การปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กจากการถููกแสวงหาประโยชน์์และ
ล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ในประเทศไทย: หนทางข้้างหน้้า
ในปีีที่ผ่�่ า่ นมาเพีียงปีีเดีียว ร้้อยละ 9 ของเด็็กผู้้ใ� ช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย อายุุระหว่่าง 12-17 ปีี ตกเป็็นผู้้เ� สีียหายร้้ายแรง
จากการถููกแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ความเคลื่่อ� นไหวล่่าสุุดในการปรัับปรุุงกฎหมายและพััฒนา
นโยบายเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวเป็็นเรื่่อ� งน่่ายิินดีี ถึึงกระนั้้�นก็ต็ าม การส่่งเสริิมให้้ภาคส่่วนที่่ทำ� �ำ งานด้้านการคุ้้ม� ครองเด็็กมีีความ
ตระหนััก มีีความรู้้� และทัักษะในการตอบสนองต่่อปััญหาการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทางออนไลน์์ยังั เป็็น
สิ่่ง� จำำ�เป็็น ทั้้�งนี้้� รััฐบาลไทย หน่่วยงานของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั กิ าร ภาคอุุตสาหกรรม ผู้้ป� กครองและผู้้ดู� แู ลเด็็ก สามารถดำำ�เนิินการ
มากขึ้้�นเพื่่�อแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทางออนไลน์์ และหยุุดยั้้�งอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเด็็ก

ข้้อเสนอแนะ
Disrupting Harm in Thailand (หรืือ หยุุดยั้้�งอัันตรายในประเทศไทย)
จัดั ทำำ�ชุุดรายละเอีียดข้้อเสนอแนะตามหลัักฐานเชิิงประจักั ษ์์ซึ่ง�่ เป็็นข้้อค้้นพบ
จากงานวิิจััย

ดำำ�เนิินงาน

• แต่่งตั้้ง� หน่่วยงานใดหน่่วยงานหนึ่่ง� ของรััฐเป็็นศููนย์์กลางในการดำำ�เนิินงาน
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อเด็็กทางออนไลน์์ พร้้อมทั้้�งมอบหมายงานและจััดสรรทรััพยากรให้้
ทั้้�งนี้้� กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์สามารถรัับ
บทบาทเป็็นหน่่วยงานหลัักในการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและแก้้ปัญ
ั หาดัังกล่่าว
• ทบทวนสายบัังคัับบััญชาเพื่่อ� ให้้เกิิดความคล่่องตััวในการสืืบสวนสอบสวน
คดีีการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทาง
ออนไลน์์ รวมทั้้ง� การพััฒนาฐานข้้อมููลระดัับชาติิด้า้ นการแสวงหาประโยชน์์
และล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทางออนไลน์์ขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วยให้้เกิิดการใช้้
ทรััพยากรที่่�เน้้นการสืืบสวนสอบสวน เกิิดการพััฒนาแลกเปลี่่ย� นหลัักฐาน
ระหว่่างภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง และขยายความร่่วมมืือในระดัับสากล
นอกจากนี้้� ควรกำำ�หนดแนวทางที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับการส่่งต่่อคดีีระหว่่าง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสืืบสวนสอบสวน พร้้อมทั้้�งสร้้างระบบ
ติิดตามตรวจสอบเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเกิิดการปฏิิบััติิตามแนวทางที่่�กำำ�หนดไว้้
• ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามกระบวนการดำำ�เนิินงานด้้านความยุุติิธรรม
ที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็กตามที่่�ระบุุไว้้ประมวลกฎหมายวิิธีพิี ิจารณาความอาญา
• 	ขยายและพััฒนาศัักยภาพของทีีมงานสหวิิชาชีีพทั่่�วประเทศ เช่่น การมีี
ส่่วนร่่วมของนัักสัังคมสงเคราะห์์ในกระบวนการสืืบสวนสอบสวน ทั้้�งนี้้�
เด็็กผู้้�เสีียหายได้้ระบุุในการให้้สััมภาษณ์์ว่่าการมีีส่่วนร่่วมของทีีมงาน
สหวิิชาชีีพในกระบวนการสืืบสวนสอบสวนและการพิิจารณาคดีีของศาล
ช่่วยลดความกัังวลใจของพวกเขา
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• จััดทำำ�ชุุดข้้อมููลมาตรฐานสำำ�หรัับเด็็กผู้้�เสีียหาย ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก
เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนและสิิทธิิต่่างๆ ในกระบวนการเรีียกร้้องความยุุติิธรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็ก
(รวมทั้้�งการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทาง
ออนไลน์์) – รวมทั้้�งสิิทธิิของผู้้�เสีียหายในการเรีียกร้้องค่่าชดเชยเยีียวยา
เพื่่�อให้้พวกเขามีีข้้อมููลสำำ�หรัับการตััดสิินใจ
• แก้้ไขกฎหมายเกี่่ยวกัั
� บสื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุม
การทำำ�ให้้เห็็นร่่างกายของเด็็กเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางเพศ และสื่่อ� ที่่�แสดงถึึง
บุุคคลที่่�ทำ�ำ ให้้เข้้าใจว่่าเป็็นเด็็กเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศอย่่างชััดแจ้้งด้้วย
• กำำ�หนดให้้รููปแบบเฉพาะของการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์เป็็นความผิิดทางอาญาอย่่างชััดเจน เช่่น
สื่่�อการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กผ่่านการ
ถ่่ายทอดสด การกรููมมิ่่�งทางออนไลน์์ และการกรรโชกทางเพศ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� สามารถทำำ�ได้้โดยการรัับรองและการบัังคัับใช้้ร่่างกฎหมายว่่าด้้วย
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ที่่�ร่่างโดยกลุ่่�มมาเจสทิิค (Majestic Group) ซึ่่�งเป็็นคณะ
อนุุกรรมการที่่�ได้้การมอบหมายให้้ทบทวนกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
• ออกกฎหมายและนโยบายที่่�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า แพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์และผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตมีีส่่วนร่่วมอย่่างแข็็งขัันต่่อความ
ปลอดภััยของเด็็กบนแพลตฟอร์์มของตน โดย การลบสื่่�อการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็ก การตรวจจัับและรายงานเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
รวมทั้้ง� การตอบสนองต่่อคำำ�ร้อ้ งขอข้้อมููลจากหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
อย่่างทัันท่่วงทีี
• เชื่่�อมต่่อกัับฐานข้้อมููลสากลด้้านการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็ก
ขององค์์การตำำ�รวจสากล (INTERPOL’s International Child Sexual
Exploitation หรืือ ICSE) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินงานและ
ขจััดการทำำ�งานซ้ำำ��ซ้้อนของหน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
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ให้้การศึึกษา

• ปรัับโครงการให้้การศึึกษาและสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่ยวกัั
� บการแสวงหา
ประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กที่่�มีีอยู่่� ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�ม
เป้้าหมายได้้อย่่างหลากหลาย เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงเด็็กที่่�ไม่่ได้้
เข้้าเรีียนและเด็็กที่่�อาศััยในชุุมชนที่่�ห่่างไกลและด้้อยโอกาส เข้้าใจถึึงการ
แสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศจากเด็็กทางออนไลน์์
และบทบาทของเทคโนโลยีีที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความสะดวกต่่อการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศและการล่่วงละเมิิดทางเพศในลัักษณะดัังกล่่าว
• 	พััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจของผู้ป้� กครองและผู้้�ดููแลเด็็กเกี่่�ยวกัับกิิจกรรม
ทางออนไลน์์ (และออฟไลน์์) ของเด็็กผ่่านโครงการให้้การศึึกษาและ
สร้้างความตระหนัักในชุุมชน เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก
ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยง และประโยชน์์ด้้านต่่างๆของเครื่่�องมืือออนไลน์์
และสอนให้้พวกเขาทราบถึึงวิิธีที่่ี �จะสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและสนัับสนุุน
การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเด็็ก รวมถึึงวิิธีีส่่งเสริิมการสนทนาแบบเปิิด
เมื่่�อเด็็กประสบกัับการถููกทำำ�ร้้ายหรืืออัันตรายทางออนไลน์์
• 	ส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วง
ละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์แก่่ภาคเอกชน เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััท
เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีความเข้้าใจมากขึ้้น� เกี่่ยวกัั
� บความเสี่่ย� งที่่เ� ด็็กประสบ
และสิ่่�งที่่�พวกเขาสามารถทำำ�เพื่่�อต่่อต้้านภััยดัังกล่่าว
• สร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับสายด่่วนให้้คำ�ำ ปรึึกษา (helplines) ในฐานะ
เป็็นกลไกการรายงานและให้้คำ�ำ ปรึึกษากรณีีการแสวงหาประโยชน์์และ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� ข้้อกำำ�หนดเบื้้�องต้้นที่่�สำำ�คััญ
ได้้แก่่สายด่่วนมีีทรััพยากรที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน และเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ดำำ�เนิินงานให้้การช่่วยเหลืือในส่่วนหน้้านั้้�น ได้้รัับการอบรมอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และสามารถให้้ความช่่วยเหลืือแก่่เด็็กได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของสายด่่วนทางอิินเทอร์์เน็็ตหรืือช่่องทาง
รายงานเกี่่ยวกัั
� บสื่่อ� การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กที่่�มีอี ยู่่� เช่่น ไทยฮอตไลน์์
ซึ่่�งดำำ�เนิินงานโดยองค์์กรพััฒนาเอกชน และดำำ�เนิินการให้้กลไกการ
รายงานต่่างๆ ดัังกล่่าวเป็็นกลไกการรายงานอย่่างเป็็นทางการ ปรัับปรุุง
ช่่องทางการแจ้้งเหตุุทั้้�งทางออนไลน์์และออฟไลน์์ ให้้เข้้าถึึงง่่ายสำำ�หรัับ
เด็็กและพััฒนาเครื่่�องมืือเพื่่�อคุ้้�มครองความเป็็นนิิรนามของพวกเขา
• จััดอบรมให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ โดยเฉพาะในระดัับท้้องที่่� เกี่่�ยวกัับ
ความเชื่่�อมโยงระหว่่างรููปแบบการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์และทางกายภาพ รวมทั้้�งให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
บทบััญญััติิของกฎหมายต่่างๆ ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อตั้้�งข้้อกล่่าวหา
ในกรณีีดัังกล่่าว และการประสานงานเชื่่�อมต่่อกัับหน่่วยงานให้้ความ
คุ้้�มครองเด็็ก
• จััดอบรมให้้แก่่บุุคลากรที่่�ดำำ�เนิินงานด้้านความยุุติิธรรม เกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินคดีีการแสวงหาประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
ทางออนไลน์์ รวมทั้้�งการใช้้กระบวนการยุุติิธรรมที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็ก
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เงิินทุุน
• ให้้การอบรมด้้านเทคนิิคเกี่่�ยวกัับแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิด
ทางเพศ ต่่อเด็็กทางออนไลน แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ อััยการ ผู้้�พิิพากษา/
เจ้้าพนัักงานตุุลาการศาลแขวง ทนายความ เจ้้าหน้้าที่่�ศาล เจ้้าหน้้าที่่�
คุ้้�มครองเด็็ก บุุคลากรทางการแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าที่่�ให้้ความ
ช่่วยเหลืือด้้านสัังคมสงเคราะห์์ และครูู ผนวกการอบรมให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของระบบการดำำ�เนิินงานขององค์์กร รวมทั้้�งสนัับสนุุนงบประมาณ
สำำ�หรัับจััดการอบรมดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ในภาคส่่วนต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีความรู้้�และทัักษะทัันต่่อสถานกาณ์์การคุุกคามทางออนไลน์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ
• พััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้บริิการด้้านสัังคม ในการระบุุตััวเด็็ก
ผู้้�เสีียหาย หรืือเด็็กที่่�ตกอยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยง
• ดำำ�เนิินงานตามแนวทางที่่�เกี่่�ยวกัับการก่่อตั้้�งกองทุุนผู้้�เสีียหาย ให้้ความ
ช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายแก่่เด็็กและผู้้�ปกครองโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย รวมถึึง
ด้้านที่่�พัักอาศััยชั่่�วคราว การให้้ความช่่วยเหลืือทางจิิตใจ และการเดิินทาง
• เนื่่�องจากเด็็กมัักเปิิดเผยเหตการณ์์ล่่วงละเมิิดกัับบุุคคลใกล้้ชิิด จึึงควร
จััดสรรทรััพยากรในระดัับชุุมชนให้้มากขึ้้�นเพื่่�อเอื้้�อต่่อการเปิิดเผย
และรายงานเหตุุ เช่่น โครงการพััฒนาศัักยภาพของสมาชิิกชุุมชนที่่�
เคยผ่่านการอบรม ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และวิิธีีการรัับฟัังและช่่วยเหลืือเด็็กผู้้�เสีียหาย (ผ่่านทาง
นโยบายคุ้้�มครองเด็็กในโรงเรีียน ชมรมกีีฬา หรืือองค์์กรศาสนา) และ
ผู้้�ปกครอง ในกระบวนการรายงานเหตุุและการขอความช่่วยเหลืือ
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ความรูค้ วามเข้าใจเชิงลึก
Disrupting Harm in Thailand สรุุปความรู้้ค� วามเข้า้ ใจเชิิงลึึกที่่เ� ป็็นผลจากงานวิิจัยั ไว้้หกประเด็็น ดัังนี้้:�
3. ในกลุ่่�มเด็็กที่่ต� กเป็็นเป้้าหมายของการถูกู แสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิด
1. ในปีีที่ผ่�่ า่ นมาเพียี งปีีเดีียว พบว่่าร้้อยละ 9 ของเด็็กอายุุ 12-17 ปีี ซึ่่ง� ใช้้
งานอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยตกเป็็นผู้้�เสีียหายร้้ายแรงของการถููก
ทางเพศผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์นั้้�น พบว่่าส่่วนใหญ่่มัักเกิิดขึ้้�นบน
แสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ ซึ่่�งรวมถึึงการ
เฟซบุ๊๊�ก หรืือเฟซบุ๊๊�ก เมสเซนเจอร์์ ทวิิตเตอร์์ ติ๊๊�กต๊๊อก และอิินสตาแกรม
แบล็็คเมลเด็็กให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศ การส่่งต่่อภาพทางเพศของ
4. เด็็กที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อของอาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์์และล่่วง
เด็็กโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต หรืือข่่มขู่่�พวกเขาให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางเพศ
ละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ มีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับทุุกข์์หรืือบอกความลัับ
โดยสััญญาว่่าจะได้้รัับเงิินหรืือสิ่่�งของเป็็นการตอบแทน เมื่่�อขยายสถิิติิ
กัับบุุคคลที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายของผู้้�ที่่�เด็็กมีีปฏิิสััมพัันธ์์ดััวย โดยเฉพาะ
ดัังกล่่าวไปสู่่�ประชากรของประเทศ พบว่่าเด็็กในประเทศไทยประมาณ
มารดา ทั้้�งนี้้� ผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแลเด็็ก และตััวเด็็กเองมัักไม่่เต็็มใจที่่�
400,000 คน ตกอยู่่�ในอัันตรายเหล่่านี้้�ในช่่วงระยะเวลาเพีียงหนึ่่�งปีี
จะรายงานเหตุุผ่่านกลไกที่่�เป็็นทางการ เช่่น ฮอตไลน์์สำำ�หรัับแจ้้งเหตุุ
2. จากการสำำ�รวจข้้อมููลครััวเรืือนพบว่่า โดยส่่วนมากแล้้วผู้้�กระทำำ�
สายด่่วนให้้คำำ�ปรึึกษา หรืือแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ร
ำ วจ
ความผิิดเกี่่�ยวกัับการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
5. หน่่วยงานผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย หน่่วยงานด้้านความยุุติิธรรม และระบบ
ทางออนไลน์์เป็็นบุุคคลที่่�เด็็กรู้้�จััก ไม่่เพีียงแต่่เป็็นเพื่่�อนหรืือคนรู้้�จััก
สนัับสนุุนทางสัังคมยัังขาดศัักยภาพและทรััพยากรที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการตอบ
ของเด็็กเท่่านั้้�น (ทั้้�งบุุคคลรุ่่�นราวคราวเดีียวกัันและผู้้�ใหญ่่) แต่่ยัังรวมถึึง
สนองต่่อกรณีีการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทาง
คนรัักและสมาชิิกครอบครััวของเด็็กเองด้้วย ส่่วนบุุคคลที่่�เด็็กไม่่รู้้�จัักมีี
ออนไลน์์ จำำ�เป็็นต้้องจััดให้้มีีการเสริิมสร้้างศัักยภาพผ่่านกิิจกรรมที่่�เป็็น
ประมาณ 1 ใน 5 ของกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�น อาชญากรรมเหล่่านี้้�สามารถ
รููปธรรมดัังที่่ร� ะบุุไว้้ในเอกสารนี้้� รวมถึึงพััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั
เกิิดขึ้้�นในขณะที่่�เด็็กใช้้เวลาออนไลน์์และเกิิดขึ้้�นทางกายภาพแต่่มีี
และบุุคลากรในกระบวนการยุุติธรร
ิ ม
เทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
6. เสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพของการบัังคัับใช้้กฎหมาย รวมทั้้�งเร่่งสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือและมาตรฐานสากลที่่�เกี่่�ยวกัับการแสวงหา
ประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์ แก่่ผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้อ้ งในแต่่ละภาคส่่วน
ท่่านสามารถอ่่านรายงานฉบัับเต็็มและข้้อเสนอแนะได้้ที่่�นี่่�

เกี่่ย� วกัับ Disrupting Harm
Disrupting Harm in Thailand เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของโครงการวิิจััยขนาดใหญ่่
เกี่่ยวกัั
� บการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ในหลายประเทศ การดำำ�เนิินงานศึึกษาขนาดใหญ่่ที่่ไ� ม่่เคยเกิิดขึ้้น� มาก่่อนนี้้�
อาศััยความเชี่่ยวช
� าญด้้านการทำำ�วิิจััยจากองค์์การเอ็็คแพท องค์์การตำำ�รวจ
สากล (หรืืออิินเตอร์์โพล) และศููนย์์วิิจััยอิินโนเซนติิขององค์์การยููนิิเซฟ
รวมทั้้ง� เครืือข่่ายของทั้้ง� สามองค์์กรพัันธมิิตรทั้้ง� ในระดัับชาติิและระดัับโลก
โครงการวิิจััยนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากกองทุุนเพื่่�อเพื่่�อยุุติิความรุุนแรง
ต่่อเด็็ก (Fund to End Violence Against Children) ผ่่านทางโครงการ
อิินเทอร์์เน็็ตปลอดภััย (Safe Online initiative) โครงการวิิจััยนี้้�ดำ�ำ เนิิน
งานใน 13 ประเทศ ในภููมิิภาคแอฟริิกาตะวัันออกและแอฟริิกาใต้้ และ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
การเก็็บข้้อมููลเริ่่ม� ขึ้้น� เมื่่อ� ต้้นปีี พ.ศ. 2563 และสิ้้น� สุุดเมื่่อ� ต้้นปีี พ.ศ. 2564
โดยความอนุุเคราะห์์จากรััฐบาลไทย หน่่วยงานรััฐในหลายภาคส่่วน
รวมถึึงองค์์กรอื่่�นๆ ที่่ดำ� �ำ เนิินงานในประเทศไทย อีีกทั้้ง� ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์
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ข้้อมููลด้้านกฎหมาย ด้้านนโยบาย และระบบต่่างๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการแก้้ไข
ปััญหาการแสวงหาประโยชน์์และล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กทางออนไลน์์
ในประเทศไทย มีีการเก็็บข้้อมููลเชิิงสถิิติริ ะหว่่างปีี พ.ศ. 2560 - 2562 และ
ทำำ�การสำำ�รวจ (surveys) กัับเด็็กที่่ใ� ช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต ผู้ป้� กครองและผู้้�ดูแู ล
ของเด็็กที่่�เป็็นผู้ใ้� ช้้อินิ เทอร์์เน็็ต และผู้ใ้� ห้้บริิการส่่วนหน้้าจากภาครััฐและ
องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร รวมทั้้ง� ได้้รัับความร่่วมมืือ ให้้สััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�
ระดัับสููงของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย ผู้เ้� ชี่่ยวช
� าญในการดำำ�เนิิน
งานด้้านความยุุติิธรรม เด็็กผู้้�เสีียหายจากการถููกแสวงหาประโยชน์์และ
ล่่วงละเมิิดทางเพศทางออนไลน์์ และผู้ป้� กครองและผู้้�ดูแู ลเด็็ก ทั้้ง� นี้้� ข้้อมููล
ทั้้�งหมดได้้ถููกนำำ�มาวิิเคราะห์์และยืืนยัันความน่่าเชื่่�อถืือโดยวิิธีีการเปรีียบ
เทีียบข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากกิิจกรรมการเก็็บข้้อมููลทั้้�งหมด โดยได้้วิิเคราะห์์
ข้้อมููลสำำ�หรัับประเทศไทยเสร็็จสิ้้�นในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และ
จััดประชุุมระดัับชาติิเพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นเกี่่ยวกัั
� บข้้อค้้นพบและ
ข้้อเสนอแนะจากงานวิิจััยเมื่่อ� วัันที่่� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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