
การปกป้องคุ้้�มคุ้รองเด็็กจากการถููกแสวงหาประโยชน์์และ 
ล่วงละเมิด็ทางเพศทางออน์ไลน์์ใน์ประเทศไทย: หน์ทางข้�างหน์�า

ใน์ปีท่�ผ่่าน์มาเพ่ยงปีเด่็ยว ร�อยละ 9 ข้องเด็็กผู่�ใช�งาน์อิน์เทอร์เน็์ตใน์ประเทศไทย อาย้ระหว่าง 12-17 ปี ตกเป็น์ผู่�เส่ยหายร�ายแรง
จากการถููกแสวงหาประโยชน์์และล่วงละเมิด็ทางเพศทางออน์ไลน์์ คุ้วามเคุ้ล่�อน์ไหวล่าส้ด็ใน์การปรับปร้งกฎหมายและพัฒน์า
น์โยบายเพ่�อแก�ไข้ปัญหาดั็งกล่าวเป็น์เร่�องน่์ายิน์ด่็ ถึูงกระนั์�น์ก็ตาม การส่งเสริมให�ภาคุ้ส่วน์ท่�ทำางาน์ด็�าน์การคุ้้�มคุ้รองเด็็กม่คุ้วาม
ตระหนั์ก ม่คุ้วามรู� และทักษะใน์การตอบสน์องต่อปัญหาการแสวงหาประโยชน์์และล่วงละเมิด็ทางเพศจากเด็็กทางออน์ไลน์์ยังเป็น์
สิ�งจำาเป็น์ ทั�งน่์� รัฐบาลไทย หน่์วยงาน์ข้องรัฐ เจ�าหน์�าท่�ปฏิิบัติการ ภาคุ้อ้ตสาหกรรม ผู่�ปกคุ้รองและผู่�ดู็แลเด็็ก สามารถูด็ำาเนิ์น์การ
มากข้ึ�น์เพ่�อแก�ไข้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์์และล่วงละเมิด็ทางเพศจากเด็็กทางออน์ไลน์์ และหย้ด็ยั�งอัน์ตรายท่�เกิด็ข้ึ�น์กับเด็็ก
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ข้�อเสน์อแน์ะ
Disrupting Harm in Thailand (หรืือ หยุุดยุ้�งอ้นตรืายุในปรืะเทศไทยุ) 
จ้ัดทำาชุุดรืายุละเอียุดข้้อเสนอแนะตามหล้กฐานเชิุงปรืะจ้ักษ์์ซ่ึ่�งเป็นข้้อค้้นพบ
จัากงานวิิจ้ัยุ 

ด็ำาเนิ์น์งาน์
• แต่งต้�งหน่วิยุงานใดหน่วิยุงานหน่�งข้องร้ืฐเป็นศูนย์ุกลางในการืดำาเนินงาน 

ป้องก้นและแก้ไข้ปัญหาการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และล่วิงละเมิดทางเพศ 
ต่อเด็กทางออนไลน์ พร้ือมท้�งมอบหมายุงานและจ้ัดสรืรืทร้ืพยุากรืให้ 
ท้�งนี� กรืะทรืวิงการืพ้ฒนาส้งค้มและค้วิามม้�นค้งข้องมนุษ์ยุ์สามารืถร้ืบ
บทบาทเป็นหน่วิยุงานหล้กในการืดำาเนินงานป้องก้นและแก้ปัญหาด้งกล่าวิ

• ทบทวินสายุบ้งค้้บบ้ญชุาเพื�อให้เกิดค้วิามค้ล่องต้วิในการืสืบสวินสอบสวิน 
ค้ดีการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์ทางเพศและการืล่วิงละเมิดทางเพศจัากเด็กทาง 
ออนไลน์ รืวิมท้�งการืพ้ฒนาฐานข้้อมูลรืะด้บชุาติด้านการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์ 
และล่วิงละเมิดทางเพศจัากเด็กทางออนไลน์ข่้�น ซ่ึ่�งจัะชุ่วิยุให้เกิดการืใชุ้
ทร้ืพยุากรืที�เน้นการืสืบสวินสอบสวิน เกิดการืพ้ฒนาแลกเปลี�ยุนหล้กฐาน
รืะหวิ่างภาค้ส่วินที�เกี�ยุวิข้้อง และข้ยุายุค้วิามรื่วิมมือในรืะด้บสากล 
นอกจัากนี� ค้วิรืกำาหนดแนวิทางที�ชุ้ดเจันเกี�ยุวิก้บการืส่งต่อค้ดีรืะหว่ิาง
หน่วิยุงานที�เกี�ยุวิข้้องก้บการืสืบสวินสอบสวิน พรื้อมท้�งสรื้างรืะบบ
ติดตามตรืวิจัสอบเพื�อให้แน่ใจัว่ิาเกิดการืปฏิิบ้ติตามแนวิทางที�กำาหนดไว้ิ 

• ทำาให้แน่ใจัว่ิามีการืปฏิิบ้ติตามกรืะบวินการืดำาเนินงานด้านค้วิามยุติุธรืรืม
ที�เป็นมิตรืก้บเด็กตามที�รืะบุไว้ิปรืะมวิลกฎหมายุวิิธีพิจัารืณาค้วิามอาญา

•  ข้ยุายุและพ้ฒนาศ้กยุภาพข้องทีมงานสหวิิชุาชีุพท้�วิปรืะเทศ เชุ่น การืมี
ส่วินร่ืวิมข้องน้กส้งค้มสงเค้รืาะห์ในกรืะบวินการืสืบสวินสอบสวิน ท้�งนี� 
เด็กผูู้้เสียุหายุได้รืะบุในการืให้ส้มภาษ์ณ์วิ่าการืมีส่วินรื่วิมข้องทีมงาน 
สหวิิชุาชีุพในกรืะบวินการืสืบสวินสอบสวินและการืพิจัารืณาค้ดีข้องศาล
ชุ่วิยุลดค้วิามก้งวิลใจัข้องพวิกเข้า

• จ้ัดทำาชุุดข้้อมูลมาตรืฐานสำาหร้ืบเด็กผูู้้เสียุหายุ ผูู้้ปกค้รืองและผูู้้ดูแลเด็ก 
เกี�ยุวิก้บข้้�นตอนและสิทธิต่างๆ ในกรืะบวินการืเรีืยุกร้ืองค้วิามยุุติธรืรืม 
ที�เกี�ยุวิข้้องก้บการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และการืล่วิงละเมิดทางเพศจัากเด็ก 
(รืวิมท้�งการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และการืล่วิงละเมิดทางเพศจัากเด็กทาง
ออนไลน์) – รืวิมท้�งสิทธิข้องผูู้้เสียุหายุในการืเรีืยุกร้ืองค่้าชุดเชุยุเยุียุวิยุา 
เพื�อให้พวิกเข้ามีข้้อมูลสำาหร้ืบการืต้ดสินใจั

• แก้ไข้กฎหมายุเกี�ยุวิก้บสื�อการืล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เพื�อให้ค้รือบค้ลุม 
การืทำาให้เห็นร่ืางกายุข้องเด็กเพื�อว้ิตถุปรืะสงค์้ทางเพศ และสื�อที�แสดงถ่ง 
บุค้ค้ลที�ทำาให้เข้้าใจัว่ิาเป็นเด็กเข้้าร่ืวิมกิจักรืรืมทางเพศอยุ่างชุ้ดแจ้ังด้วิยุ

• กำาหนดให้รืูปแบบเฉพาะข้องการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และล่วิงละเมิด 
ทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์เป็นค้วิามผู้ิดทางอาญาอยุ่างชุ้ดเจัน เชุ่น  
สื�อการืล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การืล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็กผู่้านการื
ถ่ายุทอดสด การืกรูืมมิ�งทางออนไลน์ และการืกรืรืโชุกทางเพศ เป็นต้น 
ท้�งนี� สามารืถทำาได้โดยุการืร้ืบรืองและการืบ้งค้้บใชุ้ร่ืางกฎหมายุว่ิาด้วิยุ
การืแสวิงหาปรืะโยุชุน์ทางเพศและการืล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
ทางออนไลน์ที�รื่างโดยุกลุ่มมาเจัสทิค้ (Majestic Group) ซึ่่�งเป็นค้ณะ
อนุกรืรืมการืที�ได้การืมอบหมายุให้ทบทวินกฎหมายุต่างๆ ที�เกี�ยุวิข้้องก้บ
การืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และการืล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์

• ออกกฎหมายุและนโยุบายุที�จัะทำาให้ม้�นใจัได้ว่ิา แพลตฟอร์ืมสื�อส้งค้ม
ออนไลน์และผูู้้ให้บรืิการือินเทอรื์เน็ตมีส่วินรื่วิมอยุ่างแข้็งข้้นต่อค้วิาม
ปลอดภ้ยุข้องเด็กบนแพลตฟอร์ืมข้องตน โดยุ การืลบสื�อการืล่วิงละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก การืตรืวิจัจั้บและรืายุงานเหตุการืณ์ที�ไม่พ่งปรืะสงค้ ์ 
รืวิมท้�งการืตอบสนองต่อค้ำาร้ืองข้อข้้อมูลจัากหน่วิยุงานผูู้้บ้งค้้บใชุ้กฎหมายุ 
อยุ่างท้นท่วิงที

• เชืุ�อมต่อก้บฐานข้้อมูลสากลด้านการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์ทางเพศจัากเด็ก
ข้ององค์้การืตำารืวิจัสากล (INTERPOL’s International Child Sexual 
Exploitation หรืือ ICSE) เพื�อเพิ�มปรืะสิทธิภาพข้องการืดำาเนินงานและ
ข้จ้ัดการืทำางานซึ่ำ�าซ้ึ่อนข้องหน่วิยุงานผูู้้บ้งค้้บใชุ้กฎหมายุ
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ให�การศึกษา
•  ปร้ืบโค้รืงการืให้การืศ่กษ์าและสร้ืางค้วิามตรืะหน้กรู้ืเกี�ยุวิก้บการืแสวิงหา 

ปรืะโยุชุน์และการืล่วิงละเมิดทางเพศจัากเด็กที�มีอยุู่ ให้เข้้าถ่งกลุ่ม 
เป้าหมายุได้อยุ่างหลากหลายุ เพื�อให้ปรืะชุาชุนท้�วิไป รืวิมถ่งเด็กที�ไม่ได้
เข้้าเรีืยุนและเด็กที�อาศ้ยุในชุุมชุนที�ห่างไกลและด้อยุโอกาส เข้้าใจัถ่งการื
แสวิงหาปรืะโยุชุน์ทางเพศและการืล่วิงละเมิดทางเพศจัากเด็กทางออนไลน์ 
และบทบาทข้องเทค้โนโลยีุที�อาจัก่อให้เกิดค้วิามสะดวิกต่อการืแสวิงหา
ปรืะโยุชุน์ทางเพศและการืล่วิงละเมิดทางเพศในล้กษ์ณะด้งกล่าวิ 

•  พ้ฒนาค้วิามรู้ืค้วิามเข้้าใจัข้องผูู้้ปกค้รืองและผูู้้ดูแลเด็กเกี�ยุวิก้บกิจักรืรืม
ทางออนไลน์ (และออฟไลน์) ข้องเด็กผู้่านโค้รืงการืให้การืศ่กษ์าและ
สรื้างค้วิามตรืะหน้กในชุุมชุน เพื�อชุ่วิยุให้ผูู้้ปกค้รืองและผูู้้ดูแลเด็ก
ตรืะหน้กถ่งค้วิามเสี�ยุง และปรืะโยุชุน์ด้านต่างๆข้องเค้รืื�องมือออนไลน์ 
และสอนให้พวิกเข้าทรืาบถ่งวิิธีที�จัะสร้ืางการืมีส่วินร่ืวิมและสน้บสนุน
การืใชุ้อินเทอรื์เน็ตข้องเด็ก รืวิมถ่งวิิธีส่งเสรืิมการืสนทนาแบบเปิด 
เมื�อเด็กปรืะสบก้บการืถูกทำาร้ืายุหรืืออ้นตรืายุทางออนไลน์

•  ส่งเสรืิมค้วิามตรืะหน้กรืู้เกี �ยุวิก้บการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และการืล่วิง
ละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์แก่ภาค้เอกชุน เพื�อให้แน่ใจัว่ิาบริืษ้์ท
เทค้โนโลยีุสารืสนเทศมีค้วิามเข้้าใจัมากข่้�นเกี�ยุวิก้บค้วิามเสี�ยุงที�เด็กปรืะสบ 
และสิ�งที�พวิกเข้าสามารืถทำาเพื�อต่อต้านภ้ยุด้งกล่าวิ

•  สร้ืางค้วิามตรืะหน้กเกี�ยุวิก้บสายุด่วินให้ค้ำาปร่ืกษ์า (helplines) ในฐานะ
เป็นกลไกการืรืายุงานและให้ค้ำาปร่ืกษ์ากรืณีการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และ
ล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ ท้�งนี� ข้้อกำาหนดเบื�องต้นที�สำาค้้ญ 
ได้แก่สายุด่วินมีทร้ืพยุากรืที�เพียุงพอสำาหร้ืบการืดำาเนินงาน และเจ้ัาหน้าที� 
ที�ดำาเนินงานให้การืชุ่วิยุเหลือในส่วินหน้าน้�น ได้รื้บการือบรืมอยุ่าง
สมำ�าเสมอ และสามารืถให้ค้วิามชุ่วิยุเหลือแก่เด็กได้อยุ่างมีปรืะสิทธิภาพ

•  เสรืิมสรื้างค้วิามเข้้มแข้็งข้องสายุด่วินทางอินเทอรื์เน็ตหรืือชุ่องทาง
รืายุงานเกี�ยุวิก้บสื�อการืล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็กที�มีอยูุ่ เชุ่น ไทยุฮอตไลน์ 
ซึ่่�งดำาเนินงานโดยุองค้์กรืพ้ฒนาเอกชุน และดำาเนินการืให้กลไกการื
รืายุงานต่างๆ ด้งกล่าวิเป็นกลไกการืรืายุงานอยุ่างเป็นทางการื  ปร้ืบปรุืง
ชุ่องทางการืแจ้ังเหตุท้�งทางออนไลน์และออฟไลน์ ให้เข้้าถ่งง่ายุสำาหร้ืบ
เด็กและพ้ฒนาเค้รืื�องมือเพื�อคุ้้มค้รืองค้วิามเป็นนิรืนามข้องพวิกเข้า 

•  จั้ดอบรืมให้แก่เจั้าหน้าที�ตำารืวิจั  โดยุเฉพาะในรืะด้บท้องที� เกี�ยุวิก้บ
ค้วิามเชุื�อมโยุงรืะหวิ่างรืูปแบบการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และล่วิงละเมิด 
ทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์และทางกายุภาพ รืวิมท้�งให้ค้วิามรู้ืเกี�ยุวิก้บ
บทบ้ญญ้ติข้องกฎหมายุต่างๆ ที�สามารืถนำามาใชุ้เพื�อต้�งข้้อกล่าวิหา 
ในกรืณีด้งกล่าวิ และการืปรืะสานงานเชุื�อมต่อก้บหน่วิยุงานให้ค้วิาม
คุ้้มค้รืองเด็ก

• จั้ดอบรืมให้แก่บุค้ลากรืที�ดำาเนินงานด้านค้วิามยุุติธรืรืม เกี�ยุวิก้บการื
ดำาเนินค้ดีการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และการืล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
ทางออนไลน์ รืวิมท้�งการืใชุ้กรืะบวินการืยุุติธรืรืมที�เป็นมิตรืก้บเด็ก

เงิน์ท้น์

• ให้การือบรืมด้านเทค้นิค้เกี�ยุวิก้บแสวิงหาปรืะโยุชุน์และล่วิงละเมิด 
ทางเพศ ต่อเด็กทางออนไลน แก่เจ้ัาหน้าที�ตำารืวิจั อ้ยุการื ผูู้้พิพากษ์า/ 
เจั้าพน้กงานตุลาการืศาลแข้วิง ทนายุค้วิาม เจั้าหน้าที�ศาล เจั้าหน้าที�
คุ้้มค้รืองเด็ก บุค้ลากรืทางการืแพทย์ุ และเจ้ัาหน้าที�ส่วินหน้าที�ให้ค้วิาม
ชุ่วิยุเหลือด้านส้งค้มสงเค้รืาะห์ และค้รูื ผู้นวิกการือบรืมให้เป็นส่วินหน่�ง
ข้องรืะบบการืดำาเนินงานข้ององค้์กรื รืวิมท้�งสน้บสนุนงบปรืะมาณ
สำาหร้ืบจ้ัดการือบรืมด้งกล่าวิ เพื�อให้ม้�นใจัว่ิาเจ้ัาหน้าที�ในภาค้ส่วินต่างๆ 
ที�เกี�ยุวิข้้องมีค้วิามรู้ืและท้กษ์ะท้นต่อสถานกาณ์การืคุ้กค้ามทางออนไลน์
ที�เปลี�ยุนแปลงอยุูเ่สมอ

• พ้ฒนาศ้กยุภาพข้องเจ้ัาหน้าที�ที�ให้บริืการืด้านส้งค้ม ในการืรืะบุต้วิเด็ก 
ผูู้้เสียุหายุ หรืือเด็กที�ตกอยุูใ่นสถานการืณ์เสี�ยุง

• ดำาเนินงานตามแนวิทางที�เกี�ยุวิก้บการืก่อต้�งกองทุนผูู้้เสียุหายุ ให้ค้วิาม 
ชุ่วิยุเหลือด้านกฎหมายุแก่เด็กและผูู้้ปกค้รืองโดยุไม่คิ้ดค่้าใชุ้จ่ัายุ รืวิมถ่ง
ด้านที�พ้กอาศ้ยุชุ้�วิค้รืาวิ การืให้ค้วิามชุ่วิยุเหลือทางจิัตใจั และการืเดินทาง 

• เนื�องจัากเด็กม้กเปิดเผู้ยุเหตการืณ์ล่วิงละเมิดก้บบุค้ค้ลใกล้ชุิด จั่งค้วิรื
จั้ดสรืรืทรื้พยุากรืในรืะด้บชุุมชุนให้มากข้่�นเพื�อเอื �อต่อการืเปิดเผู้ยุ 
และรืายุงานเหตุ เชุ่น โค้รืงการืพ้ฒนาศ้กยุภาพข้องสมาชุิกชุุมชุนที� 
เค้ยุผู้่านการือบรืม ให้ค้วิามรืู้เกี�ยุวิก้บกรืะบวินการืยุุติธรืรืมทางอาญา 
ที�เกี�ยุวิข้้อง และวิิธีการืรื้บฟังและชุ่วิยุเหลือเด็กผูู้้เสียุหายุ (ผู้่านทาง
นโยุบายุคุ้้มค้รืองเด็กในโรืงเรืียุน ชุมรืมกีฬา หรืือองค้์กรืศาสนา) และ 
ผูู้้ปกค้รือง ในกรืะบวินการืรืายุงานเหตุและการืข้อค้วิามชุ่วิยุเหลือ
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เก่�ยวกับ Disrupting Harm

Disrupting Harm in Thailand เป็นส่วินหน่�งข้องโค้รืงการืวิิจ้ัยุข้นาดใหญ่ 
เกี�ยุวิก้บการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ 
ในหลายุปรืะเทศ การืดำาเนินงานศ่กษ์าข้นาดใหญ่ที�ไม่เค้ยุเกิดข่้�นมาก่อนนี�
อาศ้ยุค้วิามเชีุ�ยุวิชุาญด้านการืทำาวิิจ้ัยุจัากองค์้การืเอ็ค้แพท องค์้การืตำารืวิจั 
สากล (หรืืออินเตอร์ืโพล) และศูนย์ุวิิจ้ัยุอินโนเซึ่นติข้ององค์้การืยุูนิเซึ่ฟ 
รืวิมท้�งเค้รืือข่้ายุข้องท้�งสามองค์้กรืพ้นธมิตรืท้�งในรืะด้บชุาติและรืะด้บโลก 
โค้รืงการืวิิจั้ยุนี�ได้รื้บการืสน้บสนุนจัากกองทุนเพื�อเพื�อยุุติค้วิามรืุนแรืง 
ต่อเด็ก (Fund to End Violence Against Children) ผู่้านทางโค้รืงการื
อินเทอร์ืเน็ตปลอดภ้ยุ (Safe Online initiative) โค้รืงการืวิิจ้ัยุนี�ดำาเนิน
งานใน 13 ปรืะเทศ ในภูมิภาค้แอฟริืกาตะว้ินออกและแอฟริืกาใต้ และ
เอเชีุยุตะว้ินออกเฉียุงใต้ 

การืเก็บข้้อมูลเริื�มข่้�นเมื�อต้นปี พ.ศ. 2563 และสิ�นสุดเมื�อต้นปี พ.ศ. 2564 
โดยุค้วิามอนุเค้รืาะห์จัากรื้ฐบาลไทยุ หน่วิยุงานรื้ฐในหลายุภาค้ส่วิน  
รืวิมถ่งองค์้กรือื�นๆ ที�ดำาเนินงานในปรืะเทศไทยุ อีกท้�งดำาเนินการืวิิเค้รืาะห์ 

ข้้อมูลด้านกฎหมายุ ด้านนโยุบายุ และรืะบบต่างๆ ที�เกี�ยุวิข้้องก้บการืแก้ไข้ 
ปัญหาการืแสวิงหาปรืะโยุชุน์และล่วิงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์
ในปรืะเทศไทยุ มีการืเก็บข้้อมูลเชิุงสถิติรืะหว่ิางปี พ.ศ. 2560 - 2562 และ
ทำาการืสำารืวิจั (surveys) ก้บเด็กที�ใชุ้งานอินเทอร์ืเน็ต ผูู้้ปกค้รืองและผูู้้ดูแล 
ข้องเด็กที�เป็นผูู้้ใชุ้อินเทอร์ืเน็ต และผูู้้ให้บริืการืส่วินหน้าจัากภาค้ร้ืฐและ
องค์้กรืไม่แสวิงหากำาไรื รืวิมท้�งได้ร้ืบค้วิามร่ืวิมมือ ให้ส้มภาษ์ณ์เจ้ัาหน้าที�
รืะด้บสูงข้องร้ืฐ เจ้ัาหน้าที�ผูู้้บ้งค้้บใชุ้กฎหมายุ ผูู้้เชีุ�ยุวิชุาญในการืดำาเนิน
งานด้านค้วิามยุุติธรืรืม เด็กผูู้้เสียุหายุจัากการืถูกแสวิงหาปรืะโยุชุน์และ
ล่วิงละเมิดทางเพศทางออนไลน์ และผูู้้ปกค้รืองและผูู้้ดูแลเด็ก ท้�งนี� ข้้อมูล
ท้�งหมดได้ถูกนำามาวิิเค้รืาะห์และยืุนยุ้นค้วิามน่าเชืุ�อถือโดยุวิิธีการืเปรีืยุบ
เทียุบข้้อมูลที�ได้รื้บจัากกิจักรืรืมการืเก็บข้้อมูลท้�งหมด โดยุได้วิิเค้รืาะห์
ข้้อมูลสำาหร้ืบปรืะเทศไทยุเสร็ืจัสิ�นในเดือนกรืกฎาค้ม พ.ศ. 2564 และ
จ้ัดปรืะชุุมรืะด้บชุาติเพื�อแลกเปลี�ยุนค้วิามคิ้ดเห็นเกี�ยุวิก้บข้้อค้้นพบและ
ข้้อเสนอแนะจัากงานวิิจ้ัยุเมื�อว้ินที� 16 กรืกฎาค้ม พ.ศ. 2564

ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก

Disrupting Harm in Thailand สรุุปความรุ้�ความเข้�าใจเชิิงลึึกท่ี่�เป็นผลึจากงานวิจัยไว�หกปรุะเด็็น ดั็งน่�: 

1. ในปีท่ี่�ผ่านมาเพ่ียงปีเด่็ยว พีบว่ารุ�อยลึะ 9 ข้องเด็็กอายุ 12-17 ปี ซึึ่�งใชิ� 
งานอินเที่อรุ์เน็ตในปรุะเที่ศไที่ยตกเป็นผ้�เส่ยหายรุ�ายแรุงข้องการุถู้ก
แสวงหาปรุะโยชิน์แลึะล่ึวงลึะเมิด็ที่างเพีศที่างออนไลึน์ ซึึ่�งรุวมถึูงการุ 
แบล็ึคเมลึเด็็กให�เข้�ารุ่วมกิจกรุรุมที่างเพีศ การุส่งต่อภาพีที่างเพีศข้อง 
เด็็กโด็ยไม่ได็�รัุบอนุญาต หรืุอข่้มข่้้พีวกเข้าให�เข้�ารุ่วมกิจกรุรุมที่างเพีศ 
โด็ยสัญญาว่าจะได็�รัุบเงินหรืุอสิ�งข้องเป็นการุตอบแที่น เมื�อข้ยายสถิูติ 
ดั็งกล่ึาวไปส่้ปรุะชิากรุข้องปรุะเที่ศ พีบว่าเด็็กในปรุะเที่ศไที่ยปรุะมาณ 
400,000 คน ตกอย้ใ่นอันตรุายเหล่ึาน่�ในช่ิวงรุะยะเวลึาเพ่ียงหนึ�งปี

2. จากการุสำารุวจข้�อม้ลึครุัวเรุือนพีบว่า โด็ยส่วนมากแลึ�วผ้ �กรุะที่ำา 
ความผิด็เก่�ยวกับการุแสวงหาปรุะโยชิน์แลึะล่ึวงลึะเมิด็ที่างเพีศต่อเด็็ก
ที่างออนไลึน์เป็นบุคคลึที่่�เด็็กรุ้�จัก ไม่เพี่ยงแต่เป็นเพีื�อนหรุือคนรุ้�จัก 
ข้องเด็็กเท่ี่านั�น (ทัี่�งบุคคลึรุุ่นรุาวครุาวเด่็ยวกันแลึะผ้�ใหญ่) แต่ยังรุวมถึูง
คนรัุกแลึะสมาชิิกครุอบครัุวข้องเด็็กเองด็�วย ส่วนบุคคลึท่ี่�เด็็กไม่รุ้�จักม่
ปรุะมาณ 1 ใน 5 ข้องกรุณ่ที่่�เกิด็ข้ึ�น อาชิญากรุรุมเหลึ่าน่�สามารุถู 
เกิด็ข้ึ�นในข้ณะที่่�เด็็กใชิ�เวลึาออนไลึน์แลึะเกิด็ข้ึ�นที่างกายภาพีแต่ม่
เที่คโนโลึยเ่ข้�ามาเก่�ยวข้�อง 

3. ในกลุ่ึมเด็็กท่ี่�ตกเป็นเป้าหมายข้องการุถู้กแสวงหาปรุะโยชิน์แลึะล่ึวงลึะเมิด็  
ที่างเพีศผ่านที่างสื�อสังคมออนไลึน์นั�น พีบว่าส่วนใหญ่มักเกิด็ข้ึ�นบน 
เฟซึ่บุ�ก หรืุอเฟซึ่บุ�ก เมสเซึ่นเจอร์ุ ที่วิตเตอร์ุ ติ�กต�อก แลึะอินสตาแกรุม

4. เด็็กที่่�ตกเป็นเหยื�อข้องอาชิญากรุรุมการุแสวงหาปรุะโยชิน์แลึะลึ่วง
ลึะเมิด็ที่างเพีศที่างออนไลึน์ ม่แนวโน�มท่ี่�จะปรัุบทุี่กข์้หรืุอบอกความลัึบ
กับบุคคลึที่่�อย้่ในเครุือข้่ายข้องผ้�ที่่ �เด็็กม่ปฏิิสัมพีันธ์์ด็ัวย โด็ยเฉพีาะ 
มารุด็า ที่ั�งน่� ผ้�ปกครุองแลึะผ้�ด็้แลึเด็็ก แลึะตัวเด็็กเองมักไม่เต็มใจที่่� 
จะรุายงานเหตุผ่านกลึไกที่่�เป็นที่างการุ เชิ่น ฮอตไลึน์สำาหรุับแจ�งเหตุ 
สายด็่วนให�คำาปรึุกษา หรืุอแก่เจ�าหน�าท่ี่�ตำารุวจ

5. หน่วยงานผ้�บังคับใชิ�กฎหมาย หน่วยงานด็�านความยุติธ์รุรุม แลึะรุะบบ
สนับสนุนที่างสังคมยังข้าด็ศักยภาพีแลึะที่รัุพียากรุท่ี่�จำาเป็นต่อการุตอบ
สนองต่อกรุณ่การุแสวงหาปรุะโยชิน์แลึะล่ึวงลึะเมิด็ที่างเพีศต่อเด็็กที่าง
ออนไลึน์ จำาเป็นต�องจัด็ให�ม่การุเสริุมสรุ�างศักยภาพีผ่านกิจกรุรุมท่ี่�เป็น
รุ้ปธ์รุรุมดั็งท่ี่�รุะบุไว�ในเอกสารุน่� รุวมถึูงพัีฒนาศักยภาพีข้องเจ�าหน�าท่ี่�รัุฐ
แลึะบุคลึากรุในกรุะบวนการุยุติธ์รุรุม 

6. เสริุมสรุ�างปรุะสิที่ธิ์ภาพีข้องการุบังคับใชิ�กฎหมาย รุวมทัี่�งเรุ่งสรุ�างความ
ตรุะหนักรุ้�เก่�ยวกับเครืุ�องมือแลึะมาตรุฐานสากลึท่ี่�เก่�ยวกับการุแสวงหา
ปรุะโยชิน์แลึะการุลึ่วงลึะเมิด็ที่างเพีศต่อเด็็กที่างออนไลึน์ แก่ผ้�ม่ส่วน
เก่�ยวข้�องในแต่ลึะภาคส่วน 

ท่าน์สามารถูอ่าน์รายงาน์ฉบับเต็มและข้�อเสน์อแน์ะได็�ท่�น่์�

https://www.end-violence.org/disrupting-harm#country-reports

