานด้้านข้้อมููลข่่าวกรองหรืือกิิจกรรมลงพื้้�นที่่�ในประเทศที่่� Disrupting Harm ดำเนิิน
งาน ซึ่่�งการปกปิิดที่่�มาของข้้อมููลบางส่่วนนี้้�เป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิการทำงานด้้านข่่าวกรองและการคุ้้�มครองข้้อมููล
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2.2 ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศในประเทศไทย
การให้้คำนิิยามของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในการดำเนิินงาน
โครงการ Disrupting Harm นั้้�น ได้้กำหนดคำนิิยามโดยรวมถึึงสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก การถ่่ายทอดสดการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก และการกรููมมิ่่�งทางออนไลน์์เพื่่�อประโยชน์์ทางเพศไว้้ด้้วย ซึ่่�งแนวคิิดเหล่่านี้้�ได้้ถููกนำมาใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการจััดการและนำเสนอผลของงานวิิจััย นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการแสดงออกถึึงความตระหนัักว่่าสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เด็็ก
ต้้องประสบในการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์นั้้�นแม้้มีีความแตกต่่างกััน
เพีียงเล็็กน้้อย แต่่มีีความซัับซ้้อนอย่่างมาก บ่่อยครั้้�งที่่�เหตุุการณ์์หรืือการกระทำความผิิดดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นในลัักษณะ
ผสมผสานกััน หรืือในลัักษณะลำดัับเหตุุการณ์์ ทั้้�งนี้้� จากเนื้้�อหาที่่�อธิิบายไว้้ในกล่่องข้้อความในหััวข้้อความต่่อเนื่่�องและ
เชื่่�อมโยงของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และออฟไลน์์ ในหน้้า 42
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นในสิ่่�งแวดล้้อมดิิจิิทััลเท่่านั้้�น
แต่่เทคโนโลยีีดิิจิิทััลสามารถถููกนำมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการอำนวยความสะดวกสำหรัับบัันทึึกการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออฟไลน์์ด้้วย
การสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting Harm ได้้ศึึกษาถึึงรููป
แบบต่่างๆ ของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศทางออนไลน์์ในเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ประสบ ซึ่่�งได้้นำเสนอผลการศึึกษาในแต่่ละรููปแบบดัังข้้างล่่างนี้้�
ข้้อมููลจากการศึึกษาในภาพรวมพบว่่า ในปีีที่่�ผ่่านมาเพีียงปีีเดีียว
ประมาณการได้้ว่่า ร้้อยละ 9 ของเด็็กอายุุ 12-17 ปีีที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ในประเทศไทย ตกเป็็นผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทางออนไลน์์อย่่างร้้ายแรง
ซึ่่�งผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิแต่่ละกรณีีในภาพรวมแสดงให้้
เห็็นถึงึ สี่่รู� ปู แบบ ได้้แก่่ การที่่�เด็็กถููกแบล็็คเมล์์เพื่่อ� ให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ทางเพศ การที่่�บางคนส่่งต่่อรููปภาพทางเพศของเด็็กโดยไม่่ได้้รัับ
อนุุญาต หรืือบีีบบัังคัับให้้เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศโดยสััญญา
ว่่าจะได้้รัับเงิินหรืือของขวััญเป็็นการตอบแทน ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น
ในปีีที่่�ผ่่านมาก่่อนการเก็็บข้้อมููลสำหรัับงานวิิจััยนี้้�
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1. บางคนเสนอเงิินหรืือของขวััญแก่่เด็็กเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพหรืือ
วีีดีีโอทางเพศ
2. บางคนเสนอเงิินหรืือของขวััญแก่่เด็็กเพื่่�อขอพบกัับเด็็กตััวต่่อตััว
เพื่่�อกระทำบางอย่่างเกี่่�ยวกัับเพศ
3. บางคนส่่งต่่อภาพทางเพศของเด็็กโดยเด็็กไม่่ได้้อนุุญาต
4. บางคนข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมล์์เด็็กเพื่่อ� ให้้เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศ
จากการประเมิินของ Disrupting Harm เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสััดส่่วน
ดัังกล่่าวต่่อประชากรเด็็กที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในช่่วงอายุุเดีียวกัันนี้้� จะ
ประมาณการได้้ว่่ามีีเด็็กจำนวน 400,000 คน ในประเทศไทย
ตกเป็็นเป้้าหมายของอัันตรายดัังกล่่าวนี้้อ� ย่่างน้้อยหนึ่่�งรููปแบบในช่่วง
ระยะเวลาเพีียงหนึ่่�งปีี ทั้้�งนี้้� ควรคำนึึงด้้วยว่่าการสำรวจนี้้�ได้้ทำการ
สำรวจกัับเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตและเป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�บ้้าน ซึ่่�ง
หมายถึึงว่่ายัังมีีเด็็กที่่�ตกอยู่่�ในความเปราะบางต่่ออัันตรายดัังกล่่าว
อีีกเป็็นจำนวนมาก เช่่น เด็็กเคลื่่�อนย้้าย หรืือเด็็กเร่่ร่่อน ซึ่่�งไม่่ได้้
ถููกนำเข้้ารวมในการวิิเคราะห์์นี้้�
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2.2.1 การกรููมมิ่่�งทางออนไลน์์
Disrupting Harm ให้้คำนิิยามการกรููมมิ่่�งทางออนไลน์์ว่่า การเกี่่�ยวข้้อง
กัับเด็็กผ่่านทางเทคโนโลยีีด้้วยความตั้้�งใจที่่�จะล่่วงละเมิิดทางเพศหรืือ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก ซึ่่�งการกรููมมิ่่�งอาจเกิิดทางออนไลน์์
ทั้้�งกระบวนการหรืือโดยการผสมผสานทั้้�งทางออนไลน์์และการเกี่่�ยวข้้อง
กัับเด็็กทางกายภาพ
การกรููมมิ่่�งทางออนไลน์์เป็็นกระบวนการที่่�ซัับซ้้อนซึ่่�งมีีรููปแบบไม่่ชััดเจน
และยากที่่�จะตรวจสอบ โดยเฉพาะเมื่่�อกระบวนการกรููมมิ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ
กระบวนการสร้้างความเชื่่�อใจ ความไว้้วางใจ ให้้เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�กระทำ
ความผิิดและเด็็กทีีละน้้อย ซึ่่�งใช้้ระยะเวลาในการสร้้างความสััมพัันธ์์
ดัังกล่่าวมากกว่่าปกติิ เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
สัังคมสงเคราะห์์ท่่านหนึ่่�งอธิิบายว่่า ส่่วนใหญ่่แล้้วเด็็กถููก ‘เตรีียมความ
พร้้อม’ สำหรัับการล่่วงละเมิิดทางเพศ และถููกทำให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทาง
เพศทางออนไลน์์หรืือทางกายภาพ: “การสื่่อ� สารทางออนไลน์์คือื ช่่องทาง
ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�กระทำความผิิดหรืือผู้้�อำนวยความสะดวกเข้้าถึึงตััวเด็็กได้้ง่่าย
และรวดเร็็ว และใช้้ประโยชน์์จากความเปราะบางของเด็็กเพื่่�อหลอกลวง
บีีบบัังคัับ ชัักชวน และแสวงหาประโยชน์์จากพวกเขา” (RA3-TH-11-A)
อย่่างไรก็็ตาม การกรููมมิ่่�งทางออนไลน์์สามารถเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันทีีทัันใด
โดยผู้้�กระทำความผิิดขอให้้เด็็กหรืือกดดัันเด็็กให้้ส่่งเนื้้�อหาทางเพศของ
พวกเขาเองให้้ตน หรืือให้้เด็็กเข้้าร่่วมในกิิจกรรมทางเพศ ทั้้�งนี้้� วิิธีีการ
ดัังกล่่าวรวมถึึงการกรรโชกทางเพศด้้วย
ในขณะที่่�กำลัังเขีียนรายงานฉบัับนี้้� กฎหมายไทยไม่่ได้้กำหนดให้้การ
กรููมมิ่่�งเด็็กเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเพศเป็็นความผิิดทางอาญา อย่่างไร
ก็็ตาม อััยการจากสำนัักงานอััยการสููงสุุดท่่านหนึ่่�งระบุุว่่า การกระทำ
ความผิิดดัังกล่่าวได้้ถููกบรรจุุไว้้ในร่่างกฎหมายแล้้ว ซึ่่�งอยู่่�ในขั้้�นตอนของ
การรัับรองจากรััฐสภา (RA1-TH-05-A). นอกจากนี้้�ข้้อมููลเชิิงลึึกซึ่่�งได้้รัับ
จากงานวิิจััยและกระบวนการประชุุมปรึึกษาที่่�จััดขึ้้�นโดย Disrupting
Harm พบว่่าบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับการกรููมมิ่่�งเด็็กเพื่่�อประโยชน์์ทางเพศ
ที่่�ถููกกำหนดไว้้ในร่่างกฎหมายนั้้�น กำหนดบทลงโทษที่่�มากขึ้้�นหากการ
กรููมมิ่่�งเกิิดขึ้้�นผ่่านทางเทคโนโลยีี นอกจากนี้้� มีีความเป็็นไปได้้ว่่าคำ
จำกััดความที่่�กำหนดไว้้ในร่่างกฎหมายจะรวมถึึงการกรููมมิ่่�งเด็็กเพื่่�อ
“การกระทำใดๆ ที่่�ไม่่เหมาะสม” ดัังนั้้�น อาจรวมถึึงกระบวนการกรููมมิ่่�ง
ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กโดยการพบกััน
ซึ่่�งหน้้า และกรณีีที่่�การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์
เท่่านั้้�น

ความเป็็นไปได้้ในการกรููมมิ่่�ง - เด็็กได้้รัับการชัักชวนให้้คุุยเรื่่�องเพศ
ในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนกัับเด็็กอายุุระหว่่าง 12-17 ปีีใที่่�ช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย เด็็กถููกถามว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาพวกเขาประสบ
กัับพฤติิกรรมบางอย่่างที่่�สามารถบ่่งชี้้�ว่่าเป็็นการกรููมมิ่่�งหรืือไม่่ กลุ่่�มเด็็ก
ที่่�มีีประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับกรณีีที่่�มีีความเป็็นไปได้้ว่่าเป็็นการกรููมมิ่่�งถููก
ถามคำถามต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ครั้้�งล่่าสุุดที่่�เขาประสบกัับ
พฤติิกรรมดัังกล่่าวว่่า: พวกเขารู้้�สึึกอย่่างไร, เกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์หรืือทาง
ออฟไลน์์ (หรืือทั้้�งสองทาง), ใครเป็็นคนทำพฤติิกรรมดัังกล่่าวกัับพวกเขา
และพวกเขาได้้บอกใครเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากมีีเด็็ก
ส่่วนน้้อยที่่�กล่่าวว่่าพวกเขาตกเป็็นเป้้าหมายของความเป็็นไปได้้ว่่าอาจ
ถููกกรููมมิ่่�งคำถามต่่อเนื่่�องส่่วนใหญ่่จึึงใช้้กัับกลุ่่�มตััวอย่่างย่่อยกลุ่่�มเล็็กๆ
ซึ่่ง� ในกรณีีที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างมีีจำนวนน้้อยกว่่า 50 การนำเสนอผลลััพธ์์ต้้องนำ
เสนอในรููปแบบจำนวนแทนการนำเสนอให้้รููปแบบร้้อยละ เพื่่�อป้้องกััน
การบิิดเบืือนข้้อมููลจริิง นอกจากนี้้� เนื่่�องจากตระหนัักว่่าการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กสามารถเกิิดขึ้้�นได้้
หลากหลายวิิธีีและในหลายสถานที่่� จุุดข้้อมููล (data points) ส่่วนใหญ่่
ข้้างล่่างนี้้�จึึงรองรัับคำตอบที่่�หลากหลาย และอาจนำมารวมกัันได้้เกิิน
ร้้อยละ 100
ผลจากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนแสดงให้้เห็็นว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10
ของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต ถููกชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องทางเพศหรืือกิิจกรรมทางเพศเมื่่�อพวกเขาไม่่ต้้องการ ความแตกต่่าง
ด้้านอายุุ เพศ และที่่�อยู่่�อาศััยในเมืือง ไม่่มีีอิิทธิิพลที่่�สัังเกตเห็็นได้้ชััดต่่อ
การถููกชัักชวนหรืือไม่่ถููกชัักชวน อนึ่่�ง เด็็กคนหนึ่่�งที่่�ประสบการณ์์กัับ
เหตุุการณ์์ลัักษณะนี้้�อาจมีีความรู้้�สึึกถึึงอัันตรายในระดัับที่่�แตกต่่างกััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทของสิ่่�งที่่�เด็็กประสบ ตััวอย่่างเช่่น เด็็กคนหนึ่่�งกำลัังถููก
แฟนสาวหรืือแฟนหนุ่่�มชัักชวนให้้พููดคุุยเรื่่�องทางเพศ แต่่เด็็กคนนั้้�นยััง
ไม่่ต้้องการพููดคุุยเรื่่�องดัังกล่่าวในขณะนั้้�น เด็็กคนนั้้�นอาจไม่่ตกอยู่่�ใน
อัันตรายร้้ายแรงที่่�เกิิดจากปฏิิสััมพัันธ์์ดัังกล่่าว แต่่หากพิิจารณาในอีีก
ด้้านหนึ่่�ง สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นเหล่่านี้้�สามารถเป็็นตััวอย่่างที่่�บ่่งชี้้�ถึึงความมุ่่�งร้้าย
ของความพยายามกรููมมิ่่�งได้้เช่่นเดีียวกััน – ดัังนี้้� จึึงเป็็นเหตุุผลที่่�กล่่าวถึึง
สถานการณ์์ลัักษณะดัังกล่่าวว่่าเป็็นกรณีีที่่�มีีความเป็็นไปได้้ (ตรงข้้ามกัับ
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง) ว่่าเป็็นการกรููมมิ่่�ง
ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์? เมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา ในกลุ่่�มเด็็กจำนวน 101 คนที่่�
ถููกชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศโดยที่่�เด็็กไม่่ต้้องการ ครั้้�งล่่าสุุดที่่�
เด็็กส่่วนใหญ่่ถููกชัักชวนคืือทางออนไลน์์ โดยผ่่านทางแพลตฟอร์์มสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์หรืือในเกมออนไลน์์ (ดููแผนภาพข้้อมููลที่่�หน้้า 51) เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�อายุุมากกว่่าในกลุ่่�มตััวอย่่าง เด็็กอายุุน้้อยกว่่า
(อายุุ 12-13 ปีี) มีีแนวโน้้มที่่�จะถููกชัักชวนในลัักษณะดัังกล่่าวผ่่านทาง
เกมออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� การถููกชัักชวนโดยซึ่่�งหน้้าเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นน้้อยลง
(19%) อย่่างไรก็็ตาม สััดส่่วนของเด็็กที่่�ไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้�มีีเป็็น
จำนวนมาก คืือร้้อยละ 21 ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เลืือกคำตอบ ‘ไม่่รู้้�’
และ ‘ไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้�’
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2.2 ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เด็็กบอกเรื่่�องนี้้�ให้้ใครรู้้�: เด็็กที่่�ถููกชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศซึ่่�ง
พวกเขาไม่่ต้้องการนั้้�น ส่่วนใหญ่่มีีแนวโน้้มที่่�จะคุุยกัับผู้้�ปกครองและผู้้�
ดููแลเด็็กเพศหญิิงเพื่่อ� ขอความช่่วยเหลืือ นอกจากนี้้ยั� งั พบว่่าเป็็นเรื่่อ� งปกติิ
ที่่�เด็็กจะปรัับทุุกข์์กัับพี่่�น้้องของตน ซึ่่�งการสนัับสนุุนจากครอบครััวนี้้�
สะท้้อนให้้เห็็นได้้จากการที่่�ร้้อยละ 94 ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างเห็็นด้้วย
เนื่่อ� งจากการชัักชวนให้้เด็็กพููดคุยุ เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งทางเพศสามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ และเห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�งว่่าสมาชิิกครอบครััวจะช่่วยเหลืือพวกเขา หาก
โดยไม่่มีีเทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�น ในการวิิเคราะห์์จึึงได้้นัับเฉพาะ พวกเขามีีปััญหา
ครั้้�งล่่าสุุดที่่เ� ด็็กถููกชัักชวนในลัักษณะดัังกล่่าวทางสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ หรืือใน ร้้อยละ 14 ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างบอกเพื่่�อนเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ล่่าสุุดที่่�ถููก
เกมออนไลน์์ (จำนวน = 72 คน) สำหรัับการวิิเคราะห์์ในลำดัับต่่อมา ชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศซึ่่�งพวกเขาไม่่ต้้องการ และเด็็กมีีแนว
เนื่่�องจากพวกเขาเป็็นตััวแทนของความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดกรณีีการ
โน้้มที่่�จะไม่่รายงานสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นผ่่านกลไกที่่�เป็็นทางการ มีีเพีียงเด็็ก 2 คน
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์
เท่่านั้้�นที่่�จะแจ้้งตำรวจเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น และเด็็กหนึ่่�งคนจะแจ้้งเรื่่�องที่่�
เกิิดขึ้้�นผ่่านช่่องทางการรัับรายงานทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� สิ่่�งที่่�น่่ากัังวลใจคืือ
เด็็กรู้้�สึึกอย่่างไร: ในจำนวนเด็็ก 72 คน ซึ่่�งถููกชัักชวนผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ - ทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ หรืือทางเกมออนไลน์์ – ให้้พููดคุุยเกี่่�ยว ร้้อยละ 31 ของเด็็กเหล่่านี้้� (จำนวน = 22 คน) ไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขา ซึ่่�งรวมเด็็ก 14 คน จากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�อายุุมากกว่่า
กัับเรื่่�องเพศซึ่่�งพวกเขาไม่่ต้้องการการนั้้�น ร้้อยละ 30 กล่่าวว่่าพวกเขา
ไม่่ได้้รัับผลกระทบใดๆ เลยจากการถููกชัักชวนดัังกล่่าว ในขณะที่่�ร้้อยละ ด้้วย (อายุุ 16-17 ปีี) ทั้้�งนี้้� อุุปสรรคในการเปิิดเผยถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเด็็ก
70 รู้้�สึึกไม่่ดีีกัับประสบการณ์์นี้้� และที่่�พบมากที่่�สุุดคืือ รู้้�สึึกผิิด กลััว จะได้้กล่่าวไว้้ในบทที่่� 2.5
เด็็กจำนวน 65 คน ที่่�ครั้้�งล่่าสุุดถููกชัักชวนผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ให้้พููดคุุย
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศเมื่่�อพวกเขาไม่่ต้้องการ มีีแนวโน้้มที่่�จะตกเป็็นเป้้าหมาย
สำหรัับพฤติิกรรมดัังกล่่าวมากที่่�สุุดทางเฟซบุ๊๊�ก หรืือเฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์
ตามด้้วยทวิิตเตอร์์ ติ๊๊ก� ต๊๊อก อิินสตาแกรม ดิิสคอร์์ด ยููทูปู ไลน์์ และทวิิทช์์
(Twitch)

ความเป็็นไปได้้ของการถููกกรููมมิ่่�ง – เด็็กถููกชัักชวนให้้ส่่งต่่อภาพหรืือ
เด็็กจััดการกัับการชัักชวนที่่�พวกเขาไม่่ต้้องการอย่่างไร: ขณะที่่�ร้้อยละ วิิดีีโอทางเพศ
32 ของเด็็กที่่�ถููกชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศโดยพวกเขาไม่่ต้้องการ พฤติิกรรมที่่�บ่่งชี้้�ถึึงการกรููมมิ่่�งคืือการที่่�เด็็กถููกชัักชวนให้้ส่่งภาพหรืือ
ในปีีที่่�ผ่่านมานั้้�น ไม่่สนใจกัับคำชัักชวนโดยหวัังว่่าปััญหาจะหายไปเอง วีีดีีโอที่่�มีีเนื้้�อหาทางเพศ ภายในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 7 ของเด็็กที่่�ใช้้
และในสััดส่ว่ นที่่�ใกล้้เคีียงกััน (31%) ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างดัังกล่่าว ปฏิิเสธ อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย (จำนวน = 72 คน) ได้้รัับคำชัักชวนโดย
ที่่�จะทำตามคำชัักชวน อนึ่่�ง เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�อายุุน้้อยกว่่าและ พวกเขาไม่่ต้้องการ ให้้ส่่งรููปหรืือวิิดีีโอที่่�เห็็นอวััยวะเพศของตน ทั้้�งนี้้�
เด็็กหญิิงพบว่่า เด็็กที่่�อายุุมากกว่่าและเด็็กชายมีีแนวโน้้มที่่�จะทำตามคำ เพศหรืือกลุ่่�มอายุุไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อการถููกชัักชวนหรืือไม่่ถููกชัักชวน
ชัักชวนนี้้� นอกจากนี้้� คำตอบอื่่�นๆ ที่่�เด็็กกล่่าวถึึงเป็็นส่่วนใหญ่่รวมถึึง ผู้้�กระทำความผิิดบางคนตั้้�งใจที่่�จะใช้้เล่่ห์์เหลี่่�ยมในการควบคุุมเด็็ก เพื่่�อ
การพยายามให้้ผู้้�กระทำความผิิดเลิิกยุ่่�งกัับพวกเขา โดยพวกเขาหยุุดใช้้ ให้้ผลิิตและส่่งภาพเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศผ่่านทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััลไม่่ว่่าผู้้�
อิินเทอร์์เน็็ตชั่่�วระยะหนึ่่�ง และมีีเพีียงเด็็กจำนวนน้้อยในกลุ่่�มตััวอย่่างดััง กระทำความผิิดตั้้�งใจจะพบเด็็กซึ่่�งหน้้าหรืือไม่่ก็็ตาม ความพยายามระดัับ
โลกเพื่่�อต่่อต้้านการกรููมมิ่่�งเด็็กให้้ส่่งภาพหรืือวิิดีีโอที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ
กล่่าว (จำนวน = 3 คน) ทำตามคำชัักชวน
ใครเป็็นคนชัักชวน: เด็็กส่่วนใหญ่่ที่่�ถููกชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ ของตนเอง ยัังคงเป็็นไปอย่่างช้้าๆ ในปีี พ.ศ. 2558 ท่่ามกลางความวิิตก
กัังวลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� คณะกรรมการดููแลการปฏิิบััติิตามอนุุสััญญาว่่าด้้วย
ซึ่่�งพวกเขาไม่่ต้้องการกล่่าวว่่าผู้้�กระทำความผิิดเป็็นเพื่่�อนที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่
การคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
หรืือเป็็นคนรู้้�จััก 1 ใน 4 ของเด็็กเหล่่านี้้�กล่่าวว่่าพวกเขาได้้รัับการ
ชัักชวนจากคนบางคนที่่�ไม่่รู้้�จััก แม้้ว่่าสััดส่่วนดัังกล่่าวไม่่ไช่่เป็็นสััดส่่วนที่่� ทางเพศของสภายุุโรป (หรืือที่่�รู้้�จัักในนาม ‘คณะกรรมการลัันซาโรเต’)
น้้อย แต่่เมื่่�อนำทั้้�งสองกรณีีมาพิิจารณาร่่วมกัันจะเห็็นได้้ว่่าบุุคคลที่่�เด็็ก ได้้ออกเอกสารแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� โดยแนะนำว่่ารััฐบาล
รู้้�จัักมีีแนวโน้้มที่่�จะติิดต่่อชัักชวนเด็็กในลัักษณะดัังกล่่าวมากกว่่าบุุคคลที่่� ควรขยายความหมายของของคำว่่ากรููมมิ่่�งเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเพศ ให้้
รวมถึึง “กรณีีที่่�การล่่วงละเมิิดทางเพศไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากการกระทำโดย
เด็็กไม่่รู้้�จััก
พบกัันซี่่�งหน้้า แต่่เป็็นการกระทำที่่�เกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์ไว้้ด้้วย”77
หงุุดหงิิด และทุุกข์์ใจ
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77. คณะกรรมการลัันซาโรเตของสภายุุโรป (2558) ความเห็็นต่่อมาตรา 23 ของอนุุสััญญาลัันซาโรเตและคำอธิิบาย ย่่อหน้้า 20
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ใช 10%

ในปที่ผานมา

ฉันถูกชักชวนใหคุยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
ซึ่งฉันไมตองการ

ที่มา: เด็กอายุ 12-17 ป ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวนเด็ก = 967 คน

ครั้งลาสุดสิ่งนี้เกิดขึ้นทางออนไลน....
นองทําอยางไร?*†
32%

31%

ใครเปนคนชักชวน?*†

นองรูสึกอยางไร?*

เพื่อน/คนรูจัก (อายุ 18+)

ไมมีผลกระทบกับฉัน

29%

30%

59%

บุคคลที่เปนแฟน (หรือเคยเปนแฟน)

20%

พยายามที่จะใหบุคคลนั้น
เลิกยุงกับฉัน

ตอบไปวาไม

ไมสนใจกับคําชักชวน

61%

เพื่อน/คนรูจัก (อายุนอยกวา 18)
14%

16%

สมาชิกครอบครัว
6%

รูสึกผิด

ไมตองการตอบ
4%

รูสึกกลัว

บุคคลที่เด็กไมรูจัก

25%

เด็็กจำนวน = 72 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี โดยในปีีที่่�ผ่่านมาถููกชัักชวนทางออนไลน์์ให้้คุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องทางเพศโดยที่่�เด็็กไม่่ต้้องการ

นองบอกใครบาง?**†

สูงสุด 3 อันดับ

8%

31%

38%
พี่นอง

26%
3%

ตํารวจ

0%

นักสังคม
สงเคราะห

0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

เด็็กจำนวน = 72 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ถููกชัักชวน
ทางออนไลน์์ให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศในปีีที่่�ผ่่านมา

เกิดขึ้นที่แพลตฟอรมไหนบาง?*†

77%

ตํ่าสุด 3 อันดับ

เด็็กจำนวน = 101 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี
ที่่�ถููกชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศโดยไม่่ต้้องการในปีีที่่�ผ่่านมา

เฟซบุก หรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

ไมบอกใคร

ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเพศหญิง

อื่นๆ

ในเกมออนไลน

64%

37%

19%

พบกันโดยซึ่งหนา

ทางสื่อสังคมออนไลน

เกิดขึ้นที่ไหน?*†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†
ทวิตเตอร

51%

เด็็กจำนวน = 65 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ถููกชัักชวน
ให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในปีีที่่�ผ่่านมา

ติ๊กตอก

43%

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

64%

ฉันไมคิดวาสิ่งที่
เกิดขึ้นเปนเรื่อง
รายแรงพอที่จะบอก

ฉันไมคิดวา
จะมีใครเชื่อฉัน

14%

9%

เด็็กจำนวน = 22 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับ
ครั้้�งล่่าสุุดที่่�ถููกชัักชวนให้้พููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ

*รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากที่สุด
**รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยที่สุด
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2.2 ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เด็็กรู้้�สึึกอย่่างไร: เด็็กร้้อยละ 36 จากทั้้�งหมด 72 คน มีีประสบการณ์์
ได้้รัับคำชัักชวนซึ่่�งพวกเขาไม่่ต้้องการ ให้้ส่่งภาพหรืือวิิดีีโอที่่�เห็็นอวััยวะ
เพศของตน เด็็กกล่่าวว่่าเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งล่่าสุุด “ไม่่มีีผล
กระทบต่่อพวกเขาเลย” แต่่ ร้้อยละ 53 ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างดัังกล่่าว
บอกว่่าพวกเขารู้้�สึึกไม่่ดีีกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เด็็กหญิิงมีีแนวโน้้ม
ในการแสดงความเห็็นว่่าพวกเขาไม่่ได้้รัับผลกระทบใดๆ จากการถููก
ชัักชวนครั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเด็็กชาย (48% และ 17 % ตาม
ลำดัับ) ดัังที่่�แสดงในข้้อมููลรููปภาพที่่�ประกอบการบรรยายนี้้� ความรู้้�สึึก
ผิิด ทุุกข์์ใจ และ/หรืืออัับอาย เป็็นความรู้้�สึึกเชิิงลบที่่�พบมากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�
เด็็ก 7 คนจาก 72 คน ไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้�
เด็็กทำอย่่างไรกัับการถููกชัักชวนที่่�พวกเขาไม่่ต้้องการ: ในปีีที่่�ผ่่านมา
เด็็ก 72 คนได้้รัับคำชัักชวนที่่�ไม่่ต้้องการ ให้้ส่่งภาพหรืือวิิดีีโอที่่�เห็็น
อวััยวะเพศของตน ส่่วนใหญ่่มีีแนวโน้้ม (โดยเฉพาะเด็็กอายุุ 12-13 ปีี)
ที่่�จะบอกให้้บุุคคลดัังกล่่าวเลิิกยุ่่�งกัับพวกเขา ส่่วนเด็็กคนอื่่�นๆ ไม่่สนใจ
กัับคำชัักชวนดัังกล่่าวและหยุุดใช้้อิินเทอร์์เน็็ตช่่วงหนึ่่�งหรืือลบข้้อความ
ทั้้�งหมดที่่�ผู้้�กระทำความผิิดส่่งมา โดยหวัังว่่าวิิธีีนี้้�จะทำให้้ปััญหาหาย
ไปเอง
ประมาณ 1 ใน 5 ของเด็็ก 72 คนนี้้� ปฏิิเสธที่่�จะทำตามการชัักชวนครั้้�ง
ล่่าสุุดที่่�บอกให้้พวกเขาส่่งภาพหรืือวิิดีีโอที่่�เห็็นอวััยวะเพศของตน
ประมาณร้้อยละ 13 ยิินยอมทำตามคำชัักชวนดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยน
ค่่าความเป็็นส่่วนตััว (4%) และรายงานสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์ (1%)
เป็็นสิ่่�งที่่�เด็็กกระทำน้้อยที่่�สุุด แม้้ว่่าร้้อยละ 78 ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างนี้้�
ระบุุว่่าพวกเขารู้้�วิิธีีรายงานเนื้้�อหาที่่�เป็็นอัันตรายทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้�
ยัังไม่่ทราบแน่่ชััดถึึงเหตุุผลที่่�เด็็กจำนวนน้้อยมากรายงานการชัักชวน
ทางเพศดัังกล่่าว
ใครเป็็นคนชัักชวน: ในภาพรวม เด็็กมีีแนวโน้้มได้้รัับคำชัักชวนให้้ส่่ง
เนื้้�อหาทางเพศจากบุุคคลที่่�พวกเขารู้้�จัักมากกว่่าบุุคคลที่่�พวกเขาไม่่รู้้�จััก
เช่่นจากเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จััก – ไม่่ว่่าจะเป็็นเด็็กหรืือผู้้�ใหญ่่ – ซึ่่�งหาก
เปรีียบเทีียบแล้้ว มีีเพีียงร้้อยละ 18 ของกรณีีที่่�ผู้้�ชัักชวนเป็็นบุุคคลที่่�
เด็็กไม่่รู้้�จััก
ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์: เด็็กส่่วนใหญ่่ได้้รัับคำชัักชวนซึ่่�งพวกเขาไม่่
ต้้องการให้้ส่่งเนื้้�อหาทางเพศกล่่าวว่่าการชัักชวนเกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เด็็กบางส่่วนกล่่าวว่่าเกิิดขึ้้�นในขณะที่่�พวกเขาเล่่น
เกมออนไลน์์และในการพููดคุุยซึ่่�งหน้้า และเด็็กจำนวนร้้อยละ 14 ไม่่
ต้้องการตอบคำถามนี้้� ทั้้�งนี้้�เด็็กจำนวน 54 คน ที่่�ตกเป็็นเป้้าหมายบนสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ระบุุว่่าแพลตฟอร์์มที่่�พวกเขาประสบกัับการชัักชวนใน
ลัักษณะนี้้�เป็็นส่่วนใหญ่่คืือ เฟซบุ๊๊�ก ทวิิตเตอร์์ และติ๊๊�กต๊๊อก

และเพศหญิิง ดัังที่่�แสดงในหน้้า 53 และเด็็กมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่รายงาน
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นผ่่านทางกลไกการแจ้้งเหตุุอย่่างเป็็นทางการ ทั้้�งนี้้� ร้้อยละ 14
ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างนี้้�ไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น และเด็็กที่่�ไม่่
ต้้องการตอบคำถามนี้้�มีีสััดส่่วนจำนวนที่่�เท่่ากััน
การเสนอเงิินหรืือสิ่่�งของแก่่เด็็กเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพหรืือวิิดีีโอ
ทางเพศ
มีีหลัักฐานบ่่งชี้้�ว่่าการเสนอเงิินหรืือสิ่่�งของแก่่เด็็กเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพ
หรืือวิิดีีโอที่่�มีีเนื้้�อหาทางเพศเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการกรููมมิ่่�งเพื่่�อให้้ได้้มา
ซึ่่�งสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ในปีีที่่�ผ่่านมาเพีียงปีีเดีียว ในการ
สำรวจข้้อมููลครััวเรืือน เด็็กร้้อยละ 7 กล่่าวว่่าพวกเขาเคยได้้รัับข้้อเสนอ
เป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพหรืือวิิดีีโอเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ
หากขยายสััดส่่วนตััวเลขดัังกล่่าวไปสู่่�ประชากรเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
อายุุ 12-17 ปีีทั่่�วประเทศ ประมาณการได้้ว่่าในหนึ่่�งปีี มีีเด็็กราวๆ
350,000 คน ที่่�ได้้รัับข้้อเสนอดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�อายุุและเพศของเด็็กไม่่มีี
อิิทธิิพลที่่�ชััดเจนต่่อการได้้รัับข้้อเสนอ
ใครเป็็นคนให้้ข้้อเสนอ: เมื่่�อถามเด็็กถึึงครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขาได้้รัับข้้อเสนอ
เป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศ เด็็กส่่วน
ใหญ่่กล่่าวว่่าพวกเขาได้้รัับข้้อเสนอนี้้�จากบุุคคลที่่�พวกเขารู้้�จััก ซึ่่�งเป็็นไป
ในลัักษณะเดีียวกัับหััวข้้อที่่�ผ่่านมานั่่�นคืือ เพื่่�อนเป็็นบุุคคลที่่�มีีแนวโน้้ม
เสนอเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อการแลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าว โดยร้้อยละ 66 ของ
กรณีีที่่�เกิิดขึ้้�น ผู้้�ให้้ข้้อเสนอดัังกล่่าวคืือเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จัักที่่�อายุุต่่ำกว่่า
18 ปีี ตามด้้วยเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จัักที่่�อายุุ 18 ปีี หรืือมากกว่่า นอกจากนี้้�
พบว่่าร้้อยละ 9 ของกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นผู้้�ที่่�ยื่่�นข้้อเสนอดัังกล่่าวคืือแฟนคน
ปััจจุุบัันหรืือแฟนเก่่า และเพีียงร้้อยละ 1 ของกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นคืือสมาชิิก
ครอบครััว ทั้้�งนี้้� หนึ่่�งในห้้าของข้้อเสนอเหล่่านี้้�มาจากบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก
ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์: แม้้ว่่า ร้้อยละ 20 ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างระบุุว่่า
ได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของจากการพบกัันซึ่่�งหน้้า แต่่ส่่วนใหญ่่เด็็ก
ได้้รัับข้้อเสนอดัังกล่่าวทางออนไลน์์ โดยร้้อยละ 61 ได้้รัับข้้อเสนอผ่่าน
ทางสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ และร้้อยละ 48 ได้้รับั ข้้อเสนอผ่่านทางเกมออนไลน์์
ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ไม่่ตอบคำถามนี้้�เป็็นจำนวนมาก โดยร้้อยละ 21 ของเด็็กเลืือก
คำตอบ “ไม่่รู้้�” หรืือ “ไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้�”
ในเด็็ก 43 คน ที่่�ได้้รับั ข้้อเสนอดัังกล่่าวผ่่านสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ แพลตฟอร์์ม
ที่่�เด็็กกล่่าวถึึงโดยส่่วนใหญ่่คืือ เฟซบุ๊๊�กหรืือ เฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์,
ติ๊๊�กต๊๊อก, อิินสตาแกรม และทวิิตเตอร์์ เด็็กบางคนได้้รัับข้้อเสนอเหล่่านี้้�
ทางเกมออนไลน์์และแพลตฟอร์์มสำหรัับถ่่ายทอดสด เช่่น Discord
(จำนวน = 13 คน) และ Twitch (จำนวน = 6 คน)

เด็็กบอกใครเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�: หลัังจากครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขาได้้รัับคำ
ชัักชวนให้้ส่่งภาพหรืือวิิดีีโอแสดงอวััยวะเพศของตนนั้้�น เด็็กส่่วนใหญ่่
ปรัับทุุกข์์กัับผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กหรืือพี่่�น้้องที่่�เป็็นเพศหญิิง ถััดไป
คืือบอกแก่่ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กหรืือพี่่�น้้องที่่�เป็็นเพศชาย เด็็กหญิิงมีี
แนวโน้้มที่่�จะปรัับทุุกข์์กัับผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กทั้้�งที่่�เป็็นเพศชาย
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ใช 7%

ในปที่ผานมา

ฉันไดรับการชักชวนใหสงรูปหรือวิดีโอที่
เห็นอวัยวะเพศของฉัน
ซึ่งฉันไมตองการ

ที่มา: เด็กอายุ 12-17 ป ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวนเด็ก = 967 คน

ครั้งลาสุดที่สิ่งนี้เกิดขึ้น....
นองรูสึกอยางไร?*

นองทําอยางไร?*†
40%

36%
13%

13%

57%

18%

บุคคลที่เปนแฟน (หรือเคยเปนแฟน)
8%

รูสึกผิด

ตอบปฏิเสธ

ไมสนใจกับคําชักชวน

ไมตองการตอบ
18%

59%

เพื่อน/คนรูจัก (อายุ 18+)

8%

บุคคลที่เด็กไมรูจัก

18%

นองบอกใครบาง?**†

52%

เพื่อน

ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเพศหญิง

สูงสุด 3 อันดับ

8%

21%

46%

พี่นอง

43%

ตํ่าสุด 3 อันดับ

อื่นๆ

ในเกมออนไลน

34%
พบกันโดยซึ่งหนา

75%

สมาชิกครอบครัว

รูสึกกังวลใจ

เกิดขึ้นที่ไหน?*†

ทางสื่อสังคมออนไลน

เพื่อน/คนรูจัก (อายุนอยกวา 18)

ไมมีผลกระทบกับฉัน
28%

พยายามที่จะใหบุคคลนัั้น
เลิกยุงกับฉัน

ใครเปนคนชักชวน?*†

1%

ตํารวจ

0%

นักสังคม
สงเคราะห

0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

เกิดขึ้นที่แพลตฟอรมไหนบาง?*†
ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†
เฟซบุก หรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

ทวิตเตอร

ติ๊กตอก

81%

63%

57%

จำนวนเด็็ก = 54 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งครั้้�งล่่าสุุดได้้รัับ
คำชัักชวนให้้ส่่งภาพที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพศทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

ฉันรูสึก
อับอาย

ฉันไมคิดวา
สิ่งที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง
รายแรงพอที่จะบอก

ฉันคิดวา
ไมมีใคร
เชื่อฉัน

70%

20%

20%

10%

จำนวนเด็็ก = 10 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ไม่่บอกใคร
เกี่่�ยวกัับครั้้�งล่่าสุุดที่่�ได้้รัับคำชัักชวนให้้ส่่งภาพที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพศ

*รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากที่สุด
**รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยที่สุด
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OCSEA

ใช 7%

ในปที่ผานมา

ฉันไดรับขอเสนอเปนเงินหรือสิ่งของเพื่อแลกกับ
ภาพหรือวิดีโอทางเพศ
ครั้งลาสุดที่เกิดสิ่งนี้ขึ้น…
66%

ที่มา: เด็กอายุ 12-17 ป ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวนเด็ก = 967 คน

ใครเปนคนใหขอเสนอนี้?*†
54%

21%

18%
9%
1%

เพื่อน/คนรูจัก
(อายุตํ่ากวา 18)

ไมตองการตอบ

เพื่อน/คนรูจัก
(อายุ 18+)

สมาชิกครอบครัว

บุคคลที่เปนแฟน
(หรือเคยเปนแฟน)

บุคคลที่เด็ก
ไมรูจัก

จำนวนเด็็ก = 70 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกกัับภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศ

นองบอกใครบาง?**†

อื่นๆ

สูงสุด 3 อันดับ

14%

จำนวนเด็็ก = 70 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ได้้
รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกกัับภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศ

39%

37%
พี่นอง

34%
3%

นักสังคม
สงเคราะห

1%

ตํารวจ

0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

จำนวนเด็็ก = 70 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ได้้รัับข้้อเสนอ
เป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกกัับภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศ

เกิดขึ้นที่แพลตฟอรมไหนบาง?*†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†

เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

ทวิตเตอร

ติ๊กตอก

84%

79%

60%

จำนวนเด็็ก = 43 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�เมื่่�อเร็็วๆ นี้้�ได้้รัับ
ข้้อเสนอผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกกัับการพบปะกัันเพื่่�อมีี
เพศสััมพัันธ์์
*รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากที่สุด
**รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยที่สุด
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เพื่อน

ผูปกครอง
และผูดูแลเด็กเพศหญิง

ตํ่าสุด 3 อันดับ

48%
ในเกมออนไลน

61%

20%

พบกันโดยซึ่งหนา

ทางสื่อสังคมออนไลน

เกิดขึ้นที่ไหน?*†

ฉันไมคิดวาสิ่งทีเ่ กิดขึ้นเปน
เรื่องรายแรงพอที่จะบอก

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

ฉันรูสึกวา
ฉันทําผิด

43%

29%

29%

ฉันคิดวา
ไมมีใครเชื่อฉัน

ฉันกังวลวาฉันจะตกอยู
ในสถานการณลําบาก

13%

13%

จำนวนเด็็ก = 10 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้
อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ไม่่
บอกใครเกี่่�ยวกัับครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขา
ได้้รัับข้้อเสนอที่่�พวกเขาไม่่ต้้องการ
ได้้รัับ เป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลก
กัับภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศ
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ทีม่ า: ขอand
มูล Disrupting

2.2 ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เด็็กบอกเรื่่อ� งนี้้�กับั ใคร: เด็็กส่่วนมากมีีแนวโน้้มที่่จ� ะเปิิดเผยประสบการณ์์
นี้้�กัับช่่องทางที่่�ไม่่เป็็นทางการ และมีีเด็็กเพีียงส่่วนน้้อยรายงาน
ประสบการณ์์ดัังกล่่าวผ่่านกลไกการแจ้้งเหตุุอย่่างเป็็นทางการ ข้้อมููล
จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนชี้้�ให้้เห็็นอย่่างต่่อเนื่่�องถึึงรููปแบบที่่�ชััดเจน
ว่่าสมาชิิกครอบครััว – โดยเฉพาะผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศหญิิง – เป็็น
บุุคคลที่่�เด็็กส่่วนใหญ่่มั่่�นใจที่่�จะปรัับทุุกข์์ด้้วยหากพวกเขาประสบกัับ
อัันตรายเหล่่านี้้� ดัังที่่�แสดงให้้เห็็นในข้้อมููลรููปภาพ (หน้้า 54) ถััดจากนั้้�น
เด็็กมัักบอก เพื่่�อน พี่่�หรืือน้้องชาย และผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศชาย
(21%) ในทางกลัับกััน เพีียงร้้อยละ 3 ของเด็็กกล่่าวว่่าพวกเขาบอกเรื่่�อง
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับนัักสัังคมสงเคราะห์์ และร้้อยละ 1 กล่่าวว่่าพวกเขาแจ้้ง
ตำรวจ และไม่่มีีเด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนแจ้้งว่่าได้้โทรแจ้้ง
สายด่่วนที่่�ให้้คำปรึึกษา (helpline) ทั้้�งนี้้� หนึ่่�งในสิิบของเด็็กไม่่ได้้บอก
ใครเกี่่�ยวกัับครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขาได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อ
แลกกัับภาพทางเพศ
การเสนอเงิินหรืือสิ่่�งของแก่่เด็็กเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับกิิจกรรมทางเพศ
ในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 7 ของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ในประเทศไทยได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการ
พบปะบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งเพื่่�อมีีเพศสััมพัันธ์์
ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์? เด็็กจำนวน 66 คน บอกว่่าในปีีที่่�ผ่่านมา
พวกเขาได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการพบกัับ
บุุคคลโดยซึ่่�งหน้้าและมีีกิิจกรรมทางเพศนั้้�น เด็็กส่่วนใหญ่่ (76%) กล่่าว
ว่่าพวกเขาได้้รัับข้้อเสนอผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ และ ร้้อยละ 62
ผ่่านทางเกมออนไลน์์ และร้้อยละ 27 ได้้รัับข้้อเสนอจากการพบกัันซึ่่�ง
หน้้า ในเด็็กจำนวน 50 คน ที่่�ครั้้�งล่่าสุุดได้้รัับข้้อเสนอผ่่านทางสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์นั้้�น แพลตฟอร์์มที่่�เด็็กส่่วนใหญ่่กล่่าวถึึงคืือ ทวิิตเตอร์์ และ
ตามด้้วย เฟซบุ๊๊�ก ติ๊๊�กต๊๊อก อิินสตาแกรม ยููทููป ทวิิตช์์ (Twitch) และ
สแนพแชท (Snapchat)

น้้อยมากที่่�ผู้้�เสนอจะเป็็นแฟนคนปััจจุุบัันหรืือผู้้�ที่่�เคยเป็็นแฟน ผู้้�ที่่�เด็็ก
ไม่่รู้้�จัักและสมาชิิกในครอบครััว
เด็็กบอกเรื่่�องนี้้�กัับใคร: เช่่นเดีียวกัับหััวข้้อที่่�ผ่่านมา เด็็กมีีแนวโน้้มที่่�จะ
ไม่่แจ้้งสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นผ่่านทางช่่องทางที่่�เป็็นทางการ แต่่จะปรัับทุุกข์์กัับ
บุุคคลที่่�ใกล้้ชิิดกัับเขา เด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจมีีแนวโน้้มที่่�จะบอก
ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศหญิิง หรืือเพื่่�อนในสััดส่่วนที่่�เท่่ากััน (ร้้อยละ
45) ขณะที่่�ร้้อยละ 15 ระบุุว่่าพวกเขาไม่่บอกใครเลย
การกรรโชกทางเพศ
บางครั้้�งการกรรโชกทางเพศถููกใช้้ในกระบวนการกรููมมิ่่�ง บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�
กระทำความผิิดได้้รัับภาพทางเพศของเด็็กและข่่มขู่่�เด็็กว่่าจะเผยแพร่่
ภาพดัังกล่่าวต่่อสาธารณะ หรืือส่่งให้้กัับเพื่่�อนหรืือครอบครััวของเด็็ก
ซึ่่�งวิิธีีนี้้�เป็็นการบีีบบัังคัับให้้เด็็กส่่งภาพของตนให้้ผู้้�กระทำความผิิดหรืือ
เข้้าร่่วมในกิิจกรรมทางเพศอื่่�นๆ มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� การข่่มขู่่�ลัักษณะดัังกล่่าว
ถููกใช้้เพื่่�อการกรรโชกทรััพย์์ด้้วย
ในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน ร้้อยละ 7 ของเด็็กที่่�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
ระบุุว่่าพวกเขาถููกข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมลให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศในปีีที่่�
ผ่่านมา ทั้้�งนี้้� ไม่่มีีข้้อมููลชััดเจนว่่าพวกเขาถููกข่่มขู่่�ด้้วยวิิธีีการใด รวมถึึง
ไม่่ได้้มีีคำถามสำหรัับถามเด็็กเกี่่�ยวกัับการใช้้ภาพทางเพศเพื่่�อกรรโชก
ทรััพย์์ ขณะนี้้�ประเทศไทยยัังมิิได้้กำหนดให้้การกรรโชกทางเพศทาง
ออนไลน์์เป็็นความผิิดอาชญากรรม อย่่างไรก็็ตาม กำลัังมีีการดำเนิิน
งานร่่างกฎหมาย ซึ่่�งข้้อมููลจากวงในระบุุว่่าร่่างกฎหมายดัังกล่่าวจะเสนอ
ให้้มีีบทบััญญััติที่่ิ ก� ำหนดให้้การกรรโชกทางเพศเป็็นความผิิดอาชญากรรม
ด้้วย (แต่่ไม่่ได้้เฉพาะเจาะจงว่่าเป็็นการกรรโชกทางเพศต่่อเด็็ก) โดย
กำหนดบทลงโทษจำคุุกจากหนึ่่�งถึึงสิิบปีี และปรัับเป็็นเงิิน 20,000 ถึึง
200,000 บาท (หรืือ 600 – 6,000 ดอลล่่าร์์สหรััฐ)78
76

ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์? การกรรโชกทางเพศเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการ
ล่่วงละเมิิด โดยใช้้ช่่องทางออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นมากมายจนเป็็นเรื่่�องที่่�พบ
เนื่่�องจากการเสนอเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อให้้เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศ เห็็นทั่่�วไป ในเด็็กจำนวน 66 คนที่่�กล่่าวว่่าพวกเขาถููกข่่มขู่่�หรืือถููก
โดยซึ่่�งหน้้านั้้�น สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ทาง ‘ออฟไลน์์’ ตั้้�งแต่่ต้้นจบจบ โดย
แบล็็คเมล ร้้อยละ 76 ระบุุว่่าครั้้�งล่่าสุุดเกิิดขึ้้�นทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ไม่่ต้้องมีีเทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง เด็็ก [ที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจ] ถููกถามว่่า และร้้อยละ 62 ระบุุว่่าเกิิดขึ้้�นระหว่่างเล่่นเกมออนไลน์์ อย่่างไรก็็ตาม
ครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขาได้้รัับข้้อเสนอให้้เข้้าร่่วมในกิิจกรรมทางเพศทาง
การกรรโชกทางเพศเกิิดขึ้้�นโดยซึ่่�งหน้้าเช่่นกััน (24%) และร้้อยละ 18
‘ออฟไลน์์’ นั้้�น พวกเขาได้้รัับข้้อเสนอดัังกล่่าวจากการพบกัันโดยซึ่่�งหน้้า ของเด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้� ในกลุ่่�มเด็็ก 47 คน
หรืือผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ หรืือในระหว่่างเล่่นเกมออนไลน์์ หรืือจาก ที่่�ตกเป็็นเป้้าหมายทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ แพลตฟอร์์มที่่�เด็็กกล่่าวถึึงมาก
ช่่องทางอื่่�นๆ ทั้้�งนี้้� การ วิิเคราะห์์หลัังจากนี้้� จะใช้้ข้้อมููลคำตอบจากกลุ่่�ม ที่่�สุุดคืือ เฟซบุ๊๊�ก หรืือเฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์ ทวิิตเตอร์์ ติ๊๊�กต๊๊อก และ
เด็็กที่่�ตอบว่่าได้้รัับข้้อเสนอดัังกล่่าวผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ และ/หรืือ อิินสตาแกรม ทั้้�งนี้้� การวิิเคราะห์์หลัั…งจากนี้้�จะใช้้ข้้อมููลคำตอบจากเด็็ก
ระหว่่างเล่่นเกมออนไลน์์ (รวมทั้้�งสิ้้�น 53 คน) เท่่านั้้�น เนื่่�องจากพวกเขา ที่่�ระบุุว่่าการกรรโชกทางเพศเกิิดขึ้้�นทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ หรืือในเกม
เป็็นตััวแทนของความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทาง ออนไลน์์ (จำนวน 48 คน) เท่่านั้้�น
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์
ใครเป็็นผู้้�ให้้ข้้อเสนอ: สำหรัับเด็็กซึ่่�งได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของ
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ – ทางแพลตฟอร์์มสื่อ่� สัังคมออนไลน์์ หรืือ เกม – เพื่่อ�
พบกัันซึ่่�งหน้้าและมีีเพศสััมพัันธ์์นั้้�น ส่่วนใหญ่่ผู้้�ที่่�เสนอเป็็นเพื่่�อนที่่�อายุุ
ต่่ำกว่่า 18 ปีี ตามด้้วยเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จัักอายุุ 18 ปีี หรืือมากกว่่า ทั้้�งนี้้�
78. การสนทนาอย่่างไม่่เป็็นทางการกัับผู้้�แทนจากสำนัักงานอััยการสููงสุุด
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ฉันไดรับขอเสนอเปนเงินหรือสิ่งของเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การพบกับบุคคลโดยซึ่งหนาและรวมกิจกรรมทางเพศ
ครั้งลาสุดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นทางออนไลน…

ที่มา: เด็กอายุ 12-17 ป ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวนเด็ก = 967 คน

77%

ใครเปนคนใหขอเสนอนี้?*†

70%

17%

17%

เพื่อน/คนรูจัก
(อายุตํ่ากวา 18)

เพื่อน/คนรูจัก
(อายุ 18+)

บุคคลที่เปนแฟน
(หรือเคยเปนแฟน)

4%

4%

สมาชิกครอบครัว

ไมตองการตอบ

บุคคลที่เด็ก
ไมรูจัก

จำนวนเด็็ก = 53 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมา ได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของทางออนไลน์์ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการร่่วมกิิจกรรมทางเพศโดยซึ่่�งหน้้า

เกิดขึ้นที่ไหน?*†

นองบอกใครบาง?**†
เพื่อน

62%

สูงสุด 3 อันดับ

45%

พี่นอง

38%

ตํ่าสุด 3 อันดับ

จำนวนเด็็ก = 66 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งใน
ปีีที่่�ผ่่านมา ได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของทางออนไลน์์ เพื่่�อแลก
เปลี่่�ยนกัับการร่่วมกิิจกรรมทางเพศโดยซึ่่�งหน้้า

45%

ผูปกครอง
และผูดูแลเด็กเพศหญิง

14%

อื่นๆ

ในเกมออนไลน

พบกันโดยซึ่งหนา

ทางสื่อสังคมออนไลน

76%

27%

0%

0%

0%

นักสังคม
สงเคราะห

สายดวน
ใหคําปรึกษา

ตํารวจ

จำนวนเด็็ก = 53 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมาได้้รัับ
ข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของทางออนไลน์์ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการร่่วมกิิจกรรมทางเพศ
โดยซึ่่�งหน้้า

เกิดขึ้นที่แพลตฟอรมไหนบาง?

*†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†
ทวิตเตอร

เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

ติ๊กตอก

84%

78%

67%

จำนวนเด็็ก = 51 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งครั้้�งล่่าสุุดได้้รัับ
ข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการร่่วมกิิจกรรม
ทางเพศโดยซึ่่�งหน้้า
*รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากที่สุด
**รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยที่สุด
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ฉันคิดวา
ไมมีใครเชื่อฉัน

ฉันรูสึกวา
ฉันทําผิด

38%

25%

ฉันไมคิดวา
ฉันรูสึกอับอาย
สิ่งที่เกิดขึ้นเปน
เรื่องรายแรงพอที่จะบอก

25%

13%

จำนวนเด็็ก = 8 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับ
ครั้้�งล่่าสุุดที่่�ได้้รัับข้้อเสนอเป็็นเงิินหรืือสิ่่�งของทางออนไลน์์ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการร่่วม
กิิจกรรมทางเพศโดยซึ่่�งหน้้า
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มีคนขมขูหรือแบล็คเมลฉันเพื่อใหฉันเขารวม
กิจกรรมทางเพศ
ครั้งลาสุดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นทางออนไลน…
82%

80%

ที่มา: เด็กอายุ 12-17 ป ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวนเด็ก = 967 คน

ใครเปนคนใหขอเสนอนี้?*†

22%
10%

เพื่อน/คนรูจัก
(อายุตํ่ากวา 18)

เพื่อน/คนรูจัก
(อายุ 18+)

8%

บุคคลที่เปนแฟน
(หรือเคยเปนแฟน)

2%

สมาชิกครอบครัว

ไมตองการตอบ

บุคคลที่เด็ก
ไมรูจัก

จำนวนเด็็ก = 50 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งถููกข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมลทางออนไลน์์ให้้เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศในปีีที่่�ผ่่านมา

นองบอกใครบาง?**†

เกิดขึ้นที่ไหน?*†

51%

ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเพศหญิง

14%

42%

พี่นอง

49%

จำนวนเด็็ก = 63 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งถููก
ข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมลให้้เด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศในปีีที่่�ผ่่านมา

ตํ่าสุด 3 อันดับ

อื่นๆ

สูงสุด 3 อันดับ

62%
ในเกมออนไลน

75%

24%

พบกันโดยซึ่งหนา

ทางสื่อสังคมออนไลน

เพื่อน

0%

0%

0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

นักสังคม
สงเคราะห

ตํารวจ

จำนวนเด็็ก = 50 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งถููกข่่มขู่่�หรืือ
แบล็็คเมลทางออนไลน์์เพื่่�อให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศในปีีที่่�ผ่่านมา

เกิดขึ้นที่แพลตฟอรมไหนบาง?*†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†
เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

ทวิตเตอร

ติ๊กตอก

83%

74%

64%

จำนวนเด็็ก = 47 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งเมื่่�อไม่่นานมานี้้�
ถููกข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมลทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์

ฉันไมคิดวาสิ่งทีเ่ กิดขึ้นเปน
เรื่องรายแรงพอที่จะบอก

ฉันคิดวา
ไมมีใครเชื่อฉัน

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

50%

25%

20%

จำนวนเด็็ก = 4 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับ
ครั้้�งล่่าสุุดที่่�ถููกข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมลทางออนไลน์์เพื่่�อให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศ

*รูปภาพเหลานีแ้ สดงคําตอบทีเ่ ด็กมักจะเลือกตอบมากทีส่ ดุ
**รูปภาพเหลานีแ้ สดงคําตอบทีเ่ ด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยทีส่ ดุ
†Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse
คําถามแบบเลือกตอบ
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2.2 ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศในประเทศไทย

2.2.2 สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก และการถ่่ายทอดสด
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
คำนิิยามของคำว่่าสื่่�อลามกอนาจารเด็็กในกฎหมายไทย79 นั้้�นครอบคลุุม
ถึึงกรณีีการผลิิตสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางดิิจิิทััล รวมถึึงการ
ผลิิตสื่่�อดัังกล่่าวที่่�เป็็นภาพเสมืือนจริิงโดยไม่่มีีเด็็กเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
อย่่างไรก็็ตาม คำนิิยามในกฎหมายไทยไม่่ครอบคลุุมถึึงสื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กในทุุกรููปแบบ80 นั่่�นคืือคำนิิยามไม่่ได้้กำหนดให้้ชััดเจนว่่า
ครอบคลุุมถึึงการบรรยายให้้เห็็นภาพอวััยวะเพศในร่่างกายของเด็็ก
อัันเป็็นไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเพศเป็็นหลััก นอกจากนี้้� คำนิิยาม
ดัังกล่่าวยัังไม่่รวมถึึงวััตถุุที่่�บรรยายให้้เห็็นภาพบุุคคลที่่�ดููเหมืือนเด็็กที่่�
กำลัังร่่วมกิิจกรรมทางเพศอย่่างชััดแจ้้ง ทั้้�งนี้้� ประมวลกฎหมายอาญา
น้้องบอกเรื่่อ� งนี้้�กับั ใคร: เด็็กจำนวน 38 คน ซึ่่ง� เคยถููกข่่มขู่่�หรืือแบล็็คเมล ของไทยกำหนดให้้การกระทำบางอย่่างที่่�เกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
ให้้ร่่วมกิิจกรรมทางเพศ มีีแนวโน้้มที่่�จะบอกเพื่่�อนของพวกเขาเกี่่�ยวกัับ เพศต่่อเด็็กเป็็นการกระทำผิิดทางอาญา รวมทั้้�งการครอบครองเพื่่�อ
ประโยชน์์ทางเพศของตนหรืือของผู้้�อื่่�น การเผยแพร่่ส่่งต่่อสื่่�อดัังกล่่าว
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น ตามด้้วยการบอกพี่่�น้้อง และผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศ
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หญิิง ตามลำดัับ เด็็กจำนวนสี่่�คนไม่่เปิิดเผยสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับใครเลย และ ให้้บุุคคลอื่่�น การผลิิต การนำเข้้าและส่่งออก การขาย การครอบครอง
ไม่่มีีเด็็กคนไหนในกลุ่่�มตััวอย่่างย่่อยนี้้�แจ้้งตำรวจ หรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์ หรืือการแพร่่กระจายสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในรููปแบบใด
ทางการค้้า และเพื่่�อการแจกจ่่ายหรืือเพื่่�อ
หรืือสายด่่วนให้้คำปรึึกษาว่่าพวกเขาถููกกรรโชกทางเพศ ดัังที่่�เจ้้าหน้้าที่่� ก็็ตามเพื่่�อการค้้าหรืือประโยชน์์
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การแสดงต่่อสาธารณะ
ด่่านหน้้าด้้านสัังคมสงเคราะห์์ให้้ข้้อสัังเกตว่่า “เด็็กส่่วนใหญ่่เลืือกที่่�จะ
ไม่่บอกผู้้�ปกครองของเขา แต่่บอกกัับเพื่่�อน ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งที่่�เพื่่�อนอายุุ
ข้้อมููลจากไทแคคบ่่งชี้้�ว่่ากรณีีเด็็กตกเป็็นผู้้�เสีียหายของการถููกล่่วงละเมิิด
รุ่่�นราวคราวเดีียวกัันมัักมีีความคิิดเห็็นเหมืือนกัันว่่าเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องปกติิ ทางเพศผ่่านทางการสื่่�อสารโดยใช้้วิิดีีโอคอล เป็็นรููปแบบการแสวงหา
ดัังนั้้�นเด็็กจึึงไม่่ค่่อยตระหนัักถึึงปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น หรืือไม่่ตระหนัักว่่าพวก ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�เกิิด
เขากำลัังจะถููกละเมิิดสิิทธิิ” (RA3-TH-32–A) อย่่างไรก็็ตาม ผลจากการ ขึ้้�นเป็็นส่่วนมาก ในขณะที่่�การดำเนิินงานทางคดีีของดีีเอสไอพบว่่ามีี
สำรวจข้้อมููลครััวเรืือนแย้้งกัับความคิิดเห็็นนี้้� เนื่่�องจากเด็็กอายุุ 12-17 ปีี กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตและตกอยู่่�ในสถานการณ์์การแสวงหาประโยชน์์
ผ่่านทางการถ่่ายทอดสด (live-streaming) นอกจากนี้้� หน่่วยงานที่่�
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์หลายรููปแบบในปีีที่่�
บัังคัับใช้้กฎหมายต่่างประเทศให้้ข้้อสัังเกตว่่าร้้อยละ 5 ของรายงานใน
ผ่่านมา มีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับทุุกข์์กัับผู้้�ปกครองและผู้้�ดููและเด็็กเพศหญิิง
ประเทศไทยจนถึึงปััจจุุบัันนี้้�เป็็นกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
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และนั่่�นหมายความว่่า ไม่่ใช่่เด็็กทั้้�งหมดที่่�จะไว้้วางใจปรัับทุุกข์์กัับผู้้� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กผ่่านการถ่่ายทอดสด และ CyberTips
ปกครองและผู้้�ดููแลพวกเขา หรืือผู้้�ใหญ่่ เด็็กหลายคนหัันหาเพื่่�อนของตน ของ NCMEC ระบุุว่่ามีีบุุคคลหลายคนในประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรณีี
ดัังที่่�ได้้เห็็นตลอดบทนี้้� ดัังนั้้�นการให้้ความรู้้�แก่่เด็็กทุุกคนเกี่่�ยวกัับการ ต้้องสงสััยว่่าเป็็นการแสวงหาประโยชน์์จากเด็็กทางแพลตฟอร์์มให้้
บริิการถ่่ายทอดสด ทั้้�งนี้้�นอกจากแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่�เป็็นที่่�นิิยมใน
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์
รวมถึึงรููปแบบที่่�หลากหลาย และการกระทำดัังกล่่าวเป็็นการละเมิิด ระดัับโลกที่่�ส่่งรายงานต่่อ NCMEC แล้้ว แพลตฟอร์์มที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
สิิทธิิของพวกเขาอย่่างไรจึึงเป็็นสิ่่�งสำคััญ เด็็กที่่�ได้้รัับความรู้้�เหล่่านี้้�จะ ประเทศญี่่�ปุ่่�น และประเทศรััสเซีีย ถููกนำมาใช้้ในการกระทำความผิิด
เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
สามารถช่่วยคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือเพื่่�อนที่่�เปิิดเผยว่่าตนเป็็นผู้้�เสีียหาย
จากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ เด็็กทางออนไลน์์ด้้วย
ได้้ดีีขึ้้�น
ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการเผยแพร่่ภาพทางเพศโดยไม่่ยิินยอม
พร้้อมใจ
ข้้อมููลจาก CyberTips ที่่�นำเสนอไว้้ในบทที่่� 2.1 แสดงให้้เห็็นว่่าสื่่�อการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงและเป็็นการคุุกคามต่่อ
ความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของเด็็กในประเทศไทย อัันหมายถึึง

ใครเป็็นคนข่่มขู่่�: สำหรัับเด็็ก 48 คน ซึ่่�งถููกข่่มขู่่�หรืือถููกแบล็็คเมล
ทางออนไลน์์ – เช่่น ทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ หรืือทางเกมออนไลน์์ – ผู้้�
ละเมิิดที่่�พบมากที่่�สุุดคืือเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จัักอื่่�นๆ ที่่�อายุุต่่ำกว่่า 18 (จำนวน
= 42 คน) และ/หรืือเพื่่�อนที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ (จำนวน = 41 คน) ซึ่่�งจากการ
สำรวจข้้อมููลครััวเรืือนพบผู้้�ละเมิิดทั้้�งสองกรณีีในเกืือบทุุกกรณีีของการ
กรรโชกทางเพศ มีีเด็็กจำนวนน้้อยที่่�ระบุุว่่าผู้้�ละเมิิดเป็็นบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�
จััก ส่่วนบุุคคลที่่�เป็็นแฟนคนปััจจุุบัันหรืือที่่�เคยเป็็นแฟน และสมาชิิก
ครอบครััวเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะกรรโชกทางเพศน้้อยที่่�สุุดในภาพรวม
เช่่นเดีียวกัับรููปแบบอื่่�นๆ ของการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�ได้้กล่่าวถึึงในบทนี้้�ว่่าการกรรโชกทางเพศ
มัักเกิิดจากบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จัักมากกว่่าบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก
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กรณีีการครอบครอง การผลิิต และการเผยแพร่่ สื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กซึ่่�งปรากฏอยู่่�ในรายงานเกี่่�ยวกัับประเทศไทยระหว่่างปีี พ.ศ.
2560-2562 เกืือบทุุกรายงาน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น การสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน
ของ Disrupting Harm พบว่่าในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 7 (จำนวน = 68
คน) ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ในประเทศไทย ระบุุ
ว่่ามีีบางคนเผยแพร่่ภาพทางเพศของพวกเขาโดยที่่�พวกเขาไม่่ได้้อนุุญาต
ทั้้�งนี้้� เพศหรืืออายุุไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อการได้้รัับหรืือไม่่ได้้รัับประสบการณ์์
ดัังกล่่าว เนื่่�องจากจำนวนตััวเลขดัังกล่่าวเมื่่�อขยายมาตรส่่วนขึ้้�นก็็เป็็น
ตััวแทนของกลุ่่�มประชากรของประเทศได้้ ดัังนั้้�น เมื่่�อเทีียบสััดส่่วนกัับ
ประชากรที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี พบว่่าในปีีที่่�ผ่่านมาเพีียงหนึ่่�ง
ปีีมีีเด็็กประมาณ 310,000 คน ที่่�ประสบกัับการล่่วงละเมิิดในลัักษณะ
ดัังกล่่าว ซึ่่�งตััวเลขดัังกล่่าวเป็็นจำนวนที่่�น่่าตกใจเนื่่�องจากความรุุนแรง
ของอาชญากรรมดัังกล่่าว
เมื่่�อมีีการเผยแพร่่ภาพเหล่่านี้้�ทางออนไลน์์ ภาพดัังกล่่าวสามารถแพร่่
กระจายและเห็็นได้้ทั่่�วไลก ส่่งผลให้้ผู้้�เสีียหายเกิิดความรู้้�สึึกอัับอาย
และกลััวว่่าผู้้�คนจะจำผู้้�เสีียหายในภาพได้้ว่่าเป็็นใคร ซึ่่�งประสบการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นนี้้�อาจกระตุ้้�นบาดแผลทางจิิตใจที่่�มีีอยู่่�ซ้้ำและซ้้ำเล่่า อนึ่่�ง การ
สำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting Harm ไม่่ได้้รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยว
กัับการถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดทางเพศ เนื่่อ� งจากเหตุุผลทางจริิยธรรม
เกี่่�ยวกัับการค้้นคว้้าข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์การล่่วงละเมิิดทางเพศ
ที่่�ละเอีียดเกิินไป

เด็็กร้้อยละ 24 กล่่าวว่่าภาพของพวกเขาถููกเผยแพร่่ทางออฟไลน์์ และ
ร้้อยละ 22 กล่่าวว่่าภาพของพวกเขาถููกเผยแพร่่ทางใดทางหนึ่่�งโดยที่่�
พวกเขาไม่่ได้้ยิินยอมพร้้อมใจ 1 ใน 5 ของเด็็กไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้�
และในกลุ่่�มเด็็กที่่�กล่่าวว่่าภาพทางเพศของพวกเขาถููกเผยแพร่่ทางสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์เมื่่�อไม่่นานมานี้้�โดยพวกเขามิิได้้อนุุญาต (จำนวน = 46)
นั้้�น แพลตฟอร์์มที่่�พบการเผยแพร่่ภาพของเด็็กในลัักษณะดัังกล่่าวมาก
ที่่�สุุดคืือ เฟซบุ๊๊�ก หรืือเฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์ และทวิิตเตอร์์ และตามด้้วย
ติ๊๊�กต๊๊อก อิินสตาแกรม ดิิสคอร์์ด (Discord) สแนพแชท (Snapchat)
และทวิิตช์์ (Twitch)
เด็็กบอกเรื่่�องนี้้�กัับใคร: เด็็กที่่�ประสบกัับการล่่วงละเมิิดในลัักษณะ
ดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับทุุกข์์กัับผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศหญิิง
พี่่�น้้อง หรืือเพื่่�อน และตามด้้วยผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศชาย และครูู
ดัังที่่�แสดงให้้เห็็นในข้้อมููลรููปภาพหน้้า 60 แทบจะไม่่มีีการแจ้้งเหตุุผ่่าน
ทางกลไกที่่�เป็็นทางการเลยเช่่นเดีียวกัับคำถามข้้ออื่่�นๆ ที่่�อััตราการ
ไม่่ตอบคำถามข้้อนี้้�ค่่อนข้้างสููง (ร้้อยละ 17) นอกจากนี้้� ร้้อยละ 13 ของ
เด็็กที่่�รููปภาพทางเพศของตนเองถููกเผยแพร่่โดยไม่่ยิินยอมพร้้อมใจ
(จำนวน = 9 คน) ไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับครั้้�งล่่าสุุดที่่�ถููกล่่วงละเมิิดลัักษณะ
นี้้� ในกลุ่่�มตััวอย่่างย่่อยนี้้� อุุปสรรคต่่อการรายงานเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�
พบมากที่่�สุุดคืือ เด็็กไม่่รู้้�ว่่าจะบอกใคร ไม่่คิิดว่่าสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเรื่่�อง
ร้้ายแรงพอที่่�จะบอก รู้้�สึึกว่่าตนผิิด และรู้้�สึึกอัับอาย

การรัับเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศ
ใครเผยแพร่่ภาพเหล่่านี้้�? เช่่นเดีียวกัับรููปแบบอื่่�นๆ ของการแสวงหา ดัังที่่�ได้้วิิเคราะห์์ก่่อนหน้้านี้้�แล้้วในบริิบทของการกรููมมิ่่�งว่่าบางครั้้�งเด็็ก
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ส่่วน ถููกเสนอเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพหรืือวีีดีีโอทางเพศ แต่่ใน
ใหญ่่แล้้วบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จัักหรืือไว้้วางใจจะเป็็นผู้้�กระทำความผิิดในการ
หััวข้้อนี้้จ� ะพิิจารณาถึึงการที่่�เด็็กยอมรัับเงิินหรืือสิ่่ง� ของเพื่่อ� แลกเปลี่่ยนกั
� บั
เผยแพร่่ภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศของเด็็กโดยเด็็กไม่่ยิินยอมพร้้อมใจ ซึ่่�งพบ เนื้้�อหาดัังกล่่าว ไม่่ว่่ากระบวนการที่่�ชัักพาเด็็กไปสู่่�การยิินยอมดัังกล่่าว
ว่่าส่่วนใหญ่่แล้้วจะเป็็นเพื่่�อน และตามด้้วยแฟนหรืือสมาชิิกในครอบครััว เป็็นเช่่นไร
ทั้้�งนี้้� บุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จัักมีีเพีียงร้้อยละ 12 ของกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นเวลาหลายปีีมาแล้้วที่่�ความไม่่เท่่าเทีียมทางรายได้้ (ณ ปีี พ.ศ. 2561
ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์? มีีแนวโน้้มว่่าการเผยแพร่่ภาพทางเพศของเด็็ก
โดยเด็็กไม่่ยิินยอมจะเกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์ผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์หรืือ
แพลตฟอร์์มเกม มากกว่่าเกิิดขึ้้�นทางกายภาพทั้้�งนี้้� ร้้อยละ 68 ของเด็็ก
จำนวน 68 คน กล่่าวว่่ามีีบางคนเผยแพร่่ภาพทางเพศของพวกเขาทาง
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ โดยที่่�พวกเขาไม่่ได้้อนุุญาต ทั้้�งนี้้�ความแตกต่่างทาง
เพศไม่่มีีอิิทธิิพลที่่�เห็็นได้้ชััดต่่อช่่องทางการเผยแพร่่ภาพดัังกล่่าว อย่่างไร
ก็็ตาม มีีแนวโน้้มว่่าภาพลัักษณะดัังกล่่าวของเด็็กที่่�อายุุมากกว่่าจะถููกเผย
แพร่่ทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ในขณะที่่�เด็็กอายุุระหว่่าง 14-15 ปีีในสััดส่่วน
ที่่�เท่่ากัันระบุุว่่าภาพของพวกเขาถููกเผยแพร่่ผ่่านทางเกมออนไลน์์ ทั้้�งนี้้�
ภาพทางเพศของเด็็กหญิิงจะถููกเผยแพร่่ทางเกมออนไลน์์มากกว่่าภาพ
ของเด็็กชาย และภาพของเด็็กชายมีีแนวโน้้มว่่าจะถููกเผยแพร่่ทางสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์มากกว่่าเด็็กหญิิง

ประเทศไทยถููกจััดให้้เป็็นประเทศที่่�มีีความเหลื่่�อมล้้ำทางรายได้้มากที่่�สุุด
เป็็นลำดัับที่่�สี่่ใ� นการจััดลำดัับของอาเซีียน84) เป็็นปัจั จััยที่่ท� ำให้้เด็็กยอมรัับ
ข้้อเสนอดัังกล่่าว ปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�คืือการที่่�เด็็กและเยาวชนใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อผลิิตภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศด้้วยตนเองและเผยแพร่่
ภาพดัังกล่่าวเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับเงิินหรืือสิ่่�งของต่่างๆ
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จากการสััมภาษณ์์ผู้้�แทนจากไทยฮอตไลน์์ เด็็กอาจเริ่่�มเกี่่�ยวข้้องกัับการ
กระทำ ดัังกล่่าว เนื่่�องจาก “พวกเขาต้้องการเงิินพิิเศษและไม่่เห็็นว่่ามีี
ความเสีียหายใดๆ เกิิดขึ้้�นต่่อร่่างกายของพวกเขา (จากการบัันทึึกวิิดีีโอ
คลิิป).... มีีหลายกรณีี ที่่เ� ด็็กไม่่ได้้คิิดถึึงอะไรเลยยกเว้้นการได้้เงิินและมอง
ว่่าการกระทำดัังกล่่าว เป็็นความสนุุก” (RA2-TH-01-A) เจ้้าหน้้าที่่�ของ
กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนซึ่่�งทำงานโดยตรงกัับเยาวชนที่่�
กระทำความผิิดระบุุว่่า ผู้้�เสีียหายอาจไม่่เข้้าใจถึึงผลลััพธ์์ของการเผยแพร่่
ภาพหรืือวิิดีีโอทางเพศเสมอไป พวกเขาไม่่กังั วลว่่าตนจะตกเป็็นผู้้�เสีียหาย
จากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ แต่่สนใจเพีียงว่่าพวกเขาจะได้้เงิินเท่่าไหร่่จากการเผยแพร่่

84. องค์์การสหประชาชาติิ (2563) ประเด็็นสำคััญทางเศรษฐกิิจของประเทศไทย: การสร้้างประเทศไทยที่่�มีีความเท่่าเทีียมและความยั่่�งยืืนมากขึ้้�นหลัังจากสถานการณ์์โควิิด-19: มุุมมองจากยููเอ็็น
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จำนวนเด็็ก = 68 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งใน
ปีีที่่�ผ่่านมาภาพทางเพศของพวกเขาถููกเผยแพร่่โดยไม่่ได้้ยิินยอม
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จำนวนเด็็ก = 68 คนเป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมาภาพทาง
เพศของพวกเขาถููกเผยแพร่่โดยพวกเขาใม่่ยิินยอมพร้้อมใจ
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จำนวนเด็็ก = 46 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งเมื่่�อไม่่นานมานี้้�
ภาพทางเพศของพวกเขาถููกเผยแพร่่ทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
*รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากที่สุด
**รูปภาพเหลานี้แสดงคําตอบที่เด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยที่สุด
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จำนวนเด็็ก = 9 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับ
ครั้้�งล่่าสุุดที่่�ภาพทางเพศของพวกเขาถููกเผยแพร่่โดยพวกเขาไม่่ยิินยอมพร้้อมใจ
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2.2 ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศในประเทศไทย

เนื้้�อหาทางเพศหรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศ (RA1-TH-01-A-F) เจ้้าหน้้าที่่�
อีีกท่่านหนึ่่�งจากหน่่วยงานเดีียวกัันกล่่าวว่่า “มีีหลายกรณีีที่่เ� ด็็กชวนเพื่่�อนๆ
มาร่่วมกิิจกรรมดัังกล่่าวด้้วย เด็็กบอกเราว่่าพวกเขาได้้รัับตััวอย่่าง คลิิป
จากเพื่่�อนว่่าทำแบบนี้้�จะได้้เงิิน พวกเขาก็็เลยทำ พวกเขาไม่่รู้ว่�้ า่ การกระทำ
ดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตประจำวัันของพวกเขา” (RA2-TH-01-A)
ในความเป็็นจริิงแล้้ว ทัันทีีที่่�เนื้้�อหาลัักษณะดัังกล่่าวถููกเผยแพร่่ออกไป
เด็็กจะสููญเสีียการควบคุุมว่่าเนื้้�อหาดัังกล่่าวจะถููกใครนำไปเผยแพร่่
หรืือนำไปเผยแพร่่ที่่�ใด ในการศึึกษาของมููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตวอทซ์์และ
ไมโครซอฟท์์พบว่่า ร้้อยละ 90 ของภาพและวิิดีีโอทางเพศที่่� ‘เยาวชน
ผลิิตขึ้้�นด้้วยตนเอง’ ซึ่่�งบุุคคลอื่่�นๆ สามารถเข้้าไปดููได้้นั้้�น ถููก ‘เก็็บเกี่่�ยว
ผลประโยชน์์’ ในสถานที่่�ห่่างไกลจากที่่�ที่่�เด็็กอััพโหลดภาพหรืือวิิดีีโอ
ดัังกล่่าว และต่่อมาก็็ถููกเผยแพร่่ไปยัังเว็็บไซต์์ของบุุคคลที่่�สามด้้วย85

ซื้้�อขายรายย่่อยทำได้้ง่่ายและฉัับไวซึ่่�งอาจเอื้้�อต่่อการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้ป� ระเทศไทย
เป็็น 1 ใน 10 ประเทศทั่่�วโลกที่่�มีีการใช้้จ่่ายเงิินผ่่านเครืือข่่ายของระบบ
โทรศััพท์์มืือถืือในร้้านค้้าต่่างๆ มากที่่�สุุด ซึ่่�งความสะดวกและง่่ายดาย
ดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายเกิิดความกัังวลใจทั่่�วโลก
เนื่่�องจากมีีความเสี่่�ยงที่่�สกุุลเงิินดิิจิิทััล (crypto-currencies) ซึ่่�งเป็็นสกุุล
เงิิน ‘ไร้้พรมแดน’ จะถููกนำไปใช้้ในกระบวนการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็ก86 ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�มีีขััอบ่่งชี้้�ว่่ามีีการเคลื่่�อนไหวทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสื่่�อหรืือการถ่่ายทอดสดการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ซึ่่�งมีีการทำธุุรกรรมชำระเงิิน ไทแคค
สามารถขอความร่่วมมืือด้้านสืืบสวนสอบสวนและสนัับสนุุนด้้านเทคนิิค
จากหน่่วยต่่อต้้านอาชญากรรมทางการเงิิน

เมื่่�อถามเด็็กที่่�เข้้าร่่วมในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting
Harm ว่่า “ในปีีที่่�ผ่่านมา น้้องยอมรัับเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับ
การส่่งภาพ หรืือวิิดีีโอทางเพศของตััวเองบ่่อยแค่่ไหน?” เนื่่�องจากคำถาม
ดัังกล่่าวมีีความละเอีียดอ่่อน ดัังนั้้�น ในการสำรวจจึึงถามคำถามนี้้�กัับเด็็ก
อายุุ 15-17 ปีีเท่่านั้้�น ในเด็็ก 508 คนที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจนั้้�น ร้้อยละ 7
กล่่าวว่่าพวกเขายอมรัับเงิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับภาพหรืือวิิดีีโอ
ทางเพศของตััวเองในปีีที่่�ผ่่านมา ขณะที่่�ตััวเลขดัังกล่่าวดููเหมืือนว่่ามีีเด็็ก
จำนวนไม่่มากที่่�กระทำดัังกล่่าว แต่่เนื่่�องจากตััวเลขนี้้�เป็็นตััวแทนของ
ประชากรเด็็กของประเทศที่่�อายุุ 15-17 ปีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ตััวเลขดัังกล่่าวจะแสดงให้้เห็็นว่่าเด็็ก 1 ใน 14 คนในกลุ่่�มอายุุดัังกล่่าว
ได้้รัับเงิินหรืือผลตอบแทนลัักษณะอื่่�นเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับเนื้้�อหาทางเพศ
อนึ่่�ง เนื่่�องจากเด็็กบางคนอาจลัังเลที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ตนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การกระทำดัังกล่่าว แม้้แต่่ในการสำรวจแบบไม่่ระบุุชื่่�อของผู้้�เข้้าร่่วมการ
สำรวจ ดัังนั้้�น ตััวเลขจริิงอาจสููงกว่่าที่่�ประมาณการไว้้มาก

การถ่่ายทอดสด
ในปััจจุุบััน ประมวลกฎหมายอาญาหรืือกฎหมายอื่่�นๆ ของไทยมิิได้้มีี
ข้้อกำหนดอย่่างชััดเจนให้้การถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
เป็็นความผิิดทางอาญา หากพิิจารณาถึึงคำนิิยามของสื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทางเพศ ต่่อเด็็กที่่�ระบุุไว้้ในประมวลกฎหมายอาญา จะเห็็นได้้ว่่าคำนิิยาม
ดัังกล่่าวมิิได้้ ครอบคลุุมถึึงการถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
เนื่่�องจากผู้้�รัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กไม่่จำเป็็นต้้องเก็็บสื่่�อ
ดัังกล่่าวไว้้ในคอมพิิวเตอร์์ของผู้้�รัับ
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ผู้้�แทนจากไทยฮอตไลน์์ได้้อธิิบายถึึงกรณีีที่่�เด็็กต้้องตกอยู่่�ในสถานการณ์์
การล่่วงละเมิิดที่่�รุุนแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆ โดยเริ่่�มจากการยิินยอมส่่งเนื้้�อหาทาง
เพศที่่�ตนเองผลิิตขึ้้�นเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับเงิินเพีียงครั้้�งเดีียว “[เด็็ก]บอก
เราว่่าพวกเขาได้้เงิินน้้อยจริิงๆ คืือ 500 หรืือ 1,000 บาท; [และ]หลััง
จากนั้้�น เนื้้�อหาที่่�ส่่งไปก็็ถููกโพสทางออนไลน์์ และเด็็กก็็ถููกข่่มขู่่�ให้้ส่่งคลิิป
มาให้้อีีก เด็็กหลายคนไม่่ต้้องการบอกผู้้�ปกครองของเขา ดัังนั้้�นพวกเขา
จึึงถููกหลอกให้้ส่่งคลิิปมากขึ้้�น จนกระทั่่�งพวกเขาไม่่สามารถทนต่่อไปได้้
อีีก จึึงแจ้้งให้้เราทราบ หรืือบอกผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก และผู้้�ปกครอง
และผู้้�ดููแลเด็็ก ก็็พาเด็็กมาพบเรา” คำพููดนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงสถานการณ์์
จริิงของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ และวิิธีีการหลากหลายที่่�ผู้้�กระทำความผิิดใช้้ในการ
แสวงหาประโยชน์์จากเด็็ก (ดููหน้้า 47 สำหรัับรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการ
กรรโชกทางเพศ)
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สถานการณ์์จริิงก้้าวหน้้าไปไกลกว่่ากฎหมาย: การถ่่ายทอดสดการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์เป็็นสิ่่�งที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�นจริิงในประเทศไทย ดัังที่่�ผู้้�แทนจากไทย
ฮอตไลน์์กล่่าวว่่า: “เราเห็็นคลิิปบางคลิิปที่่�เด็็กยัังไม่่ได้้ถอดเสื้้�อผ้้าออก
หรืือถอดออกแล้้วเฉพาะส่่วนบนเท่่านั้้�น... [และ]เราได้้ยิินเสีียงเชีียร์์ให้้
เด็็กถอดเสื้้�อผ้้าออกให้้หมด คลิิปเหล่่านี้้�ถููกบัันทึึกไว้้ [สำหรัับ]การ
ถ่่ายทอดสด เสีียงจากในคลิิปทำให้้เรารู้้�ว่่าถ้้าเริ่่�มต้้นด้้วยการกรููมมิ่่�ง
[หรืือการเตรีียมความพร้้อมของเด็็กสำหรัับการล่่วงละเมิิดทางเพศ] โดย
ให้้เด็็กถอดเสื้้�อผ้้าออก ก็็จะมีีการถ่่ายทอดสด” (RA2-TH-01-A)
อุุปสรรคในการจััดการกัับภััยคุุกคามนี้้� ไม่่เพีียงแต่่การไม่่มีีกฎหมายที่่�
กำหนดอย่่างชััดเจนว่่าการถ่่ายทอดสดการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเป็็น
ความผิิดทางอาญาเท่่านั้้�น แต่่ผู้้�แทนจากไทยฮอตไลน์์ยัังชี้้�ให้้เห็็นว่่าการ
ติิดตามตรวจสอบกรณีีเหล่่านี้้� รวมถึึงการหยุุดการกระทำดัังกล่่าวก่่อนที่่�
การล่่วงละเมิิดจะเกิิดขึ้้�น หรืือแม้้แต่่ในระหว่่างการถ่่ายทอดสดเป็็นสิ่่�งที่่�
เป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่�ง

การทำธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านเครืือข่่ายของระบบโทรศััพท์์มืือถืือและ
ทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้รัับความนิิยมขึ้้�นเรื่่�อยๆ ทำให้้การทำธุุรกรรม
85. มููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตวอทซ์์ และไมโครซอฟท์์ (2558) รายงานทิิศทางและรููปแบบที่่�เกิิดใหม่่ #1 การผลิิตเนื้้�อหาทางเพศทางออนไลน์์
86. มููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตวอทซ์์ (2557) เอกสารสรุุปข้้อมููล – การวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับเว็็บไซต์์ที่่�ยอมรัับการทำธุุรกรรมการชำระเงิินโดยสกุุลเงิินบิิตคอยน์์ [สกุุลเงิินดิิจิิทััลสกุุลแรกของโลก] สำหรัับสื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศเชิิงพาณิิชย์์แบบใหม่่
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2.2 ประสบการณ์์ของเด็็กเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศในประเทศไทย

การพััฒนาทางเทคโนโลยีีมีีอิิทธิิพลต่่อการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์อย่่างไร
การเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีความเร็็วและราคาถููกที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วไปส่่งผลให้้
มีีการใช้้วิิดีีโอเป็็นเครื่่�องมืือในการสื่่�อสารมากขึ้้�น เครื่่�องมืือสำหรัับ
วิิดีีโอแชทและการถ่่ายทอดสดเป็็นสิ่่�งที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างรวดเร็็ว
และเปลี่่�ยนวิิธีีที่่�บุุคคลปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อกัันโดยเฉพาะในกลุ่่�มเยาวชน
ทั้้�งนี้้� การถ่่ายทอดสดเป็็นเครื่่�องมืือที่่�มีีการใช้้มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ทั้้�ง
สำหรัับกลุ่่�มส่่วนตััวกลุ่่�มเล็็กๆ และสำหรัับการ ‘ประชาสััมพัันธ์์’
ต่่อผู้้�ฟัังจำนวนมาก ต่่อสาธารณชน รวมถึึงบุุคคลที่่�ไม่่รู้้�จััก อนึ่่�ง ใน
ประเทศไทย ร้้อยละ 87 ของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ดููการ
ถ่่ายทอดสดอย่่างน้้อยทุุกสััปดาห์์ เด็็กหญิิงมีีแนวโน้้มดููการถ่่าย
ทอดสดมากกว่่าเด็็กชาย (ร้้อยละ 91 และร้้อยละ 82 ตามลำดัับ
นอกจากนี้้� ร้้อยละ 91 ของเด็็กอายุุ 16-17 ปีี ดููการถ่่ายทอดสด
ทุุกสััปดาห์์ เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 81 ของเด็็กที่่�อายุุน้้อยที่่�สุุดที่่�เข้้า
ร่่วมการสำรวจ โดยพบว่่าเพลงและเกมเป็็นรููปแบบของการถ่่ายทอด
สดที่่�เด็็กชอบดููอย่่างน้้อยสััปดาห์์ละครั้้�ง
การดููถ่่ายทอดสดเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่เป็็นอัันตรายและมีีประโยชน์์ในหลายๆ
ด้้าน แต่่การใช้้เครื่่�องมืือดัังกล่่าวในทางที่่�ไม่่ดีีก่่อให้้เกิิดวิิธีีใหม่่ในการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ รวมถึึงวิิธีีที่่�จะกล่่าวถึึงข้้างล่่างนี้้�
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ผู้้�กระทำความผิิดประชาสััมพัันธ์์การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก:
เครื่่�องมืือถ่่ายทอดสดสามารถใช้้เผยแพร่่การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กแก่่ผู้้�ดููหนึ่่�งคนหรืือมากกว่่านั้้�นได้้ในทัันทีี ดัังนั้้�นพวกเขาสามารถ
ดููการถ่่ายทอดสดได้้ในขณะที่่�การล่่วงละเมิิดเกิิดขึ้้�น แม้้แต่่ผู้้�ดููการ
ถ่่ายทอดสดที่่�อยู่่�ไกลก็็อาจกำกัับรููปแบบการล่่วงละเมิิดทางเพศที่่�
ต้้องการได้้ โดยธุุรกรรมทางการเงิินอาจเกิิดขึ้้�นควบคู่่�ไปกัับถ่่ายทอด
การล่่วงละเมิิดเด็็ก หรืือแม้้แต่่กระทำธุุรกรรมการเงิินภายใน
แพลตฟอร์์มเดีียวกััน แพลตฟอร์์มการถ่่ายทอดสดจะไม่่เก็็บเนื้้�อหา
ที่่�เผยแพร่่ไว้้ แต่่จะเก็็บข้้อมููลเมตาดาต้้า (metadata) ซึ่่�งเป็็นข้้อมููล
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงบริิการของแพลตฟอร์์มนั้้�น นั่่�นหมาย
ความว่่าเมื่่�อการถ่่ายทอดสดจบลง สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ก็็หายไปด้้วย ยกเว้้นแต่่ว่่าผู้้�กระทำความผิิดตั้้�งใจจะบัันทึึกการล่่วง
ละเมิิดนั้้�นไว้้ สิ่่�งนี้้�ก่่อให้้เกิิดความท้้าทายอย่่างยิ่่�งสำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�
สืืบสวนสอบสวน อััยการ และศาล โดยเฉพาะเมื่่�อคำนิิยามทาง
กฎหมายเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดเด็็ก และวิิธีีการสืืบสวนสอบสวน
และการดำเนิินคดีีนั้้�นยัังดำเนิินไปบนแนวความคิิดเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�
ไม่่ทัันต่่อสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
เด็็กผลิิตเนื้้�อหาทางเพศด้้วยตััวเอง: ดัังที่่�ได้้กล่่าวแล้้วในบทที่่� 1.3.3
ในหััวข้้อการเพิ่่�มขึ้้นข
� องสื่่อ� ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับเพศที่่�เด็็กทำขึ้้น� เอง – ทั้้�ง
โดยการถููกบีีบบัังคัับและไม่่ถููกบีีบบัังคัับ ถ่่ายทอดสดหรืือถููกบัันทึึก
– แสดงให้้เห็็นถึึงความท้้าทายที่่�ซัับซ้้อน แม้้แต่่เนื้้�อหาที่่�ผลิิตขึ้้�นโดย
มิิได้้เกิิดจากการถููกบีีบบัังคัับ ก็็ยังั อาจถููกนำไปเผยแพร่่ โดยที่่�ผู้้�รับั มิิได้้
แสดงความจำนงต้้องการรัับเนื้้�อหาดัังกล่่าว หรืือโดยวิิธีีเลวร้้าย เช่่น
การโจรกรรมข้้อมููล (hacking) ทั้้�งนี้้� รััฐบาลและหน่่วยงานสนัับสนุุน
ต่่างๆ กำลัังหาทางว่่าจะจััดการกัับประเด็็นเหล่่านี้้�ได้้อย่่างไร
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2.3 ประสบการณ์์อื่่�นๆ ของเด็็กที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์
นอกเหนืือจากตััวอย่่างการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้วนั้้�น
เด็็กอาจพบกัับสถานการณ์์อื่่�นๆ ทางออนไลน์์ที่่�เป็็นอัันตรายได้้ เช่่น การคุุกคามทางเพศ หรืือการเห็็นเนื้้�อหาทางเพศที่่�
ตนเองไม่่ได้้ต้้องการเห็็น เป็็นต้้น ประสบการณ์์เหล่่านี้้�อาจมีีส่่วนช่่วยลดความไม่่คุ้้�นเคยต่่อเรื่่�องทางเพศของเด็็กเพื่่�อที่่�เด็็ก
จะได้้มีีแนวโน้้มเข้้าร่่วมในการคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศหรืือในกิิจกรรมทางเพศ – เช่่น ในระหว่่างกระบวนการกรููมมิ่่�ง เป็็นต้้น
2.3.1 การคุุกคามทางเพศ
แม้้ว่่ากฎหมายไทยกำหนดให้้การคุุกคามทางเพศโดยทั่่�วไปเป็็นความผิิด
อาญา87 แต่่ก็็มิิได้้ระบุุชััดเจนว่่าหากการกระทำดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นทาง
ออนไลน์์และผู้้�เสีียหายเป็็นเด็็กถืือเป็็นการกระทำผิิดทางอาญาเช่่นกััน
การสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนของ Disrupting Harm แสดงให้้เห็็นว่่าในปีีที่่�
ผ่่านมา ร้้อยละ 17 ของเด็็ก (จำนวน = 167 คน) ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตและ
เข้้าร่่วมการสำรวจถููกคุุกคามทางเพศซึ่่�งทำให้้พวกเขารู้้�สึึกอึึดอััดใจ
ซึ่่�งรวมถึึงการใช้้เรื่่�องตลก การเล่่าเรื่่�อง หรืือวิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับร่่างกาย
ภาพลัักษณ์์ของพวกเขา หรืือเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมทางเพศ ทั้้�งนี้้� ความแตก
ต่่างทางอายุุหรืือเพศไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อการถููกคุุกคามทางเพศในลัักษณะ
ดัังกล่่าว
เด็็กรู้้�สึึกอย่่างไร? ในปีีที่่ผ่� า่ นมา หนึ่่�งในสามของเด็็ก 167 คน ที่่�ถูกู วิิพากษ์์
วิิจารณ์์หรืือพููดตลกทางเพศซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�พวกเขาไม่่ต้้องการกล่่าวว่่า พวก
เขาไม่่ได้้รัับผลกระทบใดๆ จากการถููกคุุกคามทางเพศที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งล่่าสุุด
ทั้้�งนี้้� มีีเด็็กจำนวนน้้อยที่่�รู้้�สึึกอัับอาย - เด็็กจำนวน 20 คน และส่่วนใหญ่่
เป็็นเด็็กชายมากกว่่าเด็็กหญิิง – รู้้�สึึกหงุุดหงิิด ทั้้�งนี้้� ร้้อยละ 14 ของเด็็ก
ซึ่่�งถููกคุุกคามทางเพศในลัักษณะดัังกล่่าวไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้�
ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์? ในจำนวนเด็็ก 167 คน ที่่�เคยถููกคุุกคามใน
ลัักษณะนี้้� ส่่วนใหญ่่ระบุุว่่าการคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งล่่าสุุดเกิิดขึ้้�นบนสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ (51%) และร้้อยละ 27 ระบุุว่่าพวกเขาถููกคุุกคามโดยซึ่่�ง
หน้้า ร้้อยละ 24 ระบุุว่่าการคุุกคามเกิิดขึ้้�นในเกมออนไลน์์ และร้้อยละ 6
ระบุุว่่าเกิิดขึ้้�นทางช่่องทางอื่่�นๆ ทั้้�งนี้้� เด็็กหญิิงมีีแนวโน้้มถููกคุุกคามทาง
เพศโดยซึ่่�งหน้้ามากกว่่าเด็็กชาย นอกจากนี้้� เด็็กจำนวน 85 คน ถููกคุุกคาม
ทางวาจาทางเฟซบุ๊๊�กหรืือเฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์ ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์ม ที่่�พบ
ว่่าเด็็กตกเป็็นเป้้าหมายของการถููกคุุกคามมากที่่�สุุด (79%) ทั้้�งนี้้� อาจ
เนื่่�องจากความนิิยมของเฟชบุ๊๊�กในประเทศไทย
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นอกจากนี้้� เด็็กได้้ระบุุถึึงทวิิตเตอร์์และติ๊๊�กต๊๊อกด้้วย ในขณะที่่�หนึ่่�งในสาม
ของเด็็กกลุ่่�มตััวอย่่างย่่อยนี้้�ระบุุถึึงอิินสตาแกรมและไลน์์ ทั้้�งนี้้� เด็็กหญิิง
มีีแนวโน้้มที่่�จะตกเป็็นเป้้าหมายการคุุกคามดัังกล่่าวทางเฟซบุ๊๊�กและ
ทวิิตเตอร์์มากกว่่าเด็็กชาย
ผู้้�คุุกคามทางเพศคืือใคร: ผู้้�คุุกคามทางเพศทางวาจาส่่วนใหญ่่เป็็นเพื่่�อน
ของผู้้�เสีียหาย โดยเกืือบทุุกกรณีีเกิิดจากเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จัักที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่
ตามด้้วยเพื่่อ� นที่่�อายุุน้อ้ ยกว่่า 18 ปีี ทั้้�งนี้้� ไม่่มีีแนวโน้้มที่่เ� ด็็กจะถููกคุุกคาม
ทางเพศผ่่านทางวาจาโดยบุุคคลที่่�เป็็นแฟนหรืือสมาชิิกครอบครััว เมื่่�อ
มองในภาพรวมทั้้�งหมดดัังที่่�แสดงไว้้ในข้้อมููลรููปภาพหน้้า 65 เด็็กมีีแนว
โน้้มที่่�จะถููกคุุกคามทางวาจาในลัักษณะดัังกล่่าวจากบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จััก
มากกว่่าจากบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก อนึ่่�ง เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่ามากกว่่า 1 ใน 5
ของเด็็ก (จำนวน 36 คน) ไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้� ทั้้�งนี้้� อาจเนื่่�องจาก
รู้้�สึึกอึึดอััดใจที่่�จะต้้องบรรยายประสบการณ์์เหล่่านี้้� แม้้ว่่าการสำรวจนี้้�
เป็็นการสำรวจแบบไม่่ระบุุชื่่�อของผู้้�เข้้าร่่วมการสำรวจก็็ตาม
เด็็กบอกใคร? เด็็กส่่วนใหญ่่จะไม่่รายงานเหตุุการณ์์การถููกคุุกคามทางเพศ
ด้้วยวาจาต่่อกลไกการรายงานที่่�เป็็นทางการ เช่่นเดีียวกัับรููปแบบอื่่�นๆ
พวกเขาพึ่่�งพาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลแทนการรายงานทางช่่องทาง
ที่่�เป็็นทางการ โดย 1 ใน 4 ของเด็็ก 167 คนนี้้� เปิิดเผยประสบการณ์์ของ
พวกเขาแก่่ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศหญิิง และร้้อยละ 21 หัันหา
เพื่่�อน มากกว่่า 1 ใน 3 ของเด็็กที่่�ถููกคุุกคามทางเพศทางวาจา ไม่่บอก
ใครเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขา ทั้้�งนี้้� เด็็กชายมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่บอก
ใครเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ดัังกล่่าวมากกว่่าเด็็กหญิิง

87. รัฐบาลไทย (2499) ประมวลกฎหมายอาญา, 2499 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 24 เมื่อ 2558 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทางอาญา), มาตรา 397

ในปที่ผานมา

ที่มา: เด็กอายุ 12-17 ป ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวนเด็ก = 967 คน

ใช 17%

มีบางคนวิจารณฉันเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ซึ่งทําใหฉันรูสึกอัดอัดใจ
ครั้งลาสุดที่เกิดสิ่งนี้ขึ้น…
นองรูสึกอยางไร?*

ใครเปนคนทํา?*†
เพื่อน/คนรูจัก (อายุ 18+)

สิ่งที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอฉัน

42%

เพื่อน/คนรูจัก (อายุนอยกวา 18)

35%

34%

ไมตองการตอบ
13%

12%

รูสึกอับอาย

รูสึกหงุดหงิด

22%

บุคคลที่เปนแฟน (หรือเคยเปนแฟน)
สมาชิกครอบครัว

8%

4%

บุคคลที่เด็กไมรูจัก

26%

จำนวนเด็็ก = 167 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งเคยถููกคุุกคามทางวาจาในปีีที่่�ผ่่านมา

เกิดขึ้นที่ไหน?*†

นองบอกใครบาง?**†

24%

24%

สูงสุด 3 อันดับ
ตํ่าสุด 3 อันดับ

จำนวนเด็็ก = 167 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�ง
เคยถููกคุุกคามทางวาจาในปีีที่่�ผ่่านมา

35%

ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเพศหญิง

6%

อื่นๆ

ในเกมออนไลน

51%

27%
พบกันโดยซึ่งหนา

ทางสื่อสังคมออนไลน

ไมไดบอกใคร

เพื่อน

21%
1%

นักสังคม
สงเคราะห

0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

0%

ตํารวจ

จำนวนเด็็ก = 167 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมาถููก
ชวนทางออนไลน์์ให้้คุุยเกี่่�ยวกัับทางเพศ

เกิดขึ้นที่แพลตฟอรมไหนบาง?

*†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†
เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

ทวิตเตอร

79%

40%

ติ๊กตอก

38%

จำนวนเด็็ก = 85 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ครั้้�งล่่าสุุดถููกคุุกคาม
ทางเพศทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
*รูปภาพเหลานีแ้ สดงคําตอบทีเ่ ด็กมักจะเลือกตอบมากทีส่ ดุ

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

53%

ฉันไมคิดวา
สิ่งที่เกิดขึ้นเปน
เรื่องรายแรงพอที่จะบอก

26%

จำนวนเด็็ก = 58 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ
12-17 ปีี ซึ่่�งไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขาถููก
ชวนทางออนไลน์์ให้้คุุยเกี่่�ยวกัับทางเพศ

ฉันรูสึกอับอาย

9%
ฉันไมตองการให
บุคคลที่กระทําสิ่งนี้
เดือดรอน

9%

ปภาพเหลานีแ้ สดงคําตอบทีเ่ ด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยทีส่ ดุ
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ในปที่ผานมา

ที่มา: เด็กอายุ 12-17 ป ที่ใชอินเทอรเน็ต
จํานวนเด็ก = 967 คน

ใช 16%

มีบุคคลสงภาพทางเพศใหฉันโดยที่ฉันมิได
รองขอหรือตองการ
ครั้งลาสุดที่เกิดสิ่งนี้ขึ้น…
นองรูสึกอยางไร?
งไร?**

ใครเปนคนทํา?*†
เพื่อน/คนรูจัก (อายุนอยกวา 18)

สิ่งที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอฉัน

41%

เพื่อน/คนรูจัก (อายุ 18+)

45%

39%

ไมตองการตอบ
7%

บุคคลที่เปนแฟน (หรือเคยเปนแฟน)

14%

7%

สมาชิกครอบครัว

รูสึกกลัว
รูสึกอับอาย

17%

7%

5%

รูสึกหงุดหงิด

บุคคลที่เด็กไมรูจัก

35%

จำนวนเด็็ก = 152 คน ที่่�เป็็นผู้้�อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ได้้รัับภาพทางเพศที่่�พวกเขามิิได้้ร้้องขอหรืือต้้องการในปีีที่่�ผ่่านมา

นองบอกใครบาง?**†

เกิดขึ้นที่ไหน?*†

สูงสุด 3 อันดับ
ตํ่าสุด 3 อันดับ

จำนวนเด็็ก = 152 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�
ได้้รัับภาพทางเพศที่่�พวกเขามิิได้้ร้้องขอหรืือต้้องการในปีีที่่�ผ่่านมา

35%

ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเพศหญิง

6%

อื่นๆ

ในเกมออนไลน

66%

29%

22%

พบกันโดยซึ่งหนา

ทางสื่อสังคมออนไลน

ไมไดบอกใคร

20%

เพื่อน

26%
1%

นักสังคม
สงเคราะห

1%

ตํารวจ

0%

สายดวน
ใหคําปรึกษา

จำนวนเด็็ก = 152 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�ได้้รัับ
ภาพทางเพศที่่�พวกเขามิิได้้ร้้องขอหรืือต้้องการในปีีที่่�ผ่่านมา

เกิดขึ้นที่แพลตฟอรมไหนบาง?*†

ทําไมนองถึงไมบอกใคร?*†
เฟซบุกหรือ
เฟซบุก เมสเซนเจอร

85%

ทวิตเตอร

อินสตาแกรม

ติ๊กตอก

34%

31%

31%

จำนวนเด็็ก = 100 คน ที่่�เป็็นผู้้�อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี ที่่�เมื่่�อไม่่นานมานี้้�ได้้รัับ
ภาพทางเพศที่่�พวกเขามิิได้้ร้้องขอหรืือต้้องการผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์

ฉันไมรูวา
จะบอกใคร

44%

ฉันไมคิดวาสิ่งที่
เกิดขึ้นเปนเรื่อง
รายแรงพอที่จะบอก

25%

ฉันรูสึกวาฉันทําผิด

17%

จำนวนเด็็ก = 52 คน ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17
ปีี ที่่�ไม่่บอกใครเกี่่�ยวกัับครั้้�งล่่าสุุดที่่�พวกเขาได้้รัับภาพทาง
เพศที่่�พวกเขามิิได้้ร้้องขอหรืือต้้องการ

*รูปภาพเหลานีแ้ สดงคําตอบทีเ่ ด็กมักจะเลือกตอบมากทีส่ ดุ
**รูปภาพเหลานีแ้ สดงคําตอบทีเ่ ด็กมักจะเลือกตอบมากและนอยทีส่ ดุ
†Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse
คําถามแบบเลือกตอบ
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2.3 ประสบการณ์์อื่่�นๆ ของเด็็กที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์

2.3.2 การได้้รัับภาพทางเพศที่่�ตนไม่่ได้้ร้้องขอ
ร้้อยละ 16 ของเด็็กกล่่าวว่่าในปีีที่่�ผ่่านมามีีบุุคคลส่่งภาพทางเพศให้้พวก
เขาโดยที่่�พวกเขามิิได้้ขอหรืือต้้องการ ซึ่่�งการกระทำดัังกล่่าวเป็็นรููปแบบ
หนึ่่�งของการคุุกคามทางเพศ ซึ่่�งความแตกต่่างทางเพศและอายุุไม่่มีี
อิิทธิิพลต่่อการได้้รัับหรืือไม่่ได้้รัับภาพลัักษณะดัังกล่่าว
เด็็กรู้้�สึึกอย่่างไร? ร้้อยละ 45 ของเด็็กซึ่่�งได้้รัับภาพทางเพศโดยที่่�พวกเขา
มิิได้้ขอหรืือต้้องการ (จำนวน = 68 คน) ระบุุว่่าประสบการณ์์ดัังกล่่าวที่่�
พวกเขาได้้รัับครั้้�งล่่าสุุดไม่่มีีผลกระทบใดๆ ต่่อพวกเขา เด็็กบางคนระบุุ
ว่่าพวกเขารู้้�สึึกหงุุดหงิิดใจกัับประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับนี้้� ร้้อยละ11 ของเด็็ก
ระบุุว่่าพวกเขาไม่่ต้้องการตอบคำถามนี้้�
ใครเป็็นผู้้�ส่่งภาพเหล่่านี้้�? เช่่นเดีียวกัับการคุุกคามทางเพศโดยทางวาจา
เด็็กมีีแนวโน้้มที่่�จะได้้รัับภาพทางเพศที่่�พวกเขามิิได้้ขอหรืือต้้องการจาก
เพื่่�อนหรืือผู้้�รู้้�จััก โดยร้้อยละ 41 ของเด็็ก 152 คน ที่่�ได้้รัับภาพเหล่่านี้้�ใน
ปีีที่่�ผ่่านมาระบุุว่่าพวกเขาได้้รัับรููปลัักษณะดัังกล่่าวจากเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จััก
ที่่�อายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี และร้้อยละ 39 ได้้รัับภาพทางเพศที่่�พวกเขามิิได้้ขอ
หรืือต้้องการจากเพื่่�อนที่่�อายุุ 18 ปีี หรืืออายุุมากกว่่า ส่่วนบุุคคลที่่�เป็็น
แฟน (ในปััจจุุบััน หรืือเคยเป็็นแฟน) และสมาชิิกครอบครััวเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
ความเป็็นไปได้้น้้อยที่่�สุุดที่่�จะเป็็นผู้้�ส่่งภาพลัักษณะดัังกล่่าว เช่่นเดีียวกัับ
การล่่วงละเมิิดทางเพศในรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้นำเสนอไว้้ก่่อนหน้้านี้้�
มีีแนวโน้้มว่่าการคุุกคามทางเพศเกิิดจากบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จัักแล้้วมากกว่่า
บุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก
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ออนไลน์์ หรืือ ออฟไลน์์? ดัังที่่�คาดไว้้ เด็็กมีีแนวโน้้มที่่�จะได้้รัับภาพทาง
เพศที่่�พวกเขามิิได้้ขอหรืือต้้องการทางออนไลน์์ (ร้้อยละ 66 ได้้รัับทางสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ และร้้อยละ 29 ได้้รัับผ่่านทางเกมออนไลน์์) มากกว่่าที่่�ได้้
รัับโดยซึ่่�งหน้้า (ร้้อยละ 22) เช่่นเดีียวกัับรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้นำเสนอก่่อน
หน้้านี้้� เฟซบุ๊๊�กหรืือเฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์ เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�เด็็กตกเป็็น
เป้้าหมายของการได้้รัับภาพทางเพศที่่�พวกเขามิิได้้ร้้องขอมากที่่�สุุด ตาม
ด้้วยทวิิตเตอร์์ อิินสตาแกรม และติ๊๊�กต๊๊อก
เด็็กบอกใคร? มากกว่่าหนึ่่�งในสามของเด็็กที่่�มีีบุุคคลส่่งภาพทางเพศให้้
พวกเขาโดยที่่�พวกเขามิิได้้ขอหรืือต้้องการกล่่าวว่่า พวกเขาไม่่ได้้บอกเรื่่อ� ง
ดัังกล่่าวแก่่ผู้้�ใดในครั้้�งล่่าสุุดที่่�เกิิดกรณีีนี้้�ขึ้้�น เด็็กที่่�เปิิดเผยประสบการณ์์
ดัังกล่่าวเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือเลืือกที่่�จะบอกเพื่่�อน (26%) หรืือมารดา
ของพวกเขา (20%) หรืือพี่่�น้้อง (19%) ทั้้�งนี้้� เช่่นเดีียวกัับการล่่วงละเมิิด
ในรููปแบบอื่่�นๆ เด็็กเกืือบทั้้�งหมดไม่่รายงานเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาทาง
กลไกการแจ้้งเหตุุที่่�เป็็นทางการ มีีเด็็ก 52 คน ที่่�ไม่่บอกใคร พบว่่า
อุุปสรรคที่่�มากที่่�สุุดในการรายงานคืือพวกเขาไม่่รู้้�ว่่าจะรายงานการ
คุุกคามทางเพศที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ที่่�ไหนและกัับใคร (44%) ตามด้้วยเด็็กไม่่คิิด
ว่่าเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตนเองเป็็นเรื่่�องร้้ายแรงพอที่่�จะรายงาน (25%) และ
เด็็กรู้้�สึึกว่่าตนกระทำความผิิด (17%)
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2.4 ข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่ย� วกัับผู้เ้� สีียหายและผู้ก้� ระทำความผิิดจากคดีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และออฟไลน์์ซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�จััก
2.4.1 ผู้้�เสีียหาย
ข้้อมููลจากดีีเอสไอและไทแคคไม่่ได้้จำแนกระหว่่างผู้้�เสีียหายจากการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์และ
ออฟไลน์์ (ได้้อธิิบายเหตุุผลไว้้ในบทที่่� 2.1) ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�มิิได้้เป็็นตััวแทน
ของกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทาง
ออนไลน์์ทั้้�งหมดในประเทศไทย แต่่เป็็นการนำเสนอคดีีภายใต้้การดำเนิิน
งานของหน่่วยงานทั้้�งสองระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 - 2562
จากการรวบรวมข้้อมููลทางอาชญกรรม พบว่่าร้้อยละ 71 ของ ผู้้�เสีียหาย
จากถููกการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็ก(ทางออนไลน์์และออฟไลน์์) ในคดีีที่่�ดีีเอสไอรัับผิิดชอบอยู่่�ในกลุ่่�มอายุุ
10-12 ปีี ในทางตรงกัันข้้าม ข้้อมููลจากการดำเนิินงานของไทแคค ระบุุ
ว่่าเด็็กอายุุ 15-17 ปีี เป็็นกลุ่่�มอายุุของผู้้�เสีียหายที่่�มีีสััดส่่วนมากที่่�สุุด
(ร้้อยละ 46 หรืือจำนวนเด็็ก 99 คน)
ผู้้�เสีียหายทั้้�งหมดจากคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�ดีีเอสไอดำเนิินงานเป็็นชาย ในขณะที่่�ผู้้�เสีียหาย
ส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 74 หรืือจำนวนเด็็ก = 158 คน) ในคดีีที่่�ไทแคครัับผิิด
ชอบเป็็นหญิิง อนึ่่�ง ในปีีที่่�ผ่่านมาดููเหมืือนว่่าในประเทศไทยมีีความ
ตระหนัักมากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับเด็็กชายที่่�ถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและล่่วง
ละเมิิดทางเพศ ยกตััวอย่่างเช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานรััฐท่่านหนึ่่�ง
กล่่าวว่่า “ปััจจุุบัันนี้้� ฉัันสัังเกตว่่าจำนวนเด็็กชายที่่�ถููกแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กมีีมากขึ้้�น” (RA1-TH-04-A)
อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่าไม่่สามารถนำผลจากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนมา
เปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลทางอาชญากรรมที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้นนี้้� เนื่่�องจาก
การสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนศึึกษาถึึงความแตกต่่างของเหตุุการณ์์และ
รููปแบบของการล่่วงละเมิิด อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลจากการสำรวจช่่วยเพิ่่�ม
ข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับบุุคลิิกลัักษณะของผู้้�เสีียหาย ซึ่่�งจากการสำรวจ
ข้้อมููลครััวเรืือนพบว่่าเด็็กที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอายุุ 12-17 ปีี ทั้้�งเด็็กชายและ
เด็็กหญิิงมีีแนวโน้้มเท่่ากัันที่่�จะเป็็นตกเป็็นผู้้�เสีียหายในแต่่ละรููปแบบของ
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ ซึ่่�งการค้้นพบนี้้�อาจขััดแย้้งกัับข้้อสัันนิิษฐานทั่่�วไปในสัังคมส่่วน
มาก ว่่าเด็็กชายมีีแนวโน้้มที่่�จะถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์น้้อยกว่่าเด็็กหญิิง88
ในจำนวนคดีีเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�ดีีเอสไอรัับผิิดชอบทั้้�งหมดมีีผู้้�เสีียหายเพีียง
คนเดีียวที่่�ไม่่ใช่่สััญชาติิไทย และส่่วนใหญ่่ (10 จาก 12 คน) อาศััยอยู่่�ที่่�
บ้้าน ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�ท้้าทายความเชื่่�อที่่�ว่่าการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเกิิด
ขึ้้�นกัับเด็็กเร่่ร่่อนเท่่านั้้�น แม้้ว่่าชุุดข้้อมููลเล็็กๆ ที่่�ได้้จากเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับ
ใช้้กฎหมายนี้้�ไม่่สามารถเป็็นตััวแทนของประชากรในประเทศได้้ แต่่ก็็ชี้้�
ให้้เห็็นว่่าเด็็กที่่�อาศััยอยู่่�กัับครอบครััวก็็ตกเป็็นผู้้�เสีียหายได้้เช่่นกััน ทั้้�งนี้้�
ข้้อค้้นพบดัังกล่่าวเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัับข้้อสัังเกตจากผู้้�แทนของ
กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ซึ่่�งเป็็นกระทรวงที่่�มีี
บทบาทระดัับชาติิในการแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�กล่่าวว่่า “เราพบว่่าผู้้�เสีีย
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หายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ส่่วนใหญ่่มาจากครอบครััวที่่�มีีฐานะปานกลาง”
(RA1-TH-06-A) และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้า[ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
สัังคมสงเคราะห์์]ซึ่่�งเข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนได้้ให้้ข้้อสัังเกตว่่า
“ในปััจจุุบัันนี้้�การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศทั่่�วไป มีีความ
คล้้ายคลึึงกััน เนื่่�องจากทุุกคน รวมทั้้�งชนกลุ่่�มน้้อยทางชาติิพัันธุ์์�สามารถ
เข้้าถึึงเทคโนโลยีีและตกเป็็นผู้้�เสีียหายในการล่่วงละเมิิดทางเพศทาง
ออนไลน์์ ผู้้�เสีียหายไม่่จำเป็็นต้้องมีีฐานะยากจนเท่่านั้้�น เด็็กหรืือวััยรุ่่�น
ที่่�มีีฐานะดีีก็็ตกเป็็นผู้้�เสีียหายของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศได้้”
(RA3-TH-24-A)
2.4.2 ผู้้�กระทำความผิิด
ดีีเอสไอรายงานว่่าผู้้�กระทำความผิิดทั้้�งหมดในคดีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 – 2562
เป็็นเพศชาย ไทแคครายงานในสััดส่่วนที่่�น้้อยกว่่า คืือมีีผู้้�กระทำความผิิด
เพศชายร้้อยละ 75 ระหว่่าง ปีี พ.ศ. 2558 – 2563 นอกจากนี้้� ดีีเอสไอ
รายงานด้้วยว่่าอายุุของผู้้�กระทำความผิิดเท่่าที่่�ทราบ (จำนวน = 25 คน)
มีีสััดส่่วนที่่�ค่่อนข้้างใกล้้เคีียงกัันระหว่่างอายุุ 18 - 79 ปีี
ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในจุุดหมายปลายทางของผู้้�เดิินทางเพื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก จากการบัันทึึกการดำเนิินงานของดีีเอสไอพบว่่า
ในช่่วงระยะเวลาการจััดทำรายงานนี้้� ร้้อยละ 82 ของคดีีที่่�ดีีเอสไอ
รัับผิิดชอบ ผู้้�เดิินทางเพื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเป็็นชาวต่่างชาติิ
และเป็็นร้อ้ ยละ 20 ของคดีีที่่�ไทแคครัับผิิดชอบในระหว่่าง ปีี พ.ศ. 2558
– 2563 ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความจริิงว่่าหน่่วยงานทั้้�งสองมีี
ประเด็็นหลัักในการดำเนิินงานของตนเอง – หน่่วยงานหนึ่่�งเน้้นทำงาน
กัับหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายต่่างประเทศ และอีีกหน่่วยงานหนึ่่�งมีี
การทำงานที่่�ครอบคลุุมการกระทำความผิิดเกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในระดัับประเทศ
ข้้อมููลจากดีีเอสไอแสดงให้้เห็็นว่่าสี่่�ในเก้้าคนของผู้้�กระทำความผิิดใน ปีี
พ.ศ. 2560 ได้้ถููกตััดสิินลงโทษในคดีีเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงหรืือการ
กระทำความผิิดทางเพศก่่อนหน้้านี้้� (ไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลปีี พ.ศ.
2561 และปีี พ.ศ. 2562) เนื่่�องจากผู้้�ต้้องสงสััยส่่วนใหญ่่เป็็นชาวต่่างชาติิ
จึึงทำให้้เกิิดคำถามว่่าผู้้�กระทำความผิิดเหล่่านี้้�ได้้ถููกตััดสิินลงโทษใน
ต่่างประเทศหรืือไม่่ และรายชื่่�อของพวกเขาได้้ถููกรวบรวมไว้้ในบัันทึึก
อาชญากรรมโดยมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพระหว่่างหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่ รวมถึึงถููกบัันทึึกไว้้ในระบบการบริิหารจััดการ
ผู้้�กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศหรืือไม่่
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เสีียหายและผู้้�กระทำความผิิด
ข้้อมููลจากดีีเอสไอในช่่วงระยะเวลาที่่�จััดทำรายงานนี้้�แสดงให้้เห็็นแนว
โน้้มว่่าผู้้�ต้้องสงสััยเป็็นบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่ได้้มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับสมาชิิก
ครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดกัับผู้้�เสีียหายและเครืือข่่ายเพื่่�อน เท่่าๆ กัับเป็็นบุุคคล
ที่่�เป็็นสมาชิิกในครอบครััว เพื่่�อนผู้้�ใหญ่่ของครอบครััว และเพื่่�อนที่่�เป็็น

88. เอ็็คแพท อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (2564) โครงการระดัับโลกเพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กชาย: รายงานประเทศไทย กรุุงเทพมหานคร: เอ็็คแพท อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
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2.4 ข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับผู้้�เสีียหายและผู้้�กระทำความผิิดจากคดีีการแสวงหาประโยชน์์ ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์และออฟไลน์์ซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�จััก
เด็็ก (จำนวน 8 ใน 16 คน ในแต่่ละกลุ่่�ม) เนื่่�องจากข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เสีียหายและผู้้�กระทำความผิิดนั้้�นมาจากหน่่วยงาน
เพีียงหน่่วยงานเดีียว ดัังนั้้�นข้้อมููลนี้้�จึึงมิิได้้เป็็นตััวแทนของความสััมพัันธ์์
ระหว่่างผู้้�เสีียหายและผู้้�กระทำความผิิดในกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ทั้้�งหมดในประเทศไทย
อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลนี้้�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับผลของการสำรวจข้้อมููล
ครััวเรืือนในส่่วนของข้้อมููลโดยรวมของผู้้�กระทำความผิิด
แม้้ว่่าจะมิิได้้เปรีียบเทีียบข้้อมููลจากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนกัับข้้อมููล
ของหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายโดยตรง เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความ
ช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ซึ่่�งทำงานเกี่่�ยวข้้องกัับคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ในช่่วง 12 เดืือนที่่�ผ่่านมา ระบุุว่่าจากการทำงานพบว่่าความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เสีียหายและผู้้�กระทำความผิิดที่่�พบโดยส่่วนมากนั้้�น
ผู้้�กระทำความผิิดคืือบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก ตามด้้วยสมาชิิกชุุมชนที่่�อายุุ
มากกว่่า 18, ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก, ญาติิอื่่�นๆ ที่่�อายุุมากกว่่า 18
และชาวต่่างชาติิ ดัังที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
สัังคมสงเคราะห์์แก่่ผู้้�เสีียหายให้้ข้้อสัังเกตว่่าเพื่่�อนของผู้้�เสีียหายที่่�อายุุ
ใกล้้เคีียงกัันสามารถกลายเป็็นผู้้�กระทำความผิิดได้้: “นอกจากบุุคคล
แปลกหน้้าแล้้ว ผู้้�กระทำความผิิดหรืือผู้้�ละเมิิดจำนวนมากคืือบุุคคลที่่�
ใกล้้ชิิดกัับเด็็กแต่่ไม่่ใช่่ญาติิของเด็็ก อัันหมายรวมถึึงแฟนหรืือเพื่่�อนที่่�มีี
อายุุเท่่ากัันหรืือมากกว่่าและมีีความใกล้้ชิิดกัับเด็็กอย่่างลึึกซึ้้�ง” (RA3TH-18-A) ในทำนองเดีียวกััน เจ้้าหน้้าที่่�ของไทแคคระบุุว่่า “ผมได้้จัับกุุม
ผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเจ้้าของสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก... ซึ่่�งผู้้�ต้้องสงสััย
ก็็เป็็นเด็็กเช่่นกััน” (RA1-TH-02-A)
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“ผู้้�กระทำความผิิด
มัักจะเป็็นบุุคคลที่่�ใกล้้ชิิดกัับเด็็ก”

นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าคนอื่่�นๆ ได้้กล่่าวถึึงบุุคคลในตำแหน่่งที่่�มีี
อำนาจว่่าเกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก เจ้้าหน้้าที่่�ท่่านหนึ่่�ง
ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าผู้้�กระทำความผิิดมัักเป็็น “บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก เช่่น
ติิวเตอร์์ เพื่่�อนที่่�อายุุมากกว่่า ญาติิ แม่่ และเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ บุุคคล
เหล่่านี้้�เข้้ามาตีีสนิิทเป็็นเพื่่�อนกัับเด็็ก ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการ
กรููมมิ่่�ง” (RA3-TH-14-A) ไทยฮอตไลน์์ให้้ข้้อสัังเกตว่่ามีีหลายกรณีีที่่�
ผู้้�ใหญ่่ในสถานะที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจ เช่่น พระ และครูู ได้้พยายาม
ล่่อลวงหรืือเตรีียมความพร้้อมของเด็็กต่่อการล่่วงละเมิิดด้้วยการส่่ง
ข้้อความเรื่่�องเพศ (RA2-TH-01)
ในการสำรวจครััวเรืือนกัับเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต อายุุ 12-17 ปีี พบ
ว่่าบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จัักมีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นผู้้�กระทำความผิิดเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จััก โดยเฉพาะบ่่อยครั้้�งที่่�พบว่่าเพื่่�อนคืือผู้้�กระทำความ
ผิิด โดยจะเป็็นเพื่่�อนที่่�อายุุน้้อยกว่่า 18 ปีี หรืือเพื่่�อนที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่นั้้�นขึ้้�น
อยู่่�กัับรููปแบบของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์

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

2.5 อุุปสรรคที่่�กีีดขวางเด็็กในการบอกเล่่าเหตุุการณ์์การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์แก่่ผู้้�ใหญ่่
2.5 อุุปสรรคที่่�กีีดขวางเด็็กในการบอกเล่่าเหตุุการณ์์การแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
แก่่ผู้้�ใหญ่่
โดยทั่่�วไปแล้้วเด็็กในประเทศไทยรู้้�สึึกว่่าพวกเขาสามารถพึ่่�งพาเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลของพวกเขาได้้ถ้้าพวกเขาต้้องการความ
ช่่วยเหลืือ ในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน พบว่่าร้้อยละ 94 ของเด็็กที่่�เป็็น
ผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตกล่่าวว่่าพวกเขาสามารถพึ่่�งพาขอความช่่วยเหลืือจาก
สมาชิิกครอบครััวหากพวกเขาประสบปััญหา สำหรัับเด็็กที่่�ประสบกัับการ
แสวงหา ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ในปีี
ที่่�ผ่่านมาและได้้เปิิดเผยประสบการณ์์ดัังกล่่าวกัับบางคนนั้้�น เด็็กมีีแนว
โน้้มที่่�จะปรัับทุุกข์์กัับผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพศหญิิง ในอีีกด้้านหนึ่่�ง
ผลการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนพบว่่าร้้อยละ 8-31 ของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�เสีียหาย
ในรููปแบบต่่างๆ ของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�ปรากฏในการสำรวจ ไม่่เคยบอกใคร
เกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาโดยขึ้้�นอยู่่�กัับรููปแบบของการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่พ� วก
เขาประสบ ด้้วย ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์เด็็ก เจ้้าหน้้าที่่�ในระบบยุุติิธรรม
และเจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นหน้้า แสดงให้้เห็็นว่า่ บางครั้้�งเด็็กไม่่เปิิดเผยประสบการณ์์
ดัังกล่่าวแก่่ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเนื่่�องจากกลััวว่่าจะถููกตำหนิิ
2.5.1 เหตุุผลของการไม่่บอก
ข้้อมููลจากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน การสััมภาษณ์์เด็็กที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการ
ยุุติธิ รรม ข้้อมููลการสำรวจจากเจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นหน้้า และจากการสััมภาษณ์์

เจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานรััฐที่่�รัับผิิดชอบ ทั้้�งหมดระบุุว่่าเด็็กในประเทศไทย
อาจไม่่เปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์การแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ที่่�พวกเขาประสบ เนื่่�องจาก:
ความอัับอาย การตีีตรา และการตำหนิิผู้้�เสีียหาย: ร้้อยละ 45 ของเจ้้า
หน้้าที่่�ด้้านสัังคมสงเคราะห์์ส่่วนหน้้าจำนวน 50 คน ที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจ
เชื่่�อว่่าการที่่�ชุุมชนตีีตราเด็็กผู้้�เสีียหายเป็็นปััจจััยหลัักที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการ
รายงานการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย เช่่นเดีียวกััน ร้้อยละ 56 สัังเกตว่่าปััจจััย
หลัักเนื่่�องมาจากความเป็็นเด็็กที่่�[ถููกมองโดยบางคนว่่า]มีีสถานะต่่ำใน
สัังคม และร้้อยละ 70 กล่่าวว่่าการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศและเพศวิิถีี
หรืือรสนิิยมทางเพศ (sexuality) ที่่�เป็็นเรื่่�องต้้องห้้ามในสัังคมไทยมีี
อิิทธิิพลต่่อการรายงานการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ (รููปภาพ 27). “เด็็กผู้้�เสีียหายหรืือสมาชิิก
ครอบครััวของเด็็กไม่่เต็็มใจรายงานสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นเพราะความอัับอาย”
อััยการกล่่าวในการสััมภาษณ์์ “บางครั้้�งเราพบรููปภาพของเด็็กผู้้�เสีียหาย
หลายคน แต่่ผู้้�ปกครองของเด็็กไม่่ให้้ความร่่วมมืือกัับเรา ยกตััวอย่่าง
เด็็ก 1-2 คน [เท่่านั้้�น] ที่่�เต็็มใจแจ้้งเหตุุ แม้้ว่่าเราจะพบเจอเด็็กผู้้�เสีียหาย
มากกว่่าสิิบคน” (RA4-TH-10-A) นอกจากนี้้� ‘ความกลััวว่่าภาพดัังกล่่าว
อาจถููกเผยแพร่่ทางออนไลน์์ และถููกเปิิดเผยโดยสื่่�อมวลชน’ เป็็นปััจจััย
ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจครััวเรืือนกล่่าวว่่ามีีอิิทธิิพลต่่อ
การรายงานการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นตััวบ่่งชี้้�ถึึงความกัังวลในเรื่่�องความอัับอายที่่�
อาจมีีอิิทธิิพลต่่อการรายงานโดยเฉพาะกรณีีสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศ

รููปภาพ 27 อุุปสรรคทางสัังคมและวััฒนธรรมในการรายงานร้้องทุุกข์์กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์
หากชุมชนรูวาผูเสียหายคือใคร ผูเสียหายจะถูกตีตรา
ผูคนไมรูเกี่ยวกับกลไกการแจงเหตุ
ความไมเชื่อถือหนวยงานที่ใหบริการวาจะเก็บขอมูลเปนความลับได
ผูปกครองและผูดูแลเด็กมีความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงนอย
ผูคนรูวาเกิดอะไรขึ้น แตยอมฝนทน
การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถี (sexuality) ถือเปนสิ่งตองหาม
บริการรับแจงเหตุไมมีประสิทธิภาพ
เด็กอยูในสถานะตํ่าตอย หมายถึงไมมสี ิทธิรายงานรองทุกข
ตํารวจไมรับแจงความ
ผูเสียหายถูกลงโทษ
ความคาดหวังตอบทบาทชายและหญิง
ไมมสี ายดวนแจงเหตุหรือสายดวนใหคาํ ปรึกษา 24%
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2.5 อุุปสรรคที่่�กีีดขวางเด็็กในการบอกเล่่าเหตุุการณ์์การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์แก่่ผู้้�ใหญ่่

การไม่่ตระหนัักว่่าการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นอาชญากรรม: จากการสำรวจข้้อมููล
ครััวเรืือนพบว่่าอุุปสรรคลำดัับต้้นๆ ที่่�เด็็กไม่่รายงานกรณีีการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์เนื่่�องมาจาก
กลััวผลลััพธ์์ที่่�จะตามมา: เมื่่�อผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กถููกถามว่่าพวกเขา ความเชื่่�อที่่�ว่่าเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขานั้้�นไม่่ร้้ายแรงพอที่่�จะ
รายงาน ซึ่่�งบ่่งชี้้�ว่่าเด็็กไม่่เข้้าใจว่่าการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
จะทำอะไรหากเด็็กที่่�อยู่่�ในความดููแลถููกคุุกคามทางเพศ ถููกล่่วงละเมิิด
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และรููปแบบของการกระทำดััง
ทางเพศ หรืือถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ ส่่วนใหญ่่ตอบว่่าจะบอก
บุุคคลที่่�พวกเขาเชื่่อ� ใจ เช่่น คู่่�สมรส (67%) หรืือบอกสมาชิิกในครอบครััว กล่่าว เป็็นการละเมิิดสิิทธิิของพวกเขาอย่่างร้้ายแรงและพวกเขาควรจะ
อีีกคนหนึ่่�ง (35%) ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กจำนวนน้้อยที่่�ตอบว่่า รายงานสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำงานด้้านยุุติิธรรมกล่่าวว่่าในกรณีีการ
พวกเขาจะรายงานอย่่างเป็็นทางการ ยกตััวอย่่าง เพีียงร้้อยละ 17 ของ แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�ร่่วมในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนกล่่าวว่่าพวก เชิิงพาณิิชย์์นั้้�น ผู้้�เสีียหายบางคนไม่่สามารถแยกแยะได้้ว่่าพวกเขากำลััง
เขาจะแจ้้งตำรวจ และร้้อยละ 4 กล่่าวว่่าพวกเขาจะเก็็บเรื่่�องไว้้กัับตััวเอง ถููกล่่วงละเมิิด: “[ผู้้�เสีียหาย]บางคนพููดว่่ามัันก็็แค่่การแสดงเพื่่�อหาเงิิน
ไม่่แพร่่งพรายออกไป ในจำนวนผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กบอกว่่าจะไม่่ เลี้้�ยงชีีพ ไม่่ใช่่การล่่วงละเมิิด” (RA4-TH-06-A)
บอกใคร (ร้้อยละ 4 หรืือ 34 คน) เจ็็ดคนพููดถึึงความกัังวลใจเกี่่�ยวกัับ ขาดความรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไกการแจ้้งเหตุุ: เจ้้าหน้้าที่่�สัังคมสงเคราะห์์ส่่วน
ผลลััพธ์์ที่่�จะตามมาซึ่่�งเป็็นสาเหตุุที่่�ทำให้้พวกเขาไม่่รายงาน และอีีกเจ็็ด หน้้า จำนวน 39 คน จาก 50 คน กล่่าวว่่าการขาดความรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไก
คนกล่่าวว่่าพวกเขาไม่่รายงานเนื่่�องจากไม่่คิิดว่่าจะก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยน การแจ้้งเหตุุป็็นอุุปสรรคต่่อการรายงานกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทาง
แปลงใดๆ ผู้้�อำนวยการขององค์์กรพััฒนาเอกชนที่่�ทำงานด้้านการ เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย ซึ่่�ง
คุ้้�มครองเด็็กจากการค้้ามนุุษย์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศกล่่าวถึึงกรณีีที่่� เด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนที่่�เป็็นผู้้�เสีียหายในกรณีีแสวงหา
เด็็กนัักเรีียนถููกลวนลามทางเพศ และสมาคมศิิษย์์เก่่ากดดัันโรงเรีียนให้้ ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในปีีที่่�
ไล่่ผู้้�เสีียหายออกจากโรงเรีียน แม้้ว่่าทางโรงเรีียนจะไม่่ยอมทำตามที่่� ผ่่านมาได้้กล่่าวถึึงประเด็็นเดีียวกัันนี้้� ว่่าเป็็นอุุปสรรคของการไม่่รายงาน
สมาคมศิิษย์์เก่่ากดดััน แต่่ตััวอย่่างนี้้�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงผลกระทบที่่�ผู้้�เสีียหาย
ที่่�พบมากที่่�สุุด ผลการสำรวจนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการขาดแคลนช่่องทาง
อาจประสบ เช่่นที่่�ผู้้�อำนวยการโครงการฮััก89 ระบุุว่่าผู้้�ปกครองและผู้้�
รายงานอย่่างเป็็นทางการและการขาดความรู้้�เกี่่�ยวกัับช่่องทางรายงาน
อย่่างเป็็นทางการ – เช่่น สายด่่วนที่่�ให้้คำปรึึกษาและหน่่วยงานผู้้�บัังคัับ
ดููแลเด็็กอาจไม่่ติิดตามกระบวนการรายงานจนถึึงที่่�สุุดเนื่่�องจากกลััว
ผลลััพธ์์ที่่�ตามมา: “ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กส่่วนใหญ่่ไม่่ต้้องการดำเนิิน ใช้้กฎหมาย – หรืือความช่่วยเหลืือแก่่เด็็กในระดัับความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
คดีี เนื่่�องจากกัังวลว่่าอาจส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพจิิตและการศึึกษาของ บุุคคลไม่่เพีียงพอ
เด็็ก อย่่างไรก็็ตามการไม่่ดำเนิินคดีีเนื่่�องจากความกัังวลใจดัังกล่่าวไม่่ อย่่างไรก็็ดีี ข้้อค้้นพบนี้้�ไม่่สอดคล้้องกัับข้้อค้้นพบจากการสำรวจข้้อมููล
สามารถทำให้้ปััญหายุุติิลงได้้อย่่างถาวร แต่่ถ้้าเข้้าสู่่�กระบวนการทาง ครััวเรืือน ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าร้้อยละ 47 ของเด็็กในประเทศไทยกล่่าวว่่า
กฎหมาย จะช่่วยบรรเทาผลกระทบด้้านจิิตใจของเด็็กผู้้�เสีียหาย การ
พวกเขารู้้�ว่่าจะขอความช่่วยเหลืือได้้จากที่่�ไหนหากพวกเขาหรืือเพื่่�อนถููก
บรรเทาเริ่่�มจากการที่่�บอกเล่่าเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่เรา แก่่ผู้้�ปกครอง ลวนลามหรืือคุุกคามทางเพศ ซึ่่�งข้้อขััดแย้้งนี้้�เน้้นให้้เห็็นถึึงความแตกต่่าง
และเข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมายเพื่่�อให้้ผู้้�กระทำความผิิดได้้รัับการ ของพฤติิกรรมที่่�คาดหวัังกัับพฤติิกรรมที่่�ทำจริิงๆ ในสถานการณ์์สมมุุติิ
ลงโทษอย่่างเหมาะสม” (RA4-TH-04-A)
เด็็กร้้อยละ 47 กล่่าวว่่าพวกเขารู้้�ว่่าจะขอความช่่วยเหลืือได้้ที่่�ไหน
ต่่อเด็็ก นอกจากนั้้�น เด็็กบางคนที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมได้้กล่่าวถึึง
ประสบการณ์์การตำหนิิผู้้�เสีียหาย เด็็กคนหนึ่่�งที่่�ตััดสิินใจแจ้้งเหตุุกล่่าวว่่า
“ฉัันรู้้�สึึกไม่่ดีี ฉัันกลััวว่่าผู้้�ปกครองของฉัันจะดุุด่่าฉัันเพราะฉัันกระทำสิ่่�ง
ดัังกล่่าวลงไปเพื่่�อความสนุุกสนานของตััวเอง” (RA4-TH-01-A)
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คำแนะนำและความช่่วยเหลืือของผู้้�ปกครองที่่�มีีให้้เด็็กไม่่เพีียงพอ:
เด็็กบางคนอาจลัังเลที่่�จะรายงานสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น หากพวกเขาไม่่มีี “ผู้้�ใหญ่่
อย่่างน้้อยหนึ่่�งคนที่่�เขาสามารถขอความช่่วยเหลืือ หรืือเป็็นบุุคคลที่่�
สามารถช่่วยเหลืือเด็็กได้้ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ” (RA3-TH-32–A) ใน
กรณีีอื่่�นๆ แม้้ว่่าผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กจะอยู่่�กัับเด็็ก แต่่เด็็กอาจลัังเลที่่�
จะเปิิดเผยสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตนเองให้้พวกเขาทราบ ผู้้�อำนวยการโครงการ
ฮัักอธิิบายว่่า “เมื่่�อมีีกรณีีเด็็กถููกล่่วงละเมิิดทางออนไลน์์เกิิดขึ้้�น เด็็กจะ
หวาดกลััวว่่าผู้้�ปกครองผู้้�ดููแลเด็็กจะรู้้�เรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งทำให้้เราอยู่่�ใน
สถานการณ์์ที่่�ลำบากเนื่่�องจากหากเด็็กอายุุน้้อยกว่่า 18 ปีี ผู้้�ปกครอง
และผู้้�ดููแลเด็็กต้้องรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับกระบวนการทางกฎหมายด้้วย”
(RA4-TH-04-A)

แต่่เด็็กที่่�ถููกล่่วงละเมิิดจริิงๆ พวกเขาไม่่ได้้บอกใครเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
ไม่่รู้้�ว่่าจะขอความช่่วยเหลืือได้้จากที่่�ไหน นี่่�คืืออุุปสรรคที่่�สำคััญของการ
รายงาน เด็็กโตมีีแนวโน้้มที่่�จะรู้้�ว่่าจะขอความช่่วยเหลืือได้้จากที่่�ไหนเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับเด็็กที่่�อายุุน้้อยกว่่า (อายุุ 12-13 ปีี: ร้้อยละ 40; อายุุ
14-15 ปีี: ร้้อยละ 45; อายุุ 16-17 ปีี: ร้้อยละ 56) ทั้้�งนี้้� ความแตกต่่าง
ทางเพศไม่่มีีอิิทธิิพลที่่�สัังเกตเห็็นได้้

89. โครงการฮัักทำงานในประเทศไทยเพื่่�อป้้องกัันการล่่วงละเมิิดทางเพศและการค้้าเด็็ก รวมถึึงการช่่วยเหลืือเด็็กที่่�ประสบกัับความรุุนแรงในลัักษณะนี้้�ผ่่านการร่่วมมืือกัับตำรวจ โรงเรีียน ชุุมชน ครอบครััว และ
เด็็กๆ
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3. การแก้้ไขปััญหาการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ในประเทศไทย
บทนี้้�จะนำเสนอหลัักฐานเกี่่�ยวกัับกลไกต่่างๆ ในปััจจุุบัันของไทย ที่่�ใช้้ในการแก้้ไขปััญหา รวมถึึงช่่องทางการแจ้้งเหตุุ
อย่่างเป็็นทางการ ตลอดจนระบบของตำรวจและศาลในการจััดการกัับกรณีีดัังกล่่าว นอกจากนี้้�จะเสนอการดำเนิินงาน
ของภาครััฐ ภาคประชาสัังคม และธุุรกิิจ[อิินเทอร์์เน็็ตและเทคโนโลยีี] ในการต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย ข้้อมููลส่่วนใหญ่่มาจากการสััมภาษณ์์เชิิงคุุณภาพกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางศาล เด็็กผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�ได้้เข้้าถึึงระบบยุุติิธรรมอย่่างเป็็น
ทางการ อนึ่่�ง ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์เชิิงคุุณภาพนี้้�อาจไม่่ได้้สะท้้อนถึึงประสบการณ์์เต็็มรููปแบบของผู้้�ที่่�ใช้้บริิการ
กลไกต่่างๆ ของไทยในการจััดการกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์

3.1 กลไกการรายงานเหตุุ
ดัังที่่�นำเสนอในบทที่่�แล้้วว่่ามีีเด็็กจำนวนน้้อยที่่�รายงานเหตุุการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ ต่่อกลไกการแจ้้งเหตุุที่่�เป็็นทางการ เช่่น ตำรวจ หรืือสายด่่วน นอกจากนี้้� ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กก็็
ลัังเลใจที่่�จะรายงานต่่อตำรวจหากเด็็กในความดููแลถููกคุุกคามทางเพศ ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ หรืือถููกแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศ ดัังที่่�ได้้กล่่าวแล้้วว่่าในกลุ่่�มตััวอย่่างของผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน มีีเพีียง
ร้้อยละ 17 ที่่�กล่่าวว่่าพวกเขาจะแจ้้งตำรวจถ้้าสมมุุติิว่่าเด็็กในความดููแลของพวกเขาถููกกระทำในรููปแบบต่่างๆ ของการ
ล่่วงละเมิิดเหล่่านี้้� ในการสััมภาษณ์์ผู้้�เสีียหาย (survivors) จากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์จำนวนหกคน และผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลของพวกเขาจำนวนสามคน เด็็กที่่�ตััดสิินใจรายงานกรณีี
ที่่�พวกเขาถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์นั้้�นเนื่่�องจากพวกเขาต้้องการได้้รัับสิ่่�งชดเชย
ความเจ็็บปวดจากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น และพวกเขาไม่่ต้้องการให้้ผู้้�กระทำผิิดกระทำต่่อเด็็กอื่่�นๆ อีีก ดัังเช่่นผู้้�เสีียหาย
คนหนึ่่�งพููดถึึงผู้้�กระทำความผิิดต่่อเธอว่่า “เขา[เพศชาย]ไม่่เพีียงแต่่ทำสิ่่�งนี้้�กัับฉัันเท่่านั้้�น ในอนาคตเขาอาจทำสิ่่�งนี้้�ต่่อไป
เรื่่�อยๆ กัับเด็็กคนอื่่�นๆ” (RA4-TH-03-A, B)
ในบทที่่� 2.1 ได้้อธิิบายถึึงประสบการณ์์ของเด็็กที่่�ถููกแสวงหาประโยชน์์
• ทางหน้้าเฟซบุ๊๊�กของหน่่วยปราบปรามอาชญากรรมการล่่วงละเมิิด
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย
ทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ตหรืือไทแคค : ช่่องทางนี้้�เป็็นช่่องทาง
ในบทย่่อยนี้้�จะเน้้นถึึงหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย และองค์์กรภาค
ที่่�ผู้้�เสีียหายหรืือเพื่่�อนของผู้้�เสีียหายสามารถรายงานกรณีีดัังกล่่าวได้้
ประชาสัังคมที่่�ดำเนิินงานต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
โดยตรง เจ้้าหน้้าที่่�ท่่านหนึ่่�งของไทแคค (RA1-TH-02-A) ให้้ความเห็็น
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� ช่่องทางรายงานหลัักกรณีี
ว่่า “ในระยะเริ่่มต้้
� น เราตั้้�งใจจะใช้้เฟซบุ๊๊�กในการประชาสััมพัันธ์์กลไก
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
การป้้องกัันต่่อสาธารณชน แต่่ต่่อมาประชาชนทั่่�วไปติิดต่่อเราทาง
ออนไลน์์ในประเทศไทยคืือเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ – ในชื่่�อ[หน่่วยงาน]ว่่า
เฟชบุ๊๊�กมากขึ้้�นและมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพื่่�อรายงานและติิดตามกรณีีการ
ไทแคค และช่่องทางรายงานทางออนไลน์์ของกองบัังคัับการปราบปราม
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี และสายด่่วนให้้
ออนไลน์์” จากการสััมภาษณ์์เด็็กผู้้�เสีียหายคนหนึ่่�ง พบว่่ากลไกการ
ความช่่วยเหลืือ (Helpline) 1300 ซึ่่�งดำเนิินงานในระดัับประเทศ
รายงานนี้้�เป็็นกลไกที่่�มีีประสิิทธิิภาพ: “ฉัันติิดต่่อตำรวจผ่่านทาง
นอกจากนี้้�ยัังมีีช่่องทางรายงานขององค์์กรพััฒนาเอกชนอีีกสององค์์กร:
เฟซบุ๊๊�กของไทแคค - หน่่วยปราบปรามอาชญากรรมการล่่วงละเมิิด
ได้้แก่่ ไทยฮอตไลน์์ และสายเด็็ก ประเทศไทย
ทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต [หน้้าเฟชบุ๊๊�ก/Facebook page]
หลัังจากนั้้�น ฉัันได้้รัับการติิดต่่อกลัับอย่่างรวดเร็็ว ในเวลานั้้�น ฉัันมีี
3.1.1 ตำรวจ
ความเคลืือบแคลงสงสััยอยู่่�ว่่าพวกเขาจะตอบข้้อความของฉัันไหม”
ประเทศไทยไม่่มีีหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการ
(RA4-TH-04-A-child)
สืืบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
• องค์์กรพััฒนาเอกชนหลายองค์์กร ที่่�ทำงานกัับไทแคค ทั้้�งในประเทศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์โดยเฉพาะ อย่่างไรก็็ตาม มีีสองหน่่วยงานหลัักที่่�
และต่่างประเทศ
ดำเนิินงานต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ซึ่่�งไม่่ขึ้้�นต่่อกัันและกััน ได้้แก่่
• สถานทููต
• หน่่วยงานรััฐอื่่�นๆ เช่่น กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
• ไทแคค ซึ่่�งดำเนิินงานในลัักษณะรายกรณีี โดยประชาชนทั่่�วไป
ของมนุุษย์์
สามารถแจ้้งเหตุุได้้
• เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในพื้้�นที่่�
• ดีีเอสไอ อยู่่�ภายใต้้กระทรวงยุุติิธรรม ซึ่่�งรัับรายงานจากหน่่วยงาน
ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายต่่างประเทศ (ดููบทที่่� 2.1 สำหรัับข้้อมููลทาง
ข้้อมููลจากไทแคคระบุุว่่าในระหว่่างเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2558 และเดืือน
อาชญากรรม) และไม่่มีีช่อ่ งทางรัับรายงานที่่�เปิิดสำหรัับประชาชนทั่่�วไป ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ไทแคคได้้สืืบสวนคดีี 302 คดีี: เป็็นคดีีการแสวงหา

ไทแคค (TICAC)
ไทแคค ติิดตามตรวจสอบ สืืบสวนสอบสวน และดำเนิินคดีีอาชญากรรม
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต (ดููบทที่่� 2.3 สำหรัับ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับไทแคค) ซึ่่�งประชาชนทั่่�วไปสามารถรายงานกรณีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไทแคคได้้โดยตรง นอกจากนี้้� ไทแคคยัังรัับรายงาน
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์จากช่่องทางต่่อไปนี้้�:
72

ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ 122 คดีี
คดีีเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์ 50 คดีี และคดีีล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก 38
คดีี จัังหวััดที่่มีี� จำนวนการจัับกุุมมากที่่�สุดุ คืือ นครราชสีีมา กรุุงเทพฯ และ
ชลบุุรีี (สำหรัับรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางอาชญากรรม
ดููบทที่่� 2.1)

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

กรณีีศึึกษา - การสืืบสวนคดีีของไทแคค
ในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2561 ไทแคคได้้รับั ข้้อมููลจากเด็็กผู้้�เสีียหาย
คนหนึ่่�งผ่่านทางเฟซบุ๊๊�กว่่าได้้มีีการผลิิตสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ของเด็็กและของเพื่่�อนๆ ขึ้้�นและถููกนำไปขายทางออนไลน์์ การ
สืืบสวนของไทแคคนำไปสู่่�การดำเนิินคดีี ผู้้�กระทำความผิิดสามคน
ถููกตััดสิินจำคุุกเป็็นเวลา 22 ปีี 6 ปีี และ 8 ปีี ตามลำดัับ
ผู้้�เสีียหายสามคนได้้รัับเงิินชดเชยจำนวน 3,769,000 บาท
(125,216 ยููเอสดอลล่่าร์์)90 ในกรณีีนี้้�และกรณีีอื่่�นๆ ที่่�คล้้ายคลึึง
กััน ไทแคครายงานว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ของไทแคคดำเนิินงานร่่วมกัับ
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ สำนัักงาน
อััยการสููงสุุด โครงการฮััก และมููลนิิธิิเอ-ทเวนตี้้�วััน ในการเตรีียม
เคสสำหรัับการดำเนิินคดีีทางศาล รวมถึึงคำให้้การถึึงผลกระทบ
ของผู้้�เสีียหายซึ่่�งสะท้้อนถึึงผลของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทั้้�งทางด้้านร่่างกายและจิิตใจ91
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กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีี
กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีีดำเนิินงานเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการกระทำความผิิด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี ติิดตามตรวจสอบสื่่�อออนไลน์์ที่่�ผิิดกฎหมาย
และลามกอนาจาร และประสานงานความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานใน
ประเทศและหน่่วยงานต่่างประเทศ92 ในขณะที่่�ไทแคคเน้้นจัับกุุม
ผู้้�กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ กองบัังคัับการฯ ทำงานสืืบสวน
เว็็บไซต์์ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ (และผู้้�ดููแลเว็็บ)93
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การแจ้้งเหตุุ[กรณีีต้้องสงสััย]สามารถทำได้้ทางช่่องทางออนไลน์์ของ
กองบัังคัับการฯ หรืือทางโทรศััพท์์ ในปีี พ.ศ. 2562 มีีการรายงานต่่อ
กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีีมากกว่่า 2,500 กรณีี ซึ่่�งประกอบด้้วยกรณีีหมิ่่�นประมาท
(40%) กรณีีหลอกลวงทางไซเบอร์์ (25%) กรณีีโจมตีีผ่่านทางจดหมาย
อิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืืออีีเมลเพื่่�อหลอกลวงผู้้�รัับให้้ทำสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง (3%) กรณีี
โจรกรรมข้้อมููล (5%) และอื่่�นๆ (27%)94 ไม่่ชััดเจนว่่ามีีรายงานกรณีีการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ที่่�ทางกองบัังคัับการฯ สืืบสวนสอบสวนกี่่�รายต่่อปีี เนื่่�องจาก

ไม่่มีีการแยกประเภทการกระทำความผิิดชนิิดนี้้�ในระบบการรายงาน
จากการสััมภาษณ์์ผู้้�แทนของกองบัังคัับการสืืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ภููธรภาค 5 กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีีอยู่่�ในกระบวนการขยายหน่่วยงานโดยการ
สร้้างหน่่วยไซเบอร์์ (cyber unit) ขึ้้�น ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านหนึ่่�งกล่่าวว่่า
งานหลัักของหน่่วยไซเบอร์์ใหม่่นี้้�จะรวมถึึง “การจััดการกรณีีที่่�เป็็นการ
กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงกรณีีการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์” (RA4-TH-03-A)
3.1.2 ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม สายด่่วน 1300
อีีกช่่องทางหนึ่่�งที่่�เด็็กในประเทศไทยสามารถติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือได้้
คืือสายด่่วน 1300 ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมซึ่่�งให้้บริิการตลอดยี่่�สิิบสี่่�ชั่่�วโมง
สายด่่วน 1300 ดำเนิินงานระดัับประเทศโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ รัับรายงานกรณีีที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรง การ
ล่่วงละเมิิด การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ และการค้้ามนุุษย์์95 นอกจากนี้้�
สายด่่วนดำเนิินการประสานงานเพื่่อ� ให้้ผู้้�เสีียหายได้้รับั บริิการที่่�เหมาะสม
เช่่น การช่่วยเหลืือแบบฉุุกเฉิิน การช่่วยเหลืือทางจิิตใจและการให้้
บริิการทางสัังคม เป็็นต้้น ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม สายด่่วน 1300 ให้้ความ
ช่่วยเหลืือแก่่เด็็กทุุกคนโดยไม่่คำนึึงถึึงเชื้้�อชาติิ โดยมีีบริิการแปลภาษา
20 ภาษา จากเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ผ่่านการอบรมแล้้ว ในปีี พ.ศ. 2560 สายด่่วน
มีีเจ้้าหน้้าที่่�ทั้้�งหมด 68 คน96
3

9
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ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมได้้รัับรายงานผ่่านสายโทรศััพท์์เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี อย่่างไร
ก็็ตาม โทรศััพท์์รายงานเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กลดลงใน
แต่่ละปีี ไม่่มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กสำหรัับปีี พ.ศ.
2562 ทั้้�งนี้้� สายด่่วน 1300 แยกประเภทการรายงานที่่�ได้้รัับเกี่่�ยวกัับ
การคุุกคามทางเพศต่่อเด็็ก/การกระทำอนาจารต่่อเด็็กและการค้้าเด็็ก
ออกจากกััน ทั้้�งนี้้�ไม่่เป็็นที่่�ชััดเจนว่่าได้้รัับรายงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เท่่าใด
นอกจากสายด่่วนทางโทรศััพท์์ 1300 แล้้ว สายด่่วนได้้เปิิดตััวช่่องทาง
การรายงานผ่่านทางโมบายแอปพลิิเคชั่่�นที่่�เรีียกว่่าไลน์์ (Line) ด้้วย
โดยในปีี พ.ศ. 2563 ได้้รัับ 32,317 รายงานทางช่่องทางนี้้�97,98 ไม่่มีี
ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับรููปแบบของการรายงานและประสิิทธิิภาพของช่่องทางการ
รายงานนี้้�
9
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9
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90. รััฐบาลไทย (2563) รายงานการดำเนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ของประเทศไทย
91. รััฐบาลไทย (2563) รายงานการดำเนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ของประเทศไทย
92. ดูู: สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี
93. จิินตนัันท์์ ชญาต์์ร ศุุภมิิตร (2561) ปััญหาการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กและการค้้ามนุุษย์์ ที่่�เกิิดจากสื่่�อลามกอนาจารเด็็ก อัันส่่งผลต่่อการสร้้างความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและสัังคม
94. สำนัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ หรืือ UNODC. (n.d.) การนำเสนอเรื่่�องอาชญากรรมทางไซเบอร์์: ประเทศไทย
95. ยููนิิเซฟ (2559) การคุ้้�มครองเด็็กในยุุคดิิจิิทััล: การดำเนิินงานในระดัับชาติิเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศสมาชิิกของอาเซีียน
96. กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (2560) รายงานการดำเนิินงานป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ของประเทศไทย
97. กรณีีที่่�รายงานทางโมบายแอปพลิิเคชั่่�นไม่่รวมในจำนวนทั้้�งหมดที่่�รัับรายงานทางโทรศััพท์์ที่่�นำเสนอในรููปภาพ 28
98. กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมสายด่่วน 1300 (n.d) สถิิติิสายด่่วน
Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse

73

3.1 กลไกการรายงานเหตุุ

รููปภาพ 28: จำนวนรายงานที่่�สายด่่วน 1300 ได้้รัับเมื่่�อปีี พ.ศ. 2560–2563
256099

2561100

2562101

2563102

96,150

106,412

129,497

343,552

504 กรณีี

453 กรณีี

ไม่่มีีข้้อมููล

375 กรณีี

0.5%

0.4%

ไม่่มีีข้้อมููล

0.1%

97

จำนวนการรัับโทรศััพท์์ และ/หรืือดำเนิินการ
การแจ้้งเหตุุเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก103
(จำนวน)

101

การแจ้้งเหตุุเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก (% ของ
จำนวนทั้้�งหมด)

98

99

100

ที่่�มา: https://1300thailand.m-society.go.th/statyearly

นอกจากนี้้� กรมกิิจการเด็็กและเยาวชนได้้เปิิดตััวระบบข่่าวสารการ
คุ้้�มครองเด็็กโดยเชื่่�อมเข้้ากัับระบบดำเนิินงานทางออนไลน์์หกระบบ ซึ่่�ง
หนึ่่�งในหกระบบคืือกลไกการรายงานผ่่านทางโมบายแอปพลิิเคชั่่�น ซึ่่�ง
เพิ่่�งเปิิดตััวไปเมื่่�อพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดัังนั้้�นจึึงเร็็วเกิินไปสำหรัับ
Disrupting Harm ที่่�จะประเมิินประสิิทธิิภาพของแอปพลิิเคชั่่�นดัังกล่่าว

3.1.3 ไทยฮอตไลน์์
ไทยฮอตไลน์์รัับรายงานเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กโดย
เฉพาะ ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2552 และปััจจุุบัันนี้้�เป็็นสมาชิิกของ
INHOPE ไทยฮอตไลน์์ดำเนิินงานโดยมููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตร่่วมพััฒนาไทย
โดยร่่วมมืือกัับกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ผู้้�ให้้บริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตไทย และหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย104 มีีวััตถุุประสงค์์ใน
การลบเนื้้�อหาออนไลน์์ที่่�ผิิดกฎหมายและอัันตราย (รวมถึึงเนื้้�อหาเกี่่�ยว
กัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์) ผ่่านทางระบบรายงานทางออนไลน์์ ทางโทรศััพท์์ และทาง
อีีเมล์์ แบบไม่่ระบุุชื่่�อผู้้�รายงาน105 สำหรัับผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
102

103

หลัังจากได้้รัับรายงานแล้้ว ไทยฮอตไลน์์จะวิิเคราะห์์เนื้้�อหาที่่�ได้้รัับและ
พยายามระบุุตำแหน่่งทางภููมิปิ ระเทศของบริิการโฮสติ้้ง� (hosting) เนื้้�อหา
ดัังกล่่าว และส่่งต่่อรายงานที่่�ได้้รัับไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ถ้้าเนื้้�อหา
นั้้�นถููกฝากไว้้กัับบริิการโฮสติ้้�งที่่�ตั้้�งอยู่่�นอกประเทศไทย ไทยฮอตไลน์์ จะ
ส่่งต่่อรายงานดัังกล่่าวผ่่านทางอิินโฮปเพื่่�อส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานสายด่่วน
ที่่�เป็็นสมาชิิกของอิินโฮปในประเทศนั้้�นๆ ตามความเหมาะสม106 ถ้้าเนื้้�อหา
ดัังกล่่าวถููกฝากไว้้กัับบริิษััทให้้บริิการโฮสติ้้�งที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทย
หน่่วยงาน ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายจะได้้รัับการแจ้้งเตืือน และผู้้�ให้้บริิการ
โฮสติ้้�งจะได้้รัับแจ้้งให้้ลบเนื้้�อหาดัังกล่่าวออก ผู้้�แทนไทยฮอตไลน์์อธิิบาย
ว่่าหลัังจากการส่่งต่่อรายงานซึ่่�งมีีเด็็กเป็็นผู้้�เสีียหายแล้้ว ไทยฮอตไลน์์ได้้
ติิดตามการดำเนิินงานช่่วยเหลืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย ทั้้�งนี้้�
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ผู้้�แทนไทยฮอตไลน์์กล่่าวว่่า อุุปสรรคหนึ่่�งในการร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย คืือสถานีีตำรวจบางท้้องที่่�ขาดความรู้้�ความเข้้าใจใน
การจััดการกัับกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์: “เราควรมีีทางเลืือกในการแจ้้งเหตุุ [กรณีี
ต้้องสงสััยเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์] ต่่อสถานีีตำรวจท้้องที่่�ไหนก็็ได้้ ความเป็็นจริิงที่่�
เกิิดขึ้้�นคืือบางครั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจปฏิิเสธที่่�จะรัับรายงานกรณีีดัังกล่่าว
เพราะพวกเขาไม่่มีีความรู้้�และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับกรณีีการล่่วงละเมิิด
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ รวมถึึงวิิธีีการรวบรวมหลัักฐานทางดิิจิิทััล”
(RA2-TH-01-A)
จำนวนยููอาร์์แอล (URLs) ที่่�รายงานมายัังไทยฮอตไลน์์และได้้รัับ
การยืืนยัันว่่ามีีสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กปรากฏอยู่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
มากในแต่่ละปีี ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2559-2562 มีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น 14,411
ยููอาร์์แอล (รููปภาพ 29)

รููปภาพ 29: ยููอาร์์แอล (URLs) ที่่�รายงานมายัังไทยฮอตไลน์์และ
ได้้รัับการยืืนยัันว่่ามีีสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กปรากฏอยู่่�
จำนวนยููอาร์์แอล
(URLs) ที่่�ได้้รัับการ
ยืืนยัันว่่ามีีสื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก

2559

2560

2561

2562

846

1,421

4,223

7,921

ที่่�มา: ได้้รัับความอนุุเคราะห์์ข้้อมููลจากไทยฮอตไลน์์
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ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�เป็็นรายชิ้้�น ข้้อมููลสถิิติิยููอาร์์แอลดัังกล่่าวอาจ
เป็็นตััวบ่่งชี้้�ที่่�ครอบคลุุมเกี่่�ยวกัับขอบเขตการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในระดัับประเทศได้้
มากกว่่าโฮสติ้้�งที่่�ค้้นพบโดยหน่่วยงานต่่างประเทศ

ที่่�จะสแกนหรืือตรวจจัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก (เพื่่�อให้้
กระบวนการลบเนื้้�อหามีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น) และนอกจากนี้้� ไทยฮอต
ไลน์์กำลัังศึึกษา เกี่่�ยวกัับการจััดการกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ในประเทศอื่่น� ๆ เพื่่อ� สนัับสนุุนการทบทวนปรัับปรุุงนโยบายหรืือกฎหมาย
ไทยฮอตไลน์์ประมาณการว่่าในจำนวน 15-20 กรณีีต่่อปีี พวกเขาจะได้้ ในประเทศไทย
รัับการติิดต่่อฉุุกเฉิินจากเด็็กหนึ่่�งคนซึ่่�งกำลัังถููกล่่วงละเมิิดทางวิิดีีโอคลิิป 3.1.4 สายเด็็ก ประเทศไทย (Childline Thailand) และ
ออนไลน์์ หรืือกำลัังจะถููกล่่วงละเมิิดทางออฟไลน์์สำหรัับการแสวงหา หน่่วยงานภาคประชาสัังคมอื่่�นๆ
สายเด็็กประเทศไทย (Childline Thailand) เป็็นสายด่่วนให้้คำปรึึกษา
ประโยชน์์ทางออนไลน์์ (เช่่น ผู้้�กระทำความผิิดกำลัังจะบัันทึึกการล่่วง
ระดัับประเทศซึ่่�งมิิได้้ดำเนิินงานภายใต้้หน่่วยงานรััฐใดๆ สายเด็็ก
ละเมิิดและเผยแพร่่ทางออนไลน์์) ไทยฮอตไลน์์สัังเกตว่่าการขอความ
ช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินจากเด็็กส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากเด็็กไม่่สามารถยอมรัับ ประเทศไทยหรืือเรีียกอีีกชื่่�อหนึ่่�งว่่า “สายเด็็ก 1387” ดำเนิินงานให้้
คำปรึึกษาตลอดยี่่�สิิบสี่่�ชั่่�วโมงโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายใดๆ [ต่่อผู้้�ที่่�ขอรัับคำ
หรืือทนต่่อการคุุกคามจากผู้้�ละเมิิดพวกเขาได้้อีีกต่่อไป ในกรณีีฉุุกเฉิิน
ลัักษณะนี้้� ไทยฮอตไลน์์จะติิดต่อ่ ประสานงานกัับตำรวจ นัักสัังคมสงเคราะห์์ ปรึึกษา] สายเด็็กประเทศไทยดำเนิินงานเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือแก่่เด็็ก
และองค์์กรพััฒนาเอกชนอื่่�นๆ เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้เพื่่�อผสานความ อายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี ที่่�เป็็นผู้้�เสีียหายจากการล่่วงละเมิิดและการแสวงหา
ประโยชน์์ โดยได้้รัับรายงานทางโทรศััพท์์ประมาณ 150,000 ครั้้�งต่่อปีี107
ร่่วมมืือในการช่่วยเหลืือเด็็กอย่่างรวดเร็็ว (RA2-TH-01-A)
สายเด็็กประเทศไทยเป็็นสมาชิิกของสายเด็็กสากล (Child Helpline
นอกเหนืือจากการรัับรายงานจากประชาชนทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วง
International) ทั้้�งนี้้�สายเด็็กสากลระบุุว่่าในปีี พ.ศ. 2560 ไม่่ได้้รัับ
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กแล้้ว ไทยฮอตไลน์์ได้้ประสานงานกัับกููเกิ้้�ล (ดููบทที่่�
รายงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
2.1) เพื่่�อลบสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กออกจากยููทููปซึ่่�งเป็็น
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ แต่่ในปีีพ.ศ. 2561 ได้้รัับรายงานดัังกล่่าว
แพลตฟอร์์มที่่�ได้้รัับความนิิยมสำหรัับการเผยแพร่่วิิดีีโอโดยกููเกิ้้�ลเป็็น
จำนวน 61 ครั้้�ง และไม่่ได้้รัับรายงานดัังกล่่าวเลยในปีี พ.ศ. 2562108
เจ้้าของแพลตฟอร์์ม “[ตอนนี้้�]เราเป็็น ‘ผู้้�ส่่งสััญญาณเตืือนที่่�ได้้รัับความ
กรณีีส่่วนใหญ่่ที่่�ติิดต่่อสายด่่วนสากลในปีี พ.ศ. 2561 (ได้้รัับการติิดต่่อ
เชื่่�อถืือ’ เกี่่�ยวกัับยููทููป พวกเขาเชื่่�อถืือเราเวลาที่่�เรา ‘ส่่งสััญญาณ’ [เกี่่�ยว
50 ครั้้�ง) เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์:
กัับ ช่่องทาง หรืือ วิิดีีโอ]” ตััวแทนไทยฮอตไลน์์กล่่าว (RA2-TH-01-A)
โดยการติิดต่่อ 30 ครั้้�งเป็็นกรณีีเกี่่�ยวกัับเด็็กชาย และ 20 ครั้้�งเกี่่�ยวกัับ
และได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่ากููเกิ้้�ลมีีแผนในการจััดให้้มีีเครื่่�องมืือในการเรีียนรู้้�
เด็็กหญิิง109 อนึ่่�ง ในขณะนั้้�นสายเด็็กสากลให้้คำนิิยามการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ว่่าเป็็นกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับสื่่�อการ
สายด่่วนเด็็กสำหรัับแจ้้งเหตุุและสำหรัับให้้คำปรึึกษา – มีี
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ความแตกต่่างอย่่างไร?
เมื่่�อเด็็กเปิิดเผยประสบการณ์์ของตนต่่อองค์์กรภาคประชาสัังคมแล้้ว
สายด่่วนสำหรัับแจ้้งเหตุุ (child hotlines) และสายด่่วนสำหรัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์กรนั้้�นๆ จะส่่งต่่อกรณีีดัังกล่่าวไปให้้ตำรวจ แล้้วใน
ให้้คำปรึึกษา (child helplines) เป็็นช่่องทางที่่�เด็็กและผู้้�ใหญ่่
ขั้้�นตอนต่่อมาตำรวจอาจประสานงานการสืืบสวนและหาหลัักฐานจาก
สามารถรายงานกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
หน่่วยงานรััฐและองค์์กรพััฒนาเอกชน หลัังจากนั้้�น ตำรวจจะส่่งมอบ
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ได้้ สายด่่วนสำหรัับแจ้้งเหตุุ
หลัักฐานและข้้อมููลต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการรายกรณีีให้้แก่่อััยการ
เน้้นทำงานกัับอุุตสาหกรรม [อิินเทอร์์เน็็ตและเทคโนโลยีี] และ
อััยการท่่านหนึ่่�งให้้ข้้อสัังเกตว่่ากระบวนการดัังกล่่าวไม่่ได้้ราบรื่่�นเสมอไป
หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อลบเนื้้�อหาดัังกล่่าว ซึ่่�งปััจจุุบััน
และแนะนำการปรัับปรุุง: “นัักสัังคมสงเคราะห์์และเอ็็นจีีโอในท้้องที่่�
นี้้�สามารถติิดต่่อสายด่่วนรัับแจ้้งเหตุุได้้ทางเว็็บไซต์์มากกว่่าทาง
[องค์์กรพััฒนาเอกชน]เล่่าให้้ฉัันฟัังว่่าการส่่งมอบกรณีีจากเจ้้าหน้้าที่่�
โทรศััพท์์ สำหรัับสายด่่วนสำหรัับให้้คำปรึึกษานั้้�น ดำเนิินงานให้้
ตำรวจมีีความล่่าช้้า ดัังนั้้�นเพื่่�อทำให้้กระบวนการดำเนิินงานของตำรวจ
ความช่่วยเหลืือทัันทีีในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน การส่่งต่่อรายกรณีี
รวดเร็็วขึ้้�น ฉัันได้้แนะนำนัักสัังคมสงเคราะห์์และเจ้้าหน้้าที่่�เอ็็นจีีโอ
และบริิการให้้คำปรึึกษาและจััดการรายกรณีี โดยทั่่�วไปแล้้วสาย
[สนัับสนุุน]ช่่วยรวบรวมหลัักฐานและมอบให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ ดัังนั้้�น
ด่่วนลัักษณะนี้้�มีีแนวโน้้มรัับรายงานและให้้ความช่่วยเหลืือต่่อ
หน่่วยงานรััฐสำหรัับบริิหารจััดการรายกรณีีมีีความสำคััญมากในการ
กรณีีให้้การคุ้้�มครองเด็็กในหลายๆ ด้้าน แต่่บางแห่่งจะเน้้น
ปรัับปรุุงการดำเนิินงานให้้ดีีขึ้้�น” (RA4-TH-05-A)
ดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์โดยเฉพาะ
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108. ข้้อมููลปีี 2560 และปีี 2561 ได้้รัับการยืืนยัันจากสายเด็็กสากล (Chile Helpline International), พฤศจิิกายน 2563
109. ในปีี 2562 สายเด็็กสากลได้้ปรัับปรุุงกรอบข้้อมููลให้้ง่่ายขึ้้�นเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพและความเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�รวบรวมและรายงานโดยสายเด็็ก[ต่่างๆ ที่่�เป็็นสมาชิิก] โดยในปีี 2560 และปีี 2561 การรายงาน
ข้้อมููลดำเนิินไปภายใต้้การจััดประเภทย่่อยเก้้าประเภท และในปีี 2562 การรายงานข้้อมููลดำเนิินไปภายใต้้การจััดประเภทย่่อยสองประเภท
Disrupting Harm in Thailand – Evidence on online child sexual exploitation and abuse

75

3.1 กลไกการรายงานเหตุุ

หนึ่่�งในเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ให้้ข้้อสัังเกตว่่า
องค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�ได้้รัับรายงานเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทาง
เพศ ต่่อเด็็กมัักจะลบไฟล์์ดัังกล่่าวออกจากเว็็บไซต์์หรืือจากสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ในทัันทีีแทนที่่�จะรายงานกรณีีต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง - เช่่น
ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต
[หรืือไทแคค] – ซึ่่�งรู้้�วิิธีีที่่�จะลบข้้อมููลดัังกล่่าวออกอย่่างเหมาะสมหลััง
จากที่่�ได้้เก็็บข้้อมููล ดัังกล่่าวไว้้เป็็นหลัักฐานสำหรัับกระบวนการทางศาล
ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านนี้้�เน้้นว่่า “หน่่วยงานเอ็็นจีีโอใดก็็ตามที่่�ทำงานด้้าน
สายด่่วนสำหรัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และ
ส่่งต่่อรายกรณีีให้้ตำรวจ ควรเข้้าใจถึึงขั้้�นตอนที่่�เหมาะสมในการปฏิิบััติิ
งาน พวกเขาไม่่ควรช่่วยผู้้�เสีียหายลบข้้อมููลออนไลน์์ แต่่ควรส่่งต่่อกรณีี
ให้้กัับตำรวจโดยเร็็วที่่�สุุดเพื่่�อดำเนิินการต่่อไป” (RA4-TH-04-A) สำหรัับ
บทบาทของภาคประชาสัังคมในการแก้้ปััญหาการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ กรุุณาดููบทย่่อย
ที่่� 3.4.2
ความท้้าทายในการแจ้้งเหตุุ
กระบวนการแจ้้งเหตุุไม่่ชััดเจน ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านหนึ่่�งตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า
กระบวนการรายงานเหตุุไม่่ชััดเจน – ซึ่่�งเป็็นข้้อสัังเกตที่่�ได้้รัับการยืืนยััน
จากผู้้�เข้้าร่่วมในการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน: “ในกรณีีของกระบวนการ
แจ้้งเหตุุร้้องทุุกข์์นั้้�น เด็็กผู้้�เสีียหายไม่่รู้้�ว่่าจะแจ้้งเหตุุร้้องทุุกข์์ได้้ที่่�ไหน
โดยปกติิแล้้วพวกเขาตััดสิินใจแจ้้งเหตุุร้้องทุุกข์์ที่่�สถานีีตำรวจในพื้้�นที่่�
อย่่างไรก็็ตาม สถานีีตำรวจมัักจะไม่่ยอมรัับการแจ้้งเหตุุร้้องทุุกข์์ดัังกล่่าว
[เพื่่�อดำเนิินการด้้านคดีี]แต่่จะลงบัันทึึกประจำวัันไว้้ แล้้วเจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจจะแนะนำผู้้�เสีียหายให้้นำบัันทึึกประจำวัันนั้้�นมาให้้พวกเรา [กอง
บัังคัับการสืืบสวนสอบสวนของตำรวจภููธรภาค 5]” (RA4-TH-03-Ajustice) นี่่�คืือปััญหา โดยเฉพาะสำหรัับเด็็กที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลหรืืออยู่่�
คนละจัังหวััด พวกเขาอาจใช้้เวลาประมาณหนึ่่�งวัันในการเดิินทางจาก
ภููมิิลำเนาของตนมายัังกองบัังคัับการสืืบสวนสอบสวนของตำรวจภููธร
ภาค 5 ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ (ซึ่่�งมีีศููนย์์คุ้้�มครองเด็็ก ผู้้�หญิิง และครอบครััว
ตั้้�งอยู่่�ด้้วย) ซึ่่�งอาจทำให้้การรายงานกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาเป็็นไปไม่่
ได้้เลย และด้้วยเหตุุนี้้� จึึงเหมืือนเป็็นการขััดขวางมิิให้้พวกเขาเข้้าถึึงความ
ยุุติิธรรม
มีีเหตุุเกิิดจำนวนมากในขณะที่่�ทรััพยากร[ในการดำเนิินงาน]ไม่่เพีียง
พอ ดููเหมืือนว่่าจำนวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�รายงานต่่อตำรวจนั้้�นเกิินกว่่า
ศัักยภาพและทรััพยากรที่่�มีีอยู่่� ตััวแทนไทยฮอตไลน์์กล่่าวว่่า “ฉัันยัังคง
เห็็นเนื้้�อหาทางออนไลน์์อยู่่� ทั้้�งๆ ที่่�เราได้้รายงานเนื้้�อหาดัังกล่่าวต่่อ
ตำรวจแล้้ว ตำรวจรัับทราบแล้้ว อย่่างไรก็็ตาม กรณีีที่่�เรารายงานไปยััง
ไม่่ถึึงคิิวในการจััดการ หรืือกล่่าวอีีกอย่่างก็็คืือ ตำรวจมีีจำนวนเคส
มากมายที่่�ต้้องจััดการ” (RA2-TH-01-A)
ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในท้้องที่่ข� าดความรู้้�เกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
อีีกปััจจััยหนึ่่�งอาจเป็็นเพราะเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในพื้้�นที่่�ขาดความรู้้�และ
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือน เจ้้าหน้้าที่่�
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ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ระบุุว่่า ในมุุมมองของ
พวกเขา ยัังมีีความเป็็นไปได้้ในการพััฒนาความตระหนัักรู้้�และการจััดการ
กัับกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์สำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย (ดููรููปภาพ 30)
ดัังเช่่นผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กท่่านหนึ่่�งซึ่่�งต้้องการแจ้้งเหตุุร้้องทุุกข์์
เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ที่่�สถานีีตำรวจให้้ข้้อสัังเกตว่่า: “เมื่่�อเราไปถึึงสถานีี
ตำรวจในพื้้�นที่่� [ไม่่ระบุุที่่�ตั้้�งเพื่่�อปกปิิดตััวตน] พวกเขาบอกว่่าหลัังจากนี้้�
สัักช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง เหตุุการณ์์ลัักษณะนี้้�ก็็จะถููกลืืมเลืือนไป... ฉัันรู้้�สึึก
ว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจค่่อนข้้างไม่่เต็็มใจรัับแจ้้งเหตุุ พวกเขาอธิิบายให้้เราฟััง
ว่่าเป็็นการยากที่่�จะแกะรอยติิดตาม[ผู้้�กระทำความผิิด และ] เป็็นไปไม่่ได้้
เลยที่่จ� ะจัับกุุมผู้้ก� ระทำความผิิด” (RA4-TH-03-A-B-caregiver) เจ้้าหน้้าที่่�
ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์กล่่าวว่่า เจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจในพื้้�นที่่�และเจ้้าหน้้ารััฐที่่�ไม่่มีีความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้าน
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์จะไม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับประเด็็นนี้้� “พวกเขาไม่่มีีความ
ตระหนััก พวกเขาไม่่สามารถ – หรืือเชื่่�อว่่าพวกเขาไม่่สามารถ – ช่่วย
เหลืือผู้้�เสีียหายได้้ อย่่างไรก็็ตาม เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัักษากฎหมายของหน่่วยที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญด้้านนี้้�สามารถจััดการกัับกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�เสีียหายได้้ดีี
กว่่า มีีประสิิทธิิภาพกว่่า และเร็็วกว่่า” (RA3-TH-49-A)

รููปภาพ 30: ความเห็็นของเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าเกี่่�ยวกัับความ
ตระหนัักและการจััดการกัับกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ของเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
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ความตระหนักเกีย่ วกับอาชญากรรมการแสวงหาประโยชนและ
การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กทางออนไลน
การจัดการกับอาชญากรรมการแสวงหาประโยชนทางเพศและ
การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กทางออนไลน
ที่่�มา: เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ จำนวน = 50 คน
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3.2 การดำเนิินงานของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
3.2.1 ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
ประเทศไทยไม่่มีีหน่่วยงานด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมายเป็็นการเฉพาะใน
การตอบสนองต่่อปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ Disrupting Harm ได้้สััมภาษณ์์ผู้้�
ดำเนิินงานระดัับชาติิ หลายท่่านกล่่าวว่่าจะมีีการตั้้�งหน่่วยงานดัังกล่่าว
ขึ้้�นในอนาคตอัันใกล้้นี้้� ดัังที่่�ได้้กล่่าวในรายละเอีียดในบทที่่�ผ่่านมาแล้้ว
ไทแคคภายใต้้สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ และดีีเอสไอภายใต้้กระทรวง
ยุุติิธรรมลงพื้้�นที่่�เพื่่�อปฏิิบััติิการพิิเศษในการดำเนิินงานต่่อต้้านการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก และปััจจุุบัันทั้้�งสองหน่่วยงานเป็็นหน่่วยงานหลััก

ที่่�มีีความเชี่่ย� วชาญในการดำเนิินคดีีเกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศ โดยไทแคค
ดำเนิินงานสืืบสวนสอบสวนรายงานที่่�ส่่งมาจาก NCMEC และพัันธมิิตร
อื่่�นๆ รวมถึึงรายงานที่่�ได้้รัับจากประชาชนทั่่�วไป และดีีเอสไอดำเนิินงาน
โดยร่่วมมืือกัับหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายต่่างประเทศเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลและพััฒนาการสืืบสวนสอบสวนเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์110 นอกจากนี้้�
เจ้้าหน้้าที่่�ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้้ร่่วมมืือในการ
สืืบสวนสอบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ด้้วย
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รููปภาพ 31: หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายสองหน่่วยงานหลัักที่่�ดำเนิินงานต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย
ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต
(ไทแคค)

กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ (ดีีเอสไอ)

เจ้้าหน้้าที่่�และ
ศัักยภาพ

มีีเจ้้าหน้้าที่่�จำนวน 220 คนทั่่�วประเทศ รวมถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญการตรวจพิิสููจน์์พยาน
หลัักฐานดิิจิิทััลหรืือการตรวจสอบทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์รููปแบบดิิจิิทััล ผู้้�ชำนาญการ
วิิเคราะห์์ข่่าวกรองดิิจิิทััล และนัักจิิตวิิทยา ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�เหล่่านี้้�จะถููกดึึงตััวมาจาก
งานประจำที่่�ทำอยู่่� และได้้รัับมอบหมายงานพิิเศษเฉพาะของไทแคคเป็็นกรณีีไป
เนื่่อ� งจากเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่ได้้รับั มอบหมายให้้ทำงานในลัักษณะเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ประจำของ
ไทแคค ดัังนั้้�นไทแคคจึึงมีีศัักยภาพจำกััดสำหรัับการดำเนิินงานที่่�ต้้องใช้้ทรััพยากร
มาก เช่่น การแสวงหาพยานหลัักฐานโดยการสืืบสวนทางลัับ และการติิดตามตรวจ
สอบเว็็บไซต์์ที่่�เปิิดสำหรัับประชาชนทั่่�วไปและเว็็บไซต์์มืืด (dark web) อนึ่่�ง ใน
กรณีีที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่า มีีกิิจกรรมการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศทางออนไลน์์เชิิงพาณิิชย์์เกิิดขึ้้�น ไทแคคสามารถขอการสนัับสนุุนด้้านการ
สืืบสวนสอบสวนและด้้านเทคนิิคจากหน่่วยงานอาชญากรรมทางการเงิิน สำนัักงาน
ตำรวจแห่่งชาติิให้้ระบุุเส้้นทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องและรวบรวมหลัักฐาน ข้้อมููลจาก
การสััมภาษณ์์ผู้้�แทนของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย พบว่่าไม่่มีีเอกสารคู่่�มืือมาตรฐานการ
ปฏิิบััติิงาน (Standard Operating Procedures) สำหรัับการร้้องขอและการได้้รัับ
การสนัับสนุุนดัังกล่่าว โดยเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนใหญ่่จะอาศััยความสััมพัันธ์์ส่่วนบุุคคลใน
การขอรัับความสนัับสนุุน ไทแคค ร่่วมมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจท้้องที่่�ในการดำเนิิน
งานด้้านคดีี ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจท้้องที่่�จะรัับผิิดชอบในการตรวจสอบหา
หลัักฐานทางออฟไลน์์

ในปีี พ.ศ. 2563 เจ้้าหน้้าที่่� 5 คนได้้รัับมอบ
หมายให้้รัับผิิดชอบคดีีเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ทั่่�วประเทศ ในการ
ดำเนิินงาน ดีีเอสไอดึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก
หน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายหน่่วยงาน
เป็็นประจำ รวมทั้้�งสำนัักงานอััยการสููงสุุด
(สำหรัับการขอคำปรึึกษาด้้านข้้อกฎหมาย)
สถาบัันนิิติิวิิทยาศาสตร์์ กระทรวงยุุติิธรรม
(สำหรัับการวิิเคราะห์์พยานหลัักฐานดิิจิิทััล)
และกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความ
มั่่�นคงของมนุุษย์์ (สำหรัับการให้้ความช่่วย
เหลืือแก่่ผู้้�เสีียหาย) นอกจากนี้้� ดีีเอสไอยััง
ทำงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับองค์์กรภาคประชา
สัังคม เมื่่�อมีีความจำเป็็นโดยขึ้้�นอยู่่�กัับ
แต่่ละกรณีี

งบประมาณ

เนื่่�องจากไทแคคมิิใช่่หน่่วยงานถาวร ดัังนั้้�นจึึงไม่่ได้้รัับการจััดสรรงบประมาณจาก
รััฐบาลในทุุกๆ ปีี อย่่างไรก็็ตามในปีี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 รััฐบาลได้้จััดสรร
งบประมาณให้้ไทแคคเป็็นเงิินจำนวน 9 ล้้านบาท (278,210 ดอลล่่าร์์ สหรััฐ) และ
จำนวน 11.84 ล้้านบาท (366,000 ดอลล่่าร์์สหรััฐ) ตามลำดัับ สำหรัับใช้้เพื่่�อ
ดำเนิินงานด้้านคดีีเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในเฉพาะคดีีที่่�ได้้รัับรายงาน เจ้้าหน้้าที่่�ไทแคคท่่านหนึ่่�ง
(RA1-TH-02-A) กล่่าวว่่าการขาดความตระหนัักเกี่่�ยวกัับความสำคััญของการ
คุ้้�มครองเด็็ก ส่่งผลให้้การเตรีียมการเพื่่�อเสนอขอการจััดสรรงบประมาณสำหรัับ
การสืืบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์เป็็นไปอย่่างยากลำบากและใช้้เวลามาก

ดีีเอสไอได้้รัับการจััดสรรงบประมาณในการ
ดำเนิินงานเป็็นการเฉพาะ อย่่างไรก็็ตาม
กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ไม่่
รวมอยู่่�ในรููปแบบอาชญากรรมที่่�ระบุุไว้้ใน
พระราชบััญญััติิการสอบสวนคดีีพิิเศษ
ยกเว้้นกรณีีนั้้�นๆ มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการ
กระทำความผิิดฐานค้้ามนุุษย์์ ทัันทีีที่่�คดีีได้้
รัับการอนุุมััติิให้้เป็็นคดีีพิิเศษ กรมสอบสวน
คดีีพิิเศษจะให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่
หน่่วยงานที่่�ดำเนิินงานร่่วมกัับดีีเอสไอด้้วย

110. ไทแคคลงนามในข้อตกลงเพื่อรับรายงานโดยตรงจาก NCMEC เมื่อมีนาคม พ.ศ. 2560 ดู: สหรัฐอเมริกาและไทยร่วมลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์จากเด็ก
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3.2 การดำเนิินงานของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย

ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต
(ไทแคค)

กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ (ดีีเอสไอ)

การเข้้ารัับ
การอบรม

เจ้้าหน้้าที่่�ไทแคคได้้รับั การอบรมเกี่่�ยวกัับการสืืบสวนจากแหล่่งข้้อมููลเปิิดอาชญากรรม
ออนไลน์์ และอาชญากรรมต่่อเด็็ก นอกจากนี้้� ทีีมงานสืืบสวนสอบสวนของไทแคค
ได้้รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการตรวจพิิสููจน์์หลัักฐานดิิจิิทััล ผู้้�แทนของกระทรวงการ
พััฒนาสัังคมและความ มั่่�นคงของมนุุษย์์ยืืนยัันว่่าไทแคค “มีีเทคโนโลยีีสำหรัับการ
สืืบสวนพิิสููจน์์หลัักฐานดิิจิิทััล เพื่่�อให้้กระบวนการรวบรวมหลัักฐานมีี ประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น” (RA1-TH-06-A) นอกจากนี้้� ผู้้�ตอบแบบสอบ ถามท่่านหนึ่่�งได้้กล่่าวถึึง
แผนงานที่่�จะรวมฐานข้้อมููลที่่�อยู่่�ภายใต้้การดำเนิินงานของไทแคค และของดีีเอสไอ
เข้้าด้้วยกััน เพื่่�อลดการทำงานซ้้ำซ้้อนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของความพยายาม
ระดัับประเทศในการต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์

เจ้้าหน้้าที่่�ดีีเอสไอเข้้าร่่วมอบรมเกี่่�ยวกัับการ
สืืบสวนสื่่�อล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ซึ่่�งจััด
โดยหน่่วยงานในสหรััฐอเมริิกา ออสเตรเลีีย
และยุุโรป ผู้้�แทนดีีเอสไอกล่่าวว่่า (RA1-TH03-A) “เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เข้้ารัับการอบรมเหล่่านี้้�
จะจััดกิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพโดยอบรมให้้
แก่่เจ้้าหน้้าที่่�คนอื่่�นๆ ในประเทศไทย” จาก
การสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�จากดีีเอสไอและ
สำนัักงานอััยการสููงสุุด พบว่่าหน่่วยงาน
ภาครััฐได้้รัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานต่่าง
ประเทศ เช่่น องค์์การตำรวจสากล จััดอบรม
เพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐใน
การสืืบสวนสอบสวน กรณีีการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ เป็็นต้้น

การจััดอบรม
ให้้แก่่หน่่วย
งานอื่่�น

ไทแคคมีีวััตถุุประสงค์์ในการให้้ความรู้้�และทัักษะที่่�จำเป็็นในการจััดการกัับกรณีี
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์แก่่
บุุคคลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในพื้้�นที่่� ในปีี พ.ศ. 2562 ถึึง
เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 ไทแคคจััดอบรมให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจใน 4 จัังหวััดที่่�มีี
กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
มากที่่�สุุด ได้้แก่่ กรุุงเทพฯ กระบี่่� เชีียงใหม่่ และนครราชสีีมา โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจในแต่่ละจัังหวััดเข้้าร่่วมอบรมจัังหวััดละประมาณ 50 นาย ทั้้�งนี้้� เชื่่�อว่่าจาก
การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในพื้้�นที่่�เข้้ารัับการอบรมมีีความรู้้�มากขึ้้�น จะนำไปสู่่�จำนวน
คดีีที่่�ถููกบ่่งชี้้�ว่่าเป็็นการกระทำเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์มากขึ้้�นในภููมิิภาคนี้้� ไทแคคมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำ
ในการให้้การอบรมประเด็็นการคุ้้�มครองเด็็กในโรงเรีียน: “การอบรมมีีวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่�อสร้้างความตระหนัักและส่่งเสริิมมาตรการป้้องกัันสำหรัับเด็็กที่่�มีีความเปราะ
บาง หลัังจากการอบรม เด็็กบางคนมาพบเจ้้าหน้้าที่่�ไทแคคเพื่่�อรายงานเหตุุกรณีี
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่เ่� กิิด
ขึ้้�นกัับพวกเขาหรืือกัับเพื่่�อนของพวกเขา” เจ้้าหน้้าที่่�ไทแคคกล่่าว (RA1-TH-02-A)
ทั้้�งนี้้� การอบรมซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยความร่่วมมืือกัับโครงการฮัักซึ่่�งเป็็นองค์์กรภาคประชา
สัังคม ได้้อบรมให้้แก่่เด็็กนัักเรีียนแล้้วมากกว่่า 5,000 คน ใน 13 โรงเรีียน
นอกจากนี้้� ไทแคคยัังได้้ใช้้ช่อ่ งทางสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ในการประชาสััมพันธ์
ั ์ คำแนะนำ
ในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างปลอดภััยด้้วย 111109

ดีีเอสไอร่่วมมืือกัับสถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรม
แห่่งประเทศไทย และมููลนิิธิิพััฒนาการ
คุ้้�มครองเด็็ก พััฒนาและดำเนิินงานโครงการ
อบรม “โครงการลงมืือทำ: การต่่อต้้าน
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในธุุรกิิจการ
ท่่องเที่่�ยว” แก่่เจ้้าหน้้าผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มความรู้้� ทัักษะ
และเทคนิิคที่่�เกี่่�ยวข้้องในการระบุุตััวผู้้�เสีีย
หายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
และการค้้นหาบุุคคลที่่�ต้้องสงสััยว่่าครอบ
ครองสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก

ความร่่วมมืือ
ระดัับสากล

ตามที่่�ได้้นำเสนอการดำเนิินงานของไทแคคไว้้แล้้วในบทที่่� 2.1 ไทแคค ทำงาน
โดยตรงกัับหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายประเทศสหรััฐอเมริิกา ทั้้�งหน่่วยสืืบสวน
เพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิิ กระทรวงความมั่่�นคงแห่่งสหรััฐอเมริิกา (Homeland
Security Investigations) และสำนัักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of
Investigation) นอกจากนี้้� ผู้้�แทนไทแคคได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าโครงการอบรมพิิเศษที่่�
จััดขึ้้�นโดยหน่่วยงานเหล่่านี้้� รวมถึึงที่่�จััดขึ้้�นโดยหน่่วยงานปราบปรามอาชญากรรม
แห่่งชาติิของสหราชอาณาจัักร (National Crime Agency-NCA) ได้้ช่่วยพััฒนา
ความสามารถของทีีมงานด้้านการสืืบสวน สอบสวน และการตอบรัับการส่่งต่่อคดีี
ระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ เช่่น CyberTips ของ NCMEC ซึ่่�งเป็็นรายงานกรณีีต้้อง
สงสััยว่่ามีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กบน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ระดัับโลก

ดีีเอสไอเป็็นพัันธมิิตรที่่�ดำเนิินงานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพกัับหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
ต่่างประเทศ ซึ่่�งรวมถึึงคณะกรรมการว่่าด้้วย
ยาเสพติิดและอาชญากรรมต่่างชาติิ และผู้้�
แทนของหน่่วยงานต่่างประเทศที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
ประเทศไทย นอกจากการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับผู้้�เดิินทางเพื่่�อล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กแล้้ว กรมสอบสวนคดีีพิิเศษยัังได้้ทำงาน
ด้้านคดีีร่่วมกัับหน่่วยงานต่่างประเทศ (ดููความ
ร่่วมมืือในระดัับสากล ข้้างล่่างนี้้�) อย่่างไรก็็ดีี
ดีีเอสไอไม่่สามารถเข้้าถึึง CyberTips ของ
NCMEC ได้้โดยตรง

111. ดูู: ทวิิตเตอร์์ – ไทแคค; และ เฟซบุ๊๊�ก – ไทแคค - ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย
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และเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจระดัับสููงได้้รัับการอบรมรวมกัันแล้้วจำนวนทั้้�งสิ้้�น
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
510 นาย ผู้้�แทนสำนัักงานอััยการยัังได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่า่ สามารถจััดการ
• ศัักยภาพ ในขณะที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ไทแคคและดีีเอสไอมีีจำนวนจำกััด
อบรมได้้ครั้้�งละหนึ่่�งกลุ่่�มเท่่านั้้�นเนื่่�องจากขาดงบประมาณสนัับสนุุน
แต่่บุุคลากรที่่�มีีอยู่่�เป็็นคนมีีความสามารถ มีีความรู้้�ความชำนาญ
โดยคาดว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับการอบรมไปแล้้ว จะส่่งต่่อความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
ประสบการณ์์ และคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมสำหรัับการสืืบสวนสอบสวน
ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจที่่�ทำงานกัับพวกเขาต่่อไป
และนำคดีีเข้้าสู่่�กระบวนการฟ้้องร้้อง เจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
ด้้านการอบรมและพััฒนาเป็็นประจำโดยเข้้าร่่วมสััมมนากัับหน่่วยงาน • การจััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่เด็็ก ผู้้�แทนของไทแคคและดีีเอสไอเข้้าร่่วม
อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงสมาคมผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายต่่างประเทศ และ
การอบรม การประชุุม และกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการแสวงหา
ความร่่วมมืือในลัักษณะทวิิภาคีีด้้วย อนึ่่�ง สำนัักงานของผู้้�อำนวยการ
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
บริิหารที่่�ตั้้�งอยู่่�ที่่�สำนัักงานอััยการสููงสุุดกำลัังวางแผนเสนอโครงการ
อย่่างสม่่ำเสมอทั้้�งในฐานะเป็็นผู้้�เข้้ารัับการอบรมและในฐานะวิิทยากร
เพื่่�อประสานความร่่วมมืือของสองหน่่วยงานเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อให้้เกิิด
นั่่�นหมายความว่่า นอกจากดำเนิินงานด้้านการสืืบสวนสอบสวนและ
ประโยชน์์สููงสุุดในการประสานงานและใช้้ทรััพยากร
การดำเนิินคดีีแล้้ว ไทแคคและดีีเอสไอยัังมีีบทบาทในการให้้การความ
รู้้�แก่่เด็็กเกี่่�ยวกัับข้้อมููลและการป้้องกัันการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
• การประสานงานระหว่่างหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายและองค์์กร
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ผู้้�แทนไทแคคได้้ให้้
ภาคประชาสัังคม เป็็นสิ่่�งที่่�น่่าชื่่�นชม ยกย่่อง ดัังเช่่นการทำงานกัับ
ข้้อมููลว่่าในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไทแคคได้้เปิิดตััวชุุดกิิจกรรม
โครงการฮััก – ศููนย์์ที่่�สนัับสนุุนเด็็กซึ่่�งให้้บริิการที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็กโดย
หรืืออีีเว้้นท์์ – ที่่�เรีียกว่่าโครงการดููแลกััน (CARE project) – เพื่่�อ
จััดอุปุ กรณ์์เครื่่อ� งอำนวยความสะดวกต่่างๆ รวมถึึงให้้บริิการคำแนะนำ
สร้้างความตระหนััก และให้้การศึึกษาแก่่เด็็กในประเด็็นเกี่่�ยวกัับการ
ช่่วยเหลืือ และสนัับสนุุนเพื่่�อฟื้้�นฟููร่่างกายและจิิตใจเด็็กที่่�ตกเป็็น
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
ออนไลน์์ โดยได้้ดำเนิินงานโครงการดููแลกัันใน 6 โรงเรีียนในปีีแรก
เพศ รวมทั้้�งให้้การศึึกษาและสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของการดำเนิินงาน “ฉัันคิิดว่่าเราได้้รัับการตอบรัับที่่�ดีีจากโรงเรีียนที่่�
กัับพวกเขา ในปีี พ.ศ. 2562 ไทแคคได้้ร่่วมมืือกัับโครงการฮััก จััดพิิมพ์์
เข้้าร่่วมโครงการ และเด็็กนัักเรีียนบางคนมาพบเจ้้าหน้้าที่่�ไทแคคที่่�ให้้
แนวปฏิิบััติิของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจโดยมีีเด็็กเป็็นศููนย์์กลางในการดำเนิิน
ความรู้้�เพื่่�อขอคำแนะนำเกี่่�ยวกัับกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
งานเกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์” เจ้้าหน้้าที่่�ไทแคค
ต่่อเด็็ก ซึ่่�งแนวปฏิิบััติินี้้�นำเสนอกรอบแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีในการทำงาน
กล่่าว (RA1-TH-02-A)
กัับเด็็กผู้้�เสีียหาย แนวคิิดหลัักๆ เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองเด็็กในการให้้
บริิการทางสัังคม นอกจากนี้้� แนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวได้้สนัับสนุุนการ
• แผนก่่อตั้้�งหน่่วยงานเฉพาะภายใต้้หน่่วยอาชญากรรมทางไซเบอร์์
จััดหาผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�สามารถทำงานกัับเด็็กผู้้�เสีียหายได้้อย่่างปลอดภััย
ของสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ โดยจะดำเนิินงานต่่อต้้านอาชญากรรม
รวมทั้้�งมีีทำเนีียบรายชื่่�อพร้้อมด้้วยรายละเอีียดข้้อมููลการติิดต่่อผู้้�
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ด้้วย คาดว่่าเมื่่�อหน่่วยงานนี้้�เริ่่�มปฏิิบััติิงาน การ
เชี่่�ยวชาญดัังกล่่าวสำหรัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องไว้้ด้้วย สมาชิิกหลายท่่านของไท
สืืบสวน สอบสวน และกระบวนการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะมีีความคล่่อง
แคคกล่่าวว่่าพวกเขาทำงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับกระทรวงการพััฒนาสัังคม
ตััวและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยมีีกำหนดเปิิดตััวหน่่วยงานเฉพาะนี้้�
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และองค์์กรเอกชนหลายหน่่วยงานที่่�ให้้
ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2563 แต่่ในขณะที่่�กำลัังร่่างรายงาน Disrupting
ความช่่วยเหลืือแก่่เด็็กที่่�เป็็นผู้้�เสีียหาย
Harm นี้้� (เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2564) ยัังไม่่มีีคำสั่่ง� แต่่งตั้้ง� หน่่วยงานที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะดัังกล่่าว และองค์์การตำรวจสากลยัังไม่่ได้้รัับ
• ความคิิดริิเริ่่�มในการจััดอบรม ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ซึ่่�งเป็็นผู้้�แทนจาก
แจ้้งอย่่างเป็็นทางการเกี่่ย� วกัับหน่่วยงานเฉพาะดัังกล่่าวเช่่นกันั อย่่างไร
ดีีเอสไอ และสำนัักงานอััยการสููงสุุดกล่่าวว่่าหน่่วยงานรััฐ – ด้้วยการ
ก็็ตาม ได้้มีีการประชาสััมพัันธ์์แล้้วว่่าสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิตั้้�งใจจะ
สนัับสนุุนจากหน่่วยงานระดัับสากล เช่่น องค์์การตำรวจสากล – ได้้
รัับสมััครเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีประสบการณ์์ในการดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับกรณีี
จััดการอบรมให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐและพัันธมิิตรในการปฎิิบััติิงานสืืบสวน
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
สอบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
ออนไลน์์ คาดว่่าเมื่่�อหน่่วยงานเฉพาะดัังกล่่าวถููกก่่อตั้้�งขึ้้�นภายใต้้กอง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์: “เรา [สำนัักงานอััยการสููงสุุด] จััดกิิจกรรม
บััญชาการสืืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี เจ้้าหน้้าที่่�
ส่่งเสริิมศัักยภาพให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายและเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รับั มอบหมายจะดำเนิินงานเกี่่ย� วกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
ตำรวจระดัับสููงเพื่่�อสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์การ
และ การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และสามารถมีีส่่วน
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ร่่วมในการปฏิิบััติิงานลัับ รวมถึึงการสืืบสวนและติิดตามตรวจสอบการ
ออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของพวกเขา” ผู้้�แทนจาก
สื่่อ� สารทางเว็็บไซต์์บนแพลตฟอร์์มที่่อ� ยู่่�บนเครืือข่่ายเปิิดของอิินเทอร์์เน็็ต
สำนัักงานอััยการสููงสุุดกล่่าว “ณ ปััจจุุบัันนี้้� เราได้้เริ่่�มจััดกิิจกรรม
เช่่น แพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ตััวกลางในการสื่่�อสารข้้อมููล
ส่่งเสริิมศัักยภาพให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ทั้้�งสองกลุ่่�มแล้้ว โดยในระยะเริ่่�มต้้นนี้้�
(communication media) และเครืือข่่ายนิิรนาม (anonymous
คาดว่่าจะจััดกิิจกรรมสร้้างเสริิมศัักยภาพให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�กองบัังคัับ
networks)
การจำนวน 9 แห่่ง” (RA1-TH-04-A) ทั้้�งนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บังั คัับใช้้กฎหมาย
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3.2 การดำเนิินงานของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
ปฏิิบััติิการระหว่่างประเทศโดยกรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
องค์์การตำรวจสากลเริ่่�มปฏิิบััติิการแบล็็คริิสท์์ (Operation
Blackwrist) จากการติิดตามตรวจสอบเว็็บมืืดซึ่่�งดำเนิินงานเป็็น
ประจำนั้้�น พบว่่ามีีสื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศเด็็กชาย 11 คนปรากฏ
อยู่่� โดยทั้้�งหมดอายุุน้้อยกว่่า 13 ปีี สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กดัังกล่่าว มีีต้้นทางจากเว็็บไซต์์ซึ่่�งผู้้�เข้้าเว็็บไซต์์จะต้้องสมััครเป็็น
สมาชิิกเท่่านั้้�น โดยเว็็บไซต์์ดัังกล่่าวมีีสมาชิิกเกืือบ 63,000 คน ทั่่�ว
โลก 2 ปีีของปฏิิบััติิการระหว่่างประเทศแบล็็คริิสท์์นำไปสู่่�การช่่วย
เหลืือเด็็ก 50 คน และจัับกุุม ดำเนิินคดีีผู้้�ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�อยู่่�
ในประเทศไทย ออสเตรเลีีย และสหรััฐอเมริิกา ทั้้�งนี้้� องค์์การตำรวจ
สากลได้้อััพโหลดภาพและวิิดีีโอทั้้�งหมดที่่�ยึึดไว้้ใด้้ในการจัับกุุมไว้้ใน
ฐานข้้อมููลสากลเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กของ
องค์์การตำรวจสากล
กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ (ดีีเอสไอ) ประเทศไทย เข้้าร่่วมปฏิิบััติิการ
แบล็็คริิสท์์เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2560 โดยทำงานอย่่างใกล้้ชิิด
กัับสำนัักประสานงานขององค์์การตำรวจสากลในกรุุงเทพฯ ทั้้�งนี้้�
เจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวนจากทั่่�วโลกเข้้าร่่วมในปฏิิบัติั กิ ารนี้้เ� พื่่อ� ค้้นหาเด็็กชาย
ทั้้�ง 11 คน รวมถึึงผู้้�ดููแลเว็็บไซต์์ ทั้้�งนี้้� หน่่วยสืืบสวนเพื่่�อความมั่่�นคง
แห่่งมาตุุภูมิู ิ กระทรวงความมั่่�นคงแห่่งสหรััฐอเมริิกา (U.S. Homeland
Security Investigations) ได้้แยกแยะและระบุุตััวตน ที่่�อยู่่�ไอพีีของ
เว็็บไซต์์ รวมทั้้�งระบุุความเป็็นไปได้้ของการเชื่่�อมโยงข้้อมููลภายใน
ประเทศสหรััฐอเมริิกา นอกจากนี้้�กรมอาชญากรรมไซเบอร์์ของ
ประเทศบััลแกเรีีย (Bulgaria’s Cybercrime Department) ซึ่่�ง
ดำเนิินงานภายใต้้คณะกรรมการบริิหารการต่่อต้้านองค์์กร
อาชญากรรม (General Directorate Combating Organized
Crime) โดยการสนัับสนุุนขององค์์การตำรวจแห่่งสหภาพยุุโรปหรืือ
ปฏิิบััติิการอีีสเทอร์์น เซฟการ์์ด (Operation Eastern
Safeguard) ข้้อมููลที่่�หน่่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่่งชาติิ
ของสหราชอาณาจัักรส่่งให้้ประเทศไทย ส่่งผลให้้ในวัันที่่� 2-10
เมษายน พ.ศ. 2561 ดีีเอสไอค้้นพบและระบุุแหล่่งเผยแพร่่สื่่�อการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กในประเทศไทยได้้จำนวน 13 แห่่ง และ
จากข้้อมููล ที่่�ได้้รัับเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับพลเมืืองสหรััฐอเมริิกาที่่�มีี
ประวััติิอาชญากรรม ซึ่่�งอาศััยอยู่่�ในประเทศไทย ดีีเอสไอจึึงร่่วม
มืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�จากสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ เจ้้าหน้้าที่่�จากกรม
การปกครอง [กระทรวงมหาดไทย] และองค์์กรเอกชนเพื่่�อจัับกุุม
พลเมืือง ของประเทศสหรััฐอเมริิกา ประเทศฝรั่่�งเศส และ
ประเทศสวีีเดน

ยููโรโพล (Europol) ได้้ลบข้้อมููลในเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ ที่่�ให้้บริิการที่่�
เก็็บเว็็บไซต์์ (the website’s servers) ดัังกล่่าวออกไป และกรม
กิิจการภายในของประเทศนิิวซีีแลนด์์ (Department of Internal
Affairs in New Zealand ) ได้้รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้เว็็บไซต์์
ดัังกล่่าวและแบ่่งปัันให้้กัับประเทศสมาชิิกขององค์์การตำรวจสากล
ศููนย์ข้์ อ้ มููลเด็็กหายและเด็็กถููกแสวงหาประโยชน์์แห่่งชาติิสหรััฐอเมริิกา
หรืือ NCMEC (U.S. National Center for Missing and Exploited
Children) ได้้ตรวจสอบที่่�อยู่่� อีีเมล์์และให้้ข้้อมููลด้้านข่่าวกรองเพิ่่�ม
เติิม สำนัักงานตำรวจสหพัันธ์์ออสเตรเลีีย (Australian Federal
Police) และสำนัักงานตำรวจรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย (South Australian
Police) เข้้าร่่วมปฏิิบัติั กิ ารเมื่่อ� ที่่�อยู่่�ไอพีีหนึ่่�งชี้้ไ� ปยัังสถานที่่�แห่่งหนึ่่�ง
ในเมืืองแอดิิเลด [ในรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย]
เจ้้าหน้้าที่่�สามารถระบุุตัวั เด็็กผู้้�เสีียหายคนแรกได้้เมื่่อ� เดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. 2560 ซึ่่�งนำไปสู่่�การจัับกุุมผู้้�กระทำความผิิดแต่่ละรายในเวลา
ที่่�ไล่่เลี่่�ยกัันในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีียในอีีก 2 เดืือน
ต่่อมา ผู้้�ดููแลหลัักของเว็็บไซต์์ดัังกล่่าวอยู่่�ในประเทศไทยและถููกจัับ
เมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2561 และอีีก 6 เดืือนต่่อมาศาลไทยได้้
พิิพากษาจำคุุกผู้้�กระทำความผิิดเป็็นเวลา 146 ปีี ในข้้อหาข่่มขืืน
กระทำชำเรา ค้้ามนุุษย์์ ครอบครอง และเผยแพร่่สื่่�อลามกอนาจาร
เด็็ก นอกจากนี้้�ผู้้�ดููแลเว็็บไซต์์ดัังกล่่าวอีีกคนหนึ่่�งอยู่่�ในประเทศ
ออสเตรเลีีย ถููกศาลออสเตรเลีียตััดสิิน จำคุุก 40 ปีี 3 เดืือน ใน
เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่่�งเป็็นการตััดสิินโทษจำคุุกที่่�มีีระยะ
เวลายาวนานที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยมีีการตััดสิินการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ
คดีีแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กใน
ประเทศออสเตรเลีีย
ปฏิิบัติั กิ ารรัันอะเวย์์ (Operation Runaway) ในเดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. 2561 เจ้้าหน้้าที่่�จากดีีเอสไอ สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ และ
กรมการปกครอง ได้้ร่่วมมืือสืืบสวนเบาะแสที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงาน
ปราบปรามอาชญากรรมแห่่งชาติิของสหราชอาณาจัักร จากหน่่วย
สืืบสวนเพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิิสหรััฐอเมริิกาและสำนัักงาน
สอบสวนกลาง และจากสำนัักงานตำรวจเนเธอร์์แลนด์์ (Dutch
National Police) จากการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันของหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องดัังกล่่าว ได้้ค้้นพบและระบุุแหล่่งเผยแพร่่สื่่�อการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กได้้ 16 แห่่ง ใน 12 จัังหวััดของประเทศไทย
ปฏิิบััติิการเลพเพิิร์์ด (Operation Leopard) ในเดืือนธัันวาคม
พ.ศ. 2561 เจ้้าหน้้าที่่�จากดีีเอสไอ จากสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
และจากกรมการปกครอง ร่่วมมืือสืืบสวนข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากผู้้�ให้้
บริิการอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งนำไปสู่่�การจัับกุุมผู้้�ต้้องสงสััยว่่ากระทำ
ความผิิดเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กจำนวน 8 คน
ในจำนวนนี้้� 4 คนเป็็นคนไทยและอีีก 4 คนเป็็นคนต่่างชาติิจาก
สหราชอาณาจัักร ประเทศออสเตรเลีีย ประเทศฝรั่่�งเศส และ
ประเทศอิิตาลีี112

112. กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ (ดีีเอสไอ), กระทรวงยุุติิธรรม (2561) ดีีเอสไอ รายงานประจำปีี 2561
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ความท้้าทาย
• การทำงานซ้้ำซ้้อน ในขณะที่่�ดีีเอสไอและไทแคคมีีแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีร่่วม
กััน และได้้เข้้าร่่วมการอบรมสััมมนา ที่่�จััดขึ้้�นโดยสำนัักงานอััยการ
สููงสุุด แต่่ผู้้�แทนจากทั้้�งสองหน่่วยงานตั้้�งข้้อสัังเกตว่่ามีีบ่่อยครั้้�งที่่�งาน
และความรัับผิิดชอบของพวกเขามีีลัักษณะทัับซ้้อน ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดการ
ทำงานที่่�ซ้้ำซ้้อนกััน (RA8-TH)
• การขาดความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่� เป็็นความ
ท้้าทายที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ให้้สััมภาษณ์์ทุุกท่่านกล่่าวถึึงมากที่่�สุุด
เนื่่�องจากการประสานงานและการแบ่่งปัันข้้อมููลจำกััดส่่งผลให้้เกิิด
ความล่่าช้้าและพลาดโอกาสในการสืืบสวนสอบสวนและดำเนิินคดีี
ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์เน้้นว่่าการที่่�แต่่ละหน่่วยงานมีีฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ที่่�แตกต่่างกััน เป็็นปััจจััยที่่�ทำให้้เกิิดความยุ่่�งยากในการดำเนิินงาน
ยกตััวอย่่างเช่่น ไทแคคเป็็นหน่่วยงานเดีียวที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เข้้าถึึง
ข้้อมููล CyberTips ของ NCMEC ได้้โดยตรง นั่่�นหมายความว่่าดีีเอสไอ
ต้้องขอข้้อมููล NCMEC ที่่�เกี่่�ยวข้้องจากสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
เป็็นต้้น (RA8-TH)
• ศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในพื้้�นที่่�: ขณะนี้้�เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจใน
พื้้�นที่่�ขาดความรู้้�และทัักษะการสืืบสวนสอบสวนกรณีีการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
หากไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานผู้้�เชี่่�ยวชาญระดัับชาติิ ผู้้�ให้้
สััมภาษณ์์ทุุกท่่านจาก ไทแคค ดีีเอสไอ และสำนัักงานอััยการสููงสุุด
เน้้นถึึงกิิจกรรมสร้้างเสริิมศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจที่่�ปฏิิบััติิงาน
ในระดัับพื้้�นที่่� เนื่่�องจากมีีความสำคััญในการจััดการกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์:
“เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในพื้้�นที่่�แนะนำให้้ผู้้�ปกครองพาลููกๆ ซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีีย
หายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กทางออนไลน์์ มาที่่�กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิด
เกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี (บก ปอท) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�กรุุงเทพฯ
เนื่่�องจากเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในพื้้�นที่่�ไม่่รู้้�ว่่าจะสืืบสวนตรวจพิิสููจน์์หลััก
ฐานดิิจิทัิ ลั ได้้อย่่างไร... เจ้้าหน้้าที่่ต� ำรวจในพื้้�นที่่อ� าจรู้้สึึ� กว่่าการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
หรืือกรณีีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีีมีีความสำคััญน้้อยกว่่าคดีีอื่่�นๆ
เช่่น คดีีฆาตกรรม หรืือคดีีล่่วงละเมิิดทางเพศ” (RA1-TH-04) เจ้้าหน้้าที่่�
จากไทแคคได้้อธิิบายถึึงความสำคััญของความร่่วมมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจในพื้้�นที่่�ในการดำเนิินงานด้้านคดีีว่่า: “ผู้้�กระทำความผิิดเพีียง
คนเดีียวสามารถแสวงหาประโยชน์์จากเด็็กได้้มากมายครอบคลุุมพื้้�นที่่�
กว้้างขวาง ซึ่่�งเป็็นการยากต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจที่่�จะติิดตามสืืบสวน
เด็็กผู้้�เสีียหายได้้ทั้้�งหมด ยกตััวอย่่างเช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ อาจค้้นหา
และระบุุตััวเด็็กผู้้�เสีียหายได้้เพีียงหนึ่่�งคนเท่่านั้้�น เนื่่�องจากเจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจในพื้้�นที่่�ไม่่สามารถสืืบสวนสอบสวนเด็็กผู้้�เสีียหายนอกพื้้�นที่่�
ความรัับผิิดชอบของตนได้้” (RA1-TH-02-A) เนื่่�องจากจำนวนผู้้�เสีีย
หายมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับระดัับของการรัับโทษทางกฎหมายของผู้้�
กระทำความผิิด การขาดการประสานงานจึึงเป็็นข้้อจำกััดอย่่างยิ่่�งใน
การดำเนิินงาน ในกรณีีดัังกล่่าว การประสานงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

•

•

•
•

•

และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวนสอบสวนในพื้้�นที่่�
และจากส่่วนกลางจะช่่วยให้้สามารถค้้นพบและระบุุตััวผู้้�เสีียหายได้้
มากขึ้้�นและผู้้�กระทำความผิิดจะได้้รัับโทษที่่�เหมาะสมกัับอาชญากรรม
ที่่�ตนก่่อ
เครื่่�องมืือและการสนัับสนุุนเฉพาะทาง: ประเทศไทยไม่่เชื่่�อมต่่อกัับ
ฐาน ข้้อมููลการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กขององค์์การตำรวจ
สากล ทั้้�งนี้้� หากสามารถเชื่่�อมต่่อกัับฐานข้้อมููลดัังกล่่าวได้้จะทำให้้เจ้้า
หน้้าที่่�สืืบสวนสอบสวนที่่�มีีความเชี่่ย� วชาญในกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ สามารถแลก
เปลี่่�ยนข้้อมููลทางคดีีได้้ รวมทั้้�งยัังเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงการทำงานซ้้ำซ้้อน
โดยเจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวนสามารถตรวจสอบฐานข้้อมููลได้้ว่่าภาพที่่�กำลััง
สืืบสวนอยู่่�นั้้น� ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในระดัับสากล
แล้้วหรืือไม่่ หรืือมีีผู้้�เสีียหายที่่�ยัังคงต้้องค้้นหาและระบุุตััวหรืือไม่่
ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับประเด็็นข้้างต้้น ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ส่่วนหนึ่่�งให้้
ความสำคััญในประเด็็นความท้้าทายทางสุุขภาพจิิตของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�
ตรวจสอบสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�ต้้องดููบ่่อยครั้้�ง และเป็็น
เวลานาน โดยไม่่มีีบริิการให้้คำปรึึกษา (counselling) หรืือความช่่วย
เหลืือด้้านสุุขภาพจิิตแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บังั คัับใช้้กฎหมายผู้้�ทำหน้้าที่่�สืืบสวน
สอบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ดีีเอสไอและไทแคคมีีเจ้้าหน้้าที่่�จำนวนจำกััด จึึงทำให้้ไม่่สามารถ
ดำเนิินงานได้้ทุุกกรณีีและไม่่สามารถให้้การสนัับสนุุนแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่�
งบประมาณสนัับสนุุนจากรััฐบาลไม่่เพีียงพอ เมื่่�อคำนึึงถึึงความ
จำเป็็นในการแข่่งขัันกัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี เครื่่�องมืือคััด
กรองสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กเพื่่�อช่่วยในการดำเนิินงาน
สืืบสวนสอบสวนยัังคงมีีราคาสููงมากเกิินกว่่าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายจะ
จััดหามาใช้้
ข้้อจำกััดของพระราชบััญญััติิการสอบสวนคดีีพิิเศษ ดีีเอสไอประสบ
กัับความยากลำบากทางข้้อกฎหมายในการทำคดีีเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ยกเว้้นคดีีที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับการกระทำความผิิดด้้านการค้้ามนุุษย์์
ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากพระราชบััญญััติิดัังกล่่าวซึ่่�งเป็็นแนวทางการดำเนิินงาน
ของกรมฯ มิิได้้กำหนดให้้คดีีเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นคดีีอาชญากรรมที่่�
ต้้องดำเนิินงานสืืบสวนสอบสวนพิิเศษ ผู้้�แทนจากดีีเอสไอกล่่าวว่่า
“คดีีค้้ามนุุษย์์เป็็นหนึ่่�งในคดีีความผิิดทางอาญาที่่�กำหนดไว้้ในบััญชีี
ท้้ายของพระราชบััญญััติิการสอบสวนคดีีพิิเศษ แต่่ไม่่ได้้กำหนดการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ไว้้ด้้วย ดัังนั้้�น หากไม่่มีีระเบีียบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ดีีเอสไอ
จะไม่่มีีอำนาจดำเนิินการสืืบสวนสอบสวนพิิเศษ หากมีีกรณีียกเว้้นที่่�
ต้้องการให้้ดำเนิินการสืืบสวนสอบสวนพิิเศษนอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ใน
พระราชบััญญััติิฯ จำเป็็นต้้องขออนุุมััติิจากคณะกรรมการฯ โดยมีี
นายกรััฐมนตรีีและ ดร.วิิษณุุ เครืืองาม (ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมายของ
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3.2 การดำเนิินงานของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย

คณะรััฐมนตรีี - มีีนาคม 2563) เป็็นประธาน113 ไม่่มีีใครรู้้�ว่่าเมื่่�อไหร่่ที่่�
คณะกรรมการฯ จะตััดสิินใจคำร้้องขออนุุมััติิดัังกล่่าว... กระบวนการ
อนุุมััติิใช้้เวลา” (RA1-TH-03-A) ในกรณีีที่่�คดีีมีีความเชื่่�อมโยงกัับ
องค์์กรอาชญากรรมหรืือการค้้ามนุุษย์์ กระบวน การดำเนิินงานจะ
ตรงไปตรงมากว่่ามาก

ต่่อผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�แตกต่่างกััน ในมุุมมองของผู้้�ให้้สััมภาษณ์์
ตำรวจชายมีีแนวโน้้มมากกว่่าตำรวจหญิิง ที่่�จะคิิดว่่าผู้้�เสีียหายอาจไม่่ถููก
ล่่วงละเมิิดหากเธอไม่่ออกไปกัับผู้้�กระทำความผิิด (RA4-TH-05-A) อีีก
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำคััญคืือการที่่�เด็็กได้้รัับการบอกและอธิิบายเกี่่�ยวกัับกระบวน
การทางกฎหมาย “เจ้้าหน้้าที่่�ควรอธิิบายกระบวนการทางกฎหมายให้้
• การจำแนกการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง เด็็กได้้รัับรู้้� เช่่น จะเกิิดอะไรขึ้้น� ขั้้น� ตอนต่่อไปคืืออะไร และคำถามลัักษณะ
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ออกจากทางออฟไลน์์ เป็็นการยากที่่�จะ
ไหนที่่�พวกเขาจะถาม... เพื่่�อที่่�เด็็กจะได้้เข้้าใจถึึงกระบวนการทั้้�งหมด”
จำแนกการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ (RA4-TH-05-A) ในการสััมภาษณ์์ ผู้้�เสีียหายคนหนึ่่�งกล่่าวว่่าพวกเขาไม่่
เด็็กทางออนไลน์์ จากทางออฟไลน์์ ทั้้�งในแง่่ความเป็็นจริิงและการ
ได้้รัับการอธิิบายเกี่่�ยวกัับกระบวนการอย่่างชััดเจน: “ฉัันไม่่ได้้เข้้าใจถึึง
ปฎิิบััติิการ โดยเฉพาะในการสืืบสวนสอบสวนที่่�มีีรููปแบบการค้้ามนุุษย์์ กระบวนการทั้้�งหมด พวกเขาแค่่บอกฉัันว่่าขั้้�นตอนต่่อไปอาจจะเกิิดขึ้้�น
เข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจากองค์์ประกอบของการแสวงหาประโยชน์์ทาง ในศาล” (RA4-TH-05-A-child)
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กนั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งทางออฟไลน์์
ในอีีกแง่่หนึ่่�ง มารดาของผู้้�เสีียหายคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า หลัังจากที่่�พวกเขา
และในบางครั้้�งทางออนไลน์์ด้้วย เช่่น การติิดต่่อสร้้างสััมพัันธภาพ
การสร้้างความไว้้วางใจ และค่่อยๆ พััฒนาความสััมพัันธ์์ไปสู่่�การผลิิต แจ้้งความกัับตำรวจภููธรภาค 5 แล้้ว ตำรวจเริ่่�มปฏิิบััติิการในคืืนนั้้�นเลย
รวมถึึงการเข้้าบััญชีีไลน์์ (Line) ของผู้้�เสีียหายและสื่่�อสารกัับผู้้�กระทำ
สื่่�อการล่่วงละเมิิดต่่อเด็็ก และตามด้้วยการเผยแพร่่สื่่�อดัังกล่่าว
ความผิิด “ในความเห็็นของฉััน ตำรวจทำงานเร็็วมาก พวกเขาจัับผู้้ก� ระทำ
3.2.2 ทีีละขั้้�นตอน: เกิิดอะไรขึ้้�นเมื่่�อเด็็กพบเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ?
ความผิิดได้้ภายในหนึ่่ง� เดืือนโดยประมาณ” (RA4-TH-02-A, B-caregiver)
กรณีีนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ของการที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจแต่่ละหน่่วยได้้
ครั้้�งแรกที่่�เด็็กและผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กพบกัับตำรวจ
หลัังจากแจ้้งเหตุุแล้้วเด็็กต้้องเข้้าพบกัับตำรวจด้้วยตััวเอง ถ้้าเด็็กอายุุต่่ำ รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
กว่่า 18 ปีี เด็็กต้้องมาพร้้อมกัับผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ดููแลพวกเขา “ก่่อนเริ่่�ม ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และสามารถตอบสนองต่่อคดีีล่่วงละเมิิดใน
การสืืบสวนสอบสวน เราจะต้้องรู้้�อายุุของเด็็ก ถ้้าเด็็กอายุุน้้อยกว่่า 18 ปีี ลัักษณะนี้้�ได้้
ฉัันจะเชิิญทีีมงานสหวิิชาชีีพ114 มาร่่วมสืืบสวนสอบสวนด้้วย แต่่ถ้้าบุุคคล กระบวนการสััมภาษณ์์
ดัังกล่่าว/ผู้้�เสีียหายอายุุเกิิน 18 ปีี ก็็จะขึ้้�นอยู่่�กัับความร่่วมมืือของผู้้�เสีีย มาตรการที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็ก: ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์ผู้้�แทนหน่่วย
หายเอง” (RA4-TH-03-A-justice) ในขั้้�นตอนนี้้� แนวปฏิิบัติั ขิ องสหวิิชาชีีพ งานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายบ่่งชี้้�ว่่าการสืืบสวนสอบสวนและแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็น
ระบุุว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจจะประสานงานกัับพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อเสริิม มิิตรกัับเด็็กในการระบุุตััวผู้้�เสีียหายโดยมีีเด็็กผู้้�เสีียหายเป็็นศููนย์์กลางนั้้�น
สร้้างพลัังให้้แก่่เด็็กในการเข้้าร่่วมกระบวนการยุุติิธรรม โดยบางองค์์กร เป็็นกระบวนการมาตรฐานที่่�มีีการบัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และนำไป
มีีนัักสัังคมสงเคราะห์์และนัักจิิตวิิทยาที่่�รู้้�วิิธีีสื่่�อสารกัับเด็็กและผู้้�ปกครอง ใช้้ระหว่่างการสืืบสวนสอบสวน อย่่างไรก็็ดีี การอบรมอย่่างต่่อเนื่่�องใน
ของเด็็กอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ตาม มีีการดำเนิินการตามแนว
ประเด็็นนี้้�ยัังมีีความจำเป็็นอยู่่� เนื่่�องจากหนึ่่�งในเด็็กที่่�เป็็นผู้้�เสีียหายจาก
ปฏิิบััติิดัังกล่่าวแค่่ในบางพื้้�นที่่�เท่่านั้้�น ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ทีีมงาน การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
สหวิิชาชีีพและแนวปฏิิบััติิของสหวิิชาชีีพได้้รัับการพััฒนาดีีแล้้ว ในขณะ ออนไลน์์ได้้สะท้้อนว่่า ตำรวจไม่่ได้้ใช้้วิิธีีการสอบถามปากคำที่่�เป็็นมิิตร
ที่่�ทีีมงานสหวิิชาชีีพในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ อาจอยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้น และกลไกในการ กัับเด็็กเสมอไป ทั้้�งนี้้� ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาระบุุว่่า
ปฏิิบััติิยัังไม่่มีีความเข้้มแข็็งพอ (RA4-TH)
กรณีีการกระทำความผิิดทางเพศภายใต้้กฎหมายอาญาไทยหรืือกฎหมาย
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เมื่่�อถามเด็็กที่่�แจ้้งความกัับตำรวจว่่าพวกเขารู้้�สึึกอย่่างไรหลัังจากที่่�พบ
กัับตำรวจ เด็็กเหล่่านี้้�แสดงออกถึึงความรู้้�สึึกที่่�หลากหลาย เด็็กผู้้�เสีียหาย
คนหนึ่่�งรู้้�สึึกอึึดอััดใจและไม่่อยากเข้้าร่่วมจนสิ้้�นสุุดกระบวนการ[ทาง
กฎหมาย] เนื่่�องจากไม่่มีีตำรวจหญิิงพููดคุุยกัับเธอ “พวกเขา[ทั้้�งหมด]
เป็็นชาย... ฉัันไม่่อยากบอกเรื่่�องราวของฉัันกัับตำรวจชาย เพราะว่่า
ผู้้�ชายบางคนจะดููถููกเราและพููดว่่าเป็็นความผิิดของพวกเรา บางทีีพวก
เขาอาจไม่่สามารถช่่วยฉัันได้้ ดัังนั้้�นจะดีีกว่่าถ้้าไม่่แจ้้งความเลยเพราะ
เป็็นการเสีียเวลา” (RA4-TH-04-A)
อััยการท่่านหนึ่่�งได้้ให้้ข้้อสัังเกตว่่าตำรวจชายและตำรวจหญิิงมีีทััศนคติิ

อื่่น� ๆ นั้้�น หากผู้้�เสีียหายเป็็นเด็็กและหากผู้้�เสีียหายร้้องขอ การถามปากคำ
ผู้้�เสีียหายนั้้�น ให้้พนัักงานสอบสวนแยกกระทำเป็็นส่่วนสััดในสถานที่่�ที่่�
เหมาะสมสำหรัับเด็็ก และให้้มีีนัักจิิตวิิทยา หรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์
บุุคคลที่่�เด็็กร้้องขอ และพนัักงานอััยการร่่วมอยู่่�ด้้วยในการถามปากคำ
เด็็กผู้้�เสีียหายดัังกล่่าว115 อย่่างไรก็็ตาม เด็็กคนหนึ่่�งให้้สััมภาษณ์์ว่่าตนไม่่
ได้้ถููกสััมภาษณ์์ในสถานที่่�ที่่�เหมาะสมและไม่่มีีนัักจิิตวิิทยา หรืือนัักสัังคม
สงเคราะห์์ร่่วมอยู่่�ด้้วยในการสอบถามปากคำ “การสอบถามเกิิดขึ้้�นใน
สถานีีตำรวจตรงโต๊๊ะรัับแจ้้งความ มีีคนอยู่่�บริิเวณนั้้�นประมาณ 10 คน
[รวมทั้้�ง]ตำรวจชาย 2 นายและเพื่่�อนของฉััน 5 คน” (RA-TH-01-A)
เด็็กผู้้�เสีียหายคนเดิิมให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมว่่าคำถามที่่�ถามนั้้�นเป็็นคำถามที่่�
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113. ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมายของคณะรััฐมนตรีี - มีีนาคม 2563
114. ทีีมงานสหวิิชาชีีพ มีีบทบาทในการประสานงานด้้านการแพทย์์ ด้้านกฎหมาย และบริิการให้้คำปรึึกษา (counselling) แก่่ผู้้�เสีียหายจากความรุุนแรงที่่�เป็็นเด็็กและผู้้�ใหญ่่ รวมถึึงความรุุนแรงทางเพศ
115. รััฐบาลไทย (2551) ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา, 2477 (เพิ่่�มโดยพ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ป.วิิอาญา (ฉบัับที่่� 28) พ.ศ.2551), มาตรา 133 ทวิิ
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ชััดเจนแต่่น้้ำเสีียงของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจไม่่เป็็นมิิตร: “ในตอนนั้้�น ฉัันเกืือบ
หมดสติิ และฉัันรู้้�สึึกหดหู่่�ใจ ทุุกข์์ใจ ฉัันไม่่ต้้องการพููดอะไรมาก มีีเจ้้า
หน้้าที่่� ตำรวจอยู่่�สองคน คนหนึ่่�งใจดีี และอีีกคนหนึ่่�งค่่อนข้้างดุุ เขาตบ
โต๊๊ะและตะโกนใส่่ฉัันว่่า ‘มึึง พููดให้้รู้้�เรื่่�อง!’ เขาไม่่สามารถเข้้าใจสิ่่�งที่่�ฉััน
พููด เขาพููดว่่าเรารบกวนเวลาทำงานของพวกเขา”
จากประสบการณ์์ของเด็็กบางคนที่่�ให้้สััมภาษณ์์บ่่งบอกว่่าเมื่่�อมีีการใช้้
มาตรการที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็ก จะทำให้้เกิิดผลลััพธ์์ในทางบวกต่่อเด็็กผู้้�เสีีย
หายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และเด็็กๆ เองก็็รู้้�สึึกขอบคุุณ: เด็็กคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า
“ฉัันคิิดว่่าคำถามที่่�ถามนั้้�นเป็็นคำถามที่่�ชััดเจนและไม่่ยากที่่�จะตอบ ใน
ระหว่่างการสััมภาษณ์์ พวกเขาถามฉัันด้้วยว่่าฉัันต้้องการให้้แม่่ของฉััน
มานั่่�งอยู่่�กัับฉัันไหม หรืือว่่าฉัันอยากให้้แม่่นั่่�งอยู่่�อีีกห้้องหนึ่่�ง หลัังจากให้้
ปากคำแล้้ว พวกเขาบอกเราว่่าพวกเขาอาจขอนััดพบอีีก 2-3 ครั้้�ง และ
ถามแม่่ฉัันว่่าจะสะดวกไหม... ฉัันชอบวิิธีีที่่�ตำรวจทำงานด้้วยกัันซึ่่�งทำให้้
ฉัันรู้้�สึึกว่่าพวกเขาสามารถคุ้้�มครองฉัันได้้ ฉัันรู้้�สึึกปลอดภััยและโล่่งใจ”
(RA4-TH-02-A, B) เด็็กอีีกคนกล่่าวว่่าการถามปากคำเกิิดขึ้้�นในห้้องที่่�มีี
ความเป็็นส่ว่ นตััว ซึ่่ง� ทำให้้เธอรู้้�สึกึ สะดวกใจที่่�จะบอกเล่่าถึึงประสบการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเธอ

โอกาสในการเลืือกเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ: ในการสััมภาษณ์์เด็็กผู้้�เสีียหาย
จากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์นั้้�น เด็็กผู้้�เสีียหายทั้้�งหมดเป็็นหญิิง และเด็็กทุุกคนมีีความ
เชื่่�อมั่่�นในความคิิดของพวกเขาเกี่่�ยวกัับความสำคััญของการมีีตำรวจหญิิง
เด็็กผู้้�เสีียหายคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า: “ระหว่่างการสอบสวน ฉัันรู้้�สึึกอึึดอััดใจ
นิิดหน่่อย และฉัันถามตััวเองว่่าทำไมถึึงต้้องเป็็น[ตำรวจ]ชาย ไม่่ใช่่ตำรวจ
หญิิง ฉัันไม่่รู้้�ว่่าเราสามารถเลืือกตำรวจหญิิงให้้ทำหน้้าที่่�สอบสวนได้้ ฉััน
ไม่่รู้้�เลย... เมื่่�อฉัันต้้องเล่่าว่่าฉัันถููกล่่วงละเมิิดโดยผู้้�ชาย[อย่่างไร]ให้้แก่่
ตำรวจซึ่่�งก็็เป็็นผู้้�ชายฟััง มัันก็็เหมืือนกัับว่่าฉัันกำลัังซ้้ำเติิมความบอบช้้ำ
ทางจิิตใจของตััวเองและฉัันรู้้�สึึกแย่่เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� ถ้้าเป็็นตำรวจหญิิง
ฉัันรู้้�สึึกว่่าฉัันสามารถเชื่่�อใจตำรวจหญิิง เหมืือนกัับแม่่ของฉัันที่่�จะรัับ
ฟัังฉััน” (RA4-TH-06-A, B)

ถึึงแม้้ว่า่ ไม่่ได้้ระบุุไว้้ในกฎหมาย สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิได้้ออกนโยบาย
กำหนดให้้พนัักงานสอบสวนหญิิงเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการสอบสวนกรณีี
ทางเพศ รวมถึึงกรณีีที่่�เป็็นความผิิดภายใต้้พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�ถููก
กระทำด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวและพระราชบััญญััติิป้้องกัันและ
ปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ นอกจากนี้้� พนัักงานสอบสวนหญิิงยัังเป็็น
ผู้้�ดููแลคดีีที่่�เด็็กอายุุต่่ำกว่่า 10 ปีี กระทำความผิิดที่่�มีีลัักษณะความผิิด
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เด็็กที่่�ให้้สััมภาษณ์์ในงานวิิจััยนี้้�ยืืนยัันว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
การตำหนิิผู้เ้� สีียหาย: จากการให้้ปากคำของเด็็กผู้้�เสีียหายจากการแสวงหา ทางอาญาด้้วย
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ จำนวน ตำรวจหญิิงมีีบทบาทสำคััญในการให้้การสนัับสนุุนและปลอบประโลม
ผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
6 คนที่่�เข้้ารัับการสอบสวนสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อทั่่�วไปในหมู่่�เจ้้า
หน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายและประชาชนว่่า เด็็กเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อการ เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในขั้้�นตอนการสืืบสวนสอบสวน อย่่างไรก็็ตาม
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ที่่�พวก จากการที่่�เด็็กได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงประสบการณ์์ของตนเอง พบว่่าจำนวน
เขาประสบ และพวกเขาไม่่ควรถููกมองว่่าเป็็นผู้้�เสีียหาย เด็็กผู้้�เสีียหายคน เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจหญิิงที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการสืืบสวนสอบสวนกรณีีการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ยัังคงมีี
หนึ่่�งเล่่าว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ตำหนิิเธอซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายอย่่างไร: “ตำรวจพููดว่่า
มัันมืืดแล้้ว และ[ถามว่่า]ทำไมพวกเราจึึงไม่่อยู่่�บ้้าน ฉัันอธิิบายให้้พวกเขา อยู่่�อย่่างจำกััด
ฟัังว่่าเกิิดอะไรขึ้้�น หลัังจากนั้้�นพวกเขาพููดว่่า “ทำไมเธอถึึงออกนอกบ้้าน เมื่่�อถามเด็็กถึึงปััจจััยที่่�จะช่่วยให้้กระบวนการนี้้�ง่่ายขึ้้�นสำหรัับพวกเขา
ในตอนกลางคืืน? ดููเหมืือนว่่าพวกเขาต้้องการตำหนิิฉัันเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิด พวกเขาได้้พููดถึึงประเด็็นด้้านความเป็็นส่่วนตััวและภาษาที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
ขึ้้น� [กัับฉััน]” (RA4-TH-01-A) ผู้้�แทนจากองค์์กรภาคประชาสัังคมซึ่่�งทำงาน เด็็ก เด็็กคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า “ฉัันคิิดว่่าควรมีีสถานที่่�ที่่�มีีความเป็็นส่่วนตััวใน
กัับผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง ระหว่่างการสอบสวน และควรมีีบุุคคล ณ ที่่�นั้้�นเพีียงสองคนเท่่านั้้�น เช่่น
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์กล่่าวว่่า การตำหนิิผู้้�เสีียหายเป็็นทัศั นคติิที่่พ� บเห็็น ตััวฉัันเองและเจ้้าหน้้าที่่� เป็็นต้้น และในการพููดคุุย ควรใช้้ภาษาที่่�เข้้าใจ
โดยทั่่�วไปในกลุุ่�มเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย และได้้แนะนำว่่าการ
ง่่าย” (RA-TH-01-A) เด็็กอีีกคนหนึ่่�งได้้เน้้นย้้ำถึึงความสำคััญในการจำกััด
เปลี่่�ยนแปลงกระบวนการสืืบสวนสอบสวนอาจช่่วยปรัับการเข้้าถึึงและ จำนวนครั้้�งที่่�ผู้้�เสีียหายต้้องบอกเล่่าถึึงประสบการณ์์[ที่่�ถููกล่่วงละเมิิด]:
วิิธีีพูดคุ
ู ยกั
ุ บั เด็็กผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง “พวกเราไม่่ควรต้้องเล่่าเหตุุการณ์์ [การถููกล่่วงละเมิิด]หลายครั้้�ง ซึ่่�ง
ละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย: “ถ้้าเจ้้า
แต่่ละครั้้�งก็็เหมืือนเป็็นการซ้้ำเติิมความบอบช้้ำทางใจของพวกเราเอง
หน้้าที่่�ได้้มีีโอกาสเห็็นสถานการณ์์จริิงๆ ของเด็็ก อาจช่่วยให้้พวกเขา
ทุุกวัันนี้้�ฉัันยัังคงร้้องไห้้เมื่่�อนึึกถึึงเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น” (RA4-TH-04-A)
เปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิและมุุมมองที่่�มีีต่่อเด็็กเหล่่านี้้�” (RA4-TH-01-A)
114115

116. มาตรา 73 ในประมวลกฎหมายอาญา กำหนดไว้้ว่่า “เด็็กอายุุยัังไม่่เกิินสิิบปีีกระทํําการอัันกฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิด เด็็กนั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ”
117. บทบาทและความรัับผิิดชอบพนัักงานสอบสวนหญิิงกำหนดไว้้ในคำสั่่�งสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ เลขที่่� 514/2537
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3.3 การเข้้าถึึงระบบยุุติิธรรมและกระบวนการเยีียวยา
เนื่่�องจาก Disrupting Harm ประสบกัับความยากลำบากในการระบุุตััวเด็็ก[ผู้้�เสีียหาย]ที่่�แจ้้งความกรณีีถููกแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์อย่่างเป็็นทางการ และเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม
(ดููบทที่่� 2.5 อุุปสรรคของการแจ้้งเหตุุ) ดัังนั้้�น รายละเอีียดในสิ่่�งที่่�เด็็กอาจจะประสบเมื่่�อพบกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญทางกฎหมาย
เป็็นครั้้�งแรกจึึงค่่อนข้้างจำกััด โดยอยู่่�บนพื้้�นฐานของการสััมภาษณ์์เด็็ก[ผู้้�เสีียหาย] 6 คน พร้้อมด้้วยผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแล
พวกเขา และผู้้�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการยุุติิธรรมจำนวน 11 คน แม้้ว่่าข้้อมููลที่่�ได้้อาจไม่่สามารถเป็็นตััวแทนของสิ่่�งที่่�เกิิด
ขึ้้�นในภาพรวม แต่่ก็็ให้้ข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เด็็กอาจประสบหากพวกเขาตััดสิินใจเข้้าสู่่�กระบวนการทางศาลเพื่่�อรัับ
ความยุุติิธรรมในคดีีอาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ใน
ประเทศไทย
3.3.1 กระบวนการพิิจารณาคดีี
ประสบการณ์์ของเด็็กในศาล
จากการสััมภาษณ์์เด็็ก 6 คนในคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�พวกเขาเป็็นผู้้�เสีียหาย และ
เข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาคดีี พบว่่าประสบการณ์์โดยทั่่�วไปของเด็็กที่่�มีี
ต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ในระหว่่างกระบวนการยุุติิธรรมนั้้�นเป็็นประสบการณ์์ที่่�ดีี
และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�พวกเขาพบก็็เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญและปฏิิบััติิ[ต่่อพวกเขา]ดีี
เด็็กคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า “ฉัันคิิดว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ทั้้�งหมดดีี[กัับฉััน] ฉัันไม่่เห็็นว่่ามีี
ใครที่่�ไม่่เป็็นมิิตรกัับฉัันเลย พวกเขาทำงานในหน้้าที่่�อย่่างดีีที่่�สุุดเวลาที่่�
พวกเขาอยู่่�กัับฉััน” (RA4-TH-06-A, B) นอกจากนี้้� ในขณะที่่�เด็็กบางคน
รวมทั้้�งผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลกล่่าวว่่าพวกเขาได้้รัับการบอกกล่่าวให้้ทราบ
ถึึงกระบวนการทางกฎหมายเป็็นอย่่างดีี เด็็กคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า เธอไม่่รู้้�เลย
ว่่าจะพบกัับอะไรบ้้าง ไม่่มีีอะไรที่่�ชััดเจนเลย: “ในตอนนั้้�น ฉัันไม่่รู้้�เลยว่่า
กระบวนการในศาล[จะ]เป็็นอย่่างไร ฉัันจะต้้องพบกัับผู้้�กระทำความผิิด
ไหม? พวกเขาจะถามคำถามฉัันไหม?” (RA4-TH-06-A, B)
ในการสััมภาษณ์์เด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์นั้้�น กรณีีของเด็็ก 3 คนใน 6
คนได้้รัับการตััดสิินโดยที่่�เด็็กไม่่ต้้องไปที่่�ศาลเลย สำหรัับเด็็กที่่�ต้้องไปที่่�
ศาลนั้้�น คำถามที่่�ถามเด็็กเป็็นคำถามที่่�สั้้�นมาก เด็็กคนหนึ่่�งกล่่าวว่่าเธอ
แค่่ต้้องตอบว่่า “ใช่่” หรืือ “ไม่่ใช่่” ต่่อผู้้�พิิพากษา เด็็กอีีกคนหนึ่่�งกล่่าว
ว่่าคำถามที่่�ศาลถามนั้้�น เป็็นคำถามที่่�มีีลัักษณะเป็็นข้้อเท็็จจริิงและตรงไป
ตรงมา เช่่น “บุุคคลนี้้�ทำสิ่่�งนี้้�ใช่่ไหม?”
ในจำนวนเด็็ก 3 คนที่่�เป็็นผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และต้้องเข้้าร่่วมฟััง
การพิิจารณาคดีีนั้้�น เด็็กคนหนึ่่�งให้้สััมภาษณ์์ว่่า เธอได้้รัับคำแนะนำให้้
พบกัับนัักสัังคมสงเคราะห์์เพื่่�อเตรีียมตััวก่่อนเข้้าร่่วมการพิิจารณาคดีีใน
ศาล ซึ่่ง� เด็็กอธิิบายขั้้�นตอนนี้้ว่� า่ มีีประโยชน์์อย่่างมาก: “นัักสัังคมสงเคราะห์์
บอกฉัันว่่าฉัันอาจต้้องพููดเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฉัันเพราะพวกเขาซััก
ถามผู้้�กระทำความผิิด และพวกเขาก็็ต้้องการซัักถามฉัันด้้วยเพื่่�อพิิสููจน์์ว่่า
ข้้อมููลที่่�ได้้รัับเป็็นความจริิงและตรงกััน เพื่่�อดำเนิินการพิิจารณาคดีี เธอ
แนะนำให้้ฉัันเล่่าสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นและให้้บอกความจริิง เธอแนะนำคำที่่�ฉััน
ควรใช้้ในห้้องพิิจารณาคดีีด้้วย สิ่่�งนี้้�ทำให้้ฉัันรู้้�สึึกมั่่�นใจมากขึ้้�นและผ่่อน
คลายหลัังจากที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาคดีี ฉัันถึึงรู้้�ว่่ามัันไม่่ได้้น่่ากลััว
อย่่างที่่�ฉัันคิิด” (RA-TH-01-A)
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ทนายความท่่านหนึ่่�งที่่�ให้้สััมภาษณ์์อธิิบายว่่าเธอและเพื่่�อนร่่วมงานของ
เธอได้้ฝึึกซ้้อมกัับเด็็กผู้้�เสีียหายก่่อนที่่�จะเข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาคดีี
ซึ่่�งช่่วยให้้เด็็กจััดระบบความคิิดและเตรีียมตััวสำหรัับตอบคำถาม
(RA4-TH-09-A) เด็็ก 2 คนในจำนวนเด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์กล่่าว
ว่่า การที่่�อััยการและ/หรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์เป็็นเพศหญิิงในคดีีของ
พวกเขานั้้�น ช่่วยทำให้้พวกเขารู้้�สึึกผ่่อนคลายระหว่่างกระบวนการ
พิิจารณาคดีี เด็็กหนึ่่�งคนในจำนวนสองคนดัังกล่่าว กล่่าวว่่า “จะเป็็นการ
ดีีมากถ้้าเจ้้าหน้้าที่่�เป็็นผู้้�หญิิง พวกเขาจะเข้้าใจเราได้้มากกว่่าเพราะเรา
เป็็นผู้้�หญิิงเหมืือนกััน และฉัันเองก็็จะบอกรายละเอีียดได้้มากขึ้้�น”
(RA4-TH-04-A)
ประสบการณ์์ที่่�ยากลำบาก[สำหรัับเด็็กผู้้�เสีียหาย]ในกระบวนการ
พิิจารณาคดีี คืือ
• การเผชิิญหน้้ากัับผู้้�กระทำความผิิดในศาล ผู้้�เสีียหายทั้้�ง 3 คนที่่�ต้้อง
เข้้าร่่วมการพิิจารณาคดีีกล่่าวว่่า พวกเขาต้้องเผชิิญหน้้ากัับผู้้�กระทำ
ความผิิดขณะที่่�อยู่่�ในศาล ซึ่่�งเป็็นประสบการณ์์ที่่�เป็็นความชอกช้้ำทาง
ใจอย่่างมากสำหรัับผู้้�เสีียหายทั้้�ง 3 คน ดัังเช่่นเด็็กคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า
“ฉัันรู้้�สึึกกัังวลมากเพราะผู้้�กระทำความผิิดเหล่่านั้้�นนั่่�งอยู่่�ข้้างหลัังฉััน
และฉัันอยู่่�ตรงกลางของห้้องพิิจารณาคดีี พวกเขาจ้้องมองฉััน ฉัันรู้้�สึึก
กดดััน ฉัันกลััวพวกเขา ฉัันกลััวผู้้�กระทำความผิิดเหล่่านั้้�นเพราะพวก
เขาสามารถได้้ยิินในสิ่่�งที่่�ฉัันพููด ฉัันกลััวว่่าพวกเขาจะเกลีียดสิ่่�งที่่�ได้้ยิิน
ฉัันกลััวว่่าพวกเขาจะเกลีียดฉััน และวัันหนึ่่�ง... พวกเขาจะแก้้แค้้น
เพราะฉัันทำลายอนาคตของพวกเขา” เด็็กได้้กล่่าวต่่ออีีกว่่า “เราไม่่
ควรพบเจอผู้้�กระทำความผิิดเวลาที่่�เราไป[ที่่�ศาล]ควรมีีฉากกั้้�นหรืือมีี
บางอย่่างที่่�แยกเรา[ออกจากกััน]” (RA4-TH-01-A-child)
[ข้้อมููลจาก]การสััมภาษณ์์แสดงให้้เห็็นว่่ายัังคงมีีการปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกััน
ในการตััดสิินใจว่่าเด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์จำเป็็นต้้องปรากฏตััวใน
ศาลหรืือไม่่ ดัังเช่่นเด็็กคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า: “พวกเขาบอกว่่าพวกเขาไม่่
ต้้องการให้้ฉัันพบกัับผู้้�กระทำความผิิด” (RA4-TH-02-A, B-child) ทั้้�งนี้้�
ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาไม่่มีีมาตราเฉพาะที่่�ให้้ความ
ชััดเจนว่่าเด็็กผู้้�เสีียหายควรเข้้าร่่วมฟัังการพิิจารณาคดีีหรืือไม่่ หลัักการ
ของประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาคืือหลัักประโยชน์์สููงสุุด
ของเด็็ก ซึ่่�งนัักสัังคมสงเคราะห์์ได้้ให้้ข้้อมููลว่่าหากมีีหลัักฐานเพีียงพอและ

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

ระยะเวลาของกระบวนการพิิจารณาคดีีและการตััดสิินคดีี
เด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ทั้้�ง 6 คนที่่�ให้้สััมภาษณ์์กล่่าวว่่า ผู้้�กระทำ
ความผิิดถููกจัับและถููกดำเนิินคดีีในช่่วงระยะเวลาอัันสั้้�น ศาลตััดสิินจำคุุก
ผู้้�กระทำความผิิดภายในระยะเวลาไม่่กี่่เ� ดืือนหรืือไม่่เกิินหนึ่่ง� ปีี เด็็ก 4 คน
จากเด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ทั้้�ง 6 คนที่่�ให้้สััมภาษณ์์ได้้รัับทราบ
เกี่่ย� วกัับการพิิพากษาลงโทษ ในบางกรณีีเด็็กไม่่ได้้รับั การบอกเล่่าเกี่่ย� วกัับ
• ภาษาที่่�ใช้้ อีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�สำคััญคืือการสื่่�อสารของอััยการและผู้้�
การตััดสิินของศาล โดยเฉพาะกรณีีที่่�เด็็กไม่่ได้้ร่่วมฟัังการพิิจารณาคดีีใน
พิิพากษากัับเด็็ก เด็็กบางคนไม่่รู้้�สึึกว่่ามีีปััญหาในเรื่่�องนี้้� เด็็กคนหนึ่่�ง
กล่่าวว่่า “การสื่่�อสารเข้้าใจง่่าย และชััดเจน พวกเขาไม่่ได้้เร่่งให้้ฉัันพููด ศาลด้้วยตนเอง “ฉัันไม่่รู้้�ว่่าเกิิดอะไรขึ้้�น ไม่่มีีใครบอกอะไรฉัันว่่าผู้้�ชายคน
พวกเขาอนุุญาตให้้ฉัันพููดช้้าๆ และค่่อยๆ พููด... พวกเขาใช้้ภาษาปกติิ นี้้�ได้้รัับการตััดสิินประหารชีีวิิต หรืือจำคุุก หรืือเสีียค่่าปรัับ” เด็็กผู้้�
เสีียหายคนหนึ่่�งกล่่าว (RA4-TH-06-A, B) ในกรณีีหนึ่่�ง (RA4-TH-03-A)
ที่่�พวกเราใช้้ ดัังนั้้�นฉัันเข้้าใจ” (RA4-TH-05-A) แต่่เด็็กอีีกคนหนึ่่�ง
ผู้้�กระทำความผิิดถููกตััดสิินจำคุุกเป็็นเวลา 27 ปีี แต่่ได้้รัับการลดโทษ
กล่่าวว่่าภาษาที่่�ใช้้นั้้�นเข้้าใจยาก แสดงให้้เห็็นว่่ายัังคงมีีสิ่่�งที่่�ควร
ปรัับปรุุง “ในตอนนั้้�นฉัันไม่่เข้้าใจมากเท่่าไหร่่ พวกเขาไม่่ได้้ใช้้ภาษาที่่� จำคุุกเหลืือครึ่่�งหนึ่่�งเนื่่�องจากเขารัับสารภาพ ในอีีกกรณีีหนึ่่�ง (RA4-THเข้้าใจได้้ง่่าย” (RA-TH-01-A) อััยการท่่านหนึ่่�งแนะนำว่่าการสื่่�อสารที่่� 04-A) ผู้้�กระทำความผิิด 3 คนถููกตััดสิินจำคุุกเป็็นเวลา 11 ปีี ครึ่่�งหนึ่่�ง
เหมาะสมกัับเด็็กตลอดกระบวนการทางด้้านกฎหมายจะเป็็นการสร้้าง ของเด็็กผู้้�เสีียหาย 6 คนรู้้�สึึกว่่าบทลงโทษผู้้�กระทำความผิิดนั้้�นน้้อยเกิิน
ความไว้้วางใจ[กัับเด็็ก]และส่่งผลให้้กระบวนการทางกฎหมายเป็็นไป ไปและไม่่ยุุติิธรรม “คุุณไม่่สามารถเปรีียบเทีียบ 11 ปีีของเขาในคุุก กัับ
ชีีวิิตของฉัันจากนี้้�ไป” เด็็กผู้้�เสีียหายคนหนึ่่�งกล่่าว (RA4-TH-04-A-child)
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น (RA4-TH-05-A)
“เขาจะอยู่่�ในคุุก 11 ปีี และหลัังจากนั้้�น เขาสามารถหลอกลวงคนอื่่�นๆ
• การที่่�ต้้องพููดถึึงความเจ็็บปวดทุุกข์์ทรมานใจซ้้ำๆ ประเด็็นที่่�เป็็น
ต่่ออีีก มัันไม่่โอเค”
การตอกย้้ำความบอบช้้ำทางจิิตใจคืือการที่่�เด็็กต้้องให้้การเกี่่�ยวกัับการ
ถููกแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดที่่�เกิิดขึ้้�นซ้้ำๆ หลายครั้้�ง เด็็ก ศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ในกระบวนการยุุติิธรรม
ผู้้�เสีียหายคนหนึ่่�ง (RA4-TH-02-A, B) กล่่าวว่่ารู้้�สึึกอึึดอััดใจที่่�ต้้องเล่่า เป็็นที่่�น่่าชื่่�นชมที่่�ศาลสามารถตััดสิินลงโทษกรณีีการแสวงหาประโยชน์์
ถึึงเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเธอประมาณ 5 ครั้้�งกัับเจ้้าหน้้าที่่�จากหน่่วย ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเด็็ก
ผู้้�เสีียหายได้้ทั้้�งหมด 6 คน อย่่างไรก็็ตาม [ข้้อมููล]จากการสััมภาษณ์์ผู้้�
งานที่่�ต่่างกัันและในโอกาสที่่�แตกต่่างกััน หลัักการของประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาระบุุไว้้ว่่า ห้้ามมิิให้้ถามเด็็กซ้้ำซ้้อน เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการยุุติิธรรมและเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานรััฐชี้้�ให้้เห็็นถึึง
หลายครั้้�งโดยไม่่มีีเหตุุอัันสมควร118 ทั้้�งนี้้� พนัักงานสอบสวนจะจััดให้้มีี ความท้้าทายในบางประเด็็น ซึ่่�งบางประเด็็นค่่อนข้้างคล้้ายกัับประเด็็น
ท้้าทายของหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย นั่่�นคืือเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านความ
การบัันทึึกภาพและเสีียงการสอบถามปากคำดัังกล่่าวซึ่่�งสามารถนำ
ออกถ่่ายทอดได้้อย่่างต่่อเนื่่�องไว้้เป็็นพยาน119 ทั้้�งนี้้� เด็็กผู้้�เสีียหายจาก ยุุติิธรรมมีีปััญหาในการแยกแยะความแตกต่่างระหว่่างรููปแบบของการ
การถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ และการจััดหมวดหมู่่�หรืือจััดประเภทของการแสวงหาประโยชน์์
ทางออนไลน์์ที่่�ให้้สััมภาษณ์์ มีีเด็็กเพีียง 1 คนเท่่านั้้�นที่่�กล่่าวถึึงการ
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ภายใต้้กฎหมาย
บัันทึึกวิิดีีโอในระหว่่างการสอบสวน
ปััจจุุบััน เพื่่�อเติิมเต็็มช่่องว่่างทางกฎหมาย อััยการบางท่่านจำแนก
ประเภทของกรณีีดัังกล่่าวเป็็นกรณีีการค้้ามนุุษย์์ ซึ่่�งอาจส่่งผลโดยมิิได้้
ตั้้�งใจต่่อจำนวนเงิินค่่าชดเชยที่่�เด็็กผู้้�เสีียหายจะได้้รัับ รวมถึึงการรัักษา
เยีียวยา การเข้้าถึึงบริิการต่่างๆ ของเด็็กผู้้�เสีียหาย และระดัับการรัับโทษ
ของผู้้�กระทำความผิิด นอกจากนี้้� ยัังเกิิดความสัับสนว่่าเมื่่�อไหร่่ควรจะนำ
ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญามาใช้้ และเมื่่�อไหร่่ควรจะนำ
พระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่ย� วกัับคอมพิิวเตอร์์ มาใช้้
เนื่่�องจากยัังไม่่มีีความชััดเจนโดยเฉพาะสำหรัับผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายใน
ระดัับจัังหวััด อััยการท่่านหนึ่่�งกล่่าว (RA4-TH-10-A-justice)

ในรายงานของอััยการมีีคำรัับสารภาพของผู้้�กระทำความผิิดอยู่่�ด้้วย ผู้้�
พิิพากษาสามารถพิิจารณาคดีีและตััดสินิ ลงโทษผู้้�กระทำความผิิดได้้โดยที่่�
เด็็กผู้้�เสีียหายไม่่ต้้องเข้้าร่่วมการพิิจารณาคดีีด้้วย ทั้้�งนี้้� การดำเนิินการดััง
กล่่าวเป็็นสิ่่�งดีีสำหรัับเด็็กโดยอยู่่�บนพื้้�นฐานหลัักประโยชน์์สููงสุุดสำหรัับ
เด็็ก นั่่�นคืือพวกเขาไม่่ต้้องเผชิิญกัับบรรยากาศที่่�เป็็นทางการและ
เคร่่งเครีียดในศาล และไม่่ต้้องบอกเล่่าสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาซ้้ำอีีกครั้้�ง
หรืือไม่่ต้้องเผชิิญหน้้ากัับผู้้�กระทำความผิิด
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3.3 การได้้รัับความยุุติิธรรมและเข้้าถึึงการเยีียวยา

ทั้้�งนี้้� การกำหนดอำนาจทางกฎหมายเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายสำหรัับคดีีการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกระบวนการยุุติิธรรมตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “ปััจจุุบัันนี้้� เป็็น
ความท้้าทายอย่่างมากในการกำหนดอำนาจทางกฎหมายสำหรัับ
กรณีี[การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์] เนื่่�องจากเราไม่่สามารถระบุุสถานที่่�เกิิดเหตุุเพราะ
อาชญากรรมเกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์ ดัังนั้้�น เราไม่่แน่่ใจว่่าสถานที่่�เกิิดเหตุุ
คืือที่่�ไหน หรืือเขตปกครองใดมีีอำนาจในการสืืบสวนสอบสวนคดีี”
(RA4-TH-01-A-justice)

ผู้้�แทนเจ้้าหน้้าที่่�ในกระบวนการยุุติิธรรมหลายท่่านให้้ข้้อสัังเกตว่่า การ
ร้้องขอค่่าเสีียหายแบบค่่าสิินไหมทดแทนในศาลมีีความยุ่่�งยากและใช้้
เวลานาน ซึ่่�งอาจทำให้้ผู้้�เสีียหายท้้อใจและไม่่ติิดตามเรื่่�องจนสิ้้�นสุุด ผู้้�เสีีย
หายคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า “วัันหนึ่่�งเราไปที่่�สำนัักงานพััฒนาสัังคมและความ
มั่่�นคงของมนุุษย์์ แต่่เราไม่่ได้้เอาเอกสารที่่�ต้้องใช้้[ในการเรีียกร้้องเงิิน
ชดเชย]มาด้้วย ครอบครััวของฉัันคิิดว่่ากระบวนการซัับซ้้อนเกิินไป
เนื่่�องจากต้้องแสดงเอกสารมากมายเพื่่�อพิิสููจน์์ข้้อเรีียกร้้อง [ค่่าสิินไหม
ทดแทน] เช่่น บัันทึึกของตำรวจ เอกสารต่่างๆ ที่่�เป็็นเอกสารส่่วนตััวของ
ฉััน และเอกสารจากบุุคคลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย ดัังนั้้�น เราจึึงไม่่ได้้
ติิดตามเรีียกร้้องค่่าเสีียหายต่่อไปอีีก” (RA-TH-01-A) อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�
ท้้ายนี้้� ทรััพยากรในการต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
เสีียหายสามารถร้้องขอค่่าเสีียหายในชั้้�นศาลบนพื้้�นฐานของข้้อกฎหมาย
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพนั้้�นมีีไม่่พอ
เพีียง ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความยุุติิธรรมท่่านหนึ่่�งกล่่าวว่่า “เราควรพิิจารณา มากมาย ยอดรวมของเงิินค่่าเสีียหายขึ้้�นอยู่่�กัับกฎหมายที่่�ใช้้ในการ
งบประมาณและทรััพยากรบุุคคลที่่�เหมาะสมสำหรัับคดีีเหล่่านี้้�... การ ร้้องขอ [เช่่น] คดีีที่่�ถููกฟ้้องด้้วยพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปราม
คุุกคามทางออนไลน์์เป็็นสิ่่ง� ที่่ย� ากต่่อการควบคุุม” (RA4-TH-02-A-justice) การค้้ามนุุษย์์อาจได้้เงิินชดเชยค่่อนข้้างสููง นอกจากนี้้� ยัังมีีเงิินเยีียวยาที่่�
ในสำนัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์ สำนัักงานคดีีค้้ามนุุษย์์ ของสำนัักงาน เป็็นกองทุุนต่่างๆ ของรััฐ เช่่น กองทุุนต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ และกองทุุน
คุ้้�มครองเด็็ก เป็็นต้้น แต่่จำนวนเงิินชดเชยค่่อนข้้างน้้อย
อััยการสููงสุุด มีีรองอััยการเพีียง 6 คนซึ่่�งรัับผิิดชอบคดีีเกี่่�ยวกัับการค้้า
มนุุษย์์ และคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ ในกรณีีเด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ 2 ใน 6 ที่่�ให้้สััมภาษณ์์นั้้�น ศาลสั่่�งให้้
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ (RA8-TH)
ประเทศไทยได้้จััดให้้มีีศาลต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์เพื่่�อพิิจารณาคดีีเกี่่�ยวกัับ ผู้้�กระทำความผิิดจ่่ายค่่าเสีียหายแก่่ผู้้�เสีียหายสำหรัับความบอบช้้ำทาง
จิิตใจและความเสีียหายอื่่�นๆ ในคดีีหนึ่่�ง [เด็็กผู้้�เสีียหายได้้รัับ] ค่่าเสีียหาย
การค้้ามนุุษย์์ จากการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกระบวนการยุุติิธรรม
ทั้้�งหมด 13 ท่่าน 4 ท่่านใน 13 ท่่านแนะนำให้้มีีการดำเนิินงานกรณีีการ ประมาณ 100,000 บาท (3,000 ดอลล่่าร์์สหรััฐ) ในอีีกคดีีหนึ่่�ง [เด็็กผู้้�
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ เสีียหายได้้รัับ]ค่่าเสีียหายประมาณ 20,000 บาท (600 ดอลล่่าร์์สหรััฐ)
เนื่่�องจากผู้้�กระทำความผิิดสามารถจ่่ายได้้เท่่านั้้�น (RA4-TH-04-A-child)
ด้้วยกระบวนการที่่�คล้้ายคลึึงกัับคดีีการค้้ามนุุษย์์ ทนายความท่่านหนึ่่�ง
3.3.3 การให้้บริิการความช่่วยเหลืือทางสัังคม
กล่่าวว่่า “ถ้้ามีีกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความพิิเศษและมีีหน่่วยงานพิิเศษ
ทางศาลเช่่นเดีียวกัับ[ที่่�มีีอยู่่�สำหรัับ]กรณีีการค้้ามนุุษย์์ จะช่่วยเพิ่่�ม
รััฐบาลไทยได้้ก่อ่ ตั้้ง� ศููนย์ช่์ ว่ ยเหลืือสัังคมที่่�มีีการดำเนิินงานแบบสหวิิชาชีีพ
ประสิิทธิิภาพของกฎหมายสำหรัับการพิิจารณาคดีีการล่่วงละเมิิดเด็็ก
หรืือ โอเอสซีีซีี (multi-disciplinary One-Stop Crisis Centres – OSCC)
ทางออนไลน์์มากขึ้้�น” (RA4-TH-02-A)
มีีบทบาทประสานงานให้้บริิการด้้านการแพทย์์ ด้้านกฎหมาย และให้้
คำปรึึกษา (counselling services) สำหรัับผู้้�เสีียหายจากความรุุนแรง
3.3.2 ค่่าเสีียหาย/เงิินเยีียวยา
ทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่ รวมถึึงผู้้�เสีียหายจากความรุุนแรงทางเพศ การดำเนิิน
อีีกด้้านหนึ่่�งของกระบวนการยุุติิธรรมคืือผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์มีีสิิทธิิ งานของศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมเป็็นการทำงานแบบบููรณาการร่่วมกัับ
สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของ
ได้้รัับเงิินชดเชย เด็็กผู้้�เสีียหายสามารถเรีียกร้้องค่่าเสีียหายได้้โดยผ่่าน
120
ทางตำรวจหรืือยื่่�นคำร้้องต่่อศาล อนึ่่�ง เป็็นแนวปฏิิบััติิทั่่�วไปของตำรวจ มนุุษย์์ กระทรวงสาธารณสุุขและกระทรวงแรงงาน ทั้้�งนี้้� ศููนย์์ช่่วย
เหลืือทางสัังคมก่่อตั้้�งในปีี พ.ศ. 2556 แม้้ว่่าคุุณภาพของการให้้บริิการ
ในประเทศไทยที่่�จะขอให้้ผู้้�กระทำความผิิดจ่่ายเงิินให้้กัับผู้้�เสีียหายเพื่่�อ
เป็็นการชดเชยต่่อความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งการกระทำดัังกล่่าวอาจนำ และศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์ฯ อาจแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นที่่�ที่่�
ไปสู่่�การถอนฟ้้องในกรณีีอาชญากรรมเล็็กๆ น้้อยๆ แต่่หากอาชญากรรม ศููนย์์ฯ ตั้้�งอยู่่� แต่่โดยทั่่�วไปแล้้ว ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมเป็็นองค์์ประกอบที่่�
สำคััญที่่�สุุดในระบบการคุ้้�มครองเด็็ก
นั้้�นร้้ายแรง กรณีีดัังกล่่าวจะถููกส่่งฟ้้องศาล
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120. รััฐบาลไทย (2554) ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
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ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์ งานหลัักๆ ของทีีมสหวิิชาชีีพรวมถึึง:

ในฐานะผู้้�เสีียหาย เธอสามารถได้้รัับเงิินชดเชยจากหน่่วยงานของรััฐ”
(RA4-TH-02-A) ประเด็็นสำคััญคืือการตระหนัักว่่าเด็็กทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การสััมภาษณ์์เด็็กด้้วยคำถามและภาษาที่่�เป็็นมิิตรต่่อเด็็ก
กัับอาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
• การเตรีียมเด็็ก (เด็็กผู้้�เสีียหายและเด็็กที่่�เป็็นพยาน) เพื่่�อลดความกัังวล เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์คืือผู้้�เสีียหายภายใต้้กฎหมาย ซึ่่�งจะช่่วยให้้เด็็ก
ใจและความเครีียดขณะอยู่่�ในศาล โดยเฉพาะการตอบคำถามเกี่่�ยวกัับ เข้้าถึึงความช่่วยเหลืือและบริิการต่่างๆ ที่่�จััดให้้สำหรัับผู้้�เสีียหายจาก
เหตุุการณ์์การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ อาชญากรรมและสามารถลดความเสี่่�ยงที่่�เด็็กเหล่่านี้้�จะเกี่่�ยวข้้องกัับ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ที่่�พวกเขาประสบ
อาชญากรรมลัักษณะนี้้�อีีกในอนาคต
• การร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องและพัันธมิิตรในการปฏิิบััติิงาน เช่่น
ทีีมสหวิิชาชีีพที่่�ดำเนิินงานกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ภาคเอกชน (บริิษััทอิินเทอร์์เน็็ตและการสื่่�อสาร) เพื่่�อรัับข้้อมููลและ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ต้้องรู้้�วิิธีีการสื่่�อสารและการสร้้าง
หลัักฐาน และส่่งต่่อให้้กัับตำรวจ
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเด็็กผู้้�เสีียหายและผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลพวกเขา เพื่่�อ
• การช่่วยเหลืือเด็็กผู้้�เสีียหาย และผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลพวกเขาในการ ให้้การมีีส่่วนร่่วมของเด็็กในกระบวนการยุุติธิ รรมเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เรีียกร้้องค่่าชดเชย
รวมทั้้�งเพื่่�อประเมิินสถานการณ์์ของเด็็กได้้อย่่างเหมาะสม122
• ให้้บริิการช่่วยเหลืือทางสัังคมแก่่เด็็กผู้้�เสีียหาย และผู้้�ปกครองและผู้้�
ดููแลตามความเหมาะสม
เอาผู้้�เสีียหาย “ออกจาก” [จากสถานการณ์์] น้้อยลง และย้้าย
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์บางท่่านตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
ผู้้�กระทำความผิิดออก [จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว] ให้้มากขึ้้�น
มัักจะกระจุุกตััวอยู่่�ในระดัับจัังหวััด และตั้้�งอยู่่�ในอำเภอเมืืองของจัังหวััด
ในขณะที่่�บางสถานการณ์์ฉุุกเฉิินทำให้้ต้้องช่่วยเหลืือเด็็ก “ให้้
นั้้�นๆ นอกจากนั้้�น เจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมสามารถเข้้ามา
รอดพ้้น” จากสถานการณ์์ความเป็็นอยู่่�ที่่�อัันตราย การนำเด็็กออก
เกี่่�ยวข้้องในกรณีีที่่�เด็็กอยู่่�ในความดููแลของโรงพยาบาลเท่่านั้้�น เนื่่�องจาก
จากครอบครััวและชุุมชนของพวกเขาก็็มีีความเสี่่�ยงเช่่นกััน ความ
ไม่่ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�หรืือไม่่มีีศัักยภาพที่่�จะดำเนิินการด้้านการ
กลััวว่่าจะถููกนำออก[จากครอบครััวหรืือชุุมชน]อาจกระตุ้้�นให้้เด็็ก
ป้้องกััน หรืือการติิดตามดููแลเด็็กและครอบครััว โดยปกติิแล้้วการบริิการ
ไม่่ต้อ้ งการเปิิดเผยการถููกล่่วงละเมิิดและไม่่ร้อ้ งขอความช่่วยเหลืือ
ช่่วยเหลืือของศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมจะสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อเด็็กออกจากโรง
พวกเขาอาจมีีความรู้้�สึึกเชิิงลบต่่อการดููแลในสถานสงเคราะห์์
พยาบาล
หรืือมองว่่าการถููกนำไปอยู่่�ในสถานที่่�ดัังกล่่าวเป็็นการลงโทษ แต่่
จากการสััมภาษณ์์แสดงให้้เห็็นว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมดูู
ถึึงกระนั้้�นก็็ตาม ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินบางสถานการณ์์ยัังคง
เหมืือนจะได้้รัับการอบรมเฉพาะด้้านค่่อนข้้างจำกััด เกี่่�ยวกัับการให้้
จำเป็็นต้้องย้้ายเด็็กออกจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว แต่่หากเป็็นไปได้้
คำปรึึกษา การประเมิินความเสี่่�ยง และการสััมภาษณ์์เด็็กผู้้�เสีียหาย
การย้้ายผู้้�กระทำความผิิดแทนการย้้ายผู้้�เสีียหายจากสถานการณ์์
เจ้้าหน้้าที่่�มีีความตระหนัักรู้้�และมีีศัักยภาพเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิที่่�นอก
ดัังกล่่าวสามารถคุ้้�มครองเด็็กได้้ดีีกว่่า เนื่่�องจากเด็็กยัังคงได้้อยู่่�กัับ
เหนืือจากโรงพยาบาลและการประสานงานกัับหน่่วยงานและการให้้
ระบบการให้้ความช่่วยเหลืือตามธรรมชาติิที่่�พวกเขาคุ้้�นเคย ถ้้า
บริิการภายนอกที่่�จำกััด ยกเว้้นกรณีีหนึ่่�งที่่�ประสบความสำเร็็จ ถึึงแม้้ว่่า
จำเป็็นต้้องย้้ายเด็็กมาที่่�สถานสงเคราะห์์ การดำเนิินงานของ
จะค่่อนข้้างจำกััดก็็ตาม นั่่�นคืือการประสานงานระหว่่างศููนย์์ช่่วยเหลืือ
สถานสงเคราะห์์ต้้องเป็็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากลที่่�เหมาะ
สัังคมและสถานแรกรัับสำหรัับเด็็ก121
สม เช่่น แนวปฏิิบััติิสหประชาชาติิสำหรัับการเลี้้�ยงดููทดแทน
สำหรัับเด็็ก123
ตามกฎหมายของประเทศไทย เด็็กผู้้�เสีียหาย โดยเฉพาะจากคดีีการค้้า
มนุุษย์์สามารถได้้รัับการรัักษาเยีียวยาและบริิการต่่างๆ อย่่างครอบคลุุม
รวมทั้้�งการดููแลด้้านสุุขภาพจิิต อย่่างไรก็็ตาม โดยทั่่�วไปแล้้วการรัักษา
เยีียวยาและบริิการต่่างๆ เหล่่านี้้�ไม่่มีีให้้สำหรัับเด็็กซึ่่�งกระทำหรืือ
เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำอาชญากรรม ดัังเช่่นทนายความท่่านหนึ่่�งได้้
อธิิบายในระหว่่างให้้สััมภาษณ์์ว่่า “ฉัันเคยทำคดีีค้้าประเวณีีเด็็ก ซึ่่�งใน
ตอนนั้้�นเด็็กหญิิงยอมรัับว่่าเธอเต็็มใจที่่�จะค้้าประเวณีี แต่่การปฏิิบััติิต่่อ
เธอเช่่นอาชญากรเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้อง... ในตอนนั้้�น ประเด็็นที่่�เราเสนอต่่อ
ศาลและพัันธมิิตรในการปฏิิบััติิงาน คืือเด็็กหญิิงคนนั้้�นเป็็นผู้้�เสีียหายด้้วย
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121. พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ. 2546 กำหนดให้้จััดตั้้�งสถานสงเคราะห์์เด็็กชั่่�วคราว หรืือที่่�รู้้�จัักกัันในนามสถานแรกรัับ เพื่่�อการดููแลและให้้ที่่�พัักพิิงแก่่เด็็กที่่�จำเป็็นต้้องได้้รัับการช่่วยเหลืือและคุ้้�มครองใน
ช่่วงเวลาจำกััด ทั้้�งนี้้�เพื่่�อการสืืบสวนสอบสวน และการสัังเกตเด็็กและครอบครััวอัันนำไปสู่่�การพััฒนาแนวทางให้้ความช่่วยเหลืือและคุ้้�มครองแก่่เด็็กแต่่ละคนอย่่างเหมาะสม
122. กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน (2562) คู่่�มืือและหลัักปฏิิบััติิ: การคุ้้�มครองและการช่่วยเหลืือเด็็กที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยง และเด็็กผู้้�เสีียหายจากการล่่วงละเมิิด การละเลย การแสวงหาประโยชน์์ และความ
รุุนแรง
123. ข้้อมติิสมััชชาสหประชาชาติิ [ว่่าด้้วยรายงานครั้้�งที่่�สามของคณะกรรมการ (A/64/434)] 64/142 Guidelines for the Alternative Care of Children
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3.3 การได้้รัับความยุุติิธรรมและเข้้าถึึงการเยีียวยา

เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่านัักสัังคมสงเคราะห์์ไม่่จำเป็็นต้้องจบการศึึกษาด้้าน
สัังคมสงเคราะห์์124 และแม้้แต่่การศึึกษาด้้านสัังคมสงเคราะห์์ก็็ไม่่อาจ
“ฉัันเคยทำคดีีเกี่่�ยวกัับการค้้าบริิการเด็็ก
เป็็นข้้อยืืนยัันได้้ว่่าบุุคคลที่่�จบการศึึกษาดัังกล่่าว จะมีีความรู้้�และทัักษะ
ในการให้้คำปรึึกษา รวมทั้้�งการประเมิินความเสี่่�ยงและการสััมภาษณ์์เด็็ก ตอนนั้้�น เด็็กยอมรัับกัับฉัันว่่า เธอเต็็มใจที่่�จะ
ผู้้�เสีียหาย สภาวิิชาชีีพสัังคมสงเคราะห์์พยายามยืืนยัันว่า่ นัักสัังคมสงเคราะห์์ ขายบริิการ อย่่างไรก็็ตาม เธอไม่่ควรถููกมองว่่า
มีีความรู้้�และทัักษะเพีียงพอที่่�จะทำงานกัับผู้้�ต้้องการความช่่วยเหลืือ
เป็็นอาชญากร เราเสนอต่่อศาลและหน่่วยงาน
- รวมทั้้�งเด็็กผู้้�เสีียหาย – โดยกำหนดให้้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพนัักสัังคมสงเคราะห์์ ภาคีีไปว่่าเด็็กเป็็นผู้้�เสีียหาย ในฐานะผู้้�เสีียหาย
ต้้องขึ้้�นทะเบีียนและมีีใบอนุุญาตจากสภาวิิชาชีีพสัังคมสงเคราะห์์ ที่่�ต้้อง
ผ่่านการสอบและการฝึึกงานครบตามระยะเวลาที่่�กำหนดไว้้125 ถึึงกระนั้้�น เธอสามารถเข้้าถึึงเงิินเยีียวยาจากภาครััฐ”
ก็็มิิได้้มีีการกำหนดว่่าผู้้�ปฏิิบััติิงานตำแหน่่งนัักสัังคมสงเคราะห์์ในหน่่วย
งานรััฐต้้องมีีใบอนุุญาตดัังกล่่าว รองอััยการ (RA4-TH-05-A) ของ
สำนัักงานอััยการสููงสุุดกล่่าวว่่ากรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพจััดอบรม
พิิเศษสำหรัับนัักสัังคมสงเคราะห์์ (และอััยการ) เกี่่ย� วกัับการพููดคุยกั
ุ บั เด็็ก
ในการดำเนิินงานสำรวจกัับเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
ผู้้�เสีียหาย นอกจากนี้้� สำนัักงานอััยการยัังได้้สื่อ่� สารกัับนัักสัังคมสงเคราะห์์
สัังคมสงเคราะห์์ ผู้้�เข้้าร่่วมการสำรวจถููกขอให้้ประเมิินการเข้้าถึึงและ
เป็็นประจำเกี่่�ยวกัับวิิธีีการดููแลรัักษาบาดแผลทางจิิตใจ และการเชิิญ
คุุณภาพของบริิการสำหรัับเด็็กที่่�เป็็นผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหา
นัักจิิตวิิทยาที่่�เหมาะสมสำหรัับการช่่วยเหลืือเด็็กผู้้�เสีียหายด้้วย
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในด้้าน
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็กระบุุไว้้ว่่า คณะกรรมการคุ้้�มครองเด็็กควร
การแพทย์์ ด้้านจิิตใจ ด้้านกฎหมาย และด้้านการคืืนสู่่�สัังคม ผลจากการ
ดำเนิินงานในระดัับชาติิและระดัับจัังหวััด เพื่่�อดำเนิินกิิจกรรมและหน้้าที่่� ประเมิินคืือมากกว่่า 2 ใน 3 ของผู้้�ร่่วมการสำรวจมีีมุุมมองเกี่่�ยวกัับการ
เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองเด็็ก126 อย่่างไรก็็ดีี หนึ่่�งในผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ซึ่่�งเข้้าร่่วม เข้้าถึึงบริิการ โดยให้้คะแนนในระดัับปานกลางถึึงระดัับควรปรัับปรุุง
การประชุุมคณะกรรมการคุ้้�มครองเด็็กของจัังหวััดเชีียงใหม่่กล่่าวว่่า
ยกเว้้นการเข้้าถึึงบริิการด้้านการแพทย์์ที่่�ร้้อยละ 52 ให้้คะแนนในระดัับดีี
“พวกเขาไม่่มีีแผนงานเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�ต้้องการแก้้ไขและเราควรทำ
ถึึงระดัับดีีมาก ทั้้�งนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าให้้เหตุุผลของมุุมมองในการเข้้า
อะไร... พวกเขาจััดประชุุมขึ้้�นเพราะว่่ากฎหมายกำหนดไว้้ว่่าพวกเขาต้้อง ถึึงบริิการที่่�อยู่่�ในระดัับควรปรัับปรุุง เนื่่อ� งจากความจริิงที่่�บริิการส่่วนใหญ่่
ประชุุมตามหน้้าที่่�... แต่่ถ้้าคุุณถามเกี่่�ยวกัับผลงาน ไม่่มีีอะไรเลย”
จะอยู่่�ในเขตเมืือง (64%) และไม่่มีีการให้้บริิการเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น (84%)
(RA4-TH-01-A) เนื่่�องจากธรรมชาติิของอาชญากรรมการแสวงหา
สำหรัับการประเมิินด้้านคุุณภาพของบริิการเหล่่านี้้� ส่่วนใหญ่่มีีมุุมมองว่่า
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นสิ่่�ง คุุณภาพอยู่่�ในระดัับปานกลางถึึงระดัับควรปรัับปรุุงยกเว้้นคุุณภาพของ
ใหม่่ เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา และมีีความซัับซ้้อน ดัังนั้้�นจึึงเป็็นสิ่่�ง
การให้้บริิการด้้านการแพทย์์ ซึ่่ง� ประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของเจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นหน้้า
จำเป็็นที่่�คณะกรรมการคุ้้�มครองเด็็กควรได้้รัับการอบรมและรัับทราบ
ที่่�เข้้าร่่วมการสำรวจให้้คะแนนอยู่่�ในระดัับดีีมาก
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประเด็็นนี้้�เป็็นประจำและอย่่างเหมาะสม
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ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากผู้้�เสีียหายขาดความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการบริิการที่่�มีีอยู่่�
จึึงเป็็นการยากที่่�จะเข้้าถึึงบริิการที่่�จััดไว้้ให้้ ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ให้้ข้้อสัังเกตว่่า “บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�เสีีย
หายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์...ไม่่สามารถเข้้าถึึงหรืือไม่่รู้้�ว่่ามีีบริิการให้้ความช่่วย
เหลืือสำหรัับพวกเขาอยู่่�” (RA3-TH-49-A) และหนึ่่�งในทนายความที่่�ให้้
สััมภาษณ์์กล่่าวว่่า ประเทศไทยมีีนัักจิิตวิิทยาน้้อยมาก และใช้้เวลานาน
กว่่าจะได้้รัับการนััดหมายให้้เข้้าพบ

124. สำนัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (2554) คุุณสมบััติิเฉพาะตำแหน่่ง: นัักสัังคมสงเคราะห์์ ระดัับปฎิิบััติิการ นัักสัังคมสงเคราะห์์ระดัับปฏิิบััติิการคืือบุุคคลที่่� “ได้้รัับปริิญญาตรีีหรืือคุุณวุุฒิิอย่่างอื่่�นที่่�
เทีียบได้้ในระดัับเดีียวกััน ในสาขาวิิชาใดวิิชาหนึ่่�งทางจิิตวิิทยา สาขาวิิชาสัังคมสงเคราะห์์ศาสตร์์ สาขาวิิชาสัังคมศาสตร์์และพฤติิกรรมศาสตร์์ หรืือสาขาวิิชารััฐศาสตร์์ หรืือสาขาวิิชาใดวิิชาหนึ่่�งหรืือหลายสาขาวิิชา
ดัังกล่่าว ในทางที่่�ส่่วนราชการเจ้้าสัังกััดเห็็นว่่าเหมาะสมกัับหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และลัักษณะงานที่่�ปฏิิบััติิ”
125. สภาวิิชาชีีพสัังคมสงเคราะห์์ (2563) Social Work Licensing Process
126. รััฐบาลไทย (2546) พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ.2546, มาตรา 7-16
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3.4 การประสานงานและความร่่วมมืือ
3.4.1 นโยบายและหน่่วยงานภาครััฐ
• กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์สำหรัับเด็็กและเยาวชน
การริิเริ่่�มและการพััฒนาที่่�ดีี
– การอบรมและการสร้้างวิิทยากร ได้้มีีการจััดอบรมเกี่่�ยวกัับการค้้า
ในระดัับนโยบายและหน่่วยงานภาครััฐ มีีการพััฒนาและการริิเริ่่�มที่่�ดีีใน
มนุุษย์์และการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
การแก้้ไขการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ให้้แก่่เด็็กในพื้้�นที่่�ชนบท ทั้้�งนี้้� ผู้้�แทนจาก
เด็็กทางออนไลน์์ในประเทศไทย
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์กล่่าวว่่า “เด็็ก
• ผู้้�แทนหน่่วยงานภาครััฐมีีความตระหนัักรู้้�มากขึ้้�น ผู้้�แทนหน่่วยงาน
ที่่�เข้้าร่่วมการอบรมจะได้้รัับหนัังสืือขนาดพกพา (booklet)... เราได้้
ภาครััฐจาก 10 หน่่วยงานที่่�ให้้สััมภาษณ์์ แสดงความเห็็นโดยไม่่เปิิด
จััดอบรมให้้แก่่ผู้้�นำท้้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับวิิธีีปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กที่่�อยู่่�ภาย
เผยชื่่�อว่่า การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ใต้้อำนาจหน้้าที่่�ของตนจากการค้้ามนุุษย์์ด้้วย” (RA1-TH-06-A)
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นปััญหาที่่�เติิบโตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในประเทศไทย
นอกจากนี้้� มีีการอบรมการเป็็นวิิทยากรให้้แก่่สมาชิิกสภาเด็็กและ
และนั่่�นหมายถึึง – แม้้ว่่าจะมีีความก้้าวหน้้า– แต่่การแก้้ไขปััญหาใน
เยาวชนแห่่งประเทศไทย เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พวกเขาสามารถให้้การ
ระดัับชาติิยัังตามไม่่ทัันกัับปััญหาที่่�เติิบโตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�
อบรมเด็็กคนอื่่�นๆ ในระดัับท้้องถิ่่�นต่่อไป แม้้ว่่าการอบรมต่่างๆ นี้้�
ส่่วนใหญ่่กล่่าวว่่าการดำเนิินงานเพื่่�อให้้ทัันกัับปััญหาดัังกล่่าวจำเป็็น
เป็็นแนวการดำเนิินงานที่่�ดีี แต่่ Disrupting Harm ไม่่ได้้รัับเอกสาร
ต้้องอาศััยความสนใจจากผู้้�กำหนดนโยบาย และต้้องจััดสรรงบประมาณ
การอบรมต่่างๆ ที่่�กล่่าวถึึงแม้้ว่่าจะได้้ร้้องขอแล้้วก็็ตาม ดัังนั้้�น จึึงไม่่
จำนวนมาก แม้้ว่่ามีีความตระหนัักรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่จากการสััมภาษณ์์พบ
สามารถยืืนยัันหรืือประเมิินเนื้้�อหาของเอกสารที่่�ใช้้สำหรัับการ
ว่่าผู้้�แทนหน่่วยงานภาครััฐยัังไม่่ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความเข้้าใจเชิิงลึึก
อบรมได้้
เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
– ‘18 กล่่าวว่่าไม่่’ (18 Says No) ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์จากกองต่่อต้้าน
เด็็กทางออนไลน์์ และบางครั้้�งยัังมีีความสัับสนกัับปััญหาในประเด็็น
การค้้ามนุุษย์์ได้้แนะนำโครงการ ชื่่�อว่่า ‘18 กล่่าวว่่าไม่่’ โดยได้้เปิิด
อื่่น� ๆ รวมถึึงปััญหาการติิดเกมออนไลน์์และการพนัันออนไลน์์ ยกตััวอย่่าง
ตััวโครงการเมื่่�อปีี พ.ศ. 2562 เพื่่�อให้้การศึึกษาแก่่เด็็กและเยาวชน
ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านหนึ่่�งกล่่าวถึึงความร่่วมมืือกัับสถาบัันสุุขภาพจิิตฯ
เกี่่�ยวกัับสื่่�อออนไลน์์ “จากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมของโครงการ ผู้้�เข้้า
ในการป้้องกัันมิิให้้เด็็กติิดเกมออนไลน์์ ดัังที่่�ผู้้�แทนไทยฮอตไลน์์ได้้ให้้
ร่่วมจะรู้้�ว่่าผู้้�กระทำความผิิดสร้้างบััญชีีเฟซบุ๊๊�กปลอมขึ้้�นมาและใช้้
ข้้อสัังเกตว่่า “แม้้ว่่าฉัันจะเห็็นว่่ามีีความก้้าวหน้้าเกิิดขึ้้�นอย่่างช้้าๆ แต่่
เฟซบุ๊๊�กปลอมนั้้�นข่่มขู่่�เด็็กได้้อย่่างไร ดัังนั้้�น ผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมจะมีี
ยัังมีีหลายอย่่างที่่�ประเทศไทยควรปรัับปรุุง” (RA2-TH-01-A)
ความตระหนัักรู้้�มากขึ้้�นเวลาที่่�พวกเขาคุุยกัับคนอื่่�นๆ ทางสื่่�อสัังคม
• แม้้ว่า่ การสืืบสวนสอบสวนกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ออนไลน์์” ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์กล่่าว ทั้้�งนี้้� โครงการนี้้�ดำเนิินงานใน
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์มีีการประสานงานระหว่่าง
โรงเรีียนของผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
หน่่วยงานต่่างๆ จำกััด แต่่ประเทศไทยก็็อยู่่�ในระหว่่างการดำเนิินงาน
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ (RA1-TH-05-A)
จััดตั้้�งหน่่วยงานเฉพาะภายในสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิเพื่่�อสืืบสวน
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สอบสวนอาชญากรรมต่่อเด็็ก (RA8-TH-06)
• การผนวกประเด็็นเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เข้้าไว้้ในหลัักสููตรของ
• ความตั้้�งใจและความพยายามของพัันธมิิตรปฏิิบััติิงานที่่�จะปรัับปรุุง
โรงเรีียน ผู้้�เกี่่�ยวข้้องจากกระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงการพััฒนา
กรอบกฎหมายเพื่่�อแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และกระทรวงสาธารณสุุข กำลัังร่่วม
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ให้้ดีีขึ้้�น ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์
กัันพิิจารณาพััฒนาหลัักสููตรที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้การศึึกษาแก่่เด็็กและ
จากสำนัักงานอััยการสููงสุุดกล่่าวว่่า ขณะนี้้�มีีการร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
เยาวชนเกี่่�ยวกัับวิิธีีปกป้้องคุ้้�มครองตนเองจากอาชญากรรมไซเบอร์์
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
โดยคาดว่่าจะเผยแพร่่ให้้แก่่โรงเรีียนระดัับประถมและระดัับมััธยมทั่่�ว
ออนไลน์์ ซึ่่�งจะสนัับสนุุนให้้พัันธมิิตรปฏิิบััติิงานสามารถดำเนิินงาน
ประเทศในปีี พ.ศ. 2564 ซึ่่�งหลัักสููตรดัังกล่่าวจะให้้คำแนะนำแก่่เด็็ก
กรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
และครููเกี่่�ยวกัับการจััดการกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ทางออนไลน์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ (RA1-TH-09)
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127. ณ เดืือนสิิงหาคม 2564, ไม่่มีีข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแผนในการจััดตั้้�งหน่่วยงานพิิเศษนี้้�
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3.4 การประสานงานและความร่่วมมืือ

ความท้้าทาย
• การขาดกฎหมายเฉพาะเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ดัังที่่�ได้้กล่่าวในราย
ละเอีียดข้้างต้้น ปััจจุุบัันนี้้�ยัังไม่่มีีกฎหมายไทยเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
เป็็นการเฉพาะ ส่่งผลให้้หน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายและพัันธมิิตร
ปฏิิบััติิงานจำเป็็นต้้องพึ่่�งกฎหมายฉบัับอื่่�นๆ ในการดำเนิินคดีีผู้้�กระทำ
ความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ เช่่น พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ.
2546 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำ
ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2560 และพระราชบััญญััติิป้้องกััน
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ ทั้้�งนี้้�ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านหนึ่่�งให้้ความเห็็น
ว่่าการไม่่มีีกฎหมายเฉพาะเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นอุุปสรรคสำหรัับการ
ดำเนิินคดีี (RA1-TH-04-A) ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านอื่่�นๆ ในประเทศไทย
แนะนำว่่าจะเป็็นการดีีกว่่า หากผู้้�เกี่่ย� วข้้องในกระบวนการ ยุุติิธรรมมีี
กฎหมายที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์สำหรัับอ้้างอิิงและนำมาใช้้
• นโยบายในการแก้้ปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์มีีจำกััด จากการสััมภาษณ์์ผู้้�
แทนจากกรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคม และกรมกิิจการเด็็กและเยาวชนพบว่่า ผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องไม่่สามารถนำเสนอนโยบายเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ได้้อย่่างชััดเจน
และอย่่างมั่่�นใจ รวมทั้้�งไม่่สามารถยืืนยัันได้้ว่่าผู้้�เสีียหายในกรณีีการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์หรืือผู้้�กระทำความผิิดจะได้้รับั การปฏิิบัติั ดัิ งั เช่่นผู้้�เสีียหายและ
ผู้้�กระทำความผิิดในลัักษณะเดีียวกัันกัับกรณีีอื่่�นๆ
• กรอบแนวคิิดแรกเริ่่�มที่่�มีีอยู่่� สามารถใช้้เป็็นแนวทางพััฒนานโยบาย
เพื่่�อยุุติิการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ เช่่น ยุุทธศาสตร์์ส่่งเสริิมและปกป้้องคุ้้�มครอง
เด็็กและเยาวชนในการใช้้สื่่�อออนไลน์์ (พ.ศ. 2560-2564) แต่่
ยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าวกำลัังจะสิ้้�นสุุดลง หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบหลััก
รวมถึึงคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิมการปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน
ในการใช้้สื่่�อออนไลน์์ คณะกรรมการส่่งเสริิมการพััฒนาเด็็กและ
เยาวชนแห่่งชาติิ และศููนย์์ประสานงานขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมและ
ปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนในการใช้้สื่อ่� ออนไลน์์ (COPAT - โคแพท)
ซึ่่�งดำเนิินงานภายใต้้กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน จำเป็็นต้้องจััดทำ
ยุุทธศาสตร์์และแผนงานใหม่่สำหรัับคุ้้�มครองเด็็กจากภััยออนไลน์์
• ขาดหน่่วยงานหลัักที่่�ดำเนิินงานแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์โดยเฉพาะ
จากการสััมภาษณ์์ผู้้�แทนหน่่วยงานภาครััฐและผู้้�เกี่่ย� วข้้องในกระบวนการ
ยุุติิธรรมพบว่่า มีีความติิดขััดหรืือยากลำบากของการประสานงาน
ระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีีอำนาจและหน่่วยงานทั่่�วๆ ไป ในการแก้้ไขปััญหา
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
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ออนไลน์์ มีีการดำเนิินงานที่่�ซ้้ำซ้้อน และเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่ายโดยไม่่จำเป็็น
ถ้้าผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องมีีการประสานงานกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า
นี้้� ก็็จะสามารถดำเนิินงานได้้มากขึ้้�นด้้วยงบประมาณที่่�น้้อยลง
หน่่วยงานหนึ่่�งที่่�สามารถทำหน้้าที่่�องค์์กรประสานงานเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์คืือ ศููนย์์ประสานงานขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมและปกป้้องคุ้้�มครอง
เด็็กและเยาวชนในการใช้้สื่่�อออนไลน์์ ศููนย์์ประสานงานฯ ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�น
เมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้้การกำกัับดููแลของอธิิบดีีกรม
กิิจการเด็็กและเยาวชน วััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�งศููนย์์ประสานงานฯ
ดัังกล่่าวคืือ เป็็นหน่่วยประสานงานสำหรัับหน่่วยงานและเครืือข่่ายต่่างๆ
ที่่�ทำงานในประเด็็นการคุ้้�มครองเด็็กเพื่่�อส่่งเสริิมการคุ้้�มครองเด็็กและ
เยาวชนในการใช้้สื่่�อออนไลน์์
• ปริิมาณงานที่่�รัับผิิดชอบมาก ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์เกืือบทั้้�งหมดระบุุว่่างาน
ที่่�พวกเขารัับผิิดชอบมีีปริิมาณมาก ดัังนั้้�นจึึงไม่่สามารถหาเวลาเพื่่�อ
ทำงานเฉพาะประเด็็นการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ได้้ กรมกิิจการเด็็กและเยาวชนต้้อง
ดููแลเด็็กที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์เปราะบางทั่่�วประเทศไทย นั่่�นหมายความ
ว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถอุุทิิศเวลาในการตอบสนองต่่อความจำเป็็นของ
เด็็กแต่่ละคนได้้อย่่างทั่่�วถึึง “ฉัันคิิดว่่าอุุปสรรคคืือปริิมาณงานที่่�รัับผิิด
ชอบ ที่่�แม้้แต่่ตััวฉัันเองก็็แทบจะไม่่มีีเวลานอน” (RA4-TH-04-A)
• ความกดดัันทางสัังคมให้้การดำเนิินคดีีเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว แม้้ว่่า
ความกดดัันของสัังคมต่่อการดำเนิินงานเพื่่�อคลี่่�คลายคดีีอาจเป็็นสิ่่�งที่่�
เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�เสีียหาย แต่่ในขณะเดีียวกัันก็อ็ าจทำให้้การจััดลำดัับ
ความสำคััญในการดำเนิินงานด้้านคดีีเน้้นไปยัังคดีีที่่�เป็็นที่่�สนใจของ
สัังคม มากกว่่าคดีีที่่�มีีความจำเป็็นต้้องดำเนิินงานโดยเร็็วที่่�สุุด
ดัังเช่่นผู้้�แทนของโครงการฮัักได้้ให้้ข้้อสัังเกตว่่า “เราเองก็็ได้้รัับความ
กดดัันจากสัังคมผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ฉัันสามารถพููดแทนตำรวจได้้
เลยว่่าพวกเขามีีจำนวนคดีีมากที่่�ต้้องดำเนิินการและได้้รัับความกดดััน
จากสื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะเวลาที่่�มีีการโพสเรื่่�อง
ราวของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น และผู้้�คนบนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ตั้้�งแฮชแท็็ก
(hashtag) และตำหนิิพวกเขา หลายต่่อหลายครั้้�งที่่�พวกเราตกอยู่่�ใน
สถานการณ์์ที่ก่� ดดัันดัังกล่่าว […] ยกตััวอย่่าง ถ้้าคุุณเห็็นข่่าวบนทวิิตเตอร์์
ที่่�มีีแฮชแท็็ก #หลานของฉััน และมีีผู้้�ชายซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่ามีีความ
ตั้้�งใจล่่วงละเมิิดหลานของตััวเอง และสื่่�อสัังคมออนไลน์์ก็็ใส่่แฮชแท็็กนี้้�
เพื่่�อพยายามปกป้้องหลาน ในขณะเดีียวกััน พวกเราทำคดีีอยู่่� 5 คดีี
ซึ่่�งเด็็ก 6 หรืือ 7 คนถููกแสวงหาประโยชน์์ แต่่ว่่าผู้้�คนบนสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ไม่่ได้้รัับรู้้�ว่่าพวกเรากำลัังทำคดีีดัังกล่่าวอยู่่� จึึงกดดััน
(เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย) ให้้เร่่งให้้ความสำคััญกัับกรณีีที่่�หลาน
ถููกล่่วงละเมิิด ท้้ายสุุด ปรากฏว่่ากรณีีหลานถููกล่่วงละเมิิดเป็็นเรื่่�อง
ราวที่่�กุุขึ้้�นมา ซึ่่�งการที่่�จะกลัับไปทำงานช่่วยเหลืือเด็็กที่่�ตกเป็็นผู้้�เสีีย
หายจริิงๆ ในกรณีีอื่่�นๆ นั้้�นก็็เป็็นอัันว่่าสายเกิินไป ซึ่่�งสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�
ทำให้้พวกเรารู้้�สึึกหมดกำลัังใจมาก” (RA4-TH-04-A)
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• งบประมาณ จากการสำรวจกัับเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านสัังคมสงเคราะห์์พบว่่า งบประมาณที่่�จำกััดของรััฐเป็็นปััญหาใหญ่่
ที่่�สุุดในการจััดบริิการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านต่่างๆ แก่่เด็็กผู้้�เสีียหาย
จากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ งบประมาณที่่�มีีอยู่่�ได้้ถููกจััดสรรให้้แก่่ประเด็็น
อื่่�นๆ เช่่น ต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ หรืือการข่่มเหงรัังแกทางไซเบอร์์
(cyberbullying) ซึ่่�งไม่่ได้้ระบุุให้้รวมถึึงการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� เงิินทุุนสนัับสนุุน
การดำเนิินงานเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์อย่่างครอบคลุุม
และในระยะยาวเป็็นสิ่่�งที่่�จำเป็็นอย่่างเร่่งด่่วน ทั้้�งนี้้�ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์จาก
สถาบัันสุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�นสนัับสนุุนข้้อมููลจากการสำรวจนี้้�
“เท่่าที่่�ฉัันรู้้� ไม่่มีีการจััดสรรงบประมาณในการดำเนิินงานกัับครอบครััว
ของเด็็กผู้้�เสีียหาย ถ้้าคุุณถามฉัันว่่างบประมาณที่่�กระทรวงสาธารณสุุข
จััดสรรให้้นั้้�นเพีียงพอหรืือไม่่ คำตอบคืือเพีียงพอสำหรัับค่่าใช้้จ่่าย
ทางการแพทย์์... ควรมีีการจััดสรรงบประมาณเพิ่่�มสำหรัับการดำเนิิน
งานเชิิงรุุก เช่่น การเยี่่�ยมบ้้านและโรงเรีียนเพื่่�อติิดตามดููว่่าเด็็ก
[ผู้้�เสีียหาย] สามารถปรัับตััวเข้้ากัับครอบครััวและโรงเรีียนได้้หรืือไม่่”
(RA1-TH-09-A) นอกจากนี้้� ผู้้�ให้้สัมภ
ั าษณ์์บางท่่านได้้กล่่าวถึึงเสถีียรภาพ
ของการจััดสรรงบประมาณ ทั้้�งนี้้� บางหน่่วยงานได้้รัับการจััดสรรงบ
ประมาณแบบรายปีี ส่่งผลให้้หน่่วยงานเหล่่านั้้�นต้้องมองหาแหล่่งเงิิน
ทุุนหรืือความช่่วยเหลืือด้้านเงิินทุุนอื่่�นๆ เอง การขาดเสถีียรภาพทาง
การเงิินส่่งผลให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการดำเนิินงานของหน่่วยงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

3.4.2 ภาคประชาสัังคม
องค์์กรภาคประชาสัังคมมีีบทบาทหลัักในการแก้้ไขปััญหาการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ โดย
ดำเนิินงานส่่งเสริิมและผนวกเข้้ากัับโครงสร้้างของรััฐในหลายตำบลทั่่�ว
ประเทศ ทั้้�งนี้้�การเข้้าร่่วมขององค์์กรภาคประชาสัังคมในประเทศไทย
แตกต่่างกัันในแต่่ละพื้้�นที่่� ทนายความและนัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�ทำงาน
กัับองค์์กรภาคประชาสัังคมทางเหนืือให้้สััมภาษณ์์ว่่า พวกเขาร่่วมมืือกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจและอััยการเพื่่�อช่่วยเหลืือให้้เด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููก
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
เข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรมอย่่างเหมาะสม

องค์์กรภาคประชาสัังคมในระดัับท้้องถิ่่�นและสากล และหน่่วยงานของ
องค์์การสหประชาชาติิดำเนิินงานเพื่่�อแก้้ไขปััญหากรณีีการละเมิิดเด็็ก
(รวมทั้้�งการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์) ในประเทศไทย ซึ่่�งรวมถึึงมููลนิิธิิเอ-ทเวนตี้้�วััน, ยููนิิเซฟ
ประเทศไทย, ไทยฮอตไลน์์, สายเด็็ก ประเทศไทย, โครงการฮััก, มููลนิิธิิ
เพื่่�อยุุติิการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก , ศููนย์์ต่่อต้้านการค้้า
มนุุษย์์และเด็็กถููกล่่วงละเมิิด (เอทีีซีีซีี พััทยา) , มููลนิิธิิเออเบิิร์์น ไลท์์
ประเทศไทย, องค์์กรลิิฟ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล, ศููนย์์เพื่่�อน้้องหญิิง, มููลนิิธิิ
พิิทัักษ์์สตรีี, มููลนิิธิิศููนย์์พิิทัักษ์์สิิทธิิเด็็ก, มููลนิิธิิเพื่่�อความเข้้าใจเด็็ก,
องค์์การโอเปอร์์เรชั่่�น อัันเดอร์์กราวด์์ เรลโรด (O.U.R.) เป็็นต้้น
ความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรภาคประชาสัังคมและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ
นำไปสู่่�การระบุุกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์หลายกรณีีซึ่่�งหลุุดจากการสืืบสวนของ
ตำรวจ เมื่่�อขอให้้ประเมิินความร่่วมมืือเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ระหว่่างองค์์กรพััฒนาเอกชนด้้วยกััน ส่่วนใหญ่่ประเมิินว่่ามีีความร่่วมมืือ
ในระดัับปานกลาง (34%) หรืือในระดัับดีี (30%) และ ร้้อยละ 18
ประเมิินว่่าความร่่วมมืืออยู่่�ในระดัับควรปรัับปรุุง ร้้อยละ 16 ประเมิินว่่า
อยู่่�ในระดัับดีีมาก และร้้อยละ 2 ประเมิินว่่าไม่่มีีความร่่วมมืือระหว่่าง
องค์์กรเอกชนด้้วยกััน (ดููรููปภาพ 32) ทั้้�งนี้้� คำตอบที่่�ประเมิินว่่าอยู่่�ใน
ระดัับ ‘ควรปรัับปรุุง’ นั้้�น เป็็นคำตอบจากเจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรเอกชนทั้้�งหมด

รููปภาพ 32: มุุมมองของเจ้้าหน้้าที่่ส่� ว่ นหน้้าที่่ใ� ห้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้าน สัังคมสงเคราะห์์ต่่อความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรเอกชน
ด้้วยกัันในประเด็็นการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
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3.4 การประสานงานและความร่่วมมืือ

ความช่่วยเหลืือในระหว่่างกระบวนการทางกฎหมาย
ภาคประชาสัังคมในประเทศไทยมีีบทบาทสำคััญในการแก้้ปััญหาการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
เด็็กผู้้�เสีียหายในประเทศไทยทั้้�ง 6 คนที่่�ให้้สััมภาษณ์์กัับ Disrupting
Harm กล่่าวว่่า พวกเขาได้้รับั คำแนะนำและการสนัับสนุุนจากเจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�
เชี่่ย� วชาญเหล่่านี้้� ซึ่่ง� ช่่วยให้้พวกเขาผ่่านขั้้�นตอนการพิิจารณาคดีีไปได้้
ในขณะที่่�เขีียนรายงานฉบัับนี้้� กฎหมายไทยไม่่ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
กฎหมายโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย รวมทั้้�งความช่่วยเหลืือด้้านผู้้�แทนทาง
กฎหมายแก่่ผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ดัังนั้้�นนักั สัังคมสงเคราะห์์และ
ทนายความในภาคประชาสัังคมจึึงมีีบทบาทเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�เสีียหาย
โดยเฉพาะ อย่่างไรก็็ตาม ในขณะที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางกฎหมายสามารถ
ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ รวมทั้้�งผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแล
ของผู้้�เสีียหาย โดยการแจ้้งให้้พวกเขาทราบเกี่่�ยวกัับกระบวนการทาง
กฎหมาย การถามคำถามพวกเขาโดยใช้้ภาษาง่่ายๆ และการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางกฎหมาย แต่่ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางกฎหมายอาจไม่่มีีทัักษะใน
การจััดการกัับความเครีียด ความกัังวล ความทุุกข์์ใจ และความ
บอบช้้ำทางจิิตใจ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเด็็กตั้้�งแต่่เวลาที่่�พวกเขาถููกล่่วงละเมิิด
และนี่่�คืือเหตุุผลที่่�เด็็กและผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กที่่�ให้้สััมภาษณ์์
3.4.3 ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต และแพลตฟอร์์ม
ความร่่วมมืือกัับผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และ
แพลตฟอร์์ม เป็็นสิ่่�งจำเป็็นสำหรัับการสืืบสวนสอบสวนอาชญากรรมและ
ป้้องกัันการเผยแพร่่สื่อ่� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ทั้้�งนี้้� ข้้อกำหนดทาง
กฎหมายและขั้้�นตอนแนวปฏิิบััติิอาจแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�ให้้บริิการ
เป็็นไทยหรืือสากล
ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศ
การรวบรวมหลัักฐาน: เมื่่อ� เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บังั คัับใช้้กฎหมายต้้องการหลัักฐาน
จากผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศ เช่่น ค้้นหาและระบุุตัวั บุุคคลที่่�ใช้้
ที่่�อยู่่�ไอพีีหรืือเบอร์์โทรศััพท์์ ณ เวลาที่่�การกระทำความผิิดเกิิดขึ้้น� พวกเขา
จะแสดงหมายศาลต่่อผู้้�ให้้บริิการเพื่่อ� ร้้องขอข้้อมููลดัังกล่่าว ซึ่่ง� พวกเขา
สามารถใช้้ข้อ้ มููลการเป็็นสมาชิิกเพื่่อ� ระบุุตำแหน่่งและจัับกุุมผู้้�ต้อ้ งสงสััย
รวมทั้้�งใช้้เป็็นหลักั ฐานในชั้้�นศาลด้้วย128
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หลายคนรู้้�สึึกว่่าพวกเขาได้้รัับความช่่วยเหลืือจากนัักสัังคมสงเคราะห์์
มากที่่�สุดุ ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กท่่านหนึ่่�งกล่่าวว่่า “มููลนิิธิเิ อ-ทเวนตี้้วั� นั
ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่พวกเรามากที่่�สุุด ถ้้าพวกเขาไม่่ได้้เข้้ามาหาพวก
เราตั้้ง� แต่่แรก พวกเราก็็คงไม่่ได้้อยู่่� ณ จุุดนี้้�ในเวลานี้้� พวกเราคงกล้้ำกลืืน
สิ่่�งต่่างๆ ไว้้กัับตััวเอง ทุุกข์์ทรมาน และไม่่ได้้รัับอะไรเลย ฉัันคิิดว่่า
พวกเราโชคดีีที่่�มููลนิิธิิฯ เสนอความช่่วยเหลืือให้้พวกเขากระตุ้้�นพวก
เราและช่่วยประสานงานต่่างๆ ให้้ หากมีีสิ่่�งใดที่่�ฉัันไม่่เข้้าใจ ฉัันจะ
ถามนัักสัังคมสงเคราะห์์” (RA4-TH-03-A, B, Caregiver)
เด็็กผู้้�เสีียหาย 2 คนก็็มีีประสบการณ์์ในลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน“คนที่่�
ยอดเยี่่�ยมที่่�สุุดน่่าจะเป็็นนัักสัังคมสงเคราะห์์จากมููลนิิธิิเอ-ทเวนตี้้�วััน
เพราะเธอดููแลฉัันในทุุกๆ ด้้าน เวลาที่่�ฉัันรู้้�สึึกแย่่ เวลาที่่�ฉัันมีีปััญหา
ด้้านการเรีียน และเวลาที่่�ฉัันถููกเพื่่�อนแกล้้ง เธอจะอยู่่�ที่่�นั่่�นตลอดเพื่่�อ
ช่่วยเหลืือฉััน” (RA4-TH-04-A-child)
“ฉัันคิิดว่่าผู้้�ที่่�คอยช่่วยเหลืือฉัันมากที่่�สุุดคืือนัักสัังคมสงเคราะห์์จาก
มููลนิิธิิเพื่่�อยุุติิการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก [ซึ่่�งเป็็นองค์์กร
พััฒนาเอกชน] เธอปลอบโยนฉัันเมื่่อ� ฉัันรู้้�สึกึ เครีียดและกัังวล เธอบอก
ฉััน ว่่าพวกเขาจะถามคำถามฉัันในลัักษณะไหน มัันทำให้้ฉัันรู้้�สึึกผ่่อน
คลาย เจ้้าหน้้าที่่�ด้า้ นกฎหมายไม่่ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือฉัันในลัักษณะนี้้�
พวกเขาเพีียงบอกฉัันเกี่่�ยวกัับกระบวนการที่่�จะเกิิดขึ้้�น และปล่่อยให้้
ฉัันเผชิิญกัับมัันเอง” (RA4-TH-05-A-child)
มาตราที่่� 18 และ 19 ของพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์กำหนดให้้ “พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�” มีีอำนาจโดยได้้
รัับคำสั่่�งอนุุญาตจากศาล เมื่่�อมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อได้้ว่่าบุุคคลใดกระทำหรืือ
กำลัังจะกระทำการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดอัันเป็็นความผิิดตามพระราชบััญญััติิ
นี้้� สั่่ง� ให้้ผู้้�ให้้บริิการ129 ส่่งมอบข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับผู้้�ใช้้บริิการ130 ผู้้�ให้้บริิการ
ในประเทศไทยต้้องเก็็บข้้อมููลจราจรทางคอมพิิวเตอร์์ไว้้ไม่่น้้อยกว่่า 90
วััน (หรืือในบางกรณีีอาจนานกว่่านี้้� แต่่ไม่่เกิินหนึ่่�งปีี) นัับแต่่วัันที่่�ข้้อมููล
นั้้�นเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ให้้บริิการใดไม่่ปฏิิบััติิตาม ต้้องระวาง
โทษปรัับ (ไม่่เกิิน 500,000 บาท (15,000 ดอลล่่าร์์สหรััฐ))131 พระราชบััญญััติิ
ว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่ย� วกัับคอมพิิวเตอร์์ ให้้ความหมายคำว่่า
“พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�” ไว้้อย่่างกว้้างๆ ว่่าหมายถึึง “ผู้้�ซึ่่ง� รััฐมนตรีีแต่่งตั้้ง� ให้้
ปฏิิบััติิการตามพระราชบััญญััติินี้้�”132 ดัังที่่�อััยการท่่านหนึ่่�งได้้ตั้้�งข้้อสัังเกต
ว่่า ที่่�จริิงแล้้วการที่่�กฎระเบีียบต่่างๆ เช่่น พระราชบััญญััติกิ ารรัักษาความ
มั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ ไม่่กำหนดว่่าผู้้�ใดได้้รัับการจััดให้้อยู่่�ในฐานะ
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128. อย่่างไรก็็ตาม วิิธีีการนี้้�มองข้้ามความท้้าทายจากเทคโนโลยีีที่่�เรีียกว่่า แคเรีียร์์ เกรด (carrier grade) ซึ่่�งช่่วยให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถนำเทคโนโลยีีที่่�เรีียกว่่า เน็็ตเวิิรก์์ แอดเดรส แทรนซเลเชิิน (Network
Address Translation) ซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่�ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตส่่งต่่อที่่�อยู่่�ไอพีีรุ่่�นที่่�สี่่�ที่่�ขาดแคลนอย่่างรวดเร็็วนั้้�นไปยัังผู้้�ใช้้บริิการจำนวนมากในเวลาเดีียวกััน ส่่งผลให้้ไม่่สามารถระบุุเครื่่�องมืือการเข้้าถึึง
อิินเทอร์์เน็็ตและผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตด้้วยที่่�อยู่่�ไอพีีดัังกล่่าวได้้ในบางกรณีี
129. รััฐบาลไทย (2550) พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550, มาตรา 3: “ผู้้�ให้้บริิการ” หมายความว่่า: (1) ผู้้�ให้้บริิการแก่่บุุคคลอื่่�นในการเข้้าสู่่�อิินเทอร์์เน็็ต หรืือให้้
สามารถติิดต่่อถึึงกัันโดยประการอื่่�น โดยผ่่านทางระบบคอมพิิวเตอร์์ ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้บริิการในนามของตนเอง หรืือในนามหรืือเพื่่�อประโยชน์์ของบุุคคลอื่่�น. (2) ผู้้�ให้้บริิการเก็็บรัักษาข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อ
ประโยชน์์ของบุุคคลอื่่�น”
130. รััฐบาลไทย (2550) พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550, มาตรา 18 และ 19
131. รััฐบาลไทย (2550) พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550, มาตรา 26
132. รััฐบาลไทย (2550) พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550, มาตรา 3
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“พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�” ทำให้้ตำรวจและนัักสัังคมสงเคราะห์์เกิิดความลัังเล
ในการสื่่�อสารเพื่่�อเรีียกให้้บริิษััทผู้้�ให้้บริิการส่่งข้้อมููลหลัักฐานที่่�สามารถ
ใช้้สำหรัับดำเนิินคดีีการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ (RA1-TH-04-A)
ในทำนองเดีียวกััน เจ้้าหน้้าที่่�จากกรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน
ได้้เน้้นถึึงความยากลำบากที่่�พวกเขาต้้องเผชิิญ เนื่่�องจากการแก้้ไขพระ
ราชบััญญััติิศาลเยาวชนและครอบครััว และวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและ
ครอบครััว พ.ศ. 2553 โดยพระราชบััญญััติิฉบัับก่่อนหน้้านี้้�ให้้อำนาจแก่่
กรมพิินิิจฯ เข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเด็็กผู้้�เสีียหายหรืือเด็็กผู้้�กระทำความผิิด
แต่่ฉบัับแก้้ไขปรัับปรุุง พ.ศ. 2553 ได้้ยกเลิิกอำนาจดัังกล่่าว ซึ่่�ง
หมายความว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ของกรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนไม่่
สามารถเรีียกขอข้้อมููลจากบริิษััทด้้านการสื่่�อสารหรืือภาคธุุรกิิจได้้
โดยตรง แต่่ต้้องร้้องขอตำรวจให้้ช่่วยหาข้้อมููลให้้ ซึ่่�งตำรวจไม่่ได้้มีีภาระ
หน้้าที่่�ที่่�ต้้องตอบสนองต่่อคำร้้องขอนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�จากกรมพิินิิจและ
คุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนอธิิบายว่่า “เมื่่�อเราพยายามหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
เด็็ก เราพบกัับความท้้าทายในการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
ออนไลน์์ เราไม่่รู้้�ว่่าเด็็กล็็อคอิินเข้้าไปในแพลตฟอร์์มไหนบ้้างและเข้้าไป
เมื่่�อไหร่่ พวกเขาใช้้บััญชีีอะไร เป็็นต้้น ดัังนั้้�น เราไม่่สามารถทำอะไรได้้
มากนัักแม้้ว่่าจะมีีเบอร์์โทรศััพท์์ของเด็็กๆ ก็็ตาม เราไม่่สามารถสั่่�งบริิษััท
ด้้านโทรศััพท์์ให้้เช็็คเด็็กๆ ให้้เรา ซึ่่�งเมื่่�อก่่อนเราเคยทำได้้... คณะ
กรรมการร่่างกฎหมายแจ้้งพวกเราว่่าเกิิดความซ้้ำซ้้อนกัับพนัักงาน
สอบสวนซึ่่�งต้้องรวบรวมหลัักฐานเกี่่�ยวข้้องกัับคดีี ดัังนั้้�นเราไม่่จำเป็็นต้้อง
มีีบทบาทในทำนองเดีียวกัันอีีก อย่่างไรก็็ตาม ฉัันคิิดว่่าคณะกรรมการไม่่
เข้้าใจงานของเรา แม้้ว่่าเราไม่่ได้้ทำงานโดยตรงเกี่่�ยวกัับการฟ้้องร้้อง
ดำเนิินคดีี แต่่เราจำเป็็นต้้องได้้รัับหลัักฐานเพื่่�อสนัับสนุุนงานของเรา
หลัักฐานคืือสิ่่�งที่่�จำเป็็นไม่่ใช่่สำหรัับตำรวจเท่่านั้้�น แต่่สำหรัับเราด้้วย”
(RA1-TH-01-A-F)

การลบออก/การรายงานสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก กฎหมาย
ไทยไม่่มีีบทบััญญััติิอย่่างชััดเจนที่่�กำหนดให้้ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
มีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายในการกลั่่�นกรอง และ/หรืือ ระงัับ และ/หรืือ ขจััด
สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีพัันธะผููกพัันใดๆ ที่่�ต้้อง
รายงานหน่่วยงาน และ/หรืือ บุุคคลซึ่่�งเผยแพร่่ ทำการค้้า หรืือแจกจ่่าย
สื่่�อดัังกล่่าว ผู้้�แทนจากไทยฮอตไลน์์ให้้ความเห็็นว่่า “ถ้้าเราไม่่มีีหนัังสืือ
คำสั่่�งจากศาล ผู้้�ให้้บริิการก็็จะไม่่ลบเนื้้�อหาดัังกล่่าวออก […] บริิษััทจะ
ดำเนิินการถ้้าพวกเขาได้้รัับคำสั่่�งจากศาลเท่่านั้้�น ถ้้าพวกเขาได้้รัับ
รายงานจากผู้้�ปกครอง พวกเขาก็็จะแค่่รอหนัังสืือคำสั่่�งจากศาล แล้้วพวก
เขาจึึงจะลบเนื้้�อหาดัังกล่่าวออก” ไทยฮอตไลน์์ให้้ความเห็็นเพิ่่�มเติิมว่่า
“เป็็นที่่�ชััดเจนว่่า [ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต] ในประเทศไทยจะไม่่[ลบ
เนื้้�อหาการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กออกจากแพลตฟอร์์มของพวกเขา]
ยกเว้้นเสีียแต่่พวกเขาได้้รัับหนัังสืือคำสั่่�งจากศาล...” (RA2-TH-01-A)
อย่่างไรก็็ตาม พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ
คอมพิิวเตอร์์ลงโทษผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตที่่�ตั้้�งใจให้้ความร่่วมมืือ หรืือ
ยิินยอมให้้มีีการกระทำความผิิดตามที่่�ระบุุไว้้ในพระราชบััญญััติิ “ใน
ระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�อยู่่�ในความควบคุุมของตน”133 และในลัักษณะ
เดีียวกััน เป็็นความรัับผิิดชอบของทั้้�งผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตและเจ้้าของ
ร้้านอิินเทอร์์เน็็ตหากมีีการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการโอนข้้อมููลลามก
อนาจาร รวมถึึงสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก โดยใช้้ระบบ
คอมพิิวเตอร์์ที่่�อยู่่�ในความควบคุุมของพวกเขา
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กรณีีศึึกษา: ต้้วอย่่างของความพยายามสร้้างความตระหนััก
เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ของภาคธุุรกิิจ
SafeInternetForKid.com – เป็็นแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่�มีีการ
สื่่�อสารระหว่่างกััน ซึ่่�งช่่วยครููและผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กให้้
ความรู้้�แก่่เด็็กเกี่่�ยวกัับการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างปลอดภััย รวมทั้้�ง
สอนเด็็กเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามออนไลน์์ โดยสามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหา
ในการสอนดัังกล่่าวได้้ทางเว็็บไซต์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยผู้้�ให้้บริิการ
โทรศััพท์์มืือถืือรายใหญ่่ – ดีีแทค, เทเลนอร์์ กรุ๊๊�ป, สำนัักงาน
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจทางดิิจิิทััล, สถาบัันการศึึกษา และโครงการ
ด้้านการศึึกษาและสัังคมอิินสครูู (the educational, social
enterprise INSKRU) เนื้้�อหาดัังกล่่าวรวมถึึงบทเรีียนที่่�สอนให้้
เด็็กเผชิิญความเสี่่�ยงและพััฒนาวิิธีีการรัับมืือกัับภััยคุุกคามทาง
ดิิจิิทััล (digital resilience) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงเว็็บไซต์์และ
เกมออนไลน์์ เกมและแบบทดสอบเพื่่�อการศึึกษา (educational
interactive games and quizzes) สำหรัับเด็็กอายุุ 7-16 ปีี
ในภาพรวม ดีีแทคสามารถเข้้าถึึงครููและเด็็กนัักเรีียนระดัับมััธยม
มากกว่่า 50,000 โรงเรีียน โดยผ่่านทางกิิจกรรมออนไลน์์และ
ออฟไลน์์134
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133. รััฐบาลไทย (2550) พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550, มาตรา 15
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3.4 การประสานงานและความร่่วมมืือ

แพลตฟอร์์มระดัับโลก
การรวบรวมหลัักฐาน: หมายศาลของไทยหรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ไทย
ไม่่อาจสั่่�งให้้แพลตฟอร์์มระดัับโลกเปิิดเผยข้้อมููล[ที่่�ร้้องขอ] เนื่่�องจาก
พวกเขาดำเนิินงานภายใต้้กฎหมายภายในประเทศของตน – เช่่น
กฎหมายว่่าด้้วยการเก็็บข้้อมููลการสื่่อ� สาร (Stored Communication Act)
และ กฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััวในการสื่่�อสารผ่่าน
ทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Communication Privacy Act) ใน
กรณีีของประเทศสหรััฐอเมริิกา ทั้้�งนี้้� กฎหมายของประเทศสหรััฐอเมริิกา
ระบุุอย่่างชััดเจนว่่าห้้ามมิิให้้เปิิดเผยเนื้้�อหาการสื่่�อสาร เช่่น ข้้อความ
หรืือภาพ แก่่บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายของประเทศ
สหรััฐอเมริิกาโดยตรง อย่่างไรก็็ตาม แพลตฟอร์์มทางเทคโนโลยีีที่่�ตั้้�งอยู่่�
ในประเทศสหรััฐอเมริิกาอาจเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่เนื้้�อหาการสื่่�อสาร เช่่น
ข้้อมููลสมาชิิก และที่่�อยู่่�ไอพีีที่่�ใช้้ในการเข้้าถึึงข้้อมููล ซึ่่�งจำเป็็นสำหรัับการ
ดำเนิินงานสืืบสวนสอบสวนให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ต่่างชาติิโดยความสมััครใจ
อนึ่่�ง ข้้อมููลที่่�รวบรวมจากการสััมภาษณ์์ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องแสดงให้้เห็็น
ว่่าบริิษััทเอกชนด้้านการสื่่�อสารอาจไม่่เปิิดเผยข้้อมููลต่่อไทแคคอย่่าง
สม่่ำเสมอ
การนำเนื้้�อหาออก/การรายงานสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก:
แม้้ว่่าแทบจะไม่่มีีข้้อตกลงอย่่างเป็็นทางการระหว่่างหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมายระดัับชาติิและแพลตฟอร์์มระดัับโลกในประเด็็นการนำออก/
การรายงานสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก แต่่แพลตฟอร์์มระดัับโลกมีี
แนวโน้้มที่่�จะมองคำร้้องขอ[ข้้อมููล]จากพัันธมิิตรที่่�เป็็นหน่่วยงานรััฐว่่า
เป็็นการแจ้้งเตืือนถึึงความเป็็นไปได้้ในการละเมิิดข้้อตกลงของการให้้
บริิการของแพลตฟอร์์มเอง ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อ
เด็็กเป็็นสิ่่�งที่่�ขััดต่่อข้้อตกลงในการให้้บริิการของแพลตฟอร์์ม รวมทั้้�งขััด
ต่่อกฎหมายของประเทศสหรััฐอเมริิกา ดัังนั้้�น บริิษััทเหล่่านึ้้�จึึงให้้ความ
สนใจในการลบเนื้้�อหาดัังกล่่าวออก[จากแพลตฟอร์์มของตน]

ผู้้�แทนจากไทยฮอตไลน์์กล่่าวว่่า ติ๊๊�กต๊๊อกซึ่่�งเป็็นอีีกแอปพลิิเคชั่่�นหนึ่่�งที่่�
เป็็นที่่�นิิยมในประเทศไทย ให้้ความร่่วมมืือแต่่เป็็นความร่่วมมืือที่่�จำกััด:
“พููดอย่่างย่่อๆ ก็็คืือ เราพยายามประสานงานกัับผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
มากที่่�สุุดเท่่าที่่�เราสามารถทำได้้ ถ้้ามีีหน่่วยงานหรืือผู้้�แทนที่่�มีีสำนัักงาน
อยู่่�ในประเทศไทยที่่�เต็็มใจทำงานกัับเรา เรายิินดีีประสานงานกัับพวก
เขา” (RA2-TH-01-A)

ข้้อมููลด้้านความโปร่่งใส
รายงานความโปร่่งใสของสื่่�อสัังคมออนไลน์์แพลตฟอร์์มใหญ่่ต่่างๆ
สำหรัับ ปีี พ.ศ. 2560 ปีี พ.ศ. 2561 และปีี พ.ศ. 2562 ระบุุว่่า
เจ้้าหน้้าที่่�ในประเทศไทยได้้ทำคำร้้องขอจำนวน:
• 2,695 คำร้้อง สำหรัับเฟซบุ๊๊�กในเรื่่�องการควบคุุมเนื้้�อหา
• 144 คำร้้อง สำหรัับเฟซบุ๊๊�กเพื่่�อขอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้
• 18,662 คำร้้อง สำหรัับกููเกิ้้�ลเพื่่�อนำเนื้้�อหาออก
• 22 คำร้้อง สำหรัับกููเกิ้้�ลเพื่่�อขอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้กููเกิ้้�ล
• 38 คำร้้อง สำหรัับแอบเปิ้้�ล
• 2 คำร้้อง สำหรัับทวิิตเตอร์์เพื่่�อขอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้ทวิิตเตอร์์
และ 3 คำร้้องสำหรัับการนำเนื้้�อหาออก
• 1 คำร้้อง สำหรัับเวอไรซอน มีีเดีีย (Verizon Media)
แม้้ว่่าข้้อมููลส่่วนใหญ่่ที่่�ได้้จากการร้้องขอจะไม่่ได้้ระบุุประเภทของ
ของอาชญากรรม แต่่ระดัับจำนวนคำร้้องที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละ
แพลตฟอร์์มอาจบ่่งบอกถึึงระดัับ[อาชญากรรมที่่�มีี]ความเกี่่�ยวข้้อง
กัับบริิษััทเทคโนโลยีีอเมริิกััน135
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ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ท่่านหนึ่่�งให้้ข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับกระบวนการรายงานและ
นำสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กออกจาก[แพลตฟอร์์มของ]ผู้้�ให้้
บริิการที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศสหรััฐอเมริิกา: “ฉัันสามารถรายงานต่่อเจ้้า
หน้้าที่่�ตำรวจ และเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจจะส่่งกรณีีดัังกล่่าวไปยััง NCMEC
เพื่่�อบัังคัับให้้เฟซบุ๊๊�กหรืือทวิิตเตอร์์นำเนื้้�อหาดัังกล่่าวออก” (RA2-TH01-A) สำหรัับผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตที่่�ไม่่รายงานต่่อ NCMEC – เช่่น
ไลน์์ (Line) ซึ่่�งเป็็นแอปพลิิเคชั่่�นส่่งข้้อความทัันทีีและเป็็นที่่�นิิยมใน
ประเทศไทย – จะได้้รัับความร่่วมมืือน้้อย ดัังที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ของไทแคค
กล่่าว “ประเทศไทยไม่่มีีกฎระเบีียบที่่�จะช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพของตำรวจใน
การร้้องขอข้้อมููลจากไลน์์... ฉัันขอข้้อมููลจากบริิษััท แต่่ไม่่เคยได้้รัับข้้อมููล
ที่่�ร้้องขอเลย... รััฐบาลไทยไม่่กำหนดกฎหมายที่่�จะควบคุุมการลงทุุนของ
ธุุรกิิจต่่างชาติิในประเทศไทย โดยเฉพาะธุุรกิิจที่่�เป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�คนไทย”
(RA1-TH-02-A)

135. แพลตฟอร์์มที่่�ถููกเลืือกมา เป็็นการเลืือกจากรายงานที่่�นำส่่งแก่่ NCMEC ในจำนวนมาก (10,000+), ความพร้้อมของรายงานความโปร่่งใส และเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักว่่าได้้รัับความนิิยมในประเทศที่่�
Disrupting Harm ดำเนิินงาน นอกเหนืือจากบริิษััทที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศสหรััฐอเมริิกาแล้้ว ยัังได้้ศึึกษาวิิเคราะห์์รายงานความโปร่่งใสของไลน์์และติ๊๊�กต๊๊อกด้้วย
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4. จะหยุุดยั้้�งภััยอัันตรายใน
ประเทศไทยได้้อย่่างไร
การหยุุดยั้้�งอัันตรายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์นั้้�น ต้้องอาศััยการดำเนิินงานอย่่างครอบคลุุมและยั่่�งยืืนจากผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน
ทั้้�งครอบครััว ชุุมชน หน่่วยงานรััฐที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย บริิการของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางกฎหมายและสัังคม และภาคธุุรกิิจการสื่่�อสารและเทคโนโลยีีในระดัับชาติิและ
ระดัับสากล ในขณะที่่�เด็็กเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการแก้้ปััญหา แต่่ผู้้�ใหญ่่มีีพัันธะหน้้าที่่�ที่่�ต้้องกระทำ
การต่่างๆ เพื่่�อปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กจากอัันตรายที่่เ� กิิดจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ผู้้�ใหญ่่ต้้องระมััดระวัังไม่่โอนพัันธะหน้้าที่่�นี้้�ให้้กัับเด็็กโดย
ให้้เด็็กปกป้้องคุ้้�มครองตนเองจากอัันตราย โดยไม่่ให้้การสนัับสนุุนใดๆ แก่่พวกเขา
งานวิิจัยั Disrupting Harm รวบรวมรายละเอีียดของข้้อเสนอแนะสำหรัับประเทศไทยไว้้ภายใต้้
หกประเด็็นหลััก โดยระบุุผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในแต่่ละภาคส่่วนไว้้ในแต่่ละประเด็็นด้้วย อย่่างไรก็็ดีี
ข้้อเสนอแนะสำหรัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องในแต่่ละกลุ่่�มนี้้�มีีความเชื่่�อมโยงกััน และจะมีีประสิิทธิิภาพมาก
ที่่�สุุดหากดำเนิินการร่่วมกััน

4. จะหยุุดยั้้�งภััยอัันตรายในประเทศไทยได้้อย่่างไร

ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงลึึก 1

วััตถุุประสงค์์หลัักของข้้อความรณรงค์์เหล่่านี้้�ควรรวมถึึง
• ติิดอาวุุธด้้านความรู้้�และทัักษะให้้แก่่ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กเพื่่�อให้้
พวกเขาสามารถสนัับสนุุนส่่งเสริิมการสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่�องและอย่่าง
ในปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 9 ของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีอายุุระหว่่าง 12-17
ปลอดภััยกัับเด็็กเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมออนไลน์์
ปีี ตกเป็็นผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
• ส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เด็็กรู้้�สึึกสบายใจในการขอคำแนะนำ ความช่่วย
ละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ซึ่่�งรวมถึึงการที่่�เด็็กถููกแบล็็คเมล์์ให้้เข้้า
เหลืือ และพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ เนื่่�องจากบรรทััดฐาน[ทางสัังคม]ที่่�
ร่่วมในกิิจกรรมทางเพศ การที่่�บางคนส่่งต่่อรููปภาพทางเพศของเด็็ก
จำกััดการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ เป็็นเหตุุให้้เด็็กรู้้�สึึกลำบากใจและ
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต หรืือบีีบบัังคัับให้้พวกเขาเข้้าร่่วมกิิจกรรมทาง
อัับอายเมื่่�อพวกเขาได้้รัับผลกระทบจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
เพศโดยสััญญาว่่าจะได้้รัับเงิินหรืือของขวััญเป็็นการตอบแทน ซึ่่�งหาก
และการล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ อัันเป็็นความรู้้�สึึกที่่�ไม่่เอื้้�อให้้
เปรีียบเทีียบกัับสััดส่่วนต่่อประชากร จะประมาณการได้้ว่่าในช่่วง
เด็็กขอความช่่วยเหลืือ
ระยะเวลาเพีียงหนึ่่�งปีี มีีเด็็กจำนวน 400,000 คน ตกเป็็นเป้้าหมาย
• เสริิมสร้้างทัักษะของเด็็กในการหลีีกเลี่่�ยงหรืือนำพาตนเองให้้พ้้นจาก
ของอัันตรายดัังกล่่าวนี้้�
ความเสี่่�ยงและสถานการณ์์อัันตรายทางออนไลน์์ ซึ่่�งรวมถึึงการเรีียนรู้้�
ที่่�จะปิิดกั้้�นบุุคคล การรายงานเนื้้�อหาหรืือคำร้้องขอที่่�ไม่่เหมาะสม
และการแบ่่งปัันข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�มาพร้้อมกัับการสื่่�อสารทาง
รััฐบาล
ออนไลน์์และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล รวมถึึงภาพและวิิดีีโอส่่วนตััว ทั้้�งนี้้�
1.1 ปรัับเปลี่่�ยนโครงการให้้การศึึกษาที่่�มีีอยู่่�และสร้้างความตระหนัักรู้้�
ข้้อมููลจากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนพบว่่า กลุ่่�มเด็็กอายุุน้้อยที่่�สุุด คืือ
ระดัับชาติิเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
อายุุ 12-13 ปีี มัักจะขาดความตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงทางออนไลน์์
ทางเพศจากเด็็ก – เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไปเข้้าใจถึึงบทบาทของ
มากกว่่าเด็็กที่่�โตกว่่า (อายุุ 14-17 ปีี) ดัังนั้้�น การรณรงค์์สร้้างความ
เทคโนโลยีีที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้�การปรัับ
ตระหนัักจึึงควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษกัับกลุ่่�มเด็็กอายุุน้้อยเหล่่านี้้�
เปลี่่�ยนโครงการที่่�มีีอยู่่�ควรกระทำบนพื้้�นฐานของหลัักฐาน และควรให้้
ความสำคััญกัับโครงการที่่�เป็็นที่่�ประจัักษ์์แล้้วว่่ามีีประสิิทธิิภาพ และให้้ • ให้้ความสำคััญกัับการสอนเด็็กให้้รู้้�วิิธีีใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างมีีความรัับ
ความสำคััญกัับความยั่่�งยืืนด้้วย เมื่่�อกำหนดโครงการเพื่่�อให้้การศึึกษา
ผิิดชอบ และมีีปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงบวกกัับบุุคคลอื่่�นทางออนไลน์์ ข้้อมููล
และการสร้้างความตระหนัักรู้้�ดัังกล่่าวขึ้้�นแล้้ว การปฏิิบััติิงานตาม
จาก Disrupting Harm แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการ
โครงการดัังกล่่าวต้้องดำเนิินไปอย่่างเหมาะสม รวมถึึงควรกำหนดกลไก
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
การติิดตามตรวจสอบ และประเมิินผลไว้้ด้้วย
ออนไลน์์มีีแนวโน้้มเป็็นเพื่่�อน (ทั้้�งบุุคคลที่่�มีีอายุุไล่่เลี่่�ยกัันและที่่�เป็็น
ผู้้�ใหญ่่) [กัับเด็็กผู้้�เสีียหาย] ดัังนั้้�นจึึงเป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�เด็็กและเยาวชน
นอกจากนี้้� สิ่่�งที่่�สำคััญอย่่างยิ่่�งคืือควรดำเนิินการปรัับปรุุงโครงการเหล่่านี้้�
เข้้าใจถึึงผลของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
โดยจััดประชุุมรัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�คำนึึงถึึงความปลอดภััยและหลััก
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ว่่าสามารถเทีียบเท่่ากัับผลของการถููกกระทำ
จริิยธรรม เพื่่�อทดสอบและรัับฟัังความเห็็นจากเด็็ก จากผู้้�ปกครองและ
ที่่�เกิิดขึ้้�นทางออฟไลน์์เช่่นกััน
ผู้้�ดููแลเด็็ก และจากครูู โดยควรเป็็นการประชุุมที่่�สะท้้อนความคิิดเห็็น
เฉพาะของแต่่ละกลุ่่�มในเรื่่�องความเสี่่�ยงทางออนไลน์์ และเทคนิิคที่่�พวก ควรเผยแพร่่ข้้อมููลนี้้�ผ่่านการรณรงค์์สร้้างความตระหนัักทั่่�วประเทศ
เขาใช้้เพื่่�อให้้ตนเอง/เด็็กปลอดภััย ซึ่่�งวิิธีีการปรัับปรุุงโครงการดัังกล่่าวนี้้� เพื่่�อกระตุ้้�นมิิให้้เกิิดการหลีีกเลี่่�ยงการแลกเปลี่่�ยนทางความคิิดและการ
จะช่่วยให้้สามารถผลิิตข้้อความรณรงค์์ที่่�เชื่่�อมโยงกัับประสบการณ์์
สื่่�อสารที่่�ท้้าทายในประเด็็นเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
ปััจจุุบัันของเด็็ก อัันอาจส่่งผลให้้ข้้อความรณรงค์์ดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�ติิดหูู
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก เนื่่�องจากสิ่่�งเหล่่านี้้�อาจช่่วยให้้เกิิดการ
เด็็กหรืือทำให้้เด็็กจดจำได้้
คุ้้�มครองเด็็กได้้ดีีขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น การตระหนัักว่่าเกืือบทุุกๆ กรณีี ผู้้�
กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับการละเมิิดทางเพศคืือผู้้�ที่่�เด็็กรู้้�จัักนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�
ท้้าทายแต่่ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�สำคััญเช่่นเดีียวกััน ซึ่่�งสามารถสื่่�อสารข้้อความ
เหล่่านี้้�แก่่ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กผ่่านทางโรงเรีียน ผ่่านทางเพื่่�อนหรืือ
ครอบครััวของเขา ผ่่านทางโทรทััศน์์ และสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นที่่�
นิิยมในหมู่่�ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก ทั้้�งนี้้�รายงาน136 และโครงการริิเริ่่�ม
ต่่างๆ137 ที่่�มีีอยู่่�เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ดีีและเป็็นตััวอย่่างของสื่่�อที่่�เหมาะสมกัับ
อายุุ[ของเด็็ก]138
134

135

136

136. UNFPA. (2564) ร่่างกายฉัันเป็็นของฉััน
137. UNGEI. (2563) ความเป็็นอิิสระทางร่่างกาย และสิิทธิิและสุุขภาพทางเพศและอนามััยเจริิญพัันธุ์์�
138. NSPCC. (2560) Talk PANTS with Pantosaurus and his PANTS song #TalkPANTS - YouTube แม้้ว่่าแพนโทซอรััสไม่่ได้้พููดอย่่างเจาะจงว่่าผู้้�กระทำความผิิดคืือบุุคคลที่่�คุุณรู้้�จััก แต่่เขาก็็พููดว่่าสิ่่�ง
เหล่่านี้้�คืือกฎพื้้�นฐานที่่�ใช้้เมื่่�อใครบางคน (ไม่่ว่่าจะเป็็นใครก็็ตาม) ก้้าวข้้ามขอบเขตเหล่่านี้้�
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ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก ครูู บุุคลากรทางการแพทย์์ และบริิการ
ทางสัังคม140
2.2 บอกให้้เด็็กรู้้�ถึึงสิิทธิิของพวกเขาในการได้้รัับการคุ้้�มครองจากการ
ถููกละเมิิดทางกาย ทางเพศ และทางจิิตใจในทุุกรููปแบบ และวิิธีีการ
ทำให้้ตนเองปลอดภััยโดยกำหนดขอบเขต[พื้้�นที่่�ส่่วนตััว] ตระหนัักรู้้�ถึึง
พฤติิกรรมที่่�เหมาะสมและไม่่เหมาะสมของผู้้�ใหญ่่และบุุคคลรอบๆ ตััว
เขา และการกล่่าวปฏิิเสธต่่อพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม
2.3 ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก และผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องควรเรีียนรู้้�ว่่าเด็็ก
ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงลึึก 2
ทำอะไรบนโลกออนไลน์์และออฟไลน์์ และมีีความระมััดระวัังต่่อบุุคคล
ที่่�เด็็กหรืือเด็็กในชุุมชนมีีปฏิิสััมพัันธ์์ด้้วย รวมทั้้�งพิิจารณาว่่าปฏิิสััมพัันธ์์
จากการสำรวจข้้อมููลครััวเรืือนพบว่่า โดยส่่วนมากแล้้วผู้้�กระทำความ
ดัังกล่่าวมีีความเหมาะสมต่่อเด็็กหรืือไม่่ ดัังเช่่นข้้อมููล Disrupting Harm
ผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ แสดงให้้เห็็นว่่ามีีการคุุกคามทางออนไลน์์ในบางกรณีีเท่่านั้้�นที่่�เกิิดจาก
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นผู้้�ที่่�เด็็กรู้้�จััก ซึ่่�งบุุคคลเหล่่านี้้�ไม่่เพีียงแต่่เป็็น
บุุคคลที่่�ไม่่รู้้�จััก แต่่บ่่อยครั้้�งที่่�งานป้้องกัันเน้้นไปที่่�ภััยคุุกคามจากบุุคคลที่่�
เพื่่�อนหรืือคนรู้้�จัักของเด็็ก (ทั้้�งผู้้�ที่่�อยู่่�ในรุ่่�นราวคราวเดีียวกัันและที่่�เป็็น ไม่่รู้้�จััก อัันส่่งผลให้้ขาดการระวัังความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากผู้้�ใหญ่่ที่่�เด็็กรู้้�จััก
ผู้้�ใหญ่่) แต่่ยัังเป็็นแฟนของเด็็กหรืือสมาชิิกครอบครััวของเด็็กเองด้้วย
ส่่วนบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จัักมีีเพีียงประมาณหนึ่่�งในห้้าของกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�น
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงลึึก 3
ออนไลน์์สามารถเกิิดขึ้้�นในขณะที่่�เด็็กใช้้เวลาอยู่่�บนโลกออนไลน์์และ
แพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�เด็็กส่่วนใหญ่่ตกเป็็นเป้้าหมายของ
เกิิดขึ้้�นโดยซึ่่�งหน้้าแต่่มีีเทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ คืือ เฟซบุ๊๊�ก
หรืือเฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์ ทวิิตเตอร์์ ติ๊๊�กต๊๊อก และอิินสตาแกรม
รััฐบาล
2.1 การที่่�เด็็กไม่่รู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศทำให้้ผู้้�กระทำความผิิดเอาเปรีียบ
รััฐบาล
เด็็กได้้ เราต้้องมั่่�นใจว่่าเด็็กทุุกคนได้้รัับความรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับอายุุของ
3.1 กำหนดให้้ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตมีีพัันธะผููกพัันทางกฎหมายใน
พวกเขา รวมถึึงความรู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ ความยิินยอม ขอบเขตพื้้�นที่่�
ส่่วนตััว สิ่่�งที่่�ผู้้�ใหญ่่หรืือบุุคคลอื่่�นรอบตััวเด็็กสามารถหรืือไม่่สามารถทำ การให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตจะตอบสนองต่่อคำร้้องขอข้้อมููลจากหน่่วยงาน
ต่่อพวกเขา ความเสี่่�ยงและความรัับผิิดชอบเมื่่�อพููดคุุย ส่่ง และรัับภาพ
ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในทัันทีี และจะเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้ในระยะเวลาที่่�
ทางเพศ และการกล่่าวปฏิิเสธต่่อคนอื่่�นๆ สิ่่�งเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้เด็็ก
กำหนด รวมทั้้�งจะกลั่่�นกรอง และ/หรืือ ระงัับ และ/หรืือ ขจััดสื่่�อที่่�ล่่วง
สามารถแยกแยะความเสี่่�ยงหรืือการปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่เหมาะสมทั้้�งทาง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก การดำเนิินการเช่่นนี้้�นอกจากจะช่่วยการสืืบสวน
ออนไลน์์และโดยซึ่่�งหน้้า
สอบสวนทางอาชญากรรมแล้้ว ยัังช่่วยจำกััดการเผยแพร่่สื่่�อการล่่วง
ควรเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของนโยบายและแนวปฎิิบััติิการคุ้้�มครองเด็็กใน
ละเมิิด ทางเพศต่่อเด็็กไม่่ให้้กระจายออกไปในวงกว้้างด้้วย
ระบบโรงเรีียนเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทาง
3.2 ส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
139
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์กัับภาคเอกชน เพื่่�อให้้
กรุุณาศึึกษาแนวทางความร่่วมมืือในการสร้้างความปลอดภััยให้้เด็็ก
แน่่ใจว่่าบริิษัทั เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารทุุกขนาดมีีความเข้้าใจ
มากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�เด็็กเผชิิญ รวมทั้้�งสิ่่�งที่่�ภาคเอกชนสามารถ
ทำได้้เพื่่�อต่่อต้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์

1.2 ให้้แน่่ใจว่่าเด็็กที่่�ไม่่ได้้เข้้าเรีียนและเด็็กที่่�อาศััยในชุุมชนห่่างไกล
และด้้อยโอกาสได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางอิินเทอร์์เน็็ตและ
ความสามารถทางดิิจิิทััล ดัังที่่�ได้้กล่่าวแล้้วใน 1.1 เช่่น ผ่่านทาง
โครงการเข้้าถึึงชุุมชน นอกจากนี้้� ควรให้้แน่่ใจว่่ามีีการดำเนิินการเฉพาะ
เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์สำหรัับเด็็กที่่�มีีความพิิการ

138

137

139. การสร้้างความปลอดภััยให้้เด็็ก มาตรฐานการสร้้างความปลอดภััย
140. รััฐบาล, หน่่วยงานรััฐบาล-สากล และภาคประชาสัังคม จำเป็็นต้้องแปลและเผยแพร่่ข้้อความเหล่่านี้้�ให้้ถึึงผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ และครูู
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4. จะหยุุดยั้้�งภััยอัันตรายในประเทศไทยได้้อย่่างไร

หน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย
3.3 ปรัับปรุุงการสื่่�อสารและเสริิมสร้้างกลไกความร่่วมมืือที่่�มีีอยู่่�กัับ
แพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ระดัับโลก เพื่่�อให้้มั่่�นใจในประสิิทธิิภาพ
การรวบรวมหลัักฐานทางดิิจิิทััลจากแพลตฟอร์์มเหล่่านี้้� โดยเฉพาะการ
ร้้องขอข้้อมููลและขั้้�นตอนในการลบเนื้้�อหา ซึ่่�งในบริิบทนี้้� การเชื่่�อมต่่อ
เข้้ากัับฐานข้้อมููลสากลเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศต่่อเด็็ก
(ICSE) จะช่่วยยกระดัับการดำเนิินงานให้้ดีีขึ้้�น และขจััดการทำงานซ้้ำ
ซ้้อนของหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย
ภาคธุุรกิิจ
3.4 จััดทำกลไกการรายงานเหตุุอย่่างเป็็นทางการบนแพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ให้้ชััดเจนและให้้เด็็กเข้้าถึึงได้้ง่่าย พร้้อมทั้้�งระบุุรายละเอีียด
กระบวนการที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากที่่�เด็็กรายงานเหตุุแล้้ว โดยรายละเอีียด
ดัังกล่่าวควรนำเสนอในลัักษณะที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็ก ทั้้�งนี้้� ความรวดเร็็วในการ
ตอบสนองต่่อรายงานที่่�เด็็กส่่งมา และการประชาสััมพันธ์
ั ก์ ลไกเหล่่านี้้แ� ก่่ผู้้�ใช้้
บริิการและสาธารณชน เป็็นสิ่่ง� ที่่�แสดงให้้เห็็นถึงึ ความโปร่่งใส (transparency)
และความรัับผิิดชอบ (accountability) ของแพลตฟอร์์ม และผู้้�ให้้บริิการ
3.5 ออกแบบ[ผลิิตภััณฑ์์]โดยคำนึึงถึึงความปลอดภััยเป็็นสำคััญ โดย
คำนึึงถึึงความจำเป็็นของเด็็กในกระบวนการพััฒนาสิินค้า้ ความปลอดภััย
ของผลิิตภััณฑ์์ควรมีีพื้้�นฐานจากข้้อมููลพฤติิกรรมทางดิิจิิทััลของเด็็ก และ
ประสบการณ์์ของพวกเขาเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ รวมทั้้�งการศึึกษาของ
Disrupting Harm ฉบัับนี้้�ด้้วย141

4.2 เพิ่่�มความพยายามในการสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับสายด่่วน
ให้้คำปรึึกษา ในฐานะกลไกการรายงานและให้้คำปรึึกษากรณีีการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลจาก Disrupting Harm แสดงให้้เห็็นว่่าอุุปสรรคที่่�
สำคััญอย่่างหนึ่่�งในการแจ้้งเหตุุของเด็็ก คืือพวกเขาไม่่รู้้�ว่่าควรจะไป
รายงานที่่�ไหนและกัับใคร และครึ่่�งหนึ่่�งของเด็็กที่่�เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ไม่่รู้้�ว่า่ ควรขอความช่่วยเหลืือจากใคร หากตััวเขาเองหรืือเพื่่อ� นถููกลวนลาม
หรืือคุุกคามทางเพศ

ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงลึึก 4

ควรกำหนดให้้มีีหน่่วยงานหลัักสำหรัับรัับรายงานเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ เพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงความสัับสนจากการรัับรายงานในหลายช่่องทาง และเพื่่�อก่่อให้้
เกิิดระบบที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการจััดการกรณีีที่่�ได้้รัับรายงานและการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล ทั้้�งนี้้� รััฐบาลอาจแสวงหาพัันธมิิตรและการสนัับสนุุนจาก
ภาคธุุรกิิจเทคโนโลยีี ในด้้านการพััฒนาเครื่่�องมืือและการดำเนิินงานเพื่่�อ
สร้้างความตระหนััก[ในความคิิดริิเริ่่�มดัังกล่่าว]
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เด็็กที่่�ถููกแสวงหาประโยชน์์และถููกล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์มีี
แนวโน้้มที่่�จะปรัับทุุกข์์หรืือบอกความลัับกัับบุุคคลที่่�ตนสนิิทสนม โดย
เฉพาะมารดาของพวกเขา ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็กและตััวเด็็กมััก
ไม่่เต็็มใจรายงาน เหตุุการณ์์ผ่่านกลไกแจ้้งเหตุุที่่�เป็็นทางการ เช่่น
ฮอตไลน์์สำหรัับแจ้้งเหตุุ (hotlines) ฮอตไลน์์สำหรัับให้้คำแนะนำ
(helplines) หรืือตำรวจ

การสร้้างความตระหนัักรู้้�ในหมู่่�เด็็ก – ที่่�มีีลัักษณะเป็็นมิิตรและเหมาะสม
กัับอายุุของเด็็ก – ว่่าการรายงานดัังที่่�กล่่าวแล้้วข้้างต้้นเป็็นวิิธีีที่่�ปลอดภััย
ที่่�พวกเขาสามารถเปิิดเผยประสบการณ์์ยากลำบากที่่�พวกเขาประสบ
รวมทั้้�งอธิิบายให้้พวกเขาทราบว่่าจะต้้องทำอย่่างไรในการรายงานและ
หลัังจากรายงานแล้้วจะเกิิดอะไรขึ้้�นบ้้าง
เงื่่�อนไขเบื้้�องต้้นที่่�สำคััญคืือ เจ้้าหน้้าที่่�สายด่่วนให้้คำปรึึกษาต้้องได้้รัับ
การอบรม และมีีทรััพยากรที่่�เพีียงพออัันจะช่่วยให้้พวกเขาปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ในการให้้การสนัับสนุุนและดููแล [เด็็กผู้้�เสีียหาย] ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่าเด็็กมีีความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับสายด่่วนให้้คำปรึึกษา และได้้
เปิิดเผย[ประสบการณ์์ของเขา]และขอความช่่วยเหลืือ แต่่หากในเบื้้�อง
ต้้น ได้้รัับการตอบรัับที่่�ไม่่เหมาะสม เด็็กอาจจะทุุกข์์ใจและมีีแนวโน้้มว่่า
อาจจะไม่่แสวงหาความช่่วยเหลืือจากใครอีีก เด็็กอื่่�นๆ ที่่�กำลัังใคร่่ครวญ
ว่่าจะเปิิดเผย[ประสบการณ์์ของตน] อาจสัังเกตเห็็นการตอบรัับที่่�ไม่่
เหมาะสม และอาจเป็็นสาเหตุุให้้พวกเขาตััดสินิ ใจไม่่เปิิดเผย [ประสบการณ์์
ของตน]

4.3 ใช้้ประโยชน์์จากความจริิงที่่�ว่่าเด็็กมัักเปิิดเผยการถููกล่่วงละเมิิด
กัับเครืือข่่ายซึ่่�งตนมีีปฏิิสััมพัันธ์์ด้้วย โดยสร้้างศัักยภาพและทรััพยากร
ในระดัับชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมการเปิิดเผยและรายงานการล่่วงละเมิิด
ตััวอย่่างเช่่น โครงการพััฒนาศัักยภาพของสมาชิิกชุุมชนที่่�เคยได้้รัับการ
รััฐบาล
4.1 ก่่อตั้้�ง และ/หรืือ เสริิมสร้้างความเข็็มแข็็งของสายด่่วนทางอิินเทอร์์เน็็ต อบรมแล้้ว [ในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้อง] โดยเน้้นการอบรมเกี่่ย� วกัับกระบวนการ
หรืือช่่องทางรายงานเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�มีีอยู่่� [รายงาน] วิิธีีการรัับฟัังและการให้้ความสนัับสนุุน [แก่่เด็็กผู้้�เสีียหาย]
ซึ่่�งสามารถทำได้้โดยร่่วมมืือกัับองค์์กรเอกชน เช่่น ไทยฮอตไลน์์ ทั้้�งนี้้� (เช่่น ผ่่านทางนโยบายคุ้้�มครองเด็็กในโรงเรีียน ในชมรมกีีฬา หรืือองค์์กร
การเพิ่่�มศัักยภาพของไทยฮอตไลน์์และองค์์กรอื่่�นๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง จะทำให้้ ศาสนา) ซึ่่�งจะทำให้้สามารถช่่วยเหลืือเด็็กและครอบครััวเกี่่�ยวกัับ
พวกเขาสามารถนำเสนอข้้อมููลและบทวิิเคราะห์์ที่่ท� ำให้้ เข้้าใจถึึงรููปแบบ กระบวนการรายงานและขอความช่่วยเหลืือ
ต่่างๆ ของการล่่วงละเมิิดที่่�เด็็กๆ ประสบ รวมทั้้�งความท้้าทายในการ
แก้้ไขปััญหากรณีีดัังกล่่าว ในทางกลัับกััน ข้้อมููลและการวิิเคราะห์์นี้้�
สามารถช่่วยพััฒนานโยบายและแก้้ไขกฎหมายที่่�จำเป็็นด้้วย
141. จุุดเริ่่�มต้้นที่่�ดีีคืือเครื่่�องมืือที่่�ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งจััดทำโดยกรรมาธิิการออสเตรเลีียด้้านความปลอดภััยทางออนไลน์์ (Australian eSafety Commissioner)
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หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
4.4 จััดตั้้�งหน่่วยงานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะเพื่่�อจััดการกัับคดีีการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ และส่่งเสริิมการอบรมแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในวง
กว้้าง (โดยเฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในท้้องถิ่่�น) และผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้เด็็ก
และครอบครััวสะดวกใจที่่�จะรายงานการถููกล่่วงละเมิิด ทั้้�งนี้้� ควร
สนัับสนุุนทรััพยากรทั้้�งด้้านบุุคลากรและการเงิิน [สำหรัับหน่่วยงานที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะดัังกล่่าวด้้วย] นอกจากนี้้� ควรขยายแนวปฏิิบััติิที่่�
เป็็นมิิตรกัับเด็็กในทุุกภาคส่่วนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเด็็กได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
และปกป้้องสิิทธิิของเด็็กในการรัับฟัังความคิิดเห็็นและได้้รัับคำแนะนำ
(right to be heard and informed) เมื่่�อพวกเขาต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับ
กระบวนการพิิจารณาคดีีทางอาญา
4.5 สร้้างกลไกสำหรัับการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและหลัักฐานระหว่่างผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นทางการในคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
4.6 กำหนดแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการส่่งต่่อกรณีีระหว่่างหน่่วยงาน
ต่่างๆ ในทุุกส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสืืบสวนสอบสวน พร้้อมทั้้�งกำหนด
ระบบติิดตามตรวจสอบเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าแนวทางที่่�กำหนดไว้้ดัังกล่่าวได้้รัับ
การติิดตาม นำไปปฏิิบััติิ และปรัับปรุุง
ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก ครูู บุุคลากรทางการแพทย์์ และการให้้
บริิการทางสัังคม142
4.7 ส่่งเสริิมการสื่่�อสารที่่�ปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�องกัับเด็็กและผู้้�ใหญ่่ที่่�เด็็ก
ไว้้วางใจเกี่่�ยวกัับโลกออนไลน์์ของพวกเขา โดยทำให้้การพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรมออนไลน์์เป็็นเรื่่�องปกติิของการพููดคุุยในชีีวิิตประจำวััน ซึ่่�งจะ
เพิ่่�มความเป็็นไปได้้ที่่�เด็็กจะเปิิดเผยสิ่่�งที่่�พวกเขากัังวลใจ ความเสี่่�ยง และ
ประสบการณ์์ไม่่ดีี หากสิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น
4.8 ควรตอบสนองการรายงานของเด็็กเมื่่�อเด็็กเปิิดเผยเกี่่�ยวกัับการถููก
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ โดยสื่่�อสารกัับพวกเขาในทุุกๆ ครั้้�งว่่าเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น
ไม่่ใช่่ความผิิดของเด็็กไม่่ว่่าเด็็กจะตััดสิินใจอย่่างไร ทั้้�งนี้้�เป็็นความผิิด
ของผู้้�ใหญ่่ที่่�เป็็นผู้้�ละเมิิดและแสวงหาประโยชน์์จากเด็็กเสมอ งานวิิจััย
แสดงให้้เห็็นว่่าเด็็กที่่�ถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและถููกล่่วงละเมิิดทาง
เพศทางออนไลน์์จะตำหนิิตััวเองและรู้้�สึึกว่่าพวกเขาทำให้้ผู้้�ปกครองและ
ผู้้�ดููแลพวกเขาผิิดหวััง หรืือรู้้�สึึกว่่าพวกเขาถููกตััดสิินโดยตำรวจ ดัังนั้้�น
การตอบสนองต่่อการเปิิดเผยดัังกล่่าวควรทำโดยไม่่ตััดสิินหรืือลงโทษ
เด็็ก ทั้้�งนี้้�ขอให้้ศึึกษาตััวอย่่างเกี่่�ยวกัับการตอบสนองเบื้้�องต้้นในกรณีี
เด็็กถููกละเมิิดได้้จากแนวทางขององค์์การอนามััยโลก (World Health
Organization guidelines)143
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4.9 ลงทุุนในการพััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้บริิการด้้านสัังคม
พััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับเด็็ก เพื่่�อให้้
พวกเขาสามารถระบุุตััวเด็็กที่่�ตกอยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยงหรืือเด็็กที่่�ถููก
แสวงหาประโยชน์์และถููกล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เจ้้า
หน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับเด็็กดัังกล่่าวควรรวมถึึงบุุคคลากรที่่�
ให้้การสนัับสนุุนเด็็กทางจิิตใจและสัังคม ครูู/เจ้้าหน้้าที่่�ดูแู ลเด็็กในโรงเรีียน
และเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านสาธารณสุุขด้้วย

ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงลึึก 5
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย เจ้้าหน้้าที่่�ในกระบวนการยุุติิธรรม
และระบบสนัับสนุุนทางสัังคม จำเป็็นต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมความ
ตระหนัักรู้้� พััฒนาศัักยภาพ และทรััพยากร เพื่่�อตอบสนองต่่อกรณีี
ที่่�เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์

รััฐบาล
5.1 ก่่อตั้้�ง/แต่่งตั้้�งหน่่วยงานหลัักของรััฐ เพื่่�อเป็็นผู้้�นำในการดำเนิิน
งานป้้องกัันและแก้้ไขการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ พร้้อมทั้้�งมอบหมายงานและจััดสรร
ทรััพยากรด้้วย ทั้้�งนี้้� อาจศึึกษาจากตััวแบบบาร์์นาฮููส (Barnahus
model)144 ซึ่่�งเป็็นศููนย์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็กโดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้ความช่่วย
เหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย บุุคลากร
ทางการแพทย์์และทางสุุขภาพจิิต ทำงานร่่วมกัันเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหาย
จากการถููกล่่วงละเมิิด การแก้้ปััญหาโดยมีีเด็็กเป็็นศููนย์์กลางเช่่นนี้้�ช่่วยให้้
มั่่�นใจได้้ว่่าเด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศเข้้าถึึงความยุุติธิ รรมและได้้รับั การดููแลช่่วยเหลืืออย่่าง
เหมาะสม กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์สามารถ
เป็็นหน่่วยงานหลัักในการดำเนิินงานแก้้ปััญหาในลัักษณะดัังกล่่าว กรุุณา
ศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�แนวทางบาร์์นาฮููส145
5.2 ส่่งเสริิมพััฒนาความร่่วมมืือในการดำเนิินงานระหว่่างผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ในภาคส่่วนต่่างๆ เช่่น ลดขั้้�นตอนการดำเนิินงาน แบ่่งปัันข้้อมููลและ
ทรััพยากร และลดการทำงานที่่�ซ้้ำซ้้อน จะช่่วยพััฒนาความสามารถใน
การแก้้ไขปััญหาอาชญากรรมเฉพาะนี้้� นอกจากนี้้� ควรทำงานร่่วมกัับ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งควรพิิจารณาให้้มีีการลงนามบัันทึึก
ความเข้้าใจร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสืืบสวนสอบสวน
และกระบวนการรวบรวมหลัักฐาน เช่่น องค์์กรพััฒนาเอกชน ภาคธุุรกิิจ
และหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
1

4

2

143

141

142. รััฐบาล, หน่่วยงาน องค์์การระหว่่างประเทศระดัับรััฐบาล และภาคประชาสัังคม จำเป็็นต้้องสื่่�อสารและถ่่ายทอดข้้อความเหล่่านี้้�ไปยัังผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก ชุุมชน บุุคลากรทางการแพทย์์ และครูู
143. องค์์การอนามััยโลก (2562) แนวทางขององค์์การอนามััยโลกว่่าด้้วยการตอบสนองของภาคส่่วนการแพทย์์ในกรณีีเด็็กถููกละเมิิด
144. ดูู: ศููนย์์เป็็นมิิตรกัับเด็็กสำหรัับเด็็กผู้้�เสีียหายจากการล่่วงละเมิิด: บาร์์นาฮููส (Barnahus)
145. สััญญา เครืือข่่ายบาร์์นาฮููส (n.d.) ขั้้�นตอน 3 – การก่่อตั้้�งบาร์์นาฮููส
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4. จะหยุุดยั้้�งภััยอัันตรายในประเทศไทยได้้อย่่างไร

5.3 ลงทุุนพััฒนาความรู้้�ด้้านเทคนิิคเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และการล่่วง
ละเมิิดในรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ อััยการ ผู้้�
พิิพากษา/เจ้้าพนัักงานตุุลาการ ศาลแขวง ทนายความ เจ้้าหน้้าที่่�ศาล
เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองเด็็ก บุุคลากรทางการแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วน
หน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ เมื่่�อคำนึึงถึึงความ
ก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็็นและสำคััญอย่่าง
ยิ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ในสาขาวิิชาชีีพต่่างๆ ที่่�ได้้กล่่าวแล้้วนั้้�นต้้องมีีความรู้้�และ
ความเข้้าใจว่่าถึึงวิิธีีการดำเนิินงานกรณีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในบทบาทที่่�ตนรัับผิิด
ชอบและโดยความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ ทั้้�งนี้้� การอบรมที่่�เสนอนี้้�
ควรเป็็นการอบรมระดัับองค์์กรในระบบของหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และควรมีีการปรัับปรุุง [เนื้้�อหาการอบรม] อย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อให้้ทัันต่่อ
การพััฒนาทางเทคโนโลยีีและแนวโน้้มของการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
5.4 ขยายความร่่วมมืือในการดำเนิินงานและลดขั้้�นตอนการแบ่่งปััน
ข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายและภาคธุุรกิิจ เพื่่�อช่่วย
ส่่งเสริิมการตรวจจัับสััญญาณเตืือนภััยและการทำงานด้้านข่่าวกรองอื่่�นๆ
อัันจะส่่งผลให้้สามารถคุ้้�มครองเด็็กที่่�ถููกคุุกคามได้้อย่่างรวดเร็็ว

“เราต้้องระมััดระวัังไม่่ผลัักภาระหน้้าที่่�
ให้้เด็็กทำหน้้าที่่�ปกป้้องตััวเอง
โดยไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสม”

5.8 เปิิดโอกาสให้้เด็็กผู้้�เสีียหายเลืือกว่่าพวกเขาต้้องการให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจเพศใดเป็็นผู้้�สััมภาษณ์์พวกเขา ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่ากฎหมายจะมิิได้้กำหนด
ไว้้ แต่่สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิได้้กำหนดนโยบายให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ
หญิิงรัับผิิดชอบการสอบปากคำกรณีีล่่วงละเมิิดทางเพศ รวมถึึงกรณีีที่่�อยู่่�
ภายใต้้พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
และพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
5.9 พััฒนาและดำเนิินงานตามขั้้�นตอนมาตรฐานการรายงานเหตุุและ
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน ควรให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ อััยการ และ
ศาล มีีชุุดข้้อมููลมาตรฐานเพื่่�อแจ้้งและอธิิบายถึึงขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยว
ข้้องอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งสิิทธิิในการเรีียกร้้องเงิินชดเชยและสิิทธิิอื่่�นๆ แก่่
เด็็กผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศทุุกคน (รวมถึึงเด็็กผู้้�เสีียหายจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์) และผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแล
เด็็กเหล่่านั้้�น ซึ่่�งจะช่่วยให้้เด็็กผู้้�เสีียหายสามารถตััดสิินใจบนพื้้�นฐานของ
ข้้อมููลและตระหนัักถึึงขั้้�นตอนที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อไป

5.5 ต้้องมั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดต่่างๆ ในประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญาจำเป็็นต้้องคำนึึงถึึงความยุุติิธรรมที่่�เป็็นมิิตรกัับ
เด็็ก เนื่่�องจากข้้อมููลจาก Disrupting Harm แสดงให้้เห็็นว่่าการดำเนิิน
งานที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็กเป็็นไปอย่่างไม่่สม่่ำเสมอ ทั้้�งนี้้� จำเป็็นต้้องจััดสรรงบ
ประมาณ กำหนดแนวปฏิิบััติิในการดำเนิินงาน ตลอดจนการฝึึกอบรม
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดต่่างๆ ที่่�กล่่าวแล้้วนั้้�นเกิิดขึ้้�นกัับ
คดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง 5.10 จััดอบรมให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจและอััยการทุุกคน – โดยเฉพาะ
ในระดัับท้้องถิ่่�น – เกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างรููปแบบการแสวงหา
ออนไลน์์และคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับออนไลน์์ทุุกๆ คดีี
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และ
5.6 จััดให้้มีีการดำเนิินงานช่่วยเหลืือทางด้้านจิิตใจที่่�ได้้รัับการ
โดยซึ่่�งหน้้า โดยแจ้้งให้้พวกเขาทราบเกี่่�ยวกัับกฎหมายต่่างๆ ที่่�สามารถ
ออกแบบเฉพาะและมีีความต่่อเนื่่�อง สำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำงานด้้านการ นำมาใช้้เพื่่�อตั้้�งข้้อกล่่าวหาในกรณีีการล่่วงละเมิิดทางออนไลน์์ รวมทั้้�ง
ให้้ความคุ้้�มครอง และการดููแลเด็็กผู้้�เสีียหาย ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับอาชญากรรมนี้้� ความเชื่่�อมโยงกัับงานคุ้้�มครองเด็็ก
5.11 จััดให้้มีีกลไกที่่�มีีประสิิทธิิภาพและทรััพยากรที่่�เพีียงพอต่่อการ
5.7 ขยายพัันธะหน้้าที่่� เพิ่่�มศัักยภาพและคุุณภาพการให้้บริิการของ
ทีีมงานสหวิิชาชีีพ ตััวอย่่างเช่่น บทบาทของนัักสัังคมสงเคราะห์์หรืือนััก ดำเนิินการสืืบสวนสอบสวนในระดัับที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจ
ในการส่่งต่่อคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
จิิตวิิทยาในกระบวนการสืืบสวนสอบสวน หรืือความช่่วยเหลืือในการ
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ในระดัับสากล รวมถึึงกรณีีที่่�รายงานใน
ร้้องขอเงิินชดเชย – รวมถึึงการเข้้าร่่วมในกระบวนการดัังกล่่าวของนััก
CyberTips
ของ NCMEC ด้้วยเป้้าหมายลดการทำร้้ายเด็็กที่่�เกิิดขึ้้�น
สัังคมสงเคราะห์์และนัักจิิตวิิทยาทั่่�วประเทศ เด็็กผู้้�เสีียหายได้้ระบุุในการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
ให้้สััมภาษณ์์ว่่า การมีีส่่วนร่่วมของทีีมงานสหวิิชาชีีพในกระบวนการ
สืืบสวนสอบสวนและการพิิจารณาคดีี ช่่วยลดความกัังวลและความเครีียด 5.12 ลดขั้้�นตอนการดำเนิินงานภายในของกรมสอบสวนคดีีพิิเศษ และ
ของเด็็กในการเรีียกร้้องความยุุติิธรรมได้้เป็็นอย่่างดีี
ชุุดปฎิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเทอร์์เน็็ต
และสร้้างกลไกแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างสองหน่่วยงาน รวมทั้้�งพััฒนา
ฐานข้้อมููลต้้านสื่่�อลามกอนาจารเด็็กในระดัับชาติิขึ้้�นและพิิจารณาเชื่่�อม
ต่่อกัับฐานข้้อมููลสื่่�อล่่วงละเมิิดเด็็กขององค์์การตำรวจสากล (ICSE) ซึ่่�ง
จะช่่วยให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรที่่�เน้้นการสืืบสวนสอบสวนเชิิงรุุกและขยาย
ความร่่วมมืือในระดัับสากล
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ผู้้�เเกี่่�ยวข้้องในกระบวนการยุุติิธรรม
5.13 อบรมบุุคลากรที่่�ดำเนิินงานด้้านความยุุติิธรรมทั้้�งหมด รวมทั้้�ง
อััยการและผู้้�พิิพากษา เกี่่�ยวกัับการดำเนิินคดีีการแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ รวมทั้้�งดำเนิินงาน
ด้้านกระบวนการยุุติิธรรมที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็ก
5.14 ลดระยะเวลาการพิิจารณาคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กของศาลอาญา
คดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์ต้้องได้้รัับการดำเนิินการและพิิจารณาตััดสิินโดยปราศจากการ
ความล่่าช้้า เพื่่�อเก็็บรัักษาหลัักฐานทางดิิจิิทััลและคุ้้�มครองสุุขภาวะ
[หมายรวมถึึงสุุขภาพกาย สุุขภาพใจ และสุุขภาวะทางสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อม] ที่่�ดีีของเด็็ก ทั้้�งนี้้� ในการจััดทำตารางนััดหมายการพิิจารณาคดีี
นั้้�น ศาลสามารถจััดลำดัับการพิิจารณาคดีีโดยให้้ความสำคััญในกรณีีที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก หรืือควรให้้มีีการแก้้ไขกฎหมายเพื่่�อจำกััดระยะเวลาใน
การพิิจารณาคดีี
5.15 พััฒนาและดำเนิินโครงการสนัันสนุุนเด็็กผู้้�เสีียหายในการเข้้าสู่่�
กระบวนการทางศาล รวมทั้้�งขยายความร่่วมมืือกัับทีีมงานสหวิิชาชีีพ
ระหว่่างการเข้้าสู่่�กระบวนการดัังกล่่าว
5.16 ทำให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าเด็็กผู้้�เสีียหายจะไม่่ต้้องเผชิิญหน้้ากัับ
ผู้้�กระทำความผิิด แม้้ว่่าประเด็็นนี้้�จะได้้กำหนดไว้้แล้้วในประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา แต่่ข้้อมููลจาก Disrupting Harm
แสดงให้้เห็็นว่่าข้้อกำหนดดัังกล่่าวมิิได้้เกิิดขึ้้�นในภาคปฏิิบััติิเสมอไป ทั้้�งนี้้�
ควรพิิจารณาเชื่่�อมต่่อการบัันทึึกภาพและเสีียง [การสอบถามเด็็กผู้้�เสีีย
หาย]เพื่่�อแสดงหลัักฐาน[ต่่อศาล]จากอีีกห้้องหนึ่่�ง ถ้้าเป็็นไปไม่่ได้้ ควรให้้
ผู้้�กระทำความผิิดเข้้าไปในคอกแทนที่่�จะเป็็นเด็็กผู้้�เสีียหาย
5.17 ปรัับปรุุงแนวปฏิิบััติิในการร้้องขอเงิินชดเชย รวมทั้้�งยึึดทรััพย์์สิิน
ของผู้้�กระทำความผิิดเพื่่�อนำมาจ่่ายค่่าชดเชย [ให้้แก่่เด็็กผู้้�เสีียหาย]
นอกจากนี้้� ควรพิิจารณากำหนดให้้เป็็นข้้อบัังคัับตามกฎหมายที่่�ผู้้�กระทำ
ความผิิดต้้องวางเงิินฝากระหว่่างคดีีความ เพื่่�อรัับรองว่่าผู้้�เสีียหายจะได้้
รัับเงิินชดเชย หรืือตั้้�งระบบเงิินกองทุุนสำหรัับเด็็กผู้้�เสีียหายซึ่่�งผู้้�กระทำ
ความผิิดสามารถจ่่ายได้้
การให้้บริิการทางสัังคม
5.18 จััดอบรมให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสัังคม
สงเคราะห์์ทุุกคน (มิิใช่่แต่่บริิการเฉพาะด้้านเท่่านั้้�น) เพื่่�อให้้เกิิดความ
ตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงต่่อเด็็กเนื่่�องจากการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และเข้้าใจว่่า
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นคาบเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กโดยซึ่่�งหน้้าอย่่างไร รวมทั้้�งลัักษณะเฉพาะของ
อัันตรายที่่�เกิิดจากรููปแบบการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดต่่อ
เด็็กโดยมีีเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง ความตระหนัักรู้้�และความ
เข้้าใจของบุุคลากรกลุ่่�มนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�จำเป็็นสำหรัับการดำเนิินงานในขั้้�นเริ่่�ม
ต้้น เนื่่�องจากเมื่่�อใดก็็ตามที่่�เด็็กมีีความกล้้าพอที่่�จะแสวงหาความช่่วย
เหลืือ เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าจำเป็็นต้้องมีีความรู้้�และทัักษะเพีียงพอที่่�จะให้้
ความช่่วยเหลืือแก่่เด็็ก

5.19 การให้้บริิการด้้านสัังคมสงเคราะห์์จำเป็็นต้้องหาวิิธีีที่่�สร้้างสรรค์์
และทัันสมััยเพื่่�อให้้เด็็กๆ เข้้าถึึงบริิการดัังกล่่าว นอกจากนี้้� สายด่่วน
สำหรัับให้้คำปรึึกษาเป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�สามารถเข้้าถึึงประชากรเด็็กได้้ใน
วงกว้้าง ซึ่่�งการจััดให้้มีีบริิการดัังกล่่าวไม่่ถืือว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เพีียงพอ ทั้้�งนี้้�
การให้้บริิการด้้านสัังคมสงเคราะห์์จำเป็็นต้้องอาศััยการลงทุุน การจััด
สรรทรััพยากร และความสามารถในการจััดการ ทั้้�งนี้้� การให้้บริิการสัังคม
สงเคราะห์์ด้้านอื่่�นๆ นั้้�นจำเป็็นต้้องใช้้วิิธีีออนไลน์์เพื่่�อให้้เด็็กสามารถเข้้า
ถึึงบริิการได้้ รวมทั้้�งต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนจากเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ผ่่านการ
อบรมและมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับวิิธีีหรืือรููปแบบที่่�เด็็กปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
สิ่่�งแวดล้้อมดิิจิิทััล
ภาคธุุกิิจ
5.20 ให้้ความสำคััญกัับการตอบสนองต่่อการร้้องขอข้้อมููลในกรณีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กเพื่่�อช่่วยลดระยะเวลาที่่�ใช้้ในกระบวนการสืืบสวน
สอบสวน ซึ่่�งสามารถดำเนิินการได้้โดยผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตมอบหมาย
ให้้มีีพนัักงานที่่�ทำหน้้าที่่�เฉพาะในการติิดต่่อประสานงานกัับผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมาย ซึ่่ง� รัับผิิดชอบและจััดการการร้้องขอข้้อมููลจากเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บังั คัับ
ใช้้กฎหมาย เพื่่�อช่่วยให้้กระบวนการสืืบสวนสอบสวนและดำเนิินคดีีกรณีี
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
ออนไลน์์เป็็นไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น

ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงลึึก 6:
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ใน
ประเทศไทย รวมทั้้�งเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้�แก่่ผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องแต่่ละ
ภาคส่่วนในด้้านเครื่่�องมืือและมาตรฐานสากลเพื่่�อต่่อต้้านการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์

รััฐบาล
6.1 พิิจารณาแก้้ไขกฎหมายเพื่่�อให้้เป็็นแนวทางเดีียวกัับอนุุสััญญา
สากลอื่่�นๆ ที่่�เสนอแนวทางแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ เช่่น อนุุสััญญาว่่าด้้วย
การคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิด
ทางเพศ (อนุุสััญญาลัันซาโรเต) และอนุุสััญญาว่่าด้้วยอาชญากรรมทาง
คอมพิิวเตอร์์ (อนุุสััญญาบููดาเปสต์์) อนุุสััญญาเหล่่านี้้�แนะนำกลไกที่่�มีี
ประโยชน์์ต่่อกรอบกฎหมายระดัับชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ และ
เปิิดให้้มีีการลงนามหรืือเปิิดให้้มีีการภาคยานุุวััติิโดยรััฐที่่�มิิใช่่สมาชิิกของ
สภายุุโรป
6.2 แก้้ไขกฎหมายเกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก โดยให้้
ครอบคลุุมการบรรยายหรืือพรรณาให้้เห็็นภาพร่่างกายของเด็็กเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ทางเพศ รวมทั้้�งเพื่่�อให้้ครอบคลุุมสื่่�อที่่�บรรยายถึึงบุุคคลที่่�
ดููเหมืือนเด็็กที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศอย่่างชััดแจ้้งด้้วย
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4. จะหยุุดยั้้�งภััยอัันตรายในประเทศไทยได้้อย่่างไร

6.3 กำหนดให้้รููปแบบต่่างๆ ของการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นความผิิดทางอาญา
อย่่างชััดเจน เช่่น การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กโดยการถ่่ายทอดสด
(live streaming) การตระเตรีียมเด็็กเพื่่�อล่่วงละเมิิดทางเพศ (online
grooming) และการกรรโชกทางเพศ (sexual extortion) ทั้้�งนี้้�
สามารถทำได้้โดยให้้การรัับรองและบัังคัับใช้้ร่่างกฎหมายว่่าด้้วยการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ที่่�ร่่างโดยกลุ่่�มมาเจสทิิค (Majestic Group) ซึ่่�งเป็็นคณะอนุุกรรมการที่่�
ได้้การมอบหมายให้้ทบทวนกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์

ความสอดคล้้องของ Disrupting Harm กัับแบบอย่่างการ
แก้้ไขปััญหาระดัับชาติิ (Model National Response) และ
แผนปฏิิบััติิการระดัับภููมิิภาคสำหรัับการคุ้้�มครองเด็็กจากการ
แสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดต่่อเด็็กทางออนไลน์์ใน
ทุุกรููปแบบในอาเซีียน (The Regional Plan of Action for
the Protection of Children from All Forms of Online
Exploitation and Abuse in ASEAN)
องค์์กรและบริิษััทในหลายประเทศได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกของพัันธมิิตร
ระดัับโลกวีีโพรเทค เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ในฐานะสมาชิิกของพัันธมิิตรระดัับโลก ประเทศไทยสามารถใช้้
แบบอย่่างการแก้้ไขปััญหาในระดัับประเทศ เพื่่อ� จััดการการดำเนิิน
งานป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและ
การล่่วงละเมิิดทางเพศของประเทศ แบบอย่่างดัังกล่่าวเป็็นเครื่่�อง
มืือที่่�มีีคุุณค่่าสำหรัับรััฐบาลในการพััฒนาระดัับการแก้้ไขปััญหา
ข้้อแสนอแนะของรายงานฉบัับนี้้�ส่่วนใหญเป็็นไปในแนวทางเดีียว
กัับ ‘ประสิิทธิิภาพ’ 21 ด้้าน ที่่�ระบุุไว้้ในแบบอย่่างการแก้้ไข
ปััญหาระดัับชาติิ

6.4 แก้้ไขกฎหมายว่่าด้้วยการคุุกคามทางเพศ เพื่่อ� ให้้มีีความครอบคลุุม
อย่่างชััดเจนถึึงสถานการณ์์ถึึงอาชญากรรมต่่อเด็็กที่่�เกิิดขึ้้�นทางออนไลน์์
6.5 ขยายการบัังคัับใช้้บทบััญญััติิว่่าด้้วยเขตอำนาจศาลนอกราช
อาณาจัักร (extraterritoriality provisions) ให้้รวมถึึงอาชญากรรม
เกี่่�ยวกัับสื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก และการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
6.6 รณรงค์์ให้้การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทาง
เพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นวาระแห่่งชาติิ เพื่่�อส่่งผลให้้เกิิดการจััดสรร
งบประมาณที่่�เหมาะสม

ทั้้�งนี้้� Disrupting Harm จััดลำดัับความสำคััญของการดำเนิิน
งานจากข้้อมููลสถานการณ์์ของประเทศไทย ข้้อเสนอแนะของ
Disrupting Harm นั้้�นส่่วนใหญ่่จะเป็็นการดำเนิินงานเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาเกี่่�ยวกัับข้้อกฏหมาย146 เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฏหมาย
เฉพาะด้้าน147 การพิิจารณาคดีีของศาลและอััยการ148 และ
โครงการด้้านการศึึกษา149
1

1

4

4

4

5

1

4

6

147

เมื่่อ� เร็็วๆ นี้้� อาเซีียนได้้รับั รองแผนปฏิิบัติั กิ ารระดัับภููมิภิ าคสำหรัับ
การคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิด
ทางออนไลน์์ในทุุกรููปแบบในอาเซีียน150 ซึ่่�งรวมถึึงพัันธะสััญญา
ของประเทศสมาชิิกในการเสริิมสร้้างการคุ้้�มครองเด็็กออนไลน์์ใน
ภููมิิภาค แผนปฏิิบััติิการดัังกล่่าวเน้้นประเด็็นเป้้าหมาย 7 ประเด็็น
ซึ่่�งรวมถึึงการเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้� การรวบรวมข้้อมููล จนถึึง
การปฏิิรููปกฎหมาย คำแนะนำของ Disrupting Harm ได้้แนะนำ
รายละเอีียดกิิจกรรมด้้านความยั่่�งยืืน แนวปฏิิบััติิ และการนำ
หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์มาใช้้กำหนดกิิจกรรม ซึ่่�งสามารถดำเนิินการ
ในประเทศไทยในฐานะส่่วนหนึ่่�งของพัันธะสััญญาที่่�ประเทศไทย
มีีต่่อการแก้้ไขปััญหาระดัับภููมิิภาคด้้วย
148

146. การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการแสวงประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก แบบอย่่างระดัับประเทศ #3
147. รููปแบบการแก้้ไขปััญหาระดัับชาติิ #4
148. รููปแบบการแก้้ไขปััญหาระดัับชาติิ #5
149. รููปแบบการแก้้ไขปััญหาระดัับชาติิ #13
150. สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (2563) แผนปฏิิบััติิการระดัับภููมิิภาคสำหรัับการคุ้้�มครองเด็็กจากการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางออนไลน์์ในทุุกรููปแบบในอาเซีียน: เพิ่่�มเติิมจาก
แผนปฏิิบััติิการระดัับภููมิิภาคอาเซีียนว่่าด้้วยการยุุติิความรุุนแรงต่่อเด็็ก
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รายงานที่่�มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมอย่่างรอบด้้านนี้้�สำเร็็จลงได้้ ภายใต้้ความ
ร่่วมมืือในการออกแบบงานวิิจััย การเก็็บข้้อมููล และการนำเสนอหลััก
ฐานที่่�มีีความพิิเศษเป็็นเวลาสองปีี การดำเนิินงานจะไม่่สามารถลุุล่่วงไป
ได้้หากปราศจากความมีีส่่วนร่่วมของบุุคคลและองค์์กรภาคีีต่่างๆ ใน
ประเทศไทย พัันธมิิตรผู้้�ดำเนิินโครงการขอแสดงความขอบคุุณต่่อทุุกท่่าน
ที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับ Disrupting Harm ผ่่านการ:
พิิจารณาผลการวิิจััยตามบริิบทของประเทศไทย: ได้้แก่่ กระทรวง
ดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม; กระทรวงศึึกษาธิิการ; กระทรวง
มหาดไทย; กระทรวงยุุติิธรรม; กระทรวงสาธารณสุุข; กระทรวงการ
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์; สถาบัันนิิติวัิ ชร์
ั ,์ สำนัักงานอััยการ
สุุงสุุด; กลุ่่�มงานต่่อต้้านการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต,
กองบัังคัับการตรวจสอบและวิิเคราะห์์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีี,
ชุุดปฎิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเตอร์์เน็็ต
(ไทแคค), สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ; กรมการปกครอง; กรมสอบสวน
คดีีพิิเศษ (ดีีเอสไอ); กองบัังคัับการปราบปรามการค้้ามนุุษย์์; สถาบััน
สุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�นราชนคริินทร์์; สถาบัันนิิติิวิิทยาศาสตร์์; กรม
ราชทััณฑ์์; กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน; สำนัักงานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล; สถาบัันวิิจััยเพื่่�อพััฒนาการสืืบสวนสอบสวนและดำเนิิน
คดีี; สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย; มููลนิิธิิเอ-ทเวนตี้้�วััน;
มููลนิิธิิพิิทัักษ์์สตรีี; มููลนิิธิิศููนย์์เพื่่�อน้้องหญิิง; มููลนิิธิิศููนย์์พิิทัักษ์์สิิทธิิเด็็ก;
มููลนิิธิิสายเด็็ก 1387; มููลนิิธิิเดสทิินี่่� เรสคิิว; มููลนิิธิิเพื่่�อยุุติิการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก, มููลนิิธิิครอบครััวพร้้อมรัักษ์์; มููลนิิธิิเพื่่�อความ
เข้้าใจเด็็ก; มููลนิิธิิหญิิงชายก้้าวไกล; โครงการฮััก; มููลนิิธิิรัักษ์์เด็็ก; องค์์กร
ลิิฟ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล; องค์์การโอเปอร์์เรชั่่�น อัันเดอร์์กราวด์์ เรลโรด
(โอ.ยูู.อาร์์.) กรุุงเทพ; องค์์การแพลน อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย;
องค์์การช่่วยเหลืือเด็็ก; สำนัักงานกฎหมาย เอส.อาร์์.ทนายความ จำกััด;
(องค์์การมหาชน), ไทยฮอตไลน์์; ยููนิิเซฟ สำนัักงานภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกและแปซิิฟิิก; ยููนิิเซฟ ประเทศไทย; และมููลนิิธิิศุุภนิิมิิตแห่่ง
ประเทศไทย

สนัับสนุุนการรวบรวมข้้อมููล: กองต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ กระทรวงการ
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, กรมการปกครอง, กรมสอบสวน
คดีีพิิเศษ กระทรวงยุุติิธรรม, อิิปซอสส์์ เอ็็มโออาร์์ไอ, อิิปซอสส์์
ประเทศไทย, สำนัักงานกลางแห่่งชาติิตำรวจสากลประเทศไทย (เอ็็นซีีบีี)
กรุุงเทพฯ, สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ, ชุุดปฏิิบััติิการปราบปรามการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางอิินเตอร์์เน็็ต (ไทแคค), สถาบัันนิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์,
กองบัังคัับการตรวจสอบและวิิเคราะห์์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีี,
กระทรวงมหาดไทย และสำนัักงานอััยการสููงสุุด
แบ่่งปัันความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ผ่่านการสััมภาษณ์์และ
ตอบแบบสำรวจ: คณะกรรมการปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กแห่่งชาติิ; คณะ
อนุุกรรมการส่่งเสริิมการปกป้้องและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนในการใช้้
สื่่�อออนไลน์์; กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน, กองต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์,
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์; สำนัักงานพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััด; กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม; ชุุดปฎิิบััติิการปราบปรามการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
อิินเตอร์์เน็็ต; กระทรวงสาธารณสุุข; กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ, กรมพิินิิจ
และคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน; กรมราชทััณฑ์์, สถาบัันนิิติิวิิทยาศาสตร์์,
กระทรวงยุุติิธรรม; ตำรวจภููธรจัังหวััดเชีียงใหม่่, สำนัักงานอััยการจัังหวััด
เชีียงราย, โรงพยาบาลเชีียงรายประชานุุเคราะห์์, สำนัักงานอััยการสููงสุุด;
มููลนิิธิิเอ-ทเวนตี้้�วััน; มููลนิิธิิแอ๊๊ดเวนตีีสเพื่่�อการพััฒนาและบรรเทาทุุกข์์
(แอ๊๊ดดร้้า ประเทศไทย); มููลนิิธิิพิิทัักษ์์สตรีี; ศููนย์์ต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์
และเด็็กถููกล่่วงละเมิิด (เอทีีซีีซีี พััทยา); มููลนิิธิิไว.เอ็็ม.ซีี.เอ. กรุุงเทพฯ
(ศููนย์์พะเยา); ศููนย์์เพื่่�อน้้องหญิิง; สายเด็็ก 1387; มููลนิิธิิศููนย์์พิิทัักษ์์สิิทธิิ
เด็็ก (ซีีพีีซีีอาร์์); บ้้านพัักเด็็กและครอบครััว จัังหวััดเชีียงราย; มููลนิิธิิเดส
ทิินี่่� เรสคิิว; มููลนิิธิิครอบครััวพร้้อมรัักษ์์; มููลนิิธิิเพื่่�อความเข้้าใจเด็็ก;
มููลนิิธิิฟอร์์ฟรีีดอมอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล; มููลนิิธิิส่่งเสริิมความเสมอภาค
ทางสัังคม ; โครงการฮััก (ศููนย์์ ACT ); องค์์กรลิิฟ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล;
องค์์การโอเปอร์์เรชั่่�น อัันเดอร์์กราวด์์ เรลโรด (โอ.ยูู.อาร์์) (กรุุงเทพฯ);
มููลนิิธิิภคิินีีศรีีชุุมพาบาล; บริิษััทสำนัักงานกฎหมาย เอส.อาร์์.ทนายความ
จำกััด; ไทยฮอตไลน์์; มููลนิิธิิเออเบิิร์์น ไลท์์ (ประเทศไทย); โรงพยาบาล
วชิิระ; และ มููลนิิธิิโซเอ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
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องค์์การเอ็็คแพค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล, องค์์การตำรวจสากล และศููนย์วิ์ จัิ ยั
อิินโนเซนติิขององค์์การยููนิิเซฟ รู้้�สึึกยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้มีีโอกาสทำงาน
เคีียงบ่่าเคีียงไหล่่ในการประเมิินสถานการณ์์การแสวงหาประโยชน์์ทาง
เพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ หากปราศจากความ
พยายามร่่วมกัันของทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดทำรายงานฉบัับนี้้�
รายงานวิิจััยที่่�ดีีเยี่่�ยมชิ้้�นนี้้�จะไม่่สามารถสำเร็็จลงได้้เลย และเราขอถืือ
โอกาสนี้้�ขอบคุุณบุุคคลเหล่่านี้้�โดยเฉพาะ:

หน่่วยต่่อต้้านอาชญากรรมต่่อเด็็กขององค์์การตำรวจสากล พัันธมิิตร
ผู้้�จััดทำรายงานฉบัับนี้้�ขอขอบคุุณคำแนะนำจากคณะที่่�ปรึึกษา และการ
สนัับสนุุนเงิินทุุนจำนวนมากจากพัันธมิิตรระดัับโลกเพื่่�อยุุติิความรุุนแรง
ต่่อเด็็ก ผ่่านทางโครงการความปลอดภััยออนไลน์์สำหรัับการดำเนิินงาน
โครงการนี้้� ทั้้�งนี้้�พัันธมิิตรของ Disrupting Harm ขอขอบคุุณทีีมงาน
ความปลอดภััยทางออนไลน์์สำหรัับกรอบความคิิดของ Disrupting
Harm และคำแนะนำด้้านเทคนิิค และการสนัับสนุุนอย่่างไม่่ย่่อท้้อ

องค์์การเอ็็คแพท อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล:

สุุดท้้ายนี้้� เราขอบคุุณเด็็กๆ ที่่�มีีส่่วนร่่วมในงานวิิจััยชิ้้�นนี้้� – โดยเฉพาะ
เด็็กที่่�เป็็นผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วง
ละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ และมีีความกล้้าหาญที่่�จะพููดถึงึ ประสบการณ์์
ของพวกเขากัับทีีมงานวิิจััย ประสบการณ์์ของเด็็กคืือกุุญแจที่่�นำไปสู่่�
ความเข้้าใจและชี้้�แนวทางการดำเนิินงานต่่อไปให้้แก่่พวกเรา
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