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การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายและนโยบายของประเทศไทย
เปรียบเทียบ แนวทางระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์ (#WeProtect Model National Response: Preventing and
Tackling Child Abuse and Child Sexaul Exploitation) และ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการใน
เชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและและ
ความยุติธรรมทางอาญา (UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of
Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์การกระทาที่มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์
สถานการณ์การกระทาที่มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์
ในประเทศไทย: บทสารวจเบื้องต้น
การศึกษาทบทวนกรอบกฎหมาย กลไกและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ที่มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
- กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ: ข้อพิจารณาเบื้องต้น
แนวทางระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความรุนแรงต่อเด็ก และการกระทาอันมิชอบทางเพศและ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก และหรือการคุ้มครองเด็กบนออนไลน์
- ความเป็นมา
- นโยบายและการกากับดูแลการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศต่อเด็ก
- กระบวนการยุติธรรม
- ผู้เสียหาย
- สังคม
- ภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์การห้ามมิให้กระทาความรุนแรงต่อเด็ก การใช้มาตรการป้องกันโดยทั่วไป
และการส่งเสริมการวิจัยและเก็บข้อมูล (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3)
- ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของระบบงานยุติธรรมทาง
อาญาในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและการคุ้มครองเหยื่อที่เป็นเด็ก (ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 10)
- ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กที่อยู่ภายในระบบ
งานยุติธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 11 - 17)
ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ต้นแบบสหประชาชาติเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กผ่านสื่อออนไลน์
สรุป
บรรณาณุกรรม
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Executive Summary
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
เด็ก วัยรุ่นและเยาวชนในทุกช่วงวัย กาลังเผชิญกับอันตรายจากภัยคุกคามทางเพศและการแสวงหา
ประโยชน์บนโลกออนไลน์ การพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลต่อทิศทางและแนวโน้ม การคุกคามทาง
เพศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนออนไลน์ที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เด็กในสื่อลามกอนาจาร
(child pornography) หรือสื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กในรูปแบบต่างๆ บนออนไลน์ (child
sexual exploitation materials) ซึ่งพบว่า สื่อออนไลน์ที่ใช้ในการคุกคามทางเพศและการแสวงหาประโยชน์
เกือบร้อยละ 50% มีรายงานว่าเป็นการกระทาความผิดอาญาที่มีลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ดี
การประเมิน สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์นั้นยั งมีข้อจากัดอยู่มากเนื่องจากปัจจั ย
ดังต่อไปนี้
1) ลักษณะของการกระทาผิดเกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทาให้ยาก
ต่อการพบและรายงานการกระทาความผิด
2) ความตระหนักรู้ของผู้ที่เกี่ ยวข้องอันได้แก่ เด็กที่เป็นผู้เสียหาย หรือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการตก
เป็นผู้เสียหาย ครอบครัว และสังคม
3) ช่องว่างแห่งนโยบายและกฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศต่อสถานการณ์
การคุกคามทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
4) ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความขาดแคลนเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ เ พื่อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในระดั บ ประเทศ ความร่ ว มมือ ระหว่ างประเทศในการ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดกรณีเป็นความผิดในรูปแบบอาชญกรรมข้ามชาติ และที่สาคัญกรอบ
แนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและการบังคับใช้
กฎหมายที่ครอบคลุม ต่อเนื่องและเป็นระบบ
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยเปรี ย บเที ย บแนวทาง
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการกระทาอันมิชอบทางเพศและ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่ อเด็ กบนออนไลน์ (#WeProtect Model National Response:
Preventing and Tackling Child Abuse and Child Sexaul Exploitation) และ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและ
มาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการ ขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม
และและความยุติธรรมทางอาญา ( UN Model Strategies and Practical Measures on the
Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice
- VAC)
มีข้อค้นพบเบื้องต้นที่สาคัญดังต่อไปนี้
ตามแนวทาง #WeProtect Model พบว่าโดยภาพรวมประเทศไทยมีการดาเนินการตามขีด
ความสามารถทั้ง 6 ประการได้แก่ ขีดความสามารถด้านนโยบายและธรรมาภิบาล ขีดความสามาถด้าน
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กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา ขีดความสามารถด้านการคุ้มครองผู้เสี ยหาย ขีดความสามารถด้านสังคม
ขีดความสามารถของภาคเอกชน และขีดความสามารถของสื่อมวลชน อย่างไรก็ดีพบว่า การดาเนินงานของ
ประเทศไทยภายใต้แนวทาง #WeProtect Model ยังมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนายกระดับ
กิจกรรมต่างๆภายใต้ขีดความสามารถทั้ง 6 กรณี เนื่องจากกิจกรรมที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีการ
ดาเนินการที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒ นาปรับปรุงต่อไป อย่างไรก็ดีพบว่า มีหลายกิจกรรมที่
ประเทศไทยยังไม่มีการดาเนินการหรืออาจต้องปรับปรุง แนวทางการดาเนินการซึ่งถือเป็นประเด็นสาคัญ
เร่งด่วนในการพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
 ด้านนโยบายและธรรมภิบาล ประเทศไทยอาจต้องมีการพิจารณาดาเนินการพัฒนายกระดับกิจกรรม
ด้านวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
 ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประเทศไทยอาจต้องมีการพิจารณาดาเนินการพัฒนายกระดับ
กิจ กรรมเพื่อ พั ฒ นาการเข้ า ถึง ข้ อ มูล ที่ เ กี่ย วกั บการกระทาความผิ ด การมีร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
 ด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย ถือเป็นขีดความสามารถที่ประเทศไทยจาเป็นต้องพิจารณายกระดับการ
ดาเนินการและกลไลการคุ้มครองผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 1) ด้านการสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เสียหายตลอดกระบวนการ ทั้งในระหว่างการสืบสวน สอบสวน ดาเนินคดี และ การ
สนับสนุนช่วยเหลือภายหลังการดาเนินคดี 2) ด้านศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากรด้าน
การคุ้มครองเด็กในการคุ้มครองและดูแลผู้เสียหายที่เป็นเด็ก และ 3) การดาเนินการด้านค่า
สินไหมทดแทน การเยียวยา และการร้องทุกข์
 ด้านสังคม ประเทศไทยจาเป็นต้องพิจารณายกระดับการดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อ สร้างความ
ตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน และภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันเด็กจากแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ รวมถึง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระทาผิดในด้านสุขภาพจิต
และการพยาบาลอื่นๆที่จาเป็น และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนานโยบายและ
แนวปฏิบัติ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายและกฎหมายที่มุ่งเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
 ด้านความร่วมมือของภาคเอกชน พบว่าแม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการกาหนดให้ภาคเอกชน ที่
เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายให้ความร่วมมือในการายงานด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก แต่
พบว่าเพื่อให้กฎหมายและนโยบายด้านการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิผล ประเทศไทยมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณากาหนดให้การรายงานด้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กเป็นหน้าที่ทางกฎหมาย
 ด้านสื่อมวลชน พบว่า จรรยาบรรณในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนถือเป็นหลักการที่สาคัญเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นผู้เสียหายซ้า และถือเป็นกลไกในการควบคุมสื่อมวลชนเพื่อให้ทาหน้าที่ใน
การรายงานและนาเสนอข่าวสารต่อสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความ
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รับรู้ของสาธารณะที่ถูกต้องต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก อีกทั้งมีความจาเป็นในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนที่เป็นสากลที่ได้รับการยอมรับและการนาไปปฏิบัติ
การศึกษาช่องว่างของกฎหมาย นโยบาย และกลไกของประเทศไทยภายใต้ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและ
มาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและ
และความยุติธรรมทางอาญา โดยภาพรวมพบว่าประเทศไทยมีการกาหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองเด็ก และมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์หลายฉบับ รวมถึงมีหน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงานที่มีอานาจ หน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
และ คุ้มครองเด็กผู้เสียหายจากการละเมิดในกรณีดังกล่าว
อย่างไรก็ดีจากการเสวนากลุ่มพบว่า ข้อท้าทายในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ออนไลน์ ในปั จ จุ บั น ตามยุ ทธศาสตร์ ก ารห้ า มมิใ ห้ก ระทาความรุ น แรงต่อ เด็ ก การใช้ มาตรการป้ องกั น
โดยทั่วไป และการส่งเสริมการวิจัยและเก็บข้อมูล (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3) เกิดจากการไม่มีนโยบายภาพรวม
ทาให้การคุ้มครองเด็กถูกกาหนดโดยนโยบายในระดับองค์กรหน่วยงานส่งผลต่อความยั่งยืนและต่อเนื่องใน
การขับเคลื่อนเพื่อการสร้างระบบการคุ้มครองเด็กที่เข้มแข็ง ผลจากการไม่มีการกาหนดนโยบายในภาพรวม
ส่งผลให้ไม่มีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ และรับผิดชอบในการประสานงาน ส่งต่อ รวมตลอดถึงกากับการ
ดาเนินการต่ างๆให้เป็น ไปตามนโยบาย ทั้งในมิติการป้องกัน ปราบปราม และการคุ้มครอง ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการข้อมูล รวบรวมข้อมูล และการวิเ คราะห์ประเมินสถานการณ์การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศออนไลน์ นอกจากนี้พบว่า ช่องว่างการดาเนินงานเพื่อคุ้มครองเด็กที่สาคัญ คือการกาหนด
มาตรการเพื่อป้องกันการกระทาความผิดซ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศออนไลน์ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาการป้องกันการกระทาความผิดซ้าในมิติของผู้กระทาความผิด
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน สมควรได้รับการบาบัดก่อนการได้รับสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลย
ในคดีอาญา และเนื่องจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์นั้น อาจเป็นภัยคุกคามระหว่าง
ประเทศ ประเทศไทยควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในทุกระดับ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
ข้อจากัดเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถิติ การทางานเชิงป้องกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ยังถือเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อระบบการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากขาดความชัดเจนใน
เชิงข้อมูล สถิติ ส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลการทางานที่ขาดประสิทธิผล ทาให้ไม่สามารถประเมิน
สถานการณ์การป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก นอกจากนี้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการทบทวนมาตรการป้องกัน
การละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะมาตรการป้องกันที่มุ่งเน้นการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อ ความ
ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ในมิติ
ของการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาระบบส่งต่อที่เหมาะสม (ทั้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่าง
ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ) รวมถึง ระบบการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการ
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กระทาผิดซ้าหรือการตกเป็นผู้เสียหายซ้าถือเป็นกรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐาน
การคุ้มครองเด็กเชิงรุกในประเทศไทย (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
นอกจากนี้การขาดการบูรณการ การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบถือเป็นข้อจากัดด้านการศึกษา
และวิจัยเพื่อการคุ้มครองเด็กทีส่งผลต่อการปัญหาการนาข้อมูลมาใช้ เพื่อการส่งเสริมการคุ้มครองเด็กเชิง
รุกในประเทศไทยที่มีทิศทางที่ชัดเจน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับประโยชน์อันได้แก่เด็กและเยาวชนส่งผลต่อความ
โปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถือเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการยอมรับและการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
และร่วมกาหนดทิศทางการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จากการศึกษามาตรการภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและการคุ้มครองเหยื่อที่เป็นเด็ก (ยุทธศาสตร์ที่ 4 10) พบว่า ไม่มีระบบการรายงานที่มุ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และเข้าถึงโดยง่าย อีกทั้งเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชมขาดข้อมูลความรู้ที่สาคัญในกลไก มาตรการคุ้มครอง และสิทธิตามกฎหมาย ส่งผลต่อการเข้าถึง
และได้รับสิทธิตามกฎหมาย ทาให้การกระทาเหล่านี้มักไม่เป็นที่เปิดเผย ไม่มีการรายงาน จึงไม่อาจนาตัว
ผู้กระทาผิดมาลงโทษ มาตรการเยียวยาผู้เสียหาย นอกเหนือจากมาตรการเยียวยาทางการเงินมีอยู่อย่าง
จากัด ผู้เสียหายอาจไม่มีทางเลือกหรือการเข้าถึงมาตรการเยียวยาอื่นอย่างเพียงพอ เหมาะสม ดังนั้นการ
พัฒนากลไกการตรวจหาและการรายงานที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันทีมสหวิชาชีพยังไม่มีความพร้อมทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เนื่องจากทีมสหวิชาชีพขาดองค์ความรู้เชิงเทคนิคในประเด็นข้อกฎหมายที่สาคัญ และความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องเด็ก เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนและการดาเนินคดีอาญามิได้เป็น
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เชี่ยวชาญประเด็นเด็กเป็นการเฉพาะ และไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสอบสวนเด็กที่
เพียงพอ ส่งผลต่อการคุ้มครองเด็กผู้เสียหายตามหลักประโยชน์สูงสุด ในเชิงคุณภาพมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศไทยต้องพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่ หมาะสม หรือเพียงพอต่อความ
จาเป็น หรือตอบสนองต่อปัญหาการคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้น ใหม่ และเป็นกิจกรรมต่อ เนื่อง ควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ในเชิงบูรณาการเพื่อลดความซ้าซ้อนในกิจกรรมการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ ห็ น ภาพรวมของปั ญ หาการคุ้ ม ครองเด็ ก
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ
การศึกษาและข้อค้น พบภายใต้ ยุทธศาสตร์ การป้องกันและการแก้ไ ขความรุ นแรงต่อเด็กที่อยู่
ภายในระบบงานยุติ ธรรม (ยุทธศาสตร์ ที่ 11 - 17) พบว่า กฎหมายได้กาหนดมาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาไว้ก่อนฟ้อง และหลังฟ้อง รวมถึงมาตรการเบี่ยงเบน ข้อท้าทายการป้องกันและการแก้ไข
ความรุนแรงต่อเด็กที่อยู่ภายในระบบงานยุติธรรม โดยเฉพาะเด็กที่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดคือ
ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของบุคลากรภายใต้ กระบวนการยุติธรรมต่อการใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดี
ออกจากกระบวนการยุติธรรม และความไม่ชัดเจนเพียงพอของแนวทางการบังคับใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดี
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ส่งผลต่อการบั งคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิผล นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการตาม
กฎหมายที่ค่อนข้างรัดกุมในการคุ้มครองสิทธิเด็กในการจับหรือการดาเนินคดี แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหา
หลายส่วน การออกหมายจับและการสั่งฟ้องคดีเด็กยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ และการดาเนินการ
หลายครั้งยังอาจมีการใช้ความรุนแรง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและการเสวนากลุ่ มเสนอให้ ประเทศไทยพิจารณาดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ตาม แนวทางระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและการคุ้มครองเด็กจาก
ความรุ นแรงและการกระทาอัน มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก บนออนไลน์
(#WeProtect Model National Response: Preventing and Tackling Child Abuse and Child
Sexaul Exploitation) และ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการ ขจัด
ความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและและความยุติธรรมทางอาญา ( UN Model
Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field
of Crime Prevention and Criminal Justice - VAC) ดังต่อไปนี้
 พัฒ นายกระดั บ มาตรการวิ เ คราะห์ แ ละการติ ดตามประเมิน ผลการแก้ไ ขปัญ หาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก โดยเน้นการบูรณาการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ดาเนินการพัฒนายกระดับการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด การมีระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
 ยกระดับมาตรการการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายตลอดกระบวนการ ทั้งในระหว่างการสืบสวน
สอบสวน ดาเนินคดี และ การสนับสนุนช่วยเหลือภายหลังการดาเนินคดี รวมถึงการดาเนินการด้าน
ค่าสินไหมทดแทน การเยียวยา และการร้องทุกข์และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือของ
บุคลากรด้านการป้องกัน ปราบปราม คุ้มครองเด็กในการคุ้มครองและดูแลผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
 สร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน และภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันเด็ก
จากแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
 พัฒนามาตรการกฎหมายกาหนดให้ ผู้บริ ก ารมีห น้า ที่ตามกฎหมาย ในการรายงานการกระท า
ความผิดที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ทันทีที่พบเห็นการกระทา
ความผิดเกิดขึ้นในเว็บไซต์ หรือในพื้นที่ ซึ่งผู้ให้บริการดูแล ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทันท่วงที เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าว
 พัฒนาจรรยาบรรณในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่เป็นสากลที่ได้รับการยอมรับและการนาไป
ปฏิบัติ

7

Page |8

 จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเป็นหน่วยงานหลัก ในการติดตาม ประเมินผล กากับดูแล ประสานงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส่งต่อกรณี และรายงานผลการดาเนินงานทุกมิติ
 พัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติ เพื่อการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ และการประเมินสถานการณ์
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูล ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายใต้
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินคดี หรือการดาเนินการในการสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การติดตามความคืบหน้าทางคดี การประสานความร่วมมือทางคดี
 พัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อการดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด โดยการศึกษาความเป็นไปได้
ในการกาหนดให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ เป็นความผิดที่กาหนดเขตอานาจของรัฐมีผล
บังคับทั้งในกรณีความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายในหรือนอกประเทศ (extraterriteiral jurisdiction)
เพื่อการดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 พัฒนามาตรการบาบัดรักษาทางจิตแก่ผู้กระทาผิด เพื่อป้องกันการกระทาความผิดซ้า
 พัฒนาหน่วยงานเพื่อทางานเชิงสหวิชาชีพในรูปแบบหน่วยงานเคลื่อนที่หรือ หน่วยงานเฉพาะกิจ
ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้เสียหาย รวมถึงการทางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งไม่จากัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
 พัฒ นามาตรการและระบบส่ ง ต่ อ เพื่ อ เชื่ อ มโยงกระบวนการท างานทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง ต่ อ
พยานหลักฐานหรือส่งต่อข้อมูลไม่เกิดข้อผิดพลาด
 พัฒ นาหลัก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ พัฒ นาศั กยภาพของเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายภายใต้
กระบวนการยุติธรรม ทีมสหวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจ
อย่างตรงกันในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการรับมือวิธีการป้องกัน
 พัฒนามาตรการการนาพยานหลักฐานทางดิจิตัลมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี
 ศึกษาวิจัยประเด็นเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณียุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขความรุนแรงต่อ
เด็ กที่ อยู่ ภ ายในระบบงานยุติ ธ รรม อาทิ มาตรการทางกฎหมายในการเบี่ ยงเบนคดีอ อกจาก
กระบวนการยุติธรรม การศึกษาเพิ่มเติมกรณีการนาเครื่องมือ อิเล็คทรอนิกส์มอนิเทอริ่ง หรือ EM
มาใช้ในการควบคุมผู้กระทาผิด ซึง่ ถือเป็นเครื่องมือทางเลือกเสริมในการลงโทษ การพัฒนาโปรแกรม
อบรมพฤติกรรมที่สอดรับกับมาตรฐานสากล
 พัฒนาแนวทางและแนวปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานและการรวบรวมสถิติกรณีที่เด็กถูก
กระทาความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดีอาญา

8

Page |9

9

P a g e | 10

บทนา
1. สถานการณ์การกระทาที่มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์
ปัจจุบันสังคมโลกกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตของคนในสังคม อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และการเกิดขึ้นของ
รูปแบบใหม่ของสื่อบนออนไลน์ที่มีบทบาทและอิทธิพลสาคัญต่อการดาเนินชีวิต (Internet of Things)
นอกจากนี้พบว่า ประชากรในทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตและมีความสามารถในการครอบครอง
เครื่องมือทางอิเล็คทรอนิคส์ในรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน กรณีประเทศ
ไทยพบว่าทิศทางและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของประชากรไทยมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานสถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ของประชากรในประเทศไทยที่
รวบรวมโดย We are Social พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 57 ล้านคน จากจานวน
ประชากรประมาณ 69.11 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจานวนผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2560 ถึงร้อยละ 24 เมื่อ
พิ จ ารณาระยะเวลาการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต จากทุ ก อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ พ บว่ า คนในประเทศไทยมี ก ารใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยถึง 9 ชั่วโมง 38 นาที ต่อวัน ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้เวลาต่อวันอยู่กับ อินเทอร์เน็ตมากที่สุด
ในโลก1
เมื่อพิจาณาถึงกลุ่มประชากรที่มีการใช้สื่อออนไลน์ในประเทศไทย โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
สามอันดับแรกของประชากรที่มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตสูงสุดได้แก่ ประชากรกลุ่มอายุระหว่าง 15 -24
ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 89.8 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25 -34 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 80.3
และกลุ่มอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 63.4 โดยกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ถึงร้อยละ 94 รองลงมาคือ การดาวน์โหลดรูปภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ ร้อยละ 87.9 และการติดตาม
ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ร้อยละ 44.42 เมื่อพิจารณาการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 พบว่า
เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 24 ปีที่อาศัยในเขตเมืองมีแนวโน้มการใช้ไอซีทีสูงกว่าเด็กและเยาวชนนอก
เขตเมือง เด็กและเยาวชนกลุ่มอายุ 15 -17 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ร้อยละ 94.8 รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ 12 – 14 ปี ร้อยละ 89.2 ซึ่งสถิติดังกล่าวใกล้เคียงกับการใช้โทรศัพท์มือถือ กิจกรรมในการใช้

1

WP. (Feb 1, 2018). สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุดในโลก-“กรุงเทพ” เมืองผู้ใช้ Facebook สูงสุด. ค้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561, จาก https://bit.ly/2HeSJtW
2
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน พ.ศ. 2560. ค้นเมื่อ 18 สิงหาคม
2561, จาก https://bit.ly/2yEijWb
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อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เกมส์ ร้อยละ 92 รองลงมาเป็นการใช้
โซเชียลมีเดีย ร้อนละ 87.2 และการอัพโหลดข้อมูล รูปภาพ ถ่ายภาพเพื่อแชร์บนเว็บไซต์ร้อยละ 59.7 3
จากสถานการณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ข องประชากรไทย พบว่าเด็ก
และเยาวชนกลายเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และมีแนวโน้มการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในแต่ละวันพบว่า เด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันไป อาทิ เพื่อการศึกษา หรื อเพื่อการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ดี การใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปส่งผล
ต่อการเรียน สภาพสังคม บางคนมีภาวะติดอินเทอร์เน็ตจนเกิดผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรม และจิตใจ อีกทั้ง
การใช้สื่อในปัจจุบันค่อนข้างมีความซับซ้อน ปริมาณข้อมูลที่มีจานวนมาก และมีการไหลบ่าของข้อมูลอย่า ง
รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้กลุ่มเยาวชนกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบ
จากโลกออนไลน์ในมิติต่างๆได้ ง่ายมากขึ้น
การศึกษาเรื่อง Perils and Possibilities: Growing up online โดย UNICEF ได้ทาการสารวจ
เยาวชน อายุ 18 ปี จานวน 10,000 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นเยาวชนไทยจานวน 400 คน พบว่า
ร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าเด็ก วัยรุ่นและเยาวชน กาลังเผชิญกับอันตรายจากภัยคุกคามทาง
เพศหรือการแสวงประโยชน์บนโลกออนไลน์ และร้อยละ 57 เชื่อว่าเพื่อนๆของตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงบน
ออนไลน์ แต่ร้ อยละ 90 เชื่อว่าภัยเสี่ ยงเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากนี้ พบว่า การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลต่อทิศทางและแนวโน้มการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนออนไลน์ที่สูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เด็กในสื่อลามกอนาจาร (child pornography) หรือสื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อ
เด็กในรูปแบบต่างๆ บนออนไลน์ (child sexual exploitation materials) ซึ่งเด็กในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น
เด็กชายหรือเด็กหญิงถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทาดังกล่าวได้4 จากรายงานของ
INHOPE ซึ่งเป็นสมาคมเครือข่ายด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสมาชิกใน 43 ประเทศทั่วโลก
และมีความร่วมมือกับประเทศไทย ได้ประเมินว่าในปี 2560 พบว่ามีสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศต่อเด็กเกิดขึ้น ใน 70 ประเทศทั่วโลก โดยมีจานวนสื่อออนไลน์ที่ตรวจพบทั้งสิ้ น 259,016 สื่ อ ใน
จานวนสื่อที่พบนี้เป็นการกระทาความผิดอาญาระหว่างประเทศถึง 47% โดยพบว่า ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็น
เด็กหญิง โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 3 –13 ปี และรูปแบบที่ใช้ในการเผยแพร่สื่อดังกล่าวมักจะใช้รูปภาพสูงถึง 72%
นอกจากนี้พบว่า ในกรณีประเทศไทยพบว่ามี website ที่เผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ต่อเด็กประมาณ 1-10%5

3

สานักงานสถิติแห่งชาติ . (2560). การใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2561, จาก
https://bit.ly/2yGb3ci
4
UNICEF. (2016). Perils and Possibilities: Growing up Online. Retrieved September 15, 2018, from
https://uni.cf/2ArFn9o
5
INHOPE. (2017). Annual Report 2017. Retrieved August 25, 2018, from https://bit.ly/2OMVpn5
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ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์เพื่อใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศต่อเด็ก (the online child
sexual exploitation – OCSE) ในปัจจุบันถือเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆทั่วโลก และองค์การระหว่าง
ประเทศต่างให้ความสาคัญ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กผ่านออนไลน์ถือเป็นรูปแบบอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ร้ายแรง (cybercrime) และไม่อาจยอมรับได้ และเป็นรูปแบบอาชญากรรมที่มีแนวโน้ม
สู ง ขึ้ น อย่ า งต่อ เนื่ อง อั น เป็ น ผลมาจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ที่เ ป็ น ปัจ จั ย เอื้ อ ให้ เ กิ ด การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กผ่านออนไลน์ที่ง่ายขึ้น จากรายงานของ Internet Watch Foundation (IWF) ในปี
2560 มีการรายงานการละเมิดเด็กออนไลน์ให้กับ IWF ทราบเพิ่มสูงขึ้น 35% จากปี 2559 โดยมีการรายงาน
การละเมิดเด็กออนไลน์ทั้งสิ้น 80,318 ครั้ง IWF ประเมินว่าในทุกๆ 7 นาทีจะมีเด็กถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศบนเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ (URLs) ที่มีการล่วงละเมิดต่อเด็กจานวน 78,589 URL ซึ่งมีจานวนสูงขึ้นกว่า
ในปี 2559 ถึง 37% เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของประเภทการล่วงละเมิดต่อเด็กพบว่า เนื้อหาที่นาเสนอให้เห็น
ถึงการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก รวมถึงการข่มขืนและการกระทาที่มิชอบทางเพศต่อเด็กสูงถึง 33% ซึ่งสูงขึ้นจากปี
2559 ประมาณ 5% เมื่อพิจารณากลุ่มอายุของเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการล่ วงละเมิดทางเพศพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่อายุน้อยลง โดยมีการรายงานว่า ผู้เสียหายที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปถึง 10 ปี เป็น
กลุ่มที่ถูกละเมิดทางเพศสูงถึง 55 % รองลงมาเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไปถึง 15 ปี สูงถึง
43% นอกจากนี้พบว่า มีเว็บไซต์ปลอมเพิ่มขึ้นจานวน 2,909 เว็บ (86%) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้กระทาความผิดมีความสามารถในการหลบเลี่ยงการตรวจจับมากขึ้น และในขณะเดียวกันมี
การละเมิดเด็กออนไลน์บนเว็บไซต์ทั่วไป (website brand) เพิ่มขึ้นถึง 112%6
จากการเสวนากลุ่มพบว่า ทิศทางและแนวโน้มการใช้ สื่อเพื่อแสวงหาประโยชน์ ทางเพศจากเด็กใน
ปัจจุบัน พบว่า ผู้กระทาความผิดเลือกที่จะเผยแพร่บนกลุ่มเว็บไซต์ขนาดเล็กที่เรียกว่า darknet ซึ่งผู้ใช้งาน
ต้องใช้ Browser หรือ Software เฉพาะในการเข้าใช้งาน เนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่ผิด
กฎหมาย หรือเป็นเนื้อหาลับ ปกปิด หรือการใช้งานแบบ Peer to Peer คือ ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์
ระหว่ า งกั น หรื อ ใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย โดยคอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งหนึ่ ง สื่ อ สารตรงไปยั ง
คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง จากการรายงานสถิติการดักจับการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กใน Darknet ของ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการคุ้มครองเด็กแห่งอังกฤษ (Child Protection System) พบว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 27 มิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีจานวน IP Address ที่เผยแพร่สื่อลามก
อนาจารเด็กถึง 6,149 IP และจากการรายงานการดักจับการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก โดยศูนย์ป้องกันเด็ก
หายและเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์แห่งสหรัฐอเมริกา (NCMEC) พบว่า มีมากกว่า 50,000 IP
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Internet Watch Foundation. (2017).Internet Watch Foundation: Annual Report 2017. Retrieved August 25,
2018, from https://annualreport.iwf.org.uk.
12

P a g e | 13

1.1 สถานการณ์การกระทาทีม่ ิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ในประเทศ
ไทย: บทสารวจเบื้องต้น
แม้ว่ารัฐบาลไม่มีการประเมินสถานการณ์การกระทาที่มิชอบทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเด็กออนไลน์โดยตรง จากการสารวจโดย The 2018 DQ Impact study ซึ่งเป็นความร่วมมือชอง
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ DQ Institute ประเทศสิงค์โปร์ ได้ทาการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม ปี 2560 จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 8 - 12 ปี
จานวน 1,300 คนทั่วประเทศ พบว่า เด็กไทยมีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์สูงถึง 60% ซึ่งค่าเฉลี่ยความเสี่ยง
จากภัยออนไลน์ดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่เด็กทั่วโลกมีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ที่ 56% จากรายงานฉบับ
นี้ยังพบว่า ภัยออนไลน์ที่เด็กไทยพบมากที่สุดคือ ภัยจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (cyber bulling) ถึง 46%
รองลงมาเป็นภัยจากการเข้าถึงสื่อลามกและพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ สูงถึง 19% เด็ก
ติดเกม 12% และถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า 7%7
ผลการสารวจดังกล่าวสอดคล้องกับ การสารวจ (Survey) การใช้งานและผลกระทบจากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของเด็กอายุระหว่าง 9 – 18 ปี จานวน 10,846 คน โดยศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งพบว่า
• เด็ ก 1 ใน 2 ของกลุ่ ม ประชากร มี ป ระสบการณ์ ถู ก กลั่ น แกล้ ง ในโลกออนไลน์ ซึ่ ง เด็ ก “เพศ
ทางเลือก” เป็นกลุ่มที่ถูกกลั่นแกล้งมากที่สุดถึง 6 ใน 10 ของกลุ่ม ประชากรที่เคยถูกกลั่นแกล้ ง ในขณะที่เด็ก
3 ใน 10 ของกลุ่มประชากร เคยกลั่นแกล้งผู้อื่น
• เด็ก 7 ใน 10 ของกลุ่มประชากรเคยเห็นสื่อลามกอนาจารในโลกออนไลน์ ซึ่ง 1 ใน 5 ของเด็กที่มี
ประสบการณ์ เคยเห็นภาพสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งการดูสื่อลามกอนาจารเด็กเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม
• เด็ก 1 ใน 3 ของเด็กกลุ่มประชากร เคยนัดพบเพื่อนออนไลน์ โดย 2 ใน 3 ของเด็กที่เคยนัดพบ
เพื่อนออนไลน์เป็นเด็กผู้ชาย และมากกว่า 1 ใน 4 ของเด็กที่เคยนัดพบเพื่อนออนไลน์ มีประสบการณ์นัดพบ
มากกว่า 10 ครั้ง
• เด็ก 1 ใน 5 ของกลุ่มประชากร เคยพูดคุย รับ-ส่งเนื้อหาทางเพศกับเพื่อนออนไลน์
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการกระทามิชอบทางเพศและ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก ออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลไทยถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อรัฐที่สาคัญ
ประการหนึ่ง เนื่องจากสื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างความเสี่ยงต่อเด็กต่อการถูกแสวงหาประโยชน์
7
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หรือกระทามิชอบทางเพศโดยนักล่าที่ต้องการร่วมเพศกับเด็ก (Pedophile) นอกจากนี้พบว่า ปัจจุบันสื่อ
ออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่สาคัญในการประกอบธุรกิจการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก
อย่างกว้างขวางทัว่ โลก กรณีดังกล่าวถือเป็นข้อท้าทายของประเทศไทยในการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศต่อตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ อนุสัญญาสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้าม
และการด าเนิ น การโดยทั น ที เ พื่ อ ขจั ด รู ป แบบที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด ของการใช้ แ รงงานเด็ ก พิ ธี ส ารเพื่ อ ป้ อ งกั น
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ องค์ กร และอื่นๆ อีกทั้งเป็นการผลิตซ้ารากเหง้าทางวัฒนธรรมความ
ชินชาและไม่แยแสต่อความรุนแรงต่อเด็ก (violence against children)
รั ฐ บาลได้ต ระหนั กถึ งความส าคั ญของการเปลี่ ยนแปลงในยุค ดิจิ ตัล โดยมีก ารกาหนดมาตรการ
ระดับชาติเพื่อบริหารจัดการและรองรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของยุคดิจิตัลไว้ ทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี (2560 – 2579) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ซึ่ง
กาหนดแผนการดาเนินงานทั้งในเชิงการป้องกัน การปราบปราม และพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและ
ไซเบอร์ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในมิติของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรืออาชญากรรมไซเบอร์ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั้น พบว่า รัฐบาล โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ฐานะหน่วยงานหลัก ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน การสร้างองค์ความรู้และการ
วิจัย การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม และการสร้างความตระหนักสาธารณะ ซึ่งถือ
เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการดาเนินการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กจากโลกไซเบอร์ อย่างไรก็ดีพบว่าการ
ดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังไม่ปรากฎผลในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก 8 เพื่อประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (Child Online Protection Action Thailand : COPAT) โดย
มีบทบาทและความรับผิดชอบที่สาคัญคือการประสานงานด้านนโยบาย เพื่อผลักดันให้เกิดการนานโยบายไป
ปฏิบัติ โดยศูนย์ฯ จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และภาคเอกชน เนื่องจากการส่งเสริมและปกป้อง
เด็กจากการใช้สื่อออนไลน์มีหลายมิติการทางาน และเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมายหลายฉบับเช่น พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
รวมทั้ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยโดยคานึงถึงหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
เยาวชน
จากการทบทวนเอกสารเบื้องต้น พบว่ารัฐบาลได้มีการกาหนดกลไกเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อ
ป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ปลอดภัยจานวนมาก ภายใต้อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่ง
รักษาการกฎหมายดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้
ทันต่อสถานการณ์
2) ขับเคลื่อนกากับดูแล ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์
3) เสนอและปรั บ ปรุ งกฎหมายหรือ นโยบายที่เ กี่ยวข้องในการส่ งเสริม ปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
4) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
5) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นระยะ
6) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร และ
7) ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
นอกจากนี้พบว่า ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลไกภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทและ
ภารกิจที่สาคัญโดยเฉพาะการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี และ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการดาเนินงานของ
อาสาสมัครเยาวชนในสถานศึกษา มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และการดาเนินการแก้ไขปัญหา โดย
มีระบบรับแจ้งเหตุที่ระบุประเด็นการรับแจ้ง อาทิ ขัดต่อศีลธรรมอันดี ขัดต่อประเพณีวิถีชีวิต สื่อลามกอนาจาร
และการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ในมิติของการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ในปี 2559 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะทางานปราบปรามการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children หรือ TICAC)
เพื่อเป็ น หน่ ว ยงานที่ มีอานาจหน้ าที่ในป้ อ งกันและปราบปราบแก้ไขปัญหาสื่ อลามกอนาจารเด็กและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า และเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีอานาจสืบสวน สอบสวน ตรวจค้น จับกุม ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา รวมตลอดถึงอานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
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ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ TICAC
ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ และหน่วยงานเฉพาะด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกอีกด้วย นอกจาก TICAC แล้วยังมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอีกหลายหน่วยที่ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาที่มิชอบทางเพศต่อเด็กออนไลน์ อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กรมการปกครอง และอื่นๆ
สาหรับการพัฒนา ปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาอันมิชอบทางเพศและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการแก้ไข และพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดหรือการแสวงหาประโยชน์ต่อเด็ก ดังนี้
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบั บ ที่ 24 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2558
ที่กาหนดบทนิยามของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” และฐานความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง ผลิต และเผยแพร่
สื่อลามกอนาจารเด็ก จากเดิมที่บัญญัติเพียงความผิดเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเท่านั้น
- มาตรา 3 (17) กาหนดนิยาม “สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้
หรือเห็นถึงการกระทาทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถ
สื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์
รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใด
ในลักษณะทานองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”
- มาตรา 287/1 บั ญญัติความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศของตนหรือผู้อื่น และการส่งต่อ
- มาตรา 287/2 บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยการแสดงอวด ผลิต มี
ไว้ นาเข้าหรือยังให้นาเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งไปนอกราชอาณาจักร หรือมีส่วนเกี่ยวกับ
การค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก รวมถึงช่วยทาให้สื่อลามกอนาจารนั้นแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดย
การเพิ่มเติมความผิดดังต่อไปนี้
- มาตรา 15 แก้ไขบัญญัติเกี่ยวกับผู้ให้บริการ โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายลักษณะการกระทาของผู้
ให้บริการและสร้างทางเลือกเชิงบวกในกรณีที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เช่น ลบข้อความหรือข้อมูลที่ผิด
กฎหมายออกจากระบบ โดยกาหนดให้ “ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการ
กระทาความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 14” และกาหนดเพิ่มเติมว่า “ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”
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- มาตรา 16 บทบัญญัติเกี่ยวกับการนาเข้าภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือ
ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เป็นผลให้บุคคลนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ได้เพิ่มบทลงโทษ และบทบัญญัติที่ระบุถึง
ผู้ถูกกระทาด้วยว่า การกระทานั้นได้กระทาต่อ “ผู้ตาย บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตาย”
- มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา สามารถร้องขอให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ใช้อานาจหน้าที่ในการมีหนังสือสอบถาม เพื่อให้ส่งคาชี้แจง
ให้ข้อมูล หรือเรียกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือสั่งให้ส่งมอบข้อมูลได้ โดยผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการตาม
คาร้องขอโดยไม่ชักช้า หรื อไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ร้องขอ เป็นผลให้การได้พยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้องกับ
คดีอาญาจากผู้ประกอบเอกชน สามารถกระทาได้เร็วยิ่งขึ้น
- มาตรา 20 เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ “การลบ” ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ ผิ ด กฎหมายออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถกระทาได้ จากเดิมที่กาหนดไว้เพียงการระงับ
เท่านั้น โดย “พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน
ต่อ ศาลที่มี เขตอานาจ ขอให้ มีค าสั่ ง ระงั บ การท าให้ แพร่ห ลาย/ลบข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั้น ออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ได้”
- มาตรา 26 เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจราจรของคอมพิวเตอร์ ที่ปกติผู้ประกอบการ
ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 90 วัน แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง ได้เพิ่มเติมการให้ เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
นั้นเป็น “90 วัน - 2 ปี”
ปัจจุ บัน คณะอนุกรรมการปรั บปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐ ธรรมนูญและ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นว่ากฎหมายปัจจุบันไม่
เพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เท่าทัน อนุมัติให้จัดตั้งคณะทางานร่างกฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กกับสื่อออนไลน์ ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ศึกษา
พัฒนาและยกร่างกฎหมายเพื่อนามาใช้ในการคุ้มครองเด็กจากการกระทาที่มิชอบทางเพศและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์
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บทที่ 2
2. การศึกษาทบทวนกรอบกฎหมาย กลไกและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่
มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
การกระทาที่มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ (online child sexual
exploitation – OSCE) ถือเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถือเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อแนวโน้มของปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนี้พบว่า การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กที่เกิดขึ้นบนออนไลน์นั้น อาจเป็นการกระทา
ความผิดที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศ กล่าวคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทา
ความผิดเอง หรือผู้สนับสนุนการกระทาความผิด และ ผู้เสียหาย อาจมีภูมิลาเนาอยู่คนละประเทศ ซึ่งถือเป็น
ข้อท้าทายต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในระดับประเทศต่างๆ เพื่อนาผู้กระทา
ความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ
จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจุบันจะมีตราสาร กรอบกฎหมาย
ระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติจานวนมากที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อขจัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก มีเพียง
ตราสารหรือกรอบกฎหมายบางฉบับเท่านั้นที่กาหนดชัดเจนเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ชอบบนออนไลน์ และ
ก าหนดแนวทางและรู ป แบบการแก้ ไ ขปั ญ หา รวมถึ ง แนวทางการก าหนดความผิ ด อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถนามาพิจารณาเป็นแนวทางในการดาเนินการขจัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
ออนไลน์ ดังต่อไปนี้
1. อนุสัญญาสิทธิเด็ก9
2. อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก10
3. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็ก11
4. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคก์ร12

9

Convention on the Rights of the Child (CRC), 20 November 1989, UNTS 1577 (3) (entry into force 2
September 1990).
10
Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of
Child Labour (C.182), 17 June 1999, entry into force 19 November 2000.
11
Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC),
25 May 2000, entry into force 18 January 2002.
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5. อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งสภายุโรป13
6. อนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการกระทาอัน
มิชอบทางเพศ 14
กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ: ข้อพิจารณาเบื้องต้น
เมื่อกล่าวถึงเด็กนั้น หลักสากลทั่วไปกาหนดให้หมายถึง บุคคลใดๆ ที่อายุต่ากว่าสิบแปดปี15 จาก
การศึกษาทบทวนพบว่า อนุสัญญาสิทธิเด็กเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหลักที่สาคัญที่กาหนดหลักการเพื่อ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเด็กในมิติต่างๆ รวมถึงการคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดและการแสวงหา
ประโยชน์ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดี อนุสัญญาสิทธิเด็ก ไม่ได้กาหนดบทนิยามทางกฎหมายของการกระทาอันมิ
ชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศไว้ แต่ได้กาหนดให้รัฐภาคีมีห น้าที่ทางกฎหมายในการ
กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้ องกัน และคุ้มครองเด็กจากการกระทาอันมิช อบทางเพศและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
ข้อบทที่ 34 แห่งอนุสัญญาสิทธิเด็ก กาหนดให้ รัฐภาคีรับที่จะคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทาง
เพศ และการกระทาทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบ เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้ง
มาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อป้องกัน
12

Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children,
supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime (the Palermo Protocol), 15
November 2000, entry into force 25 December 2003.
13
Convention on Cybercrime of the Council of Europe (the Budapest Convention), (CETS No.185), 23
November 2001, entry into force 1 July 2004 (the Budapest Convention).
14
The Council of Europe Convention on Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual
Abuse (the Lanzarote Convention), (CETS No. 201), 25 October 2007, entry into force 1 July 2010.
15
อนุสัญญาสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับฯ กาหนดให้ เด็ก (child) หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปี
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเด็กนั้น
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก กาหนดว่า เด็ก หมายความถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปี
พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคก์ร กาหนดว่า เด็ก หมายถึงบุคคลใดที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปี
อนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการกระทาอันมิชอบทางเพศ
กาหนดว่า เด็ก หมายถึง บุคคลใดๆที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
อย่างไรก็ดีพบว่า อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งสภายุโรป กาหนดว่า ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลทุก
คนที่อายุต่ากว่า 18 ปี รัฐภาคีอาจกาหนดอายุขั้นต่าของผู้เยาว์ต่ากว่านี้ได้แต่ต้องไม่ต่ากว่า 16 ปี
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ก) การชักจูง หรือบีบบังคับให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี หรือการกระทาอื่นๆที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็ก เป็ นตราสารภายใต้อนุ สัญญาเด็กที่เพิ่มเติมกรอบกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องการแสวง
ประโยชน์จากเด็ก จากการลามกอนาจารและที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร โดยพิธีสารฯ ได้กาหนดบทนิยามทาง
กฎหมายที่สาคัญไว้หลายประการ อาทิ ข้อบทที่ 2 ได้กาหนดนิยามของ “สื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก” หมายถึง
การนาเสนอใด โดยวิธีการใดก็ตาม ที่เด็กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง ทั้งที่เป็นจริง
หรือจาลองขึ้น หรือการนาเสนออวัยวะส่วนใดในทางเพศของเด็ก เพื่อความมุ่งประสงค์หลักในทางเพศ16
ในขณะที่ ข้อบทที่ 3 ได้กาหนดให้การผลิต การแจกจ่าย การเผยแพร่ การนาเข้า การส่งออก การเสนอ การ
ขาย หรือการครอบครองเพื่อความมุ่งประสงค์ดังกล่าว ซึ่งสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เป็นการกระทาและฐาน
ความผิดครอบคลุมภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นความผิดในขั้นพยายาม
ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนต่อการกระทาความผิด และไม่ว่าความผิ ดทั้งหลายนั้นจะกระทาภายในประเทศหรือข้ามชาติ
หรือกระทาในลักษณะส่วนบุคคลหรือในลักษณะที่จัดเป็นองค์กร และโทษที่จะลงต่อผู้กระทาความผิดต้องได้
สัดส่วนและเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความผิด
นอกจากนี้ พิธีสารเลือกรับฯ ยังได้กาหนดมาตรการที่สาคัญต่อการป้องกันปราบปรามการกระทาผิดที่
เกี่ยวกับสื่อลามกเด็กไว้หลายมาตรการ อาทิ มาตรการความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ รวมถึงการ
กาหนดเขตอานาจในกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ข้อบทที่ 5) มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็ก
ผู้เสียหายในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม (ข้อบทที่ 8) และมาตรการป้องกันต่างๆ เช่นการสร้างความ
ตระหนักของสาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ข้อบทที่ 9) เป็นต้น อย่างไรก็ดี พิธีสารเลือกรับฯ มีข้อจากัด
ต่อการดาเนินการเกี่ยวกับการกระทามิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ เนื่องจาก พิธี
สารเลือกรับฯ ไม่มีขอ้ กาหนด บทนิยาม รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทาดังต่อไปนี้
1) การเตรียมเด็กเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
2) การเข้าถึงหรือชมสื่อลามกออนไลน์
3) การแบล็กเมล์หรือการขู่กรรโชกทางเพศ
4) การถ่ายทอดสดออนไลน์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กแบบเรียลไทม์ เป็นต้น

Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or
simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual
purposes.
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อนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการกระทาอันมิ
ชอบทางเพศ หรือ อนุสัญญาแลนซาโรเต กาหนดนิยามของ สื่อลามกอนาจร ที่คล้ายกับพิธีสารเลือกรับฯ แต่
มุ่งไปที่ “วัตถุ” ที่แสดงภาพเด็กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง ทัง้ ที่เป็นจริงหรือจาลอง
ขึ้น หรือการแสดงภาพอวัยวะของเด็ก เพื่อความมุ่งประสงค์หลักในทางเพศ 17 นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ได้
กาหนดให้รัฐภาคีมีพันธกรณีดาเนินการกาหนดความผิดอาญาและบทลงโทษต่อการกระทาดังต่อไปนี้
- การผลิต
- การเสนอหรือจัดให้
- การแจกจ่ายหรือส่งต่อ
- การจัดหา
- การครอบครอง
- การเข้าถึงข้อมูลสื่อลามกผ่านช่องทางดิจิตัลโดยเจตนา
ซึ่งการกระทาดังกล่าวเกี่ยวกับสื่อลามก นอกจากนี้รัฐภาคีจะต้องกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
เอาผิดกับการกระทาที่จงใจให้ถือเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้ 1) การจัดหา ก่อ บังคับเด็กเพื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการแสดงลามก และการหากาไรหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็กเนื่องจากการแสดงลามก หรือร่วมใน
การแสดงลามกที่มีเด็กร่วมอยู่ด้วยโดยเจตนา (ข้อบทที่ 20)
อย่างไรก็ดีพบว่า อนุสัญญาฯ ไม่ได้กาหนดฐานความผิดเฉพาะที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ ทาง
เพศต่อเด็กออนไลน์ในทุกรูปแบบ รวมถึงการข่มขู่ทางเพศ และฐานความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกในรูปแบบ
ดิจิตัล เนื่องจากรัฐภาคีอาจกาหนดยกเว้นความผิดในกรณีดังกล่าวได้ (ข้อบทที่ 20.4)
อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ของสภายุโรป หรืออนุสัญญาบูดาเปสต์ เป็นตราสาร
ระหว่างประเทศที่มุ่งดาเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการนาเอา
วิธีการทางอาญานามาปรับใช้กับการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้อนุสัญญาฯ ได้ กาหนด
ความหมายของวัตถุลามกอนาจารเด็ก หมายความถึงวัตถุลามกอนาจารที่แสดงให้เห็น ภาพผู้เยาว์ บุคคลคล้าย
ผู้เยาว์ หรือภาพเสมือนจริงของผู้เยาว์ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง (ข้อบทที่ 9.2)
โดยอนุสัญญาฯได้กาหนดบทนิยามของผู้เยาว์ หมายถึงบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี อย่างไรก็ดี รัฐภาคี
สามารถกาหนดขอบเขตอายุของผู้เยาว์ให้ต่ากว่าที่อนุสัญญาฯ กาหนดได้แต่ต้องไม่ต่ากว่า 16 ปี (ข้อบทที่ 9.3)
การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ล ามกอนาจารเด็ ก นี้ ร วมการผลิ ต เพื่ อ เผยแพร่ ผ่ า นทางระบบ
คอมพิวเตอร์ นาเสนอ หรือจัดหาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่หรือส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การทาให้
ได้มาซึ่งวัตถุลามกอนาจารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตัวเองหรือบุคคลอื่น และการมีวัตถุลามกอนาจารไว้
ในครอบครองในระบบคอมพิวเตอร์หรือตัวกลางสาหรับเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (ข้อบทที่ 9.1) อย่างไรก็ดี
อนุสัญญาฯ ได้กาหนดให้รัฐภาคีอาจตั้งข้อสงวนที่จะไม่นาบทบัญญัติว่าด้วยความผิดสาหรับการทาให้ได้มาซึ่ง
“child pornography” shall mean any material that visually depicts a child engaged in real or simulated
sexually explicit conduct or any depiction of a child’s sexual organs for primarily sexual purposes
17
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วัตถุลามกอนาจารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตัวเองหรือบุคคลอื่น และการมีวัตถุนั้นไว้ในครอบครองใน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือตัวกลางสาหรับเก็บข้อมูลทางคอมพิว เตอร์มาปรับใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจตั้ง
ข้อสงวนในกรณีบุคคลที่ดูคล้ายผู้เยาว์ หรือภาพเสมือนจริงของผู้เยาว์ได้ (ข้อบทที่ 9.4)
อนุสัญญาฯ ยังได้กาหนดแนวทางในการดาเนินวิธีการทางอาญาที่นามาบังคับใช้กับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ อาทิ การดักจับและยึดข้อมูลที่จ ะนาไปใช้ในการสืบสวน สอบสวนและระบุตัวผู้กระทาความผิด
ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ดีพบว่า อนุสัญญาฯ ไม่ได้
กาหนดให้การกระทาดังต่อไปนี้เป็ นความผิ ด คือ การผลิตสื่อลามกเด็ก (เพียงอย่างเดียว) การเตรียมเด็ก
ออนไลน์ การขู่กรรโชกทางเพศ การถ่ายทอดสดการกระทาอันมิชอบทางเพศต่อเด็กออนไลน์ และการสร้างสื่อ
ในรูปแบบดิจิทัลอื่น นอกจากนี้รัฐภาคีอาจกาหนดยกเว้นกรณีการจัดหาหรือครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
ด้วย
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ ได้
กาหนดให้การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิตสื่อลามก หรือเพื่อการแสดงลามกถือ
เป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรัฐ ภาคีจะต้องกาหนดให้เป็นความผิดและมี
โทษทางอาญา

บทที่ 3
3. แนวทางระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการกระทาอันมิ
ชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก บนออนไลน์ (#WeProtect Model National
Response: Preventing and Tackling Child Abuse and Child Sexaul Exploitation)
ความเป็นมา
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การแสวงหาประโยชน์ ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์ถือเป็นปัญหาทั้งในระดับระหว่างประเทศและ
ระดับประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญ นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา พบว่ามี
ความพยายามของประเทศต่างๆ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐ อเมริกา และสหภาพยุโ รป ในการพัฒ นา
เครื่องมือ และกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์และ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ ในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีการพัฒนา
แนวทางการดาเนินการเพื่อคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ ต่างๆ อาทิ กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา และ
คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ร่วมกันพัฒนา Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online หรือ
ประเทศสหราชอาณาจักรได้มีการพัฒนาแนวทาง WeProtect ขึ้น เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
ในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นาและเครือข่ายจากประเทศสมาชิก ณ เมืองอาบูดาบี (WeProtect
Summit in Abu Dhabi) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติให้มีการควบรวมแนวทางระหว่างประเทศ
ระหว่าง WeProtect และ Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online เพื่อส่งเสริมเจตจานง
ทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวและการดาเนินการแก้ไขป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์ทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม
The WeProtect Global Alliance ถือเป็นแนวทางการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์ทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยปั จ จุบั น มี สมาชิกทั้งสิ้ น 82 ประเทศ มีส มาชิกจากภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้ นาทาง
เทคโนโลยีจานวน 20 บริษัท รวมถึงองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคเอกชนจานวนทั้งสิ้น 24 องค์กร18

แนวทางระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและการคุ้มครองเด็ก จากความรุนแรงและการกระทาอัน
มิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์
เป้าหมายที่สาคัญประการหนึ่งของ WeProtect Global Alliance คือการพัฒนาแนวทางระดับชาติฯ
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้กาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนดด้านขีดความสามารถของประเทศสมาชิกที่จาเป็นต่อการดาเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์ การพัฒนาแนวทางฯ ดังกล่าวเกิดขึ้น จาก
ความร่ ว มมื อของรั ฐ บาลสหราชอาณาจั ก ร และรั ฐ บาลของประเทศสมาชิก ภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นผู้ น าทาง
เทคโนโลยี องค์การตารวจสากล องค์การสหประชาชาติ และภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ โดยแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้
18

WePROTECT Global Alliance. (2018). Global Threat Assessmnent 2018: Working together to end the
sexual exploiation of children online. Retrieved September 3, 2018, from https://bit.ly/2z6jSJs
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1. การส่งเสริมการดาเนินการในการคัดแยกผู้เสียหายและการสร้างมาตรการที่เป็นหลักประกันว่า
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กจะได้รับการคุ้มครอง การสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือที่จาเป็น
2. การส่งเสริมการสืบสวน สอบสวนและดาเนินคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนออนไลน์
และการลงโทษผู้กระทาความผิด
3. การสร้างความตระหนักของสาธารณะเกี่ยวกับภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เด็ก รวมถึงการล่อลวงเด็ก (grooming) และการผลิตสื่อหรือรูปภาพขึ้นเพื่อเผยแพร่สื่อลามก
อนาจารเด็กบนออนไลน์
4. การลดจานวนหรือการป้องกันมิให้มีสื่อลามกอนาจารเด็กบนออนไลน์ เพื่อป้องกันเด็กจากการ
ตกเป็นผู้เสียหายซ้า
ด้วยเหตุผลดังกล่าว #WePROTECT จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถประเมิน
สถานการณ์ดาเนิ นการและมาตรการต่างๆในปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ช่องว่างจากการดาเนินการ และ
กาหนดลาดับความสาคัญของมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขช่องว่างจากการดาเนินการ อย่างไรก็ดี #WePROTECT
ไม่ใช่กรอบกฎหมายแต่เป็นการกาหนดขีดความสามารถของประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐ หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จาเป็นในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศต่อเด็กออนไลน์ #WePROTECT อธิบายเพิ่มเติมขีดความสามารถที่ประเทศสมาชิก ต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ รวมถึงมาตรการป้องกัน และการคุ้มครองผู้เสียหาย ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวได้กาหนดขีดความสามารถออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ขีดความสามารถด้านนโยบายและธรรมาภิบาล
2. ขีดความสามาถด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3. ขีดความสามารถด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย
4. ขีดความสามารถด้านสังคม
5. ขีดความสามารถของภาคเอกชน
6. ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง สื่ อ ม ว ล ช น
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รายละเอียด # WePROTECT ประกอบด้วย 6 ด้านหลัก และในแต่ละด้านนั้นประกอบไปด้วยองคประกอบที่สาคัญประมาณ 2 – 4 องค์ประกอบ โดยรวมทั้งสิ้น
21 องค์ประกอบ
ที่มา: www.weprotect.org
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1. Policy and Governance (นโยบายและการกากับดูแลการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก)
1.1 ความเป็นผู้นา หมายถึง คณะกรรมการ หรือองค์กรที่มีหน้าที่บริหารจัดการและกากับดูแลการ
ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก (leadership)
ต้นแบบการดาเนินการในระดับชาติฯ เสนอให้ มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบริหารจัดการและ
ดาเนินการเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการกระทาอันมิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศต่อเด็ก การบริหารจัดการที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองเด็ก
จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ และมีองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับประเทศ โดยหลักการองค์กรดังกล่าวน่าจะต้องเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ โดยมีการ
สนับ สนุน ให้ ภ าคเอกชนและภาคประชาสั งคมเข้ า มามีส่ วนร่ วม โดยที่ องค์ กรดังกล่า วมีห น้า ที่ใ นการ
ขับเคลื่อนและการประสานการดาเนินการในระดับชาติว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์จาก
เด็ก
กรณีประเทศไทย ได้กาหนดให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการป้องกันและคุ้มครองเด็ก อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศไทย ไม่
มีการกาหนดนโยบายภาพรวมเพื่อการป้องกันและคุ้มครองเด็กที่ครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างรอบด้ าน ทาให้
ประเทศไทยไม่มีกลไกหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดแนวทาง โครงการ กิจกรรม การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันและคุ้มครองเด็ก รวมถึงกลไกการประสานงาน และติดตามประเมินผลการดาเนินการต่างๆ ทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลต่อปัญหาความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประเด็นปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสิทธิเด็ก ว่า การมีคณะกรรมการหรือ
องค์การจานวนมาก และการไม่มีนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกระทาอันมิชอบทางเพศและ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ส่งผลต่อปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย การทางานระหว่างระดับ
นโยบายและการทางานที่ติดขัดระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น19
ประเทศไทยมีการดาเนินการเพื่อป้องกันและคุ้มครองเด็ก ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายใน
แต่ล ะฉบับ มีการกาหนดอานาจหน้ าที่ของหน่วยงานในระดับกระทรวง รวมถึงการทางานในรูปแบบคณะ
กรรมการฯ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การตามขอบเขตที่ ก ฎหมายแต่ ล ะฉบั บ ก าหนด อาทิ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ.
19

Committee on the Rights of the Child, “Consideration of reports submitted by States parties under
article 44 of the Convention, Concluding Observations and Recommendations: Thailand,”
CRC/C/THA/CO/3-4, 17 February 2012 [13].
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2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบการค้ามนุษย์ และ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 และ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ อาศั ย อ านาจตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีการกาหนดนโยบายภาพรวมในการป้องกันและคุ้มครองเด็ก พบว่า
มีการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2558 – 2564
 ยุทธศาตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 – 2564
 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.
2560 – 2564
นอกจากการไม่มีนโยบายที่ครอบคลุมแล้ว พบว่า ข้อจากัดด้านทรัพยากรที่จัดสรรเพื่อการดาเนิน
กิจกรรมภายใต้แผนต่างๆ และการขาดกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภ าพส่งผลต่อการ ดาเนิน
กิจกรรมและการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมถือเป็นปัญหาที่สาคัญต่อการแก้ไขปัญ หาการคุ้มครองเด็กใน
ภาพรวม ในขณะเดียวกันการเผชิญกับปัญหาสังคมใหม่ ๆ อาทิ สื่อออนไลน์ และการสื่อสารที่ไร้ขีดจากัดส่งผล
ให้เด็กและเยาวชนเผชิญกับความเสี่ยงกับความรุนแรงรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึง
มาตรการป้องกันที่สาคัญ ที่สามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะได้ ถือเป็นข้อท้าทายที่สาคัญของ
ประเทศไทย
1.2 การวิจัย การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศต่อเด็ก (research, analysis and monitoring)
ต้นแบบการดาเนินการในระดับชาติฯ เสนอให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับประเทศที่เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงต่อการกระทาอันมิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และแนวทางการดาเนินการ
รวมถึงการวัดและการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการดาเนินการ
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและรูปแบบของการกระทาอันมิชอบทาง
เพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กซึ่งเป็นข้อมูลระดับชาติ และไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
บูรณาการข้อมูล อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ถือเป็นข้อท้าทายที่สาคัญของประเทศในการแก้ไขปัญหาการ
กระทาอันมิชอบทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในมิติต่างๆ รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เด็กออนไลน์
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ปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล ด้ า นความรุ น แรงต่ อ เด็ ก มาจากศู น ย์ พึ่ ง ได้ ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ เ บ็ ด เสร็ จ ในโรงพยาบาล
(สาธารณสุข) ซึ่งเป็นการเก็บข้ อมูลโดยมีการแยกเพศ และอายุ รูปแบบการเก็บข้อมูลในกรณีดังกล่าวถือเป็น
ข้อจากัดที่สาคัญในการนามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก นอกจากนี้พบว่าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และฐานข้อมูลในปัจจุบันเป็นการดาเนินการตามกรอบของกฎหมายเฉพาะ อาทิ รายงาน
สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นการรายงานสถานการณ์ความรุนแรงเฉพาะกรณี ส่งผลต่อข้อจากัดในการนาข้อมูล
มาประเมินสถานการณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีอยู่อย่างกระจัดกระจายยากแก่การเข้าถึง
นอกจากนี้พบว่า องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศที่มีการดาเนินกิจกรรม
ในประเทศไทยต่างได้มีการทาการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ ทางเพศต่อเด็ก รวมถึงกรณี ออนไลน์ ด้ว ย และได้มีการวิเคราะห์ และพัฒ นาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ประเทศต่างๆ อาทิ เช่น UNICEF และ ECPAT เป็นต้น
1.3 กฎหมายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อ
เด็ก และ การคุ้มครองผู้เสียหาย (legislation) โดยอาจพิจารณาจากกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ที่
รวบรวมจากมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆ แนวปฏิบัติที่ดี
ในระดับระหว่างประเทศ ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องปรามการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ดังนี้
 อนุสัญญาสิทธิเด็ก20
 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันที
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก21
 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก22
 พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริม
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคก์ร23
 อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก24

20

เข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีข้อสงวนเรื่องสถานะของผู้ลี้ภัย โดยกาหนดให้การนา
ข้อบทที่ 22 แห่งอนุสัญญาฯ มาใช้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของไทย
21
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544
22
เข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549
23
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
24
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
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ในระดั บประเทศ มี กฎหมายเพื่อการป้องปรามการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก และ การ
คุ้มครองผู้เสียหาย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
แม้ว่ากฎหมายไม่ได้กาหนดนิยามทางกฎหมาย ของการกระทาอันมิชอบทางเพศ และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กไว้โดยตรงก็ตาม จากบทนิยาม ในมาตรา 4 กาหนดให้
“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทา หรือละเว้นการกระทาด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็ก
เสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทาผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทา
หรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อ กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้
ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรณีของการละเมิดทางเพศต่อเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กจึง
น่าจะอยู่ในขอบเขตของการทารุณกรรม ซึ่งอาจเป็นการกระทาความผิดตามมาตรา 26
(1) กระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย หรือจิตใจของเด็ก
(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทาให้เด็กมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทาผิด
(7) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทาการใดเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้า อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะ
เป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก และ
(9) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทาการอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
2)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 บัญญัติขึ้น
เนื่องจาก การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก
และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทาอันมิชอบต่อเด็กและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็ก โดยกาหนดให้
การผลิต การแจกจ่าย และการซื้อขาย การส่งต่อ การครอบครองซึ่งวัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการกระทาอัน
มิชอบทางเพศของเด็กเป็นความผิด โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
- การแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามทางกฎหมาย
มาตรา 1 (14) ของประมวลกฎหมายอาญา "สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่
แสดงให้รู้ หรือเห็นถึงการกระทาทางเพศของเด็ก หรือเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะ
สามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี
สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบ
อื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน และให้หมายรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้น ที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”
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จากบทนิยามดังกล่าว มีถ้อยคา 3 ส่วนที่จะต้องนามาพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้ หรือเห็นถึงการกระทาทางเพศของเด็ก หรือเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี
- สื่อลามกอนาจารเด็กนั้นต้องเป็นวัตถุหรือสิ่งซึ่งไม่มีชีวิต
- กรณี “ของเด็ก” คือกรณีเด็กที่ปรากฎอยู่ในภาพนั้น
- กรณี “กับเด็ก” คือ กรณีที่ภาพนั้นปรากฎเป็นการกระทาทางเพศของเด็กกับบุคคล
อื่น หรือบุคคลมากกว่า 1 คน ที่ได้กระทาร่วมกับเด็ก
โดยทั้งหมดนี้ต้องแสดงให้รู้หรือเห็นกับเด็กซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี
2) โดย รูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร
สื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นวัตถุหรือสิ่งที่แสดงออกมาโดย “รูป เรื่อง หรือลักษณะ” ที่สามารถสื่อ
ไปในทางลามกอนาจารได้
3) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา
เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน
และให้หมายรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้น ที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ กล่าวคือ
วัสดุลามก ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ การแสดงให้เห็นวัตถุลามกที่
เกี่ยวกับการกระทาทางเพศ ใน 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) วัตถุลามกลักษณะที่เป็นภาพอย่างเดียว เช่นเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์
รูปภาพ เครื่องหมาย รูปถ่าย แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
(2) วัตถุลามกลักษณะที่เป็นเสียงอย่างเดียว เช่นแถบบันทึกเสียง
(3) วัตถุลามกลักษณะที่เป็นทั้งภาพ และเสียง เช่น ภาพโฆษณา ภาพยนตร์
(4) รูปแบบอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันกับข้อ (1) – (3) และให้หมายความรวมถึงวัตถุ หรือสิ่ง
ต่า งๆ ข้า งต้ น ที่จั ดเก็ บ ไว้ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อในอุ ป กรณ์อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ อื่น ที่ส ามารถ
แสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเก็บอยู่ในลักษณะถาวรหรือไม่ก็ตาม
(5) การเพิ่มเติมฐานความผิดสื่อลามก ในมาตรา 28725, 287/126, 287/227

มาตรา 287 ผู้ใด
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทา ผลิต มีไว้
นาเข้าหรือยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทาให้
แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสารภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย
ภาพยนตร์แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก
(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือ
แสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น
25
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สื่อลามกอนาจารเด็ก (child pornography) การกระทาที่ผิดกฎหมาย :
- การเข้าถึงหรือการจัดหา
- การครอบครองเพื่อใช้ส่วนตัว (กล่าวคือไม่ใช่สาหรับแจกจ่าย เป็นต้น) หรือเรียกว่า ‘การครอบครอง
โดยทั่วไป’
- การแบ่งปันหรือการแจกจ่าย
- การขาย
- การผลิต CSAM – Child Sexual Abuse Materials
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่กาหนดความผิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
รวมตลอดถึงการเพิ่มเติมความผิดฐานสื่อลามกครอบคลุมแล้ว จากการศึกษาพบว่า การล่อลวงหรือเตรียม
เด็กก่อนการถูกละเมิดทางเพศออนไลน์ (online grooming) นั้นไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด
ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่สาคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมาตรการการคุ้มครองเด็กของไทย
สาหรับขอบเขตและความหมายของการล่อลวงเด็กเพื่อการกระทาเมิดทางเพศออนไลน์ หมายถึง
กระบวนการที่ผู้กระทาความผิดเสาะหาเด็กจากการใช้ อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
เพื่อคัดเลือกเด็กเพื่อละเมิดทางเพศหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่อล่วงเด็กเกิดขึ้นโดยที่ผู้กระทาผิด
สื่อสารกับ เด็กที่เป็ นเป้าหมายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อทาให้ เด็กมั่นใจและไว้ใจผู้กระทา
(3) เพื่อจะช่วยการทาให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการ
ใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทาการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้
จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
26
มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผอู้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
27
มาตรา 287/2 ผู้ใด
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทา ผลิต มีไว้
นาเข้าหรือยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทาให้
แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสือ่ ลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่
ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก
(3) เพื่อจะช่วยการทาให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามี
บุคคลกระทาการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคล
ใด หรือโดยวิธีใดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
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ความผิด เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะยินยอมให้มีการกระทาทางเพศในลักษณะต่างๆ การล่อลวงเด็กอาจเกิดขึ้นโดย
ที่ผู้กระทาความผิดอาจแบ่งหรือให้สื่อลามกอนาจารให้กับเด็ก การกระทาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการล่อลวงเด็ก
และเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ28
3.พระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกประเภท โดยในคานิยามกาหนดความหมายของ
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายนี้ว่า
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้า
ด้วยกัน โดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิว เตอร์ ในสภาพที่ ร ะบบคอมพิว เตอร์อาจประมวลผลได้ และให้ ห มายความรวมถึง ข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
จากนิยามดังกล่าว พบว่า ขอบเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ครอบคลุม ถึงอุปกรณ์
ทุกชนิดที่ทางานโดยชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ที่ใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยกฎหมายกาหนดบทบาทและอานาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้ (Users) และผู้ให้บริการ (Internet Service Provider ISP)
กฎหมายกาหนดฐานความผิดเพื่ อควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์หรือ อินเทอร์เน็ต
ไว้ดังนี้
 ห้ามการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 5)
 ห้ามนามาตรการการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น มาเปิดเผยโดยมิชอบใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (มาตรา 6)
 ห้ามการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ (มาตรา 7)
 ห้ามมีการดักข้อมูลโดยมิชอบ (มาตรา 8)
 ห้ามมิให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น (มาตรา 9)
UN Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child
prostitution and child pornography, Twenty-eighth session”, UN Doc A/HRC/28/56 (22 December 2013),10
and ECPAT International. (2016). Regional Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism.
Retrieved August 25, 2018, from http://bit.ly/2AY6qcJ
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 ห้ามรบกวน ขัดขวางการทางานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น จนไม่สามารถทางานตามปกติ
(มาตรา 10)
รัฐบาลได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เนื่องจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่มีความซ้าซ้อน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกบทบัญญัติบางประการที่ไม่
เหมาะสม และมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายฉบับอื่น (อาทิ ฐานความผิดหมิ่นประมาทที่มีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา) นอกจากนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแทนที่กระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร ซึ่ ง กระทรวงดิ จิ ตั ล ฯ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ภ ายใต้
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้ไขและกาหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ รวมทั้งมี
การพิจารณากาหนดบทลงโทษขึ้นใหม่สาหรับฐานความผิดใหม่ดังกล่าว ในส่วนของกระบวนการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ได้ มีกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ระงับการเผยแพร่ ข้อมูล และมีการกาหนดเพิ่มอานาจให้คณะกรรมการกลั่ นกรองข้อมูล คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
กรรมการบางส่วนมาจากภาคประชาชน เพื่อทาหน้าที่ในการคัดกรองเนื้อหา และเพิ่มแนวทางการดาเนินงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตารวจและศาล รวมถึงการกาหนดให้มีคณะกรรมการปรียบเทียบที่มีอานาจ
ในการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สาหรับขอบเขตเนื้อหาของการแก้ไข พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการกาหนด
ฐานความผิดที่เกิดขึ้นต่อบุคคลในรูปแบบของความเสียหายจากทรัพย์สิน การฉ้อโกง อันมิใช่การหมิ่นประมาท
ตามกฎหมายอาญา โดยหากมีการหมิ่นประมาทผ่านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การหมิ่นประมาท
บุคคลบนเว็บบอร์ด หรือบนโซเชียลมีเดีย ก็สามารถดาเนินคดีเอาผิดจากประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่น
ประมาท มาตรา 326 และ 328 มาตรา 326
นอกจากนี้มีการกาหนดประเด็นที่สาคัญซึ่งถือเป็นฐานความผิด สรุปได้ดังต่อไปนี้
 กาหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
แก่บุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้รับ หรือ สแปม ถือเป็น
ความผิด (มาตรา 4 เพิ่มวรรคสองและสามของมาตรา 11 ฉบับที่ 1)
 ความผิดอันเนื่องมาจากการสร้างความเสียหายต่อระบบสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและ
ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐและสังคม (มาตรา 5 โดยปรับแก้ข้อความในมาตรา 12 ฉบับที่
1)
 ความผิดอันเนื่องมาจากการสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล (มาตรา 6 ซึ่งเพิ่มเติมมาตรา12/1ของฉบับที่ 1)
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 ความผิดเกิดจากการจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่ใช้สร้างความเสียหายต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ (มาตรา 7 เพิ่มวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา 13
ฉบับที่ 1)
 การนาเข้าข้อมูลหรือเผยแพร่ ข้อมูลเท็จโดยทุจริตหรือหลอกลวง (ที่ไม่ใช่การหมิ่นประมาท)
 ข้อมูลการก่อการร้าย ข้อมูลอันเป็นภัยต่อความมั่นคง สื่อลามก (มาตรา 8 โดยปรับแก้
ข้อความในมาตรา 14 ฉบับที่ 1)
 ความผิดของผู้ให้บริการที่ยินยอมให้เผยแพร่เนื้อหาตามมาตรา 8 (มาตรา 9 โดยปรับแก้
ข้อความในมาตรา 15 ฉบับที่ 1)
 การเผยแพร่ภ าพตัดต่อ /ดัดแปลงของผู้ อื่นให้ ได้รับความเสียหาย หากเป็นการตัดต่อ /
ดัดแปลงภาพของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและส่งผลต่อคนในครอบครัว คนในครอบครัวสามารถ
ฟ้องดาเนินคดีผู้กระทาความผิดได้ (มาตรา 10 โดยปรับแก้ข้อความในมาตรา 16 ฉบับที่ 1)
การเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ การกาหนดเพิ่มอานาจหน้าที่ของศาลในการทาลาย
ข้อมูล หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาในมาตรา 14 (เผยแพร่ข้อมูลเท็จ หลอกลวง) และ
มาตรา 16 (ตัดต่อ/ดัดแปลงภาพให้ได้รับความเสียหาย) ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 11 (เพิ่มมาตรา 16/1 และ 16/2
ของฉบับที่ 1) และการกาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในความผิดที่มีโทษสถานเบาเพื่อลด
ภาระในการดาเนินคดีชั้นศาล เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย (มาตรา 12
ซึ่งเพิ่มเติมมาตรา 17/1 ของฉบับที่ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (จานวน 9 คน
โดยมีภาคเอกชน 3 คน) เพื่อพิจารณาเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทยอีกชั้นหนึ่งก่อนให้ศาล
ตรวจสอบ (มาตรา 14 ซึ่งเพิ่มเติมมาตรา 20 ของฉบับที่ 1)
อย่ า งไรก็ ดี ภายใต้ พระราชบั ญ ญัติค อมพิว เตอร์ฯ พ.ศ. 2560 ดั งกล่ า ว ไม่ไ ด้ก าหนดให้ การ
ถ่ายทอดสดออนไลน์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแบบเรียลไทม์ (live streaming) ที่เป็นการกระทา
ระหว่างบุคคลและมิได้มีการเผยแพร่ การสื่อสารข้อความทางเพศ (Sexting) เป็นความผิด นอกจากนี้ยัง
ไม่มีบทกฎหมายใดที่ดาเนินการเกี่ยวกั บ การกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์ และไม่มีกฎหมายกาหนดให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์ เน็ต มีหน้าที่จะต้ องรายงานเกี่ยวกับสื่อหรือเนื้อหาที่เป็นการกระทาอัน มิชอบต่อเด็กให้
หน่วยงานบังคับใช้ทราบ เมื่อพบการกระทาความผิดในเครือข่ายของตนเอง
2 กระบวนการยุติธรรม
2.1 หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการดาเนินงานด้านการป้องปรามเชิงรุก มุ่งคุ้มครอง
ผู้เสียหาย และความร่วมมือระหว่างประเทศ (dedicated law enforcement)
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ต้นแบบการดาเนินการระดับประเทศฯ เสนอให้มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอานาจโดยตรง
ระดับชาติ โดยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมที่สามารถดาเนินการเชิงรุกและเชิงรับในการ
สืบสวนมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เสียหาย และ ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะ
เป็นองค์กรที่รับข้อรายงานหรือรั บแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์จาก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สังคม ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงจาก
สายด่วนด้วย การพัฒนาข้อมูล โดยการนาข้อมูลจากการรายงานเพื่อให้สามารถนามาใช้ปฏิบัติการสืบสวนได้
และ ดาเนินการเพื่อป้องปรามและคุ้มครองผู้เสียหายฯ และดาเนินการจับกุมดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
ปัจจุบันประเทศไทย ได้มีการกาหนดการสืบสวนการกระทาอันมิชอบและการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศต่อเด็ก ในฐานะประเด็น ที่ส าคัญ โดยกาหนดให้อยู่ภ ายใต้ ส านักงานตารวจแห่ งชาติ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรี อย่างไรก็ดีการดาเนินงานของกองบังคับการฯ มีข้อจากัดที่
สาคัญคือ กองบังคับการมีสานักงานปฏิบัติการในจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น ในขณะที่มีเขตอานาจครอบคลุมทั่ว
ราชอาณาจักร ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติการของหน่วยงานดังกล่าว
ในกรณีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสืบสวนการกระทาอันมิชอบทางเพศและการ
แสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ ให้เป็นหน้าที่ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่สามารถรับแจ้งคดีจาก
สถานี ตารวจในพื้น ที่ต่างๆ ในคดีที่เกี่ยวกับ สื่ อลามกอนาจาร หรือ คดีอื่นๆที่กระทาผิ ดโดยอาศัยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และพนักงานเจ้าหน้าที่
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) และ
กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
ด าเนิ น คดี พิ เ ศษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชญากรรมที่ ซั บ ซ้ อ น คดี ที่ มี ห รื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี หรือคดีความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทาความผิดข้ามชาติ หรือการกระทา
ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือคดีความผิดอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ซึ่ง
ปัจจุบันคดีที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวได้ถูกกาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 หรือคดีพิเศษอาจเป็นคดี อื่นๆตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ (พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21)
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ยังได้ กาหนดให้ คดีพิ เศษต้องมี และใช้วิธีการ
สืบสวนสอบสวนเป็นพิเศษ และกาหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะ มีพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษทาหน้ าที่สื บสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อช่วยเหลื อพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นการเฉพาะ
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทาหน้าที่เสนอนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนด้านสถิติ รวมทั้งการติดตาม
กากับดูแลและประเมินผลการทางานตามนโยบายชาติและแผนดังกล่าว รวมถึงพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ การ
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กากับดูแลกฎหมายด้านดิจิทัล รวมถึงการกากับดูแล สนับสนุนและประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นอกจากการทางานภายใต้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วพบว่า หน่ว ยงานบังคับใช้กฎหมาย
จาเป็นต้องมีกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหา
ข้อจากัดทางทรัพยากร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2559 รัฐบาลได้มีการตั้ง
คณะทางานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes
Against Children – TICAC Taskforce) ภายใต้สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสร้างประสิทธิ ผล
ในความร่ วมมือระหว่างหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินคดีดังกล่ าว โดยมีอานาจหน้าที่ในการเป็นจุด
ประสานงานระหว่างประเทศ และระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ ด้านการละเมิดทางเพศต่อเด็ก29
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยั งได้เข้ าร่ ว มเป็นภาคีกับกรอบการดาเนินการบังคั บใช้กฎหมายระหว่า ง
ประเทศ อาทิ ตารวจสากล (INTERPOL) และ ตารวจอาเซียน (ASEANPOL) ที่นอกจากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วยังได้มีความร่วมมือกับประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นอีกด้วย30
2.2 ศักยภาพของศาลและอัยการในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็ก (judiciary and prosecutors)
ในประเทศไทย มี การก าหนดมาตรการพิ เ ศษในการด าเนิ น คดี ใ นศาล ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ที่ เ ป็ น
ผู้เสียหาย และพยาน อย่างไรก็ดี การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวยังมีข้อจากัด เช่น จานวนเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมในการด าเนิ น คดี ที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก ภายใต้
#WeProtect เสนอให้ศาลและอัยการควรจะต้องมีความรู้เฉพาะทางและทักษะที่จาเป็นในการพิจารณาคดีที่
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ นอกจากนี้ศาลและอัยการจะต้องตระหนักและเข้าใจถึง
บริบทและสถานการณ์แวดล้อมที่สาคัญของคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้น
ความเปราะบางของผู้เสียหายและพยาน และรูปแบบและลักษณะของผู้กระทาความผิด

2.3 การราชทัณฑ์และกระบวนการจัดการเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดที่มุ่งเน้นการป้องกันการกระทาผิด
ซ้า (offender management process)

29
30

https://bit.ly/2Oipfe1
https://bit.ly/1MC7orr
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ภายใต้ #WePROTECT เสนอให้กระบวนการจัดการเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดเพื่อป้องกันการกระทา
ความผิดซ้าภายใต้กระบวนการยุติธรรม กระบวนการราชทัณฑ์จะต้องดาเนินการเพื่อฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
เพื่อป้องกันการกระทาความผิดซ้า โดยระบบดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วย
 การควบคุมในเรือนจา โดยมีการบันทึกการกระทาความผิดในระบบฐานข้อมูล
 การดูแลผู้กระทาความผิดทั้งในระหว่างที่ถูกควบคุม และในชุมชนภายหลังจากการพ้น
โทษ
 การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้กระทา
ความผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด การมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ระหว่างประเทศ (access to image database)
#WePROTECT เสนอให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายหรือสื่อที่เป็นการกระทาอันมิชอบ
ทางเพศต่อเด็ก เพื่อให้ห น่วยงานบังคับใช้สามารถดาเนินการบังคับคดีกับผู้ กระทาความผิด และคุ้มครอง
ผู้เสียหาย ปัจจุบันไม่มีฐานข้อมูลระดับประเทศ แต่มีการประสานงานขอใช้ข้อมูลจากองค์กร INTERPOL /
อื่นๆ ในรูปแบบรายครั้ง
3. Victim (ผู้เสียหาย)
3.1 การสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายตลอดกระบวนการ ทั้งในระหว่างการสืบสวน สอบสวน
ดาเนินคดี และ การสนับสนุนช่วยเหลือภายหลังการดาเนินคดี (end to end support)
จากการศึกษาพบว่า ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในประเด็นดังกล่าว ข้อสังเกตของผู้ทาการศึกษาพบว่า
ไม่มีการบูรณาการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่การสืบสวน การดาเนินคดี และภายหลังที่คดีสิ้นสุด ช่องว่างที่สาคัญใน
เรื่องการระบุตัวตนผู้เสียหายที่ปรากฎในสื่อลามกอนาจาร มีขั้นตอนและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายที่กาหนดให้การช่ว ยเหลื อเด็กที่เป็นผู้ เสียหายในระหว่างการ
สืบสวน การดาเนินคดี และภายหลังคดี (กรมกิจการเด็ก) โดยประเทศไทยมีการบูรณาการสหวิชาชีพ ที่รวม
การบริการทางการแพทย์ ทางกฎหมาย และศูนย์ฟื้นฟูเฉพาะทาง อย่างไรก็ดี ไม่ได้มีการกาหนดหน้าที่หรื อ
ศักยภาพในการประเมินสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวภายหลังที่ออกจากศูนย์ ดังนั้นแม้ว่าจะมีการให้บริการ
สนับสนุนผู้เสียหายก็ตาม บริการดังกล่าวมุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการเฉพาะผู้เสียหายมากกว่า การป้องกัน
เบื้องต้นและการประเมินความเสี่ยงของเด็กและครอบครัว
การดาเนิ น การสนั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อผู้ เสี ยหายจาเป็นจะต้องมีการพัฒ นากลไกและกระบวนการที่
เกี่ยวกับการระบุตัวตนผู้เสียหายจากสื่อหรือเนื้อหาลามกอนาจารออนไลน์ (แนวปฏิบัติไม่มี มีข้อท้าทายในเชิง
กายภาพ ภูมิศาสตร์ ) การส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานความช่วยเหลื อเด็ก
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ผู้เสียหายเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมในมิติต่างๆ31 นอกจากนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการลด
ระยะเวลาการสืบสวน และกระบวนการดาเนินคดีอาญาตลอดจนมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมต่อเด็กที่เป็น
ผู้เสียหาย หรือ พยาน32
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองเด็กกาหนดให้การดาเนินการช่วยเหลือเด็กในระหว่าง
การสืบสวนและการดาเนินคดีในรูปแบบดังต่อไปนี้
1) วิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจากเด็กที่เปราะบาง
2) การส่งเสริมสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
3) การบริหารจัดการและการลดความเสี่ยง
4) การรับรองว่าเด็กได้รับการช่วยเหลือและการคุ้มครองไม่ว่าเด็กประสงค์ที่จะร่วมในการสอบสวน
และการดาเนินคดี
3.2 ศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กและดูแลผู้เสียหายที่เป็นเด็ก (child
protection workforce)
ประเทศไทยมีคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด ด้านการคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีห น้าที่ในการ
ติดตามการบริการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะถูกกระทาอันมิชอบ แม้รัฐบาลมี
ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะการคุ้มครองเด็กและดูแล
ผู้เสียหาย อย่างไรก็ดี พบว่าจานวนบุคลากรทางด้านสังคมสงเคราะห์ของรัฐยังมีจานวนจากัด ส่งผลให้ไม่
สามารถติดตาม ช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนได้ หลายๆกรณียังคงต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาคประชา
สังคม
ด้วยความสาคัญของปัญหาในการใช้สื่อออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เห็นชอบการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (ศอล.) โดยมี กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
ใช้สื่อออนไลน์ ศูนย์ประสานงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เป็น
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับ
31

Committee on the Rights of the Child, “Concluding Observations and Recommendations on Reports
Submitted Under Article 12 of the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography: Thailand,” CRC/C/OPSC/THA/CO/1, 21 February 2012, [32], [33].
32
Committee on the Rights of the Child, “Consideration of reports submitted by States parties under
article 44 of theConvention, Concluding Observations and Recommendations: Thailand,”
CRC/C/THA/CO/3-4, 17 February 2012, [76], [77], [81].
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นโยบายสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา เด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์ โดยประสานการทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสหวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จะเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
รวมถึงผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดูแลเด็กบนโลกออนไลน์นี้ด้วย
3.3 การดาเนินการด้านค่าสินไหมทดแทน การเยียวยา และการร้องทุกข์ (compensation,
remedies, and complaints arrangements)
แม้ว่าเด็กที่เป็นผู้เสียหายสามารถดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผ่านผู้แทนโดยชอบธรรมก็ตาม
พบว่าภายใต้ขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ไม่มีบทบัญญัติที่กาหนดกลไก ในการที่ให้เด็ก หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องคดีต่อศาลโดยตรง นอกจากนี้พบว่ากลไกการร้องทุกข์ภายใต้ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีข้อจากัดอย่างมากในการรับเรื่องร้องทุกข์จากเด็ก หรือผู้แทนฯ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กโดยตรง เพราะข้อจากัดด้านทรัพยากรด้านงบประมาณ กาลังคน และความ
เชี่ยวชาญ อีกทั้งการใช้สิทธิเพื่อได้รับค่าสินไหมทดแทน ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (มาตรา 33 -35) และภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (มาตรา 17) ยังมีข้อจากัดอยู่มาก
นอกจากนี้พบว่าไม่ปรากฎข้อมูลเพียงพอที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวกับการเข้าถึงค่าสินไหม
ทดแทน และการเยี ย วยาในคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท าอั น มิ ช อบทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ จึ ง
จาเป็นต้องพิจารณาถึงการพัฒนากลไกเพื่อดาเนินการด้านค่าสินไหมทดแทน การเยียวยา และการร้องทุกข์ที่
เหมาะสมหรือเป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สาคัญต่อมาตรการการคุ้มครองผู้เสียหาย
บทบัญญัติว่าด้วยการเยียวยาและการชดเชยผู้เสียหายที่เป็นเด็ก และผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควร
ประกอบไปด้วย
 การให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในด้านการแพทย์ จิตใจ การดูแลทางสังคม
กฎหมาย ที่พักและการศึกษาหรือการฝึกอบรม
 การเข้าถึงการเยียวยาและค่าสินไหมทดแทนอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
 การเข้าถึงการบริการด้านคาแนะนาต่างๆ
 กระบวนการการร้องทุกข์ที่เป็นอิสระ

P a g e | 41
3.4 สายด่วนเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ส่งต่อ และการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก (child helpline)
#WePROTECT เสนอให้มีสายด่วนที่เด็กสามารถเข้าถึงได้เพื่อรายงานคดี และได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุน และการส่งต่อคดี ประเทศไทยได้มีการตั้งสายด่วนร้องทุกข์โดยมูลนิธิสายเด็ก 1387 ซึ่งเป็นสมาชิก
ของ Child Help International นอกจากนี้ยังมี สายด่วน 1300 ศูนย์ประชาบดี ที่ดาเนินการโดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดาเนินการทั่วประเทศ และตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีพบว่า เด็ก
และครอบครั ว หลายคนอาจไม่ทราบถึงสายด่ว นเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ โดยเฉพาะกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่ช นบท
นอกจากนี้พบว่า บริการสายด่วนดังกล่า ว อาจต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในด้านการคุ้มครองเด็ก และควรมี
บริการอื่นๆที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น การบริการข้อความ หรือ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม และ
แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
4. สังคม
4.1 สายด่วนหรือกลไกเพื่อรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่เกิดขึ้นบนออนไลน์
โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (CSEA Hotline)
#WePROTECT เสนอให้มีสายด่วนที่รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่เกิดขึ้น
บนออนไลน์ และที่อื่นๆ จากสังคม หรือภาคเอกชน ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
และระบบการคุ้มครองเด็ก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่ว มเป็นสมาชิกกับ INHOPE และ Internet Watch
Foundation ซึ่งรับรายงานเกี่ยวกับการกระทาความผิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อ อันมิชอบต่อ
เด็กที่เกิดขึ้นออนไลน์
หน่วยงานรับแจ้ง ช่องทางการแจ้ง ขั้นตอนการแจ้ง หลักฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการแจ้งในคดี
ออนไลน์ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างทั่ วถึง เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 02-142 2555-60 หรือที่เว็บไซต์ http://www.tcsd.in.th สายด่วน
1212 รับแจ้งเว็บไซต์ที่ขัดต่อความมั่นคง วัฒนธรรม ศีลธรรม หรือ e-mail : 1212@mict .go.th โดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีภาพลามกและการละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์เน็ต : โครงการ
ไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 02-438-3559 www.thaihotline.org หน่วยงานสืบจับกรณี
การใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีคณะทางานปราบปรามอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน Thailand Internet Crime Against Children (TICAC)
https://www.facebook.com/TICAC2016/ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทาความผิดทาง
เทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) 0-2205-2627 www.hightechcrime.org เป็น
ต้น
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นอกจากนี้ ป ระเทศไทยได้ตั้ง ศูน ย์ป ระสานการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย ระบบคอมพิว เตอร์
ประเทศไทย หรือ “ไทยเซิร์ต ” (Thailand Computer Emergency Response Team :
ThaiCERT) เป็น หน่ว ยงานหลัก ของส านัก ความมั ่น คงปลอดภัย ที ่ท าหน้า ที ่ต อบสนองและจัด การกับ
เหตุการณ์ความมั่น คงปลอดภัย คอมพิว เตอร์ (Incident Response) ให้ก ารสนับ สนุน ที่จาเป็น และ
คาแนะนาในการแก้ไขภัย คุกคามความมั่น คงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ ติดตามและเผยแพร่ข่าวสาร
และเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ต่ อสาธารณชน ตลอดจนทาการศึกษาและ
พัฒนาเครื่องมือและแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอิน เทอร์เน็ต ซึ่งได้ดาเนิน กิจ กรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในที่สาคัญ เพื่อรองรับการดาเนินภารกิจการให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
แก่ห น่ว ยงานรัฐ และประชาชนทั่ว ไป อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็น ที่ชัด เจนถึง ขอบเขตการดาเนิน การที่รับ แจ้ง
รายงานการกระทาอันมิชอบต่อเด็กออนไลน์ ภายใต้ ไทยเซิร์ต
4.2 กิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน และภาค
ประชาสังคมเพื่อป้องกันเด็กจากแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (Education Programme)
#WePROTECT เสนอให้ กิจกรรมด้านการศึกษาสาหรับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ดูแล ครู และ
ผู้ปฏิบัติ รวมถึงภาคประชาสังคม ประเทศไทยมีการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
(สสย.) ภายใต้ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขับเคลื่อนงานสร้างการรู้เท่า
ทันสื่อในสังคมไทย ซึ่งทางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการผลักดันให้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเข้าไปอยู่ใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับของประเทศ
คณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุนการทาโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มสื่อดี เฝ้าระวังและแจ้งสื่อร้าย สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อ จัดระเบียบร้านเกมและอินเทอร์เน็ต
เผยแพร่โปรแกรมเกมเมอร์การ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือของพ่อแม่ในการดูแลบุตรหลานให้ออนไลน์อย่างปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุขจัดทาคู่มือให้คาแนะนาสาหรับประชาชนเรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น จัดค่ายบาบัดเด็กติดเกมและจัดทาสารคดีเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ ทั้งมีการ
พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปกครองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม แบบคัดกรองเด็กติดเกมที่พ่อแม่หรือ
ครูอาจารย์สามารถนาไปใช้ดูแลเด็กได้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและจัด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้งานไอทีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมงานสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และเชื่อม
ประสานการทางานคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน
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อย่ างไรก็ดีพบว่า กิจ กรรมด้านการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ดังกล่ าวมีลั กษณะที่เป็นโครงการ
ชั่วคราว ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ของโรงเรี ยน หรือชุมชน ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและทัศนคติเชิงสังคมวัฒนธรรมที่ยอมรับไม่ได้ต่อการ
กระทาอันมิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กและส่งเสริมให้เกิดการรายงานการกระทา
ความผิดให้กับรัฐ คณะกรรมการอนุสัญญาสิทธิเด็กเน้นว่ามีความจาเป็นต่อการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อสังคมอย่างเข้มข้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญคือ ผู้นาชุมชน ครู และกลุ่มเด็กและเยาวชน
4.3 การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของเด็ ก ในการพั ฒ นานโยบายและแนวปฏิ บั ติ (children
participation)
#WePROTECT เสนอให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
อย่างไรก็ดี พบว่า ในประเทศไทยการมีส่วนร่วมของเด็กหรือเยาวชนในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายยัง
มีอย่างจากัด อย่างไรก็ดี อนุสัญญาสิทธิเด็กได้กาหนดให้รัฐภาคีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่งรัฐภาคีจะต้องรับรองและเคารพศักดิ์ศรีและศักยภาพ
ของเด็กนั้นๆ
4.4 ระบบการช่วยเหลือสนับสนุน ผู้กระทาผิดในด้า นสุขภาพจิต และการพยาบาลอื่นๆที่จาเป็น
(offender support systems)
ไม่มีข้อมูลที่พบในปัจจุบันเกี่ยวกั บระบบการสร้างความตระหนักรู้ การแพทย์ และด้านจิตใจ สาหรับ
ผู้กระทาความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ที่กระทาผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็ก และผู้ที่อาจจะเป็นผู้กระทาความผิด
5. ภาคเอกชน (Industry)
5.1 การแจ้งให้ดาเนินการกับข้อความอันตราย (takedown procedures)
#WePROTECT เสนอให้มีการลบและปิดกั้นสื่อหรือเนื้อหาที่เป็นการกระทาอันมิชอบต่อเด็กออนไลน์
เมื่อพบการกระทาความผิดภายใต้เครือข่ายของตน อย่างไรก็ดีประเทศไทยมีกฎหมายให้อานาจรัฐบาลในการ
ติดตามและปิดกั้นกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตภายใต้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่บัญญัติให้อานาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคาร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอานาจ
ขอให้มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ (มาตรา 20) ซึ่งโดยส่วนใหญ่คดีที่เกิดขึ้น
ภายใต้มาตรา 20 มักจะเป็นกรณีอื่น เช่นกรณีความเห็นทางการเมือง มากว่าเนื้อหาที่ผิดกฎหมายประการอื่น
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5.2 การรายงานด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก โดยการกาหนดหน้าที่ทางกฎหมายในการ
รายงานให้กับภาคเอกชน (CSEA reporting)
#WePROTECT เสนอให้มีการกาหนดบทคุ้มครองทางกฎหมายที่ให้ภาคเอกชนกรณีการรายงาน
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นการกระทาอันมิชอบต่อเด็กออนไลน์ รวมถึงการถ่ายทอดเนื้อหานั้นด้วย ในประเทศไทยมี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลจากการสื่อสาร (data retention) และ การ
เข้าถึงข้อมูลของบุคคลต้องสงสัย (data preservation) โดย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 26 บัญญัติให้ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ ผู้
ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินกว่าเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปี (แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จาเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้
บริการและต้องเก็บ รักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุ ดลง ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกในการสืบสวนและการดาเนินคดี ในกรณีที่ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าแสนบาท
นอกจากนี้หากผู้ให้บริการ ผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทาความผิดตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใน มาตรา 14 อาทิ นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
หรือ เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามมาตรา 14 กล่าวคือ จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 15)
ไม่มีการกาหนดหน้าที่ให้รายงาน และไม่มี infrastructure รองรับ
5.3 การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ (innovative solution developments)
- ข้อมูลจากัด
5.4 การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือภาคเอกชน (corporate social
responsibility)
ภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์
อย่างปลอดภัย เช่น กลุ่ม Telenor และ DTAC มีการจัดกิจกรรมและการประชุมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและ
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ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย เพื่อผลิตพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ หรือ Digital Citizen โดยโครงการ
Safe Internet เพื่อปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณภาพด้วยความรู้และจิตสานึก เน้น
สร้างโอกาสและเลี่ยงหายนะบนโลกอินเทอร์เน็ต และเข้าถึงกลุ่ มเยาวชนต่อเนื่องผ่านกิจกรรมตลอดทั้งปี
พร้อมเผยเป็นโอกาสทองของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นาในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปิด Thai
Digital Citizen Hub ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นที่โซเชี่ยลให้เยาวชนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนในวัยเดียวกันได้เรียนรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ตลอดจนถึง ประเด็นข้อกฏหมาย หรือกฏระเบียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามระเบียบปฏิบัติสากล อย่างไรก็ดี
การทางานในมิติของการรับผิดชอบทางสังคมมีปัญหาของมาตรการที่ไม่ต่อเนื่อง และ ไม่ยั่งยื
6. สื่อและการสื่อสาร (Media and communications)
6.1 จรรยาบรรณในการรายงานข่าว (ethical and informed media reporting)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 27 และ มาตรา 50 บัญญัติห้ามสื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ ที่อาจเป็นอันตรายต่อจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือประโยชน์ของเด็ก แม้ว่ามี
บทบัญญัติดังกล่าวพบว่าประเด็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กในกระบวนยุติธรรมมักจะถูกเปิดเผยโดยข่าว ไม่ว่าจะ
เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ โรงเรียน หรือที่อยู่อาศัยก็ตาม
6.2 การกาหนดแนวปฏิบัติที่เป็นสากล (universal terminology)
สรุปการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการดาเนินการของไทยภายใต้ #WeProtect ต้นแบบ
การดาเนินการในระดับชาติ
นโยบายและการกากับดูแลการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
1. ความเป็นผู้นา
2. การวิจัย การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
3. กฎหมายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก และ การคุ้มครองผู้เสียหาย
กระบวนการยุติธรรม
4. หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการดาเนินงานด้านการป้อง
ปรามเชิงรุก มุ่งคุ้มครองผู้เสียหาย และความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. ศักยภาพของศาลและอัยการในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา

P
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P

P
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
6. การราชทัณฑ์และกระบวนการจัดการเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดที่มุ่งเน้น
การป้องกันการกระทาผิดซ้า
7. การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด การมีระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
ผู้เสียหาย
8. การสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายตลอดกระบวนการ ทั้งในระหว่างการ
สืบสวน สอบสวน ดาเนินคดี และ การสนับสนุนช่วยเหลือภายหลังการ
ดาเนินคดี
9. ศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กในการ
คุ้มครองและดูแลผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
10. การดาเนินการด้านค่าสินไหมทดแทน การเยียวยา และการร้องทุกข์
11. สายด่วนเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ส่งต่อ และการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก
สังคม
12. สายด่วนหรือกลไกเพื่อรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศที่เกิดขึ้นบนออนไลน์ โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้คับคับใช้กฎหมายและผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
13. กิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชน
ครอบครัว โรงเรียน และภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันเด็กจากแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
14. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
15. ระบบการช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระทาผิดในด้านสุขภาพจิต และการ
พยาบาลอื่นๆที่จาเป็น
ภาคเอกชน
16. การแจ้งให้ดาเนินการกับข้อความอันตราย
17. การรายงานด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก โดยการกาหนด
หน้าที่ทางกฎหมายในการรายงานให้กับภาคเอกชน
18. การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ
19. การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือภาคเอกชน
สื่อและการสื่อสาร
20. จรรยาบรรณในการรายงานข่าว
21. การกาหนดแนวปฏิบัติที่เป็นสากล
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P = มีกฎหมาย ระเบียบ หรือการดาเนินงานเกิดขึ้น แต่ต้องมีการพิจารณาปรับปรุง
F = มีกฎหมาย ระเบียบ หรือการดาเนินงานเกิดขึ้นเพียงพอ
P/F = มีกฎหมาย ระเบียบ หรือการดาเนินงานเกิดขึ้น แต่ต้องมีการพิจารณาปรับปรุง/เพียงพอ
N/A = ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
N/C = ไม่มีการนามาปฏิบัติ หรือมีการปฏิบัติแต่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ #WeProtect

4.
ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความ
รุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United
Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence
against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice)
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้ เนื่ องจากรัฐบาลแห่ งประเทศไทยภายใต้การนาของพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจาสหประชาชาติ ณ กรุง
เวี ย นนา ทรงน าเสนอร่ า งข้ อ มติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า "ยุ ท ธศาสตร์ ต้ น แบบและมาตรการเชิ ง ปฏิ บั ติ ข อง
สหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา" ( United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of
Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) ระหว่างการ
ประชุม คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ)
สมัยที่ 22 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2556 เพื่อผลักดันเป็นมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (Guideline) ต่อมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 69 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยุทธศาสตร์และมาตรการเชิงปฏิบัติ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์การห้ามมิให้กระทาความรุนแรงต่อเด็ก การใช้มาตรการป้องกันโดยทั่วไป
และการส่งเสริมการวิจัยและเก็บข้อมูล (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3)
ยุทธศาสตร์ต้นแบบส่วนที่ 1 มุ่งเน้นการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก (ซึ่งภายใต้การศึกษานี้มุ่งเน้น
ทาการศึกษาเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและ
เป็นการละเมิด สิทธิเ ด็ กที่สาคัญประการหนึ่ง) เนื่องจากกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องอาจยังมีช่องว่างที่ไม่
ครอบคลุมเพียงพอ และในบางครั้งการกระทาความรุนแรงนั้นได้รับความยินยอมจากเด็กเอง รวมถึงการ
กระทาความรุนแรงต่อเด็กตามความเชื่อทางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องเหล่านี้บางกรณีอาจไม่ได้
บัญญัติให้ เป็น ความผิด ดังนั้น จึ งต้องมีการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
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สภาพแวดล้อม และ การรณรงค์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัย และเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประกันว่าความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย (ข้อ
9 - ข้อ 11)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นการมียุทธศาสตร์รวมเพื่อป้องกันความรุนแรง อาจกล่าวได้ว่าการคุ้มครองเด็ก ถือ
เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ และอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานในภาคส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก สวัสดิการสังคม สุขภาพ และการศึกษานั้นต้องมี
หน้าที่ในการคุ้มครองและป้องกันตลอดจนโต้ตอบความรุนแรงต่อเด็ก และต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการจัดการผู้ที่ก่อความรุนแรงต่อเด็กอย่างเหมาะสม ทั้งในการสืบสวน
การตัดสินการกระทาความผิด และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดที่กระทาความรุนแรงต่อเด็ก
สาหรับเด็กซึ่งถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถือว่ากระทาผิดกฎหมายอาญา รวมถึงผู้ที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ
ถือเป็นเด็กที่มีความเปราะบางต่อความรุนแรงซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีการกาหนดมาตรการ
ป้องกัน มาตรการโต้ตอบ และมาตรการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในมิติต่างๆ ที่อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การมีส่วนในกระบวนการยุติธรรม เช่นกระบวนการจับกุม ควบคุมตัว หรือระหว่างการถูกฝึกอบรม เป็นต้น
สถานการณ์ปัจจุบัน
ภายใต้ระบบกฎหมายไทย พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถือเป็นกรอบ
กฎหมายและนโยบายที่สาคัญที่รับรองสิทธิเด็ก รวมถึงภาพรวมของระบบการคุ้มครองเด็ก การเยียวยาหรือ
ช่วยเหลือจากรัฐกรณีถูกละเมิดสิทธิหรือจากการกระทาความผิดอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศในมิติต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
ว่า ด้วยการกระทาความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประมวล
กฎหมายอาญา ลักษณะ 9: ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 246 – 287/2)
จากการวิเคราะห์ ช่องว่าง พบว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการแสวงหาประโยชน์ ทางเพศต่อเด็ก รวมถึงกรณีออนไลน์ และกฎหมายที่กาหนดมาตรการ
ป้องกัน คุ้มครองและเยียวยาเด็กผู้เสียหายก็ตาม หน่วยงานต่างๆดังกล่าวยังขาดทิศทางการทางานร่ว มกัน
เนื่องจากการไม่มีนโยบายการคุ้มครองเด็กในภาพรวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งกาหนดวาระแห่งชาติด้านการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงต่ อ เด็ ก เป็ น การเฉพาะ ท าให้ ไ ม่ มี ห น่ ว ยงานหลั ก ที่ ท าหน้ า ที่
ประสานงาน และกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บังคับใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พบว่าการไม่มีนโยบายภาพรวมฯ
ดังกล่าวทาให้การคุ้มครองเด็กถูกกาหนดโดยนโยบายในระดับองค์กรหน่วยงานส่งผลต่อ ความยั่งยืนและ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างระบบการคุ้มครองเด็กที่เข้มแข็ง
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นอกจากนี้ช่องว่างการดาเนินงานเพื่อคุ้มครองเด็กที่สาคัญ คือการกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
กระทาความผิดซ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพิจารณาการป้องกันการกระทาความผิดซ้าในมิติของผู้กระทาความผิดซึ่ งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน สมควรได้รับการบาบัดก่อนการได้รับสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา อาทิ
สิทธิการได้รั บ การประกัน ตัว นอกจากนั้ น การสร้างความตระหนักรู้ต่อสั งคมในวงกว้างเกี่ยวกับ สื่ อลามก
อนาจารเด็ก ถือเป็น “ภัยสังคม” ทีเ่ ป็นความรุนแรงต่อเด็ก
แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้วางโครงสร้างให้มีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
ซึ่ ง มี ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ จั ง หวั ด ไว้ อ ย่ า งดี แต่ ก ารท างานทั้ ง สองระดั บ ยั ง มี น้ อ ยและยั ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมในเชิงของการปฏิบัติงานหลายส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังมีข้อจากัดทั้งด้านโครงสร้างระบบงานและบุคลากร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การดาเนินการเพื่อขจัดความรุนแรงต่อ
เด็ก โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์นั้น อาจเป็นภัยคุกคาม
ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับใช้แผนการป้องกันอย่างครอบคลุม (ข้อ 12 - 17)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการปรับใช้แผนการป้องกันและคุ้มครองอย่างครอบคลุมมิให้เด็กตกเป็นผู้เสียหาย
และมิให้เด็กตกเป็นผู้กระทาความผิด โดยกาหนดให้มียุทธศาสตร์รวมเพื่อป้องกันความรุนแรงและถือว่าการ
คุ้มครองเด็กเป็นสิทธิเด็ดขาด โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในภาคส่วนคุ้มครองเด็ก
สวัสดิการสังคม สุขภาพ และการศึกษานั้นต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองป้องกันตลอดจนโต้ตอบต่อความรุนแรง
ต่อเด็ก และต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการจัดการผู้ที่ก่อความ
รุนแรงต่อเด็กอย่างเหมาะสมทั้งในการสืบสวน การตัดสินการกระทาความผิด และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ซึง่ กระทาความรุนแรงต่อเด็ก
ในปัจจุบันประเทศไทย คณะกรรมการคุ้มครองเด็กมี อานาจหน้าที่ทั่วไปในการดูแลความปลอดภัย
สวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กโดยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้
อานาจไว้ ถือเป็นการดูแลแบบทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง
สาหรับกรณีเด็กที่มีปัญหาเป็นรายเฉพาะบุคคล ระบบกฎหมายไทยมีบทบัญญัติเรื่องเด็กที่มีความเสี่ยง
ที่จะกระทาความผิดและเด็กที่จะเป็นผู้เสียหาย ซึ่งให้อานาจเจ้าพนักงานหรือศาลสามารถใช้อานาจให้เด็ก
ได้รับการคุ้มครองก่อนที่จะเกิดการละเมิดสิทธิของเด็กได้โดยเฉพาะในเรื่องการใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ หมวด 15
ว่าด้วยการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดาเนินคดีคุ้มครอง
สวัสดิภาพ พ.ศ. 2554 กาหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีบทบาทในฐานะ
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องค์กรคุ้มครองเด็ก มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองเด็ก ทั้งยับยั้งความรุนแรงต่อเด็ก ย้าย
ผู้กระทาผิดออกจากภูมิลาเนา เป็นต้น
สาหรั บความคุ้มครองในลักษณะทั่วไป กฎหมายฉบับอื่นๆ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้ให้อานาจองค์กร
ท้องถิ่ น มี อานาจหน้า ที่ ดู แ ลสวัสดิ ภ าพและสวัสดิก ารของเด็ ก หรื อกฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมก็ได้ให้อานาจในการดูแลป้องกันความปลอดภัยของเด็กในภาพรวมด้วย
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น หน่วยงานฝ่ายปกครองหรือศาลเยาวชนและครอบครัว
รวมทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างๆ มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการตามที่กฎหมายที่ได้ให้ อานาจ
ไว้ นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ ยังมีภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนจานวนมากที่ทางานด้านการ
ป้องกันภัยต่อเด็ก อย่างไรก็ดี ข้อจากัดเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถิติ การทางานเชิงป้องกันของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ยังถือเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อระบบการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากขาด
ความชัดเจนในเชิงข้อมูล สถิติ ส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลการทางานที่ขาดประสิทธิผล ทาให้ไม่
สามารถประเมินสถานการณ์การป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก อาทิ พบว่าเด็กผู้หญิงยังคงถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ เด็กข้ามชาติยังคงมีความเปราะบางต่อการตกเป็นผู้เสียหายต่อการค้ามนุษย์ เด็กชายและหญิงตกเป็น
เป้าหมายของการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการทบทวน
มาตรการป้อ งกัน การละเมิด สิทธิ เ ด็ ก โดยเฉพาะมาตรการป้อ งกัน ที่มุ่งเน้น การบูร ณาการการทางาน
ระหว่า งหน่วยงานต่ า งๆ และมุ่งเน้น การพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมและการติดตาม ประเมิน ผลการ
ดาเนินการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อความต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่
เพียงพอต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากการเสวนากลุ่มพบว่า มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อป้องกัน การละเมิดสิทธิเด็กในปัจจุบันยังมี
ไม่มากนัก ข้อท้าทายที่สาคัญคือการสร้างความตระหนักและข้อมูลให้กับสังคมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับช่อง
ทางการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิเด็ก เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมยังมีองค์ความรู้ ความ
เข้าใจ และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่ไม่เท่ากัน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครองเด็ก นอกจากนี้ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่สาคัญ
และจาเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในประเทศไทยคือการพัฒนาระบบส่ง
ต่อที่เหมาะสม (ทั้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ) รวมถึง ระบบการ
ติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้าหรือการตกเป็นผู้เสียหายซ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการเผยแพร่ (ข้อ 18)
มุ่งเน้นการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก เนื่องจากกฎหมายอาญาอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ และใน
บางครั้งการกระทาความรุนแรงได้รับความยินยอมจากเด็ก รวมถึงการกระทาความรุนแรงต่อเด็กตามความเชื่อ
ทางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ที่เป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องมีการประสานความร่วมมือของ
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ทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องในการสร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
อาจกล่าวได้ว่าในระดับนโยบาย และกฎหมาย ได้ กาหนดให้หน่วยงานมีอานาจหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านฐานข้อมูล การศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความรุนแรงต่อ
เด็ก เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็ก กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ก็ถือเป็นองค์กร
หนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการทางานศึกษาวิจัยชั้นสูงในเรื่องกระบวนการยุติธรรม และงานยุติธรรมด้านเด็กและ
เยาวชน
อย่างไรก็ดีพบว่า ช่องว่างที่สาคัญในการเก็บรวมรวมข้อมูล ศึกษาและวิจัยเพื่อการคุ้มครองเด็ก คือ
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล การเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานขาด
การ บูรณาการ ส่งผลต่อความซ้าซ้อนในการเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ
ไม่มี การเชื่อ มโยงข้อ มูลอย่า งเป็น ระบบ ส่ งผลต่อ การปัญหาการน าข้อมู ลมาใช้ เพื่อ การส่งเสริ ม การ
คุ้มครองเด็กเชิงรุกในประเทศไทยที่มีทิศทางที่ชัดเจน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับประโยชน์อันได้แก่เด็กและเยาวชน ถือ
เป็นปัญหาด้านความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถือเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการยอมรับและการ
ร่วมขับเคลื่อนนโยบายและร่วมกาหนดทิศทางการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้รับประโยชน์ จากการเสวนากลุ่ม ได้มีการเสนอให้กรมคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรง และเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย และ
พัฒนายุทธศาสตร์และแผนชาติ ระบบการคุ้มครองเด็ก รวมถึงกรณีการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเด็กออนไลน์ และมีอานาจหน้าที่กากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานเพื่อคุ้มครองเด็กในภาพรวม
ในมิติของการศึกษาวิจัย พบว่า โดยส่วนใหญ่การศึกษาวิจัยไม่ได้เกิดจากการกาหนดกรอบการวิจัย
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติ และหน่วยงานสนับสนุนซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโดยตรง ส่งผลต่อการนาผลการศึกษา
มาขับ เคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย การสนับสนุนในด้านทรัพยากร และงบประมาณที่
เหมาะสม ในขณะเดียวกันปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการนาผลการศึกษามายกระดับการดาเนินการในระดับ
ปฏิบัติ ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของระบบงานยุติธรรมทางอาญาใน
การแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและการคุ้มครองเหยื่อที่เป็นเด็ก (ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 10)
ยุทธศาสตร์ส่วนที่สองเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็ก จากการเสวนาพบว่า เด็ก
และครอบครั ว ของเด็ ก ที่เ ป็ น ผู้ เ สี ย หายเลื อกที่ จะไม่ รายงานเหตุ ดัง กล่ าว เนื่ อ งจากขาดข้อ มู ล ที่ เ กี่ย วกั บ
ช่องทางการร้องทุกข์ กรณีเด็กผู้เสียหาย อาจเกิดความกลัว และพบว่าบางส่วนไม่เชื่อถือต่อระบบกระบวนการ
ยุติธรรม เนื่องจากเชื่อว่า การนาตัว ผู้กระทาผิดมาลงโทษนั้นเป็นไปได้ยาก และอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย
จานวนมาก ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีมาตรการ
คุ้มครองเด็กและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการค้นหาข้อเท็จจริงและการ
รายงานที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง เพื่อรับรองความปลอดภัย ความ
เป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีของเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดตั้งกลไกการตรวจหาและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ (ข้อ 19)
ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่กาหนดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการ
ช่วยสอดส่องดูแลและรายงานต่อผู้มีอานาจในการดาเนินกระบวนการคุ้มครองเด็กดังนี้ คือ
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
 คาแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ.2559
ข้อท้าทาย
เนื่องด้วยปัจจุบันมีเด็กจานวนมากที่ถูกกระทาความรุนแรง ไม่ว่าจะในรูปแบบการกระทาทารุณกรรม
ทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ การค้ามนุษย์ เป็นต้น
ซึ่งการแสวงหาประโยชน์จากเด็กทวีความรุนแรงขึ้น และโดยที่การกระทาเหล่านี้มักไม่เป็นที่เปิดเผย ไม่มีการ
รายงาน จึงไม่อาจนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ ดังนั้นการพัฒนากลไกการตรวจหาและการรายงานที่มี
ประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
และด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการแสวงหามาตรการที่
จะสามารถป้องกันและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้ความคุ้มครองแก่เหยื่อความรุนแรงที่เป็นเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 2021)
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ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ดูแลเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายในภาพรวม แต่มีการกาหนดมาตรการ
ดูแลผู้เสียหายไว้ในกฎหมายเฉพาะ อาทิ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 ว่าด้วยการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ซึ่งศาลจะออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
โดยคานึงถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น สาคัญ นอกจากนี้ ยังมี
การนาหลักการแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการประชุมจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู โดย
มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาไปพร้อมๆ กับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กผู้กระทา
ความผิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการกาหนดกลไกการสอบสวนและการสืบพยานเด็กไว้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
นอกจากพระราชบัญญัติต่างๆแล้ว ยังมีระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดาเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2554 และคาแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2559
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า แม้ว่าประเทศไทยมีการกาหนดมาตรการคุ้มครองเด็กซึ่งตกเป็น
ผู้เสียหาย แต่พบว่าปัญหาที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย คือ เด็ก และ
ครอบครัวขาดความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลไก มาตรการคุ้มครอง และสิทธิตามกฎหมาย ส่งผลต่อ
การเข้า ถึง และได้ รั บ สิ ทธิ ต ามกฎหมาย นอกจากนี้พ บว่ า มาตรการเยี ยวยาผู้เ สี ยหาย นอกเหนื อจาก
มาตรการเยียวยาทางการเงินมีอยู่อย่างจากัด ผู้เสียหายอาจไม่มีทางเลือกหรือการเข้าถึงมาตรการเยียวยา
อื่นอย่างเพียงพอ เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่6 ประกันการสืบสวนสอบสวนและการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรง
ต่อเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 22)
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายลาดับรอง อาทิ
1) ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการแจ้ง วิธีการที่เจ้าหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองแก่พยานและการสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2549
2) คาแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา
พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2560
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1) ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2543
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
การเข้าร่วมในการจดบันทึกคาร้องทุกข์ในกรณีที่เด็กเป็นผู้เสียหาย การถามปากคาเด็กในฐานะ
ผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหา การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กในชั้นสอบสวน และ การถามปากคา
หรือสืบพยานในการไต่สวนการตาย การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีสาหรับเด็กเป็นพิเศษในชั้นศาล
ได้กาหนดวิธีการดาเนินการเพื่อคุ้มครองพยานเด็กไว้เป็นการเฉพาะ และกาหนดให้นาแนวทางการทางาน
เชิงสหวิชาชีพมาใช้ในการสืบพยานเด็ก กล่าวคือ กาหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เป็นสุภาพสตรีปฏิบัติหน้าที่
เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่สตรีหรือเด็ก มีการตรวจสุ ขภาพกาย และสุขภาพจิต พร้อมทั้งดาเนินการ
รักษาเยี ยวยาแก่เด็กและจัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ให้ แก่เด็กที่อยู่ในความคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน ในการสืบพยานเด็ก ให้ กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานระหว่าง
เด็กกับเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจเด็กมากเกินไปในการ
ค้นหาความจริง เพื่อช่วยแปลคาถามที่ซับซ้อนของภาษากฎหมาย มาเป็นภาษาที่เด็กเข้าใจได้
ข้อท้าทาย ในทางปฏิบัตินั้นประสบปัญหาทีมสหวิชาชีพ เช่น พนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห์
หรือนักจิตวิทยา ไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังเช่นกรณีผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กมาร้องทุกข์หรือกล่าวหาที่
สถานีตารวจยามวิกาล หรือกรณีเหตุเกิดต่างจังหวัดที่มีระยะทางค่อนข้างไกล ทาให้เกิดอุปสรรคข้อขัดข้อง
ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีการถามปากคาเพื่อบันทึกคาร้องทุกข์หรือคากล่าวโทษ หากจาเป็นจะใช้วิธีการบันทึกคาร้อง
ทุกข์หรือคากล่าวโทษเป็น หนังสือแล้ว ให้ ผู้เสี ยหายและพยานที่เป็นเด็กลงชื่อและยื่นหนังสือร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษแทน หรือให้ผู้มีอานาจร้องทุกข์แทนเด็กเป็นผู้ร้องทุกข์หรือให้ผู้อื่นเป็นผู้กล่าวโทษแทนเด็ก
ปัจ จุ บั น ที มสหวิ ชาชี พยั งไม่ มี ค วามพร้ อ มทั้ งในเชิง ปริ ม าณและเชิง คุณ ภาพ เนื่ อ งจากทีม สห
วิชาชีพขาดองค์ความรู้เชิงเทคนิคในประเด็นข้อกฎหมายที่สาคัญ และความรู้และความเข้าใจในเรื่องเด็ก
เนื่ อ งจากผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการสื บ สวนสอบสวนและการด าเนิ น คดี อ าญามิ ไ ด้รั บ เป็น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญประเด็นเด็กเป็นการเฉพาะ กล่าวคือ พนักงานสอบสวนไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเด็ก พนักงาน
อัยการแม้จะมีกองคดีเด็ก แต่พนักงานอัยการที่มาร่วมถามปากคามิใช่เฉพาะพนักงานอัยการที่มาจากกองคดี
เด็ก นอกจากนี้ในเชิงปริมาณพบว่า ข้อจากัดของในเชิงบุคลากรอันได้แก่ พนักงานสอบสวนหญิงที่รับผิดชอบ
เรื่องเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ไม่ได้มีการดาเนินการเป็นการเฉพาะครอบคลุม ในทุกพื้นที่ และขาดความรู้
และความเชี่ยวชาญในประเด็นเด็กเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ห้องสอบสวนที่แยกเด็กกับผู้ใหญ่ออกเป็น
สัดส่วน ก็มีเฉพาะบางพื้นที่ และพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีห้องประชุมสหวิชาชีพ อีกทั้งการบันทึกภาพและเสียงใน
การถามปากคานั้น ส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพ และใช้เวลายาวนานต่อเนื่องหลายชั่วโมง เนื่องจากไม่มีการเตรียมตัว
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หรือการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อซักซ้อมประเด็นกันก่อนถามปากคา จึงมักมีคาถามที่ไม่เข้าประเด็น หรือมี
คาพูดที่จับประเด็นไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยมีการนาเทปบันทึกการถามมาใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มความร่วมมือระหว่างภาคส่วน (ข้อ 23)
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยขาดหน่วยงานที่เป็นศูนย์ประสานงานและการส่งต่อ การคุ้มครอง
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พบว่าระบบการคุ้มครองเด็กตั้งแต่ การป้องกัน และการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการ การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การบาบัดฟื้นฟู
พัฒนา และการคืนเด็กสู่สังคม ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงาน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน และ
สั ง คม ไม่ มี ก ารบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ถื อ เป็ น ช่ อ งว่ า งที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น การเพื่ อ การคุ้ ม ครองเด็ ก
นอกจากนี้พบว่าการขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรในด้านต่างๆ ส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนสถานที่
บาบัดฟื้นฟูและดูแลผู้เสียหายตลอดจนผู้กระทาความรุนแรงหรือผู้กระทาทารุณกรรม การไม่มีทีมแพทย์ และ
ทีมสหวิชาชีพที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ถูกละเมิดทางเพศ (Sexual Assault Response Team : SART) ซึ่งอาจ
ประกอบไปด้วย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ศัลยแพทย์ สูตินรีแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์นิติเวช และ
พยาบาล ซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการตรวจดูแลผู้เสียหาย โดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายเป็นหญิง เป็นเด็ก
หรือเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางกายและใจ ที่ควรได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ เพื่อลดการตกเป็นผู้เสียหาย
ซ้าจากกระบวนการตรวจรักษา ที่อาจต้องถูกซักประวัติและตรวจร่างกายซ้าไปซ้ามาหลายครั้งจากการตรวจ
รักษาที่ขาดมิติการทางานเชิงสหวิชาชีพ
นอกจากนี้ประเด็นที่สาคัญคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ตรวจร่างกาย และทีมสหวิชาชีพไม่มี
องค์ความรู้ทางเทคนิค และความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นเด็ก เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีมสหวิชาชีพ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบพัฒนาขึ้นนั้นไม่ เหมาะสม หรือเพียงพอต่อ
ความจาเป็น หรื อปัญหาการคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้น หรือ หลักสูตรการพัฒนาศัยภาพขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากปัญหาการจัดสรรงบประมาณ หรือการบูรณาการงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพ
จากการเสวนากลุ่มพบว่าในแต่ละหน่วยงานอาจได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่ อนามาพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการทางานเชิงบูรณาการ ทาให้เกิดความซ้าซ้อนใน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ในขณะที่ผู้ปฏิบัติอาจไม่เห็นภาพรวมของปัญหาการ
คุ้มครองเด็ก นอกจากนี้ การขาดระบบการติดตาม ประเมินผล ส่ งผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การปรับปรุงกระบวนการทางอาญาในประเด็นที่เกี่ยวกับเหยื่อความรุนแรงที่เป็นเด็ก
(ข้อ 24-26)
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ถือเป็นกฎหมาย
หลักที่ได้กาหนดวิธีการทางกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือพยานที่เป็นเด็ก รวมถึง
จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของการคุ้มครองพยาน หรือผู้เสียหายมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง
อาทิ
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
1) คาแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ.
2559
2) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยาผู้บุพการี
ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2560
3) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ. 2548
4) ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2543
เป็นต้น
อย่างไรก็ดี แม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ปัญหาสาคัญคือปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย
และการขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ที่เหมาะสม และอุปกรณ์
ที่สาคัญเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กภายใต้กระบวนการยุติธรรม อาทิ สถานที่ถามปากคา ชี้ตัว และสืบพยาน
เด็กที่เหมาะสม หรือ อุปกรณ์ในการบันทึกภาพและเสียงในการถามปากคา การชี้ตัว และการสืบพยาน
ยุทธศาสตร์ที่9 ประกันว่าการกาหนดโทษนั้นเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความรุนแรง
ต่อเด็ก (ข้อ 27)
ในมิติของผู้กระทาผิด พบว่า ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ได้มีการ
กาหนดอายุ ของผู้ เ สี ย หายเป็ น เหตุ อย่ า งหนึ่ ง ในการก าหนดบทลงโทษที่ ห นั ก ขึ้น 33 รวมถึ ง การกระทาผิ ด
เนื่องจากอาศัยความไว้วางใจหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับเด็ก หรือเด็กเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลปกครองเป็น
เกณฑ์ที่กาหนดให้รับโทษหนักขึ้น
ในมิติของผู้เสียหาย ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง กาหนดให้สิทธิเพื่อการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อน
พิพากษา เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จาเลยหรือผู้กระทาความผิดนั้นกระทาซ้าหรือกระทาต่อไปซึ่ง
การละเมิดต่อผู้เสียหาย หรือขอให้ศาลมีคาสั่งใดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่ ผู้เสียหายอาจได้รับ
รวมทั้งสามารถขอให้จับกุมและกักขังผู้กระทาความผิดไว้ชั่วคราวได้

33

อาทิ ตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง วรรคห้า มาตรา 279 มาตรา 282 วรรคสอง วรรคสาม มาตรา 283 วรรคสอง วรรคสาม
มาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และ มาตรา 285
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อย่างไรก็ดีพบว่า ช่องว่างที่สาคัญในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 9 นั้น คือกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายยังมีข้อจากัด อาทิ การกาหนดโทษที่สูงขึ้นในกรณีผู้เสียหายเป็นเด็ก ไม่มีการปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ แนวทาง มาตรการป้องกัน และคุ้มครองเด็กจากการถูกข่มขู่ไม่มีระบบที่เป็นเอกภาพ ในกรณีบทลงโทษ
สูง ไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาเพื่อปล่อยชั่วคราว การรอการลงโทษและการพักโทษ
เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องมีการสอบถามเด็กก่อน แต่เป็นการกาหนดเงื่อนไขกว้างๆ ว่าต้องไม่ไปข่มขู่
พยาน ไม่กระทาผิดซ้า ไม่เป็นภัยต่อสังคม ในส่วนของค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายทางแพ่ง พบว่า
เป็นช่องว่างที่สาคัญซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อานาจศาลสั่งในเรื่องค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย หากไม่มีคา
ขอโดยผู้เสียหาย
ยุทธศาสตร์ที่10 พัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม (ข้อ
28)
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ หรือไม่มีความความรู้ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอต่อการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
จากการเสวนากลุ่ม พบว่า เหตุความรุนแรงต่อเด็กมักจะไม่ถูกรายงานอันเนื่องมาจากความกลัว และ
ไม่มีกระบวนการรายงานที่น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการนาผู้กระทาผิดมาลงโทษที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้ น จึงต้องมี
การส่งเสริมให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีมาตรการคุ้มครองเด็กและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการค้นหาข้อเท็จจริงและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดในหลักประโยชน์
สู งสุ ด ของเด็กเป็ น ที่ ตั้ง เพื่อรั บ รองความปลอดภัย ความเป็ นส่ ว นตัว และศักดิ์ ศรีของเด็ กที่ตกเป็น เหยื่ อ
อาชญากรรม
นอกจากนี้ในที่ประชุมเสวนากลุ่มยังได้มีการนาเสนอแนวทางการยกระดับการดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ของระบบงานยุติธรรมทางอาญาในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและการคุ้มครองเหยื่อที่เป็นเด็ก
 การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่มีหน้าที่ เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบุตัวตนของผู้เสียหายปฏิบัติงานในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าวด้วย
 การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ เพื่ อ การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น การ และการประเมิ น
สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินคดี หรือการดาเนินการในการสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามความคืบหน้าทางคดี การประสานความร่วมมือทางคดี
 เพื่อประโยชน์สู งสุดต่อเด็กผู้เสียหายจากคดีอาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
ควรมีกฎหมายกาหนดหน้าที่ทางกฎหมายของผู้ให้บริการ ในการรายงานการกระทาความผิดทันทีที่
พบเห็นการกระทาความผิดเกิดขึ้นในเว็บไซต์ หรือในพื้นที่ซึ่งผู้ให้บริการดูแล ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าว
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 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อการดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด และติดตามให้ผู้กระทา
ความผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคาพิพากษา แม้ว่าผู้กระทาความผิดจะมีภูมิลาเนา
ในประเทศหรือไม่ก็ตาม โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการกาหนดให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ออนไลน์ เป็นความผิดทีก่ าหนดเขตอานาจของรัฐมีผลบังคับทั้งในกรณีความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน
หรือนอกประเทศ กล่าวคือ หลักความรับผิดของการกระทาผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษใน
ราชอาณาจั กร (extraterriteiral jurisdiction) เพื่อการดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 การพัฒนามาตรการเพื่อการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด เพื่อป้องกันการกระทาความผิดซ้า รวม
ไปถึงการพิจารณาจากัดอาชีพของผู้กระทาความผิดเพื่อมิให้ประกอบอาชีพที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้
เนื่องจากผู้กระทาความผิดคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์โดยส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยจิตเวช
ดังนั้น ควรมีการพัฒนามาตรการบาบัดรักษาทางจิตแก่ผู้กระทาผิดด้วย
 การพัฒนาหน่วยงานเพื่อทางานเชิงสหวิชาชีพในรูปแบบหน่วยงานเคลื่อนที่หรือ หน่วยงานเฉพาะกิจ
ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้เสียหาย รวมถึงการทางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งไม่จากัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ รวมตลอดถึงการพัฒนามาตรการและระบบส่งต่อเพื่อ เชื่อมโยง
กระบวนการทางานทั้งหมด เพื่อให้การส่งต่อพยานหลักฐานหรือส่งต่อข้อมูลไม่เกิดข้อผิดพลาด
 การพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้ บังคับใช้กฎหมายภายใต้
กระบวนการยุติธรรม ทีมสหวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจ
อย่างตรงกันในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการรับมือวิธีการป้องกัน เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทาง
ของการกระทาความผิด และการกาหนดบทลงโทษที่ร้ายแรงเหมาะสม และได้สัดส่วนกับการกระทา
ความผิด
 การพัฒนามาตรการการนาพยานหลักฐานทางดิจิตัลมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กที่อยู่ภายในระบบงานยุติธรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 11 - 17)
ส่วนที่ 3 มุ่งเน้นการตอบสนองปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากเด็กที่
กระทาความผิ ดมักมีความเสี่ ย งสู งต่อการถูกกระทาความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจขณะอยู่ในสถานที่
ควบคุมตัว และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ดังนั้นมาตรการในส่วนนี้ จึงมุ่งเน้นการลดจานวนเด็กที่
เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การเบี่ยงเบนคดี มาตรการเชิงสมานฉันท์ และทางปฏิบัติอื่นๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการจับกุม ก่อนการพิจารณาคดี ระหว่างการ
พิจารณาคดี และการควบคุมตัวเด็กไว้ในสถานกักขังต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 11 การลดจานวนเด็กที่เข้าเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม (ข้อ 29-31)
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ให้ความสาคัญต่อการหลีกเลี่ยงการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการ
ลงโทษเด็กโดยไม่จาเป็น เพื่อป้องกันมิให้เด็กต้องมีตราบาป การกาหนดอายุขั้นต่าในการรับผิดทางอาญาไม่
ควรต่าจนเกินไป ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ รวมถึงวุฒิภาวะทางสติปัญญาของเด็ก และ
การคานึงถึงแนวทางที่ได้ผลดีที่สุดเพื่อลดจานวนเด็กที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรม โดยใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดี
ออกจากกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การใช้มาตรการทางเลือกอื่น ๆ แทน
กระบวนการทางศาล อันเหมาะสมกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเด็กไว้ใน 2 มิติด้วยกัน กล่าวคือ เด็ก ในฐานะ
ที่เป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย และเด็กในฐานะผู้เสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี กรณีเด็ก
ที่ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา ประมวลกฎหมายอาญากาหนดมาตรการคุ้มครองเด็กไว้ดังต่อไปนี้ (มาตรา
73-74)
1) เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้
พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อดาเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย
2) เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับ
โทษ (ป.อาญา มาตรา 74) แต่กฎหมายให้อานาจศาลดาเนินการว่ากล่าวตักเตือนเด็กแล้วปล่อยเด็กไป
รวมถึงเรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่มาว่ากล่าวตักเตือนด้วยก็ได้ หรือศาลจะมี
คาสั่งมอบตัวเด็กคืนให้บิดามารดา ผู้ปกครองไป โดยวางข้อกาหนดให้บิดามารดา ผู้ปกครองระวัง
ไม่ให้เด็กไปก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกาหนดเป็นเวลาไม่เกินสามปี และกาหนดจานวนเงินตามที่
เห็ น สมควรให้ บิ ดามารดา ผู้ ป กครองชาระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาทในกรณีที่เด็กได้ก่อ
เหตุร้ายขึ้น หรือศาลจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของเด็กด้วยก็ได้ และเรื่องของการใช้
วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย มาตรา 142 โดย
การส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถานที่ที่กาหนดไว้ แทนการลงโทษทางอาญา
หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ในกรณีที่เด็กเป็นผู้กระทาผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงกาหนดให้จาคุกนั้น พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ และประมวลกฎหมายอาญาได้กาหนดมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาไว้
ก่อนฟ้อง และมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาหลังฟ้อง
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กรณีก่อนฟ้องเมื่อผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตัวเป็นคนดีโดยไม่
ต้องฟ้อง ก็จะดาเนินการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ แล้วเสนอความเห็นประกอบ
แผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูต้องไม่
เกินหนึ่งปี
กรณีหลังฟ้อง ก่อนมีคาพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสานึกในการกระทาความผิด ผู้เสียหาย
ยินยอม และโจทก์ไม่คัดค้าน พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาลเห็นว่าเด็ก
หรือเยาวชนอาจกลับตัวเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร ให้ศาลมีคาสั่ง
ให้ผู้อานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดาเนินการเพื่อจัดทาแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟูให้เด็ก หรือเยาวชนปฏิบัติ โดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือ เยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การ
ซึง่ เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูด่ ว้ ยปฏิบตั ิ แล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีคาสั่ง
หากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ก็ให้ดาเนินการตามแผน และให้ศาลมีคาสั่งจาหน่าย
คดีชั่วคราว หากศาลไม่เห็นชอบด้วยกับแผน ก็ให้ดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป หากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน
แก้ไขบาบัดฟื้นฟูได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาล
สั่งให้จัดทาแผนรายงานให้ศาลทราบ ในการนี้ตามกฎหมายให้ศาลสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้
มีคาสั่งในเรื่องของกลาง ผลในทางกฎหมายให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ
มาตรการแทนการพิพากษาคดี โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้
1) กรณีคดีเสร็จการพิจารณาแล้ว
2) คดีเด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์นั้น ไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร มีแนวโน้ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยพิจารณาเด็กหรือเยาวชนเป็นรายบุคคล แม้ว่าเด็กหรือเยาวชน
อาจจะเคยเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูมาแล้ว แต่ไม่ประสบผลสาเร็จก็ตาม ศาลจะสอบถาม
ทาความเข้าใจกับเด็กหรือเยาวชนถึงวิธีการเข้ารับการดาเนินการแทนการมีคาพิพากษา
3) กรณีศาลมีคาสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการดาเนินการตามมาตรการนี้ ให้ศาลกาหนดนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประสานการประชุม หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควร จัดทา
แผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูและกาหนดเวลาในการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู เช่น รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ เข้ารับ
คาปรึกษาแนะนา เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา ฝึกอาชีพ
4) ห้ามเด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่ที่อาจชักนาไปกระทาผิด หรือออกนอกสถานที่อยู่อาศัย เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตให้มีการเตรียมความพร้อมแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง ก่อนส่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชน ศาลจะ
มอบหมายให้เจ้าพนักงานศาล กลุ่มงานมาตรการพิเศษเป็นผู้สอดส่อง และกากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
และรายงานผลการดาเนิ น การให้ ศาลทราบภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด ระหว่างดาเนินการหากมี
พฤติการณ์อื่นใดเกี่ยวกับเด็กเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอานาจเปลี่ยนแปลงวิธีดาเนินการใหม่ให้เหมาะสม
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5) เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทาผิดเงื่อนไข (ไม่ว่าโดยวิธีใด) ให้ศาลหมายเรียกเด็กหรือเยาวชนพร้อมบิดา
มารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยมาสอบถาม หากเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาผิด
เงื่อนไข โดยไม่มีเหตุอันสมควรจนเป็นเหตุให้เงื่อนไขที่กาหนด ไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขอีกต่อไป ให้ศาล
ยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษา หากเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาผิดเงื่อนไข แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขได้ ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือน และกาชับเด็กหรือเยาวชนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด ทั้งศาลอาจ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม เมื่อเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ศาล
กาหนดให้นัดพร้อม เพื่อพิจารณาสั่งยุติคดีและจาหน่ายคดี
จากการศึกษาพบว่า ข้อท้าทายการป้องกันและการแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กที่อยู่ภายในระบบงาน
ยุติ ธ รรม โดยเฉพาะเด็กที่เป็น ผู้ต้ องหาว่ากระทาความผิดคือ ความรู้ ค วามเข้า ใจของบุค ลากรภายใต้
กระบวนการยุติธรรมขาดความเข้าใจเรื่องการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ในขณะเดียวกัน
มาตรการทางกฎหมายในการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอส่งผล
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่12 การป้องกันความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดีอาญา
(ข้อ 32-34)
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
กาหนดให้การออกหมายจับเป็นมาตรการสุดท้ายซึ่งทุกฝ่ายต้องหาทางเข้าถึงเด็กในลักษณะอื่นๆ ก่อน รวมทั้ง
การออกหมายเรียก ทั้งนี้ การจับต้องกระทาโดยละม่อม การใช้พันธนาการจะกระทาได้เท่าทีจ่ าเป็นเท่านั้น
การจับกุมเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิด พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
มาตรา 66, 67, 68 กาหนดห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิด เว้นแต่เด็กนั้นได้กระทาความผิด
ซึ่งหน้าหรือมีหมายจับของศาล และกรณีที่ศาลจะออกหมายจับ ศาลต้องคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือ
เยาวชนเป็นสาคัญ หากการออกหมายจับจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรง
โดยไม่จาเป็น ให้พยายามเลี่ยงการออกหมายจับโดยใช้วิธีติดตามตัวโดยวิธีอื่นก่อน และห้ามมิให้ควบคุม คุมขัง
กักขัง คุมความประพฤติหรือใช้มาตรการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนซึ่ง
ต้องหาว่ากระทาความผิดหรือเป็นจาเลย เว้นแต่มีหมายหรือคาสั่งของศาลหรือเป็นกรณีการคุมตัวเท่าที่จาเป็ น
และเมื่อจับกุมตัวเด็กหรือจาเลยที่ต้องหาว่ากระทาความผิดแล้ว ให้แจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมายแก่
เด็กหรือเยาวชนเมื่อถูกจับ หากมีหมายจับ ให้แสดงหมายจับแล้วนาตัวไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวน
โดยเร็ว ต้องมีการแจ้งบิดา มารดา ผู้ปกครองเมื่อมีการจับกุมเด็กหรื อเยาวชน การจับกุมและควบคุมเด็กหรือ
เยาวชนนั้นต้องกระทาโดยละมุนละม่อม และการสอบปากคาเด็กหรือเยาวชนต้องกระทาต่อหน้าบิดา มารดา
ผู้ปกครอง ต้องรีบส่งตัวไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับทันที (มาตรา 69 วรรค 1)
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นอกจากนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 72 – 73 กาหนดให้อานาจศาลในการ
ตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชน ว่าการจับกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้
พนักงานสอบสวนนาตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ภายใน 24 ชั่วโมง และให้มีการ
แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้เด็กและเยาวชนเมื่อถูกจับกุม ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคาเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายร่วมอยู่ด้วยทุกครั้ง (มาตรา 75 วรรค 2) กรณี
ดังกล่าวถือเป็นกลไกใหม่ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลไกความรับผิดและเป็นการควบคุมดูแลการใช้อานาจ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจในขั้นตอนการจับ และการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆ ในขั้นตอนนี้กาหนดให้
ศาลตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชน
สาหรับการสอบปากคาเด็กและเยาวชนในฐานะผู้เสียหายและพยาน พนักงานสอบสวนต้องแยก
กระทาเป็นส่วนสัดที่เหมาะสมสาหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ
และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคาเด็กนั้น และหากนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่า
การถามคาถามใดหรือกับเด็กคนใดอาจมีผลกระทบกระเทือนจิตใจของเด็กอย่างรุนแรงให้นักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์เป็นผู้ถาม โดยไม่ให้เด็กได้ยินคาถามของพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 133, 133 ทวิ
จากการศึกษาพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการตามกฎหมายที่ค่อนข้างรัดกุมในการคุ้มครอง
สิทธิเด็กในการจับหรือการดาเนินคดี แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาหลายส่วน การออกหมายจับและการสั่ง
ฟ้องคดีเด็กยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ และการดาเนินการหลายครั้งยังอาจมีการใช้ความรุนแรง
เช่น กรณีที่ถูกคุมขังโดยพลการ การทุจริต และการกรรโชก การใช้กาลังทาร้ายในการสอบสวน การบีบบังคับ
ให้รับสารภาพจึงต้องจายอมให้ถ้อยคาที่เด็กมิได้ยินยอมโดยสมัครใจ ซึ่งกรณีดังกล่าวพบว่า ยังไม่มีการพัฒนา
กลไกการตรวจสอบการจับหรือการปฏิบัติที่ไม่ชอบที่มีอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบันยังไม่สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กลไกความรับผิดและการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ อีกทั้งไม่มีระบบการรายงานและการ
รวบรวมสถิติกรณีที่เด็กถูกกระทาความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดีอาญา
อย่างเป็นระบบทาให้ปัญหาไม่ถูกนามาแก้ไขอย่างจริงจัง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 3 ประกั น ว่ า การลิ ด รอนเสรี ภ าพนั้ น จะถู ก นามาใช้ เ ป็ น มาตรการสุ ด ท้ า ย และใช้
ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เหมาะสม(ข้อ 35)
ยุทธศาสตร์ที่ 13 พิจารณาข้อจากัดหรือปัญหาของการใช้วิธีควบคุมตัวในคาพิพากษา การส่งเสริม
แทนการควบคุมตัวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงต่อเด็กในระบบงานยุติธรรม โดยไม่ลิดรอนเสรีภาพ
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ของเด็กอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมถึง การปล่อยตัวที่ไม่ชักช้า การ
สงเคราะห์หลังปล่อยตัว และส่งกลับคืนสู่สังคม
กฎหมายไทยมีระบบการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยเน้นการปล่อยตัวเป็นหลัก การควบคุมตัวเป็นเรื่อง
ข้อยกเว้น ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนมักจะไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวทั้งที่สามารถมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้บุคคลที่เหมาะสมดูแลได้ เนื่องจากพนักงานสอบสวนจะ
ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทาให้เด็กหรือเยาวชนขาดอิสรภาพ
และศาลไทยมักใช้การปล่อยชั่วคราวน้อย นอกจากนี้กรณีใช้การควบคุมตัวเด็กโดยไม่จาเป็น อาจเนื่องมาจาก
ทางเลือกแทนการควบคุมตัวของไทยยังมีจากัด รวมถึงการไม่มีที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพให้ความช่วยเหลือ
เด็กเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
จากการเสวนากลุ่มเสนอให้มกี ารศึกษาเพิ่มเติมกรณีการนาเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์มอนิเทอริ่ง หรือ
EM มาใช้ในการควบคุมผู้กระทาผิด ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางเลือกเสริมในการลงโทษ ซึ่งต้องทาควบคู่กับ
โปรแกรมอบรมพฤติกรรมที่สอดรับกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอความเห็นว่า การวาง
หลักประกันต่อเด็กถือเป็นช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายที่แสดงถึงความเหลื่อมล้า และเป็นการกระทาที่
ขัดต่อกฎหมายซึ่งจาเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ปัญหาโดยเร็ว ที่ประชุมยังเสนอให้มี การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะแก้ไขปรับพฤติกรรม และส่งเสริม
บทบาทเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 14 การห้ามมิให้ทาการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ข้อ 36)
ยุทธศาสตร์ที่ 14 มีเป้าหมายในการห้ามการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต่าช้า ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกายแก่เด็กในทุกรูปแบบ การลงโทษจาคุกตลอด
ชีวิตโดยไม่มีโอกาสปล่อยตัวอีก หรือการประหารชีวิต ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้จะทาการศึกษารวมกับยุทธศาสตร์
ที่ 15
ยุทธศาสตร์ที่ 15 การป้องกันและการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในสถานที่ควบคุมตัว (ข้อ
37-42)
กฎหมายไทยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหลายฉบับได้มีการกาหนดมาตรการความคุ้มครองเด็ก
ที่เกี่ยวกับการลงโทษเด็กไว้อย่างชัดเจน เช่น ประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมี
บทบัญญัติห้ามนาโทษประหารชีวิตและโทษจาคุกตลอดชีวิตมาใช้กับผู้กระทาความผิดที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
และในกรณีการลงโทษจาคุก จะต้องมีการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการลดส่วนโทษของเด็กเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
ศาลมักใช้วิธีการสาหรับเด็กหรือมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแทนการลงโทษ
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ในเรื่องของการใช้กาลังต่อเด็กในขั้นตอนการจับหรือขั้นตอนของการดาเนินคดีหรือการลงโทษ
ทางกายโดยไม่ถูกต้อง กฎหมายกาหนดให้เป็นการทาร้ายร่างกายอันเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา
แล้ว ในส่วนของควบคุมในศูนย์ฝึกอบรมฯ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว ก็ได้ยกเลิกการลงโทษเด็กโดยการเฆี่ยนในกรณีที่กระทาการไม่เหมาะสม
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า สถานการณ์ในประเทศไทยเด็กยังถูกละเมิดสิทธิโดยความรุนแรง
อย่างโหดร้ายอยู่เสมอ โดยเฉพาะจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตารวจหรือทหาร ซึ่งแสดงถึงปัญหา
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองเด็ก ตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนในภาพรวม
โดยเฉพาะเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กชาติพันธุ์ ไร้สัญชาติ เด็กยากจนที่มีฐานะด้อยในสังคม เด็กที่ไม่มี
การศึกษา หรือเด็กที่เป็นคนไร้บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 16 การตรวจหา การช่วยเหลือ และการคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นเหยื่อความรุนแรงอัน
เป็นผลมาจากการเข้าเกี่ยวข้องกับ ระบบงานยุติธรรมในฐานะที่เป็นผู้ ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกพิพากษาว่าเป็น
ผู้กระทาความผิด (ข้อ 43-44)
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ กาหนดมาตรการเพื่อการตรวจหา ช่วยเหลือ และ
การคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายอันเป็นผลมาจากกระบวนการยุติธรรม โดยกาหนดให้เด็กมีสิทธิ คัดค้านการ
คุมขังตนเองได้ และศาลต้องทาการไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อน นอกจากนี้ เพื่อให้เด็กอยู่ในการควบคุมตัว
ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด กฎหมายกาหนดให้ เจ้าพนักงานตารวจนาตัวเด็กมาส่งศาลเพื่อตรวจสอบการจับใน
เวลาไม่เกิน 24 ชม. และกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยให้ศาลใช้ดุลพินิจในการคืนตัวเด็กต่อบิดา
มารดาในระหว่างการดาเนินคดี และกาหนดให้ฟ้องคดีภายใน 30 วัน เพื่อประกันการคุ้มครองเด็กไม่ให้ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการเข้าเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม
สาหรับเด็กที่ถูกควบคุมตัว พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 141 ให้อานาจ
ฝ่ายบริหารและศาลในการเข้าตรวจสถานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรมและสถานฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โดยอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ นอกจากนี้ยังมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ได้กาหนดความคุ้มครอง อาทิ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก
รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร นอกจากนี้ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ และ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ จาเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ และให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบาบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว
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แม้ ว่ า จะมี ค วามพยายามของหน่ ว ยงานเพื่ อ ด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและ
มาตรการทางกฎหมาย แต่พบว่ายังมีปัญหาในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก และไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ทั้งในเชิงของทัศนคติ และการใช้อานาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะต่างๆ ปัญหาการเลือก
ปฏิบัติต่อเด็กก็ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเด็ก ที่มีสถานะเปราะบาง นอกจากนี้พบว่าการติดตาม
ประเมินผล และ การสังเกตการณ์เพื่อตรวจสอบสถานที่คุมขังโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก และการ
สัมภาษณ์เด็กและเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัวและสืบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความรุนแรงยังมีอยู่น้อยมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 17 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลไกความรับผิดและการควบคุมดูแล (ข้อ 4547)
ยุทธศาสตร์ที่ 17 เน้นการพัฒนากลไกการตรวจสอบ และการพัฒนาช่องทางให้สามารถ
ดาเนินการกับผู้กระทาโดยง่าย โดยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับที่กฎหมายระหว่างประเทศทั้งหลายได้ กาหนด
ไว้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 25 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการ
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา
หรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของไทยมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการต่อผู้กระทาความผิดทางอาญา ในส่วนของคดี
เยาวชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ กาหนดให้
อานาจศาลในการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชน ว่าการจับ กระทาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มาตรการในส่วนนี้มุ่งเน้นการลดจานวนเด็กที่เข้า
มาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การเบี่ยงเบนคดี มาตรการเชิงสมานฉันท์ และทางปฏิบัติอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการจั บกุม ก่อนการพิจารณาคดี ระหว่างการ
พิจารณาคดี และการควบคุมตัวเด็กไว้ในสถานกักขังต่างๆ
จากการเสวนากลุ่มต่อการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 13 - 17 มีข้อเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับกลไกการร้องเรียนที่มีอยู่ในประเทศไทย ช่องทางการเข้าถึงกลไก
และขั้นตอนการร้องเรียน
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ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ต้นแบบสหประชาชาติเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กผ่านสื่อออนไลน์
กฎหมาย กฎ หรือมาตรการ
กระทรวง/หน่วยงาน/สถาบันที่มี
ภายในประเทศที่มีหรือที่เห็นเกี่ยวกับ หน้าที่ในการใช้บังคับกฎหมายหรือที่
ประเด็นที่พิจารณา
เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1: การห้ามมิให้กระทาความรุนแรงต่อเด็ก การใช้มาตรการป้องกันโดยทั่วไป และการส่งเสริมการวิจัยและเก็บข้อมูล
กรอบการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ค้นแบบฯ 34

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การประกันว่าความ
รุนแรงต่อเด็กในทุก
รูปแบบเป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมาย
(ข้อ 9 – 11)

- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

-

2560
- พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.

-

2551
- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาความ
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553

-

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
24) พ.ศ. 2558 (ม.1 (14), 287,
287/1 และ 287/2)

-

34

ช่องว่างหลักที่พบ

- ข้อท้าทายด้านการประสานงานของ

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ความมั่นคงของมนุษย์
- ปัญหาข้อกฎหมายที่ใช้ดาเนินคดีการ
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาอันมิชอบต่อเด็กและการแสวงหา
กระทาผิดต่อเด็กเยาวชนและ
ประโยชน์ทางเพศออนไลน์ ยังไม่
สตรี สตช.
ครอบคลุม อาทิ ขาดมิติในเรื่องของการ
ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
กระทาความผิด เช่น การล่อลวงทางเพศ
ครอบครัวและป้องกัน
การติดต่อสื่อสารเรือ่ งเพศ หน้าที่ในการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
รายงานกระทาอันมิชอบต่อเด็กและการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ของ
กองบังคับการปราบปรามการ
ผู้ให้บริการ
กระทาความผิดเกีย่ วกับ
- ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยบังคับใช้
(บก.ปอท)
กฎหมาย
กองคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ
กระทรวงดิจติ ัลเพื่อเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ข้อเสนอแนะ

- มาตรการป้ อ งกั น หรื อ ขจั ด

การกระทาผิดซ้า
- การลดทอนสิ ท ธิ บ างอย่ า ง
เช่ น การประกัน ตั ว เพราะ
ผู้ ต้ อ ง ห า มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
เบี่ ย งเบน ต้ อ งได้ รั บ การ
บ าบั ด เนื่ อ งจากมี โ อกาส
กระทาผิ ดซ้ าได้ ต ลอด จาก
ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น เ ท ค นิ ค
เฉพาะที่คนทั่วไปไม่สามารถ
กระทาหรือเข้าถึงได้
- สร้ า งความตระหนั ก รู้ ต่ อ
สั งคม ว่ า การเสพสื่ อ ลามก
อนาจารเด็ก เป็นภัยสังคมที่
เป็นความรุนแรงต่อเด็ก และ
ต้ อ งด าเนิ น มาตรการเพื่ อ
ขจัดความรุนแรงดังกล่าว
- ควรมี ก ารติ ด ตามผลการ

หมายเหตุ
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-

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การปรับ
ใช้แผนการป้องกันอย่าง
ครอบคลุม
(ข้อ 12 – 17)

- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
พ .ศ.2558 – 256435
- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการ
ใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 2564

35

36

-

และสังคม
สานักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานอัยการ
ศาลยุติธรรม
คณะทางานปราบปรามการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ทางอินเทอร์เน็ต สตช.
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน
การส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ (COPAT –
Child Online Protection
Action Thailand), กรมกิจการ

เด็กและเยาวชน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ด า เ นิ น ง า น ต า ม บั น ทึ ก
ข้อ ตกลงระหว่ างรัฐ ไทยกั บ
ต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น แนว
ทางการผสานความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศ

- ไม่มีนโยบายระดับประเทศในภาพรวมที่

- ปั จ จุ บั น มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กาหนดแนวทางการพัฒนา โครงการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ
แผนต่างๆ และวาระต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
- ควรผลั ก ดั น เป็ น ยุ ท ธศาสตร์
กับการทางานด้านเด็ก โดยเฉพาะอย่าง
ชาติ เพื่อให้มีการทางานอย่าง
ยิ่งแผนงานเพื่อการดาเนินการด้านการ
จริงจังอย่างสม่าเสมอ เร่งรั ด
แก้ไขปัญหาการกระทาอันมิชอบทางเพศ ให้ทุกหน่วยงานทางานร่วมกัน
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อ
อย่างจริงจัง เป็นระบบ
เด็ก
- มีหลายหน่วยงานที่ทาหน้าที่พัฒนา
นโยบายแต่ขาดการบูรณาการ

ยุทธศาสตร์หลัก 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ )1) ยุทธศาสตร์การป้องกันการกระทาความรุนแรง )2) ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเด็กและ เยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรง และเป็นผู้กระทาความรุนแรง เพื่อให้กลับคืนสู่สังคม
อย่างมีคุณภาพ )3) ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมาย )4) ยุทธศาสตร์กลไกระดับชาติ ระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการ )5) ยุทธศาสตร์การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม )6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย และ )7) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
36
ยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ, (2) การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน, (3) การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย , (4) การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก
เยาวชน และบุคคลแวดล้อม และ (5) การสร้างความตระหนักสาธารณะ
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
เด็ก สตรี และความเสมอภาค
ของบุคคล
- คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ
- คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมงานวิจัยและการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
รวบรวมข้อมูล การ
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
วิเคราะห์และการเผยแพร่
พ .ศ.2558 – 2564 (ยุทธศาสตร์
(ข้อ 18 )
ที่ 6)
- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการ
ใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 -2564
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เช่น สธ. พม.
และ สตช. สานักงานศาล สานักงาน
อัยการสูงสุด เป็นต้น

- ประเทศไทยยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

- ควรให้ ก รมคุ้ ม ครองเด็ ก และ

และรูปแบบของการกระทาอันมิชอบ
เยาวชนเป็นหน่วยงานหลัก
ทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทาง - มี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนชาติ
เพศต่อเด็กซึ่งเป็นข้อมูลระดับชาติ และ
เรื่ อ งเด็ ก ออนไลน์ แ ล้ ว แต่ ยั ง
ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ขาดการติดตามการขับเคลื่อน
ระบบ ถือเป็นข้อท้าทายที่สาคัญของ
เสนอให้ TIJ มีส่วนร่วมในการ
ประเทศ
ขั บ เคลื่ อ นงาน โดยใช้ UN
- ไม่มีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่
Model และ We Protect ตาม
เกี่ยวข้องในการนาเสนอสถานการณ์
ข้ อ ค้ น พบเป็ น แม่ แ บบในการ
ความรุนแรงต่อเด็ก
ขับเคลื่อนงานต่อ
- การดาเนินคดีของ DSI ควรใช้
เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน
การปราบปรามและการบังคับ
ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย เ พื่ อ ข ย า ย
บุคลากรด้านการปราบปราม
- ค ว ร เ ร่ ง พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถของกรมกิจการ
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เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม รวมถึง
องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ให้
รองรั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ท า ง เ พ ศ จ า ก เ ด็ ก ใ น โ ล ก
ออนไลน์
- ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและผู้
ท า ง า น ด้ า น สั ง ค ม ต้ อ ง
ประสานงานกันอย่างเข้มแข็ง
สนับสนุนการดาเนินงานซึ่งกัน
และกัน
- ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ไปยั ง กลุ่ ม ผู้ ป ฎิ บั ติ ง านใหม่ ๆ
แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร ท า ง า น
เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ส า ธ า ร ณ ช น
รับทราบ

ส่วนที่ 2: การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของระบบงานยุติธรรมทางอาญาในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
จัดตั้งกลไกการตรวจหา
และการรายงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

- ประมวลวิธีพิจารณาความ

อาญา
- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

-

มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวนมากที่
เกี่ยวข้องที่กาหนดกลไกการตรวจหา
และรายงาน อย่างไรก็ดี กรณีของการ

- ค ว ร มี ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก

ด าเนิ น การเพื่ อ เป็ น ศู น ย์
รับรองทุกข์
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(ข้อ 19)

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชน พ .ศ.2558 – 2564
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
(ม.24, 29,41)
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
-

-

-

-

- สานักงานตารวจแห่งชาติ :

กระทาอันมิชอบทางเพศและการ
ปคม./ปอท./ ศพดส./กอง
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์
กากับการ ดส./
จาเป็นตั้งอาศัยการทางานเชิงบูรณา
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- กระทรวงดิจติ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
กระบวนการยุติธรรม กับภาคเอกชน
และสังคม
และภาคประชาสังคม รวมตลอดถึง
- สานักงานพิสูจน์หลักฐาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการ
ตารวจ
ตรวจหาผู้เสียหาย และระบบการ
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รายงานการกระทาความผิดโดยผู้
กระทรวงยุติธรรม
ให้บริการ
- สานักงานอัยการสูงสุด:
- ไม่มี SOP (standard operational
สานักงานช่วยเหลือคุม้ ครอง
procedures) ในกลไกการตรวจหา และ
2551
สิทธิ
การรายงานการกระทาความผิด
พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและ
- กรมการปกครอง
- ข้อจากัดด้านทรัพยากร เพื่อสนับสนุน
ครอบครัวและวิธีพิจารณา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ความคดีเยาวชนและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ครอบครัว พ.ศ. 2553
- ข้อจากัดด้านบุคลากรผู้มีทักษะ และ
การใช้วิธีการเพื่อความ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกีย่ วกับ
ปลอดภัย ประมวลกฎหมาย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และองค์ความรู้
อาญา
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ความเข้าใจ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองพยาน
เชิงสังคม วัฒนธรรม และการดาเนิน
ในคคีอาญา พ.ศ. 2456และ
คีดที่เกี่ยวกับเด็กเป็นต้น
พ.ศ. 2559
คาแนะนาของประธานศาล

- ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูล

ที่ จั ด เก็ บ พยานหลั ก ฐาน
เพื่อทางานเชิงรุก วิเคราะห์
พฤติ ก ารณ์ ก ารกระท าผิ ด
เพื่อใช้ในการประสานงาน
ทางคดี
- การพัฒนามาตรการพิเศษ
ในการแสวงหา
พยานหลักฐานหรือเทคนิค
การสืบสวน สอบสวนพิเศษ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรม
- ควรมี กฎหมายเอื้ อต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ผู้เสียหายสูงสุด อาทิ บังคับ
ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือพบการกระทาผิดให้มี
หน้าที่รายงานหน่วยงานรัฐ
- ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงด้ า นการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ปฏิ บั ติ
หน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การให้
ความคุ้มครองแก่
ผู้เสียหายจากความ
รุนแรงที่เป็นเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(ข้อ 20 - 21)

ฎีกาว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ิต่อ
พยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา
พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยใน
และกระบวนการยุติธรรม
คดีอาญา พ.ศ. 2544 และ
ตารวจ)¸อัยการ, ศาล
พ.ศ. 2559
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
(คุ้มครองพยานและ
- พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคคี
ค่าตอบแทน)
อาญา พ.ศ. 2456
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองพยาน อาทิ ฝ่าย
ปกครอง, หรือตารวจ หรือ
ทนาย
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก

-

-

-

-

โดยภาพรวมไม่มีกฎหมายที่ดูแลเด็ก
- ควรมี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะ
หลั ก (ตามยุ ท ธศาสตร์ 4)
ไม่มีการบูรณาการช่วยเหลือเด็กตัง้ แต่
เพื่ อ ให้ ดู แ ลด้ า นการระบุ
การสืบสวน การดาเนินคดี และ
ตัวตนเด็กผู้เสียหาย หรือ
ภายหลังที่คดีสิ้นสุด
ข้อมูลอัตลักษณ์
ช่องว่างที่สาคัญในเรื่องการระบุตัวตน - ควรมี ก ระบวนการติ ด ตาม
ผู้เสียหายที่ปรากฎในสื่อลามกอนาจาร
ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย หาย
ขาดแนวปฏิบัติในการดาเนินการ และ
จ า ก ผู้ ก ร ะ ท า ผิ ด ทั้ ง ใ น
ข้อท้าทายในเชิงกายภาพ และ
ประเทศ และต่ า งประเทศ
ภูมิศาสตร์
แ ล ะ ก า ห น ด ใ ห้ ค ดี ก า ร
มาตรการการคุม้ ครองเด็กในกฎหมายที่ แสวงหาประโยชน์ ท างเพศ
เกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ต่อเด็กเป็นคีดที่มีเขตอานาจ
แตกต่างกันไป และนามาบังคับใช้เป็น
นอกราชอาณาจักรด้วย
การเฉพาะกรณี
ในด้านการให้บริการและช่วยเหลือ
สนับสนุนผู้เสียหายทีเ่ ป็นเด็ก อาทิ ใน
ด้านการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ยังไม่มีทีมแพทย์เฉพาะทาง
กรณีผู้เสียหายถูกละเมิดทางเพศ และ
ทีสหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ ศัลยแพทย์ สูตินรีแพทย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: การ
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ประกัน (เพื่อทาให้แน่ใจ
ความอาญา
ว่า) การสืบสวนและการ
- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและ
ดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาความ
เหตุการณ์ความรุนแรงต่อ
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
2553
(ข้อ 22)
- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.
2556
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม (ตารวจ¸อัยการ,
ศาล)

-

-

-

2560
- พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิ ศษ

พ.ศ. 2547
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.
2559

-

จิตแพทย์ แพทย์นิติเวช และพยาบาล
ซึ่งการทางานเชิงสหวิชาชีพ หรือสห
สาขาเป็นประเด็นที่สาคัญต่อการให้
ความคุ้มครอง ดูแลผูเ้ สียหาย
ปัญหาการเข้าไม่ถึงกระบวนการ
- ควรมีกลไกการประระสาน
ยุติธรรม เนื่องจากความตระหนักรู้เรื่อง
งานระหว่ า งประเทศ ที่
สิทธิ ศักยภาพของตนเองและ
ชัดเจน
ครอบครัวในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นต้น
ปัญหาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
การทางานเชิงสหวิชาชีพ
ปัญหาเรื่องห้องสอบสวน ที่ต้องจัดเป็น
สัดส่วนแยกต่างหาก และติดกล้องเพื่อ
ใช้บันทึกการถามปากคา
ไม่มีกระบวนการพิเศษเกี่ยวกับ
หลักฐานและการสอบสวนโดยทีม
แพทย์และพยาบาลวิชาชีพเพื่อช่วย
ดูแลผูเ้ สียหายและพิสจู น์ความผิดของ
จาเลย
ไม่มีกฎหมายให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ใน
การเข้าไปในเนื้อหาที่เป็นข้อความการ
สื่อสาร ที่สงสัยว่าอาจเกิดการกระทา
ผิดหรือมีการกระทาผิด
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ยุทธศาสตร์ที่ 7: การ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วน (ข้อ
23)

- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

- กรมกิจการเด็กเยาวชน พม.,

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชน พ .ศ.2558 – 2564
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน
การส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ (ศอล.)

- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้อง

-

-

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สอื่
ออนไลน์ พ.ศ. 2560 -2564
(ยุทธศาสตร์ที่ 1)
พ.ร.บป้องกันและปราบปราม.
อาชญากรรมข้ามชาติ พ .ศ.2556

- พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิ ศษ

มีหน่วยงานจานวนมากที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองเด็กที่เป็น
ผู้เสียหาย อย่างไรก็ดีข้อท้าทายทีส่ าคัญ
คือการบูรณาการการทางานร่วมกัน
การประสานงาน และการส่งต่อ
- ข้อจากัดของโครงสร้างศูนย์
ประสานงานฯ ในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานภายใต้กรมฯ จึงอาจมี
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และการ
ประสานงาน ขับเคลื่อนความร่วมมือใน
ระดับชาติ
-

พ.ศ. 2547
ยุทธศาสตร์ที่ 8: การ
ปรับปรุงกระบวนการทาง
อาญาในประเด็นที่
เกี่ยวกับผู้เสียหายจาก
ความรุนแรงที่เป็นเด็ก
(ข้อ 24 - 26)

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา
- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณา
ความคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553
- พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคคี
อาญา พ.ศ. 2456

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย - ข้อจากัดด้านทรัพยากรบุคคล (เชิง
และกระบวนการยุติธรรม
คุณภาพ และเชิงปริมาณ)งบประมาณ
(ตารวจ, อัยการ, ศาล
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการยุติรรมที่
หน่วยงานคุ้มครอง
เกี่ยวกับเด็ก
สนับสนุน ให้บริการ
- กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.
-

- ควรมีมาตรการป้องกัน

ผู้ต้องหาที่ประกันตัวไม่ให้ยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน (อัน
หมายถึงเด็กด้วย)
- กรณีผู้ต้องหาหลบหนี ให้
พิจารณาคดีลบั หลังได้
(เพื่อให้กระบวนการต่อเนื่อง
ไปได้ และกรณีผู้ต้องหา

- การให้ น้ าหนั ก

สิ ท ธิ ข อ ง
ผู้ เ สี ย หาย กั บ
สิทธิของผู้ต้อหา
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- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ
-

-

-

-

-

พ.ศ. 2559
คาแนะนาของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบตั ิต่อ
พยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา
พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
แก่พยาน สามี ภริยา บุพการี
ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2560
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวทางใน
การปฏิบัตติ ่อพยาน พ.ศ. 2548
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครอง
และค่าตอบแทนพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2548
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญา
โดยไม่ให้เผชิญหน้าโดยตรงกับ
จาเลย พ.ศ. 2556

คุ้มครองเด็ก

หลายคน เด็กไม่ต้องขึ้นศาล
บ่อยครั้ง)
- ควรให้ผู้ต้องหามีหน้าที่ให้
การโดยละเอียดตั้งแต่ชั้น
สอบสวน (ยกเว้นสิทธิไม่ให้
การ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 9: การ
ประกันว่าการกาหนดโทษ
นั้นเหมาะสมกับความ
ร้ายแรงของการกระทา
ความรุนแรงต่อเด็ก (ข้อ
27)

- ประมวลกฎหมายอาญา

- ทบทวน สังเคราะห์บญ
ั ชีมาตรฐานการ

- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา

ลงโทษของศาลในกรณีผู้เสียหายที่เป็น
และการประกอบอาชีพที่
เด็ก
ใกล้ชิดกับตัวเด็ก
- มาตรการความปลอดภัยของผู้เสียหายที่ - ก าหนดให้ ค ดี ก ารแสวงหา
เป็นเด็กก่อนมีการปล่อยตัวชั่วคราว
ประโยชน์ ท างเพศต่ อ เด็ ก
ผู้ต้องหาหรือจาเลย
เป็ น คี ด ที่ มี เ ขตอ านาจนอก
- ปัญหาหลักประกันการเยียวยาความ
ราชอาณาจักร
เสียหายในทางแพ่งที่มิใช่ตัวเงิน เช่น
ค่าเสียหายทางจิตใจ
- ปัญหาระบบการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผู้เสียหาย เพื่อให้สามารถ
เรียกร้องและพิสูจน์ความเสียหายได้
อย่างถูกต้อง

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560
- พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551
- ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 10: การ
พัฒนาศักยภาพและการ
ฝึกอบรมผู้ประกอบ
วิชาชีพในกระบวนการ
ยุติธรรม (ข้อ 28)

N/A

- โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม และ

กิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพใน
กระบวนการยุติธรรมมีจานวนมาก แต่มี
ข้อจากัดที่สาคัญคือการนาองค์ความรู้ที่
ได้ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นปัญหา
ใหม่ๆ ที่อาจจาเป็นต้องมีการเพิ่มทักษะ

- ควรมีมาตรการจากัดบริเวณ
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ในส่วนความรู้อื่นนอกเหนือจากกฎหมาย

ส่วนที่ 3: การป้องกันและการแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กที่อยูภ่ ายในระบบงานยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ 11: การลด - ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา สานักงานอัยการสูงสุด และ
จานวนเด็กที่เข้าเกี่ยวข้อง
ศาลยุติธรรม
73, 74)
กับระบบงานยุติธรรม
- พ.ร.บ ศาลเยาวชนฯ (ม.31, 86,
(ข้อ 29 -31)
90 และ 132)

- บทกฎหมายที่เกีย่ วกับเรื่องการเบีย่ งเบน

-

คดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ยังไม่มี
ความชัดเจนเพียงพอ
- ข้อจากัดความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการ
เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
ของหลักการดังกล่าว

-

มี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งของ
ความรู้ความเข้าใจใน
การเบี่ ย งเบนคดี ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ยุทธศาสตร์
การปฏิบัติของกรม
คุมประพฤติกับกรม
พินิจ จะต้องไม่ให้
เด็กเข้ามาใน
กระบวนการตั้งแต่
ต้น หรือใช้กระบวน
การอื่นแทนการ
จาคุกกักขัง/
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ยุทธศาสตร์ที่ 12: การ
ป้องกันความรุนแรงที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายและการ
ดาเนินคดีอาญา (ข้อ 32
-34)

- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ (ม.66, 67,

ยุทธศาสตร์ที่ 13: การ
ประกันว่าการลิดรอน
เสรีภาพนั้นจะถูกนามาใช้
เป็นมาตรการสุดท้ายและ
ใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สดุ
เท่าที่เหมาะสม (ข้อ 35)

- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ (ม.73, 74

68, 69, 72, 73)
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 133 และ 133 ทวิ
-

และ 77)

- สานักงานตารวจแห่งชาติ

- พบปัญหาทางปฏิบัติที่ มีการออก

- สานักงานอัยการสูงสุด และ

ศาลยุติธรรม
- กรมคุมประพฤติ
- กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน
- กรมการปกครอง

หมายจับและการสั่งฟ้องคดีเด็กเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามข้อจากัดด้านข้อมูลส่งผล
ต่อการประเมินสถานการณ์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 12
- เพิ่มประสิทธิภาพกลไกของหน่วยงาน
ราชการ

- สานักงานอัยการสูงสุด

- มีระยะเวลาพิจารณาการปล่อยชั่วคราว

และ
- ศาลยุติธรรม

ที่ไม่เป็นไปตามหลักระยะเวลาสั้นที่สุด
กระบวนการยุติธรรม
- ปัญหาการวางหลักประกันและความ
ทางเลือก หรือควบคุมใน
เหลื่อมล้าระหว่างเด็กที่มีฐานะต่างกัน
รูปแบบอื่น เช่น การทา
EM
และความสามารถในการวางหลักประกัน
- ข้อจากัดเรื่องทางเลือกในการควบคุมตัว - ปัญหาการวางหลักประกัน
การเหลื่อมล้า มีการเสนอ
เด็ก
ความเห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากกฏหมาย
ก า ห น ด ว่ า ไ ม่ ใ ห้ เ รี ย ก
หลั ก ประกั น แต่ ใ นทาง
ปฏิบัติ ศาลก็ยังมีการเรียก
หลั ก ประกั น ต่ อ เด็ ก อยู่
เมื่ อ หลั ก กฎหมาย กั บ
หลักการปฏิบัติ ไม่ตรงกัน
จึ ง เป็ น ค าถามว่ า ควรหา

-

- พัฒนามาตรการ
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ทางออกร่วมกันอย่างไร
- เมื่อหันเหเด็กออกมาแล้ว ควรมี

-

ยุทธศาสตร์ที่ 14: การ
ห้ามมิให้ทาการทรมาน
และการปฏิบตั ิหรือการ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(ข้อ 36)

- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา
- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ (ม.73)

หน่วยงานคุ้มครอง สนับสนุน
ให้บริการ (พม. สธ. และ อื่นๆ )
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
ศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ และ
กรมคุมประพฤติ

- ขาดการทางานเชิงรุกในการเข้า

ตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวแบบปิด
- ทัศนคติและความตระหนักรู้ของ
เจ้าหน้าที่เด็กทีเ่ ป็นกลุ่มเปราะบาง

การควบคุมไม่ให้เด็กกระทาผิดซ้า
เพื่ อ ที่ เ ด็ ก จะได้ ไ ม่ ก ลั บ เข้ า มาสู่
กระบวนการอีก
หากเป็นไปได้ ควรมีกระบวนการ
ทางเลื อ ก โดยเฉพาะชุ ม ชน
เข้มแข็ง หรือชุมชนจะต้องมีส่วน
ร่ ว มที่ จ ะแก้ ไ ขปรั บ พฤติ ก รรม
โด ย ใน ต่ าง ป ร ะ เ ท ศ เ ช่ น ที่
ประเทศญี่ ปุ่น จะเห็ นว่าบทบาท
ขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
ของญี่ ปุ่น ได้ เ ข้า มาสนับสนุน ทั้ ง
ในเรื่องการค้ามนุษย์ เรื่องการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ ประเทศไทย ที่
บทบาทท้ อ งถิ่ น เน้ น การพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น ถนน
หนทาง แต่ยังไม่มีส่วนร่วมในการ
ดูแลเด็กมากนัก

- ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า

บุ ค ล า ก ร โ ด ย ใ ห้ มี
กระบวนการที่ ท าให้
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบัติต่อเด็กซึ่งเป็น
กลุ่มเปราะบาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 15: การ
ป้องกันและการแก้ปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กใน
สถานที่ควบคุมตัว (ข้อ
37 – 42)

- พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ (ม.72ม

73,78 และ 141)

- กรมราชทัณฑ์ และ กรมคุม - ข้อจากัดด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับความ

ประพฤติ
- กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน

แตกต่างทางเพศ การปฏิบตั ิต่อเพศที่
เปราะบาง
- การทางานเชิงรุก แลแผนปฏิบัตกิ าร
อาทิ การตรวจสอบสถานที่คุมขังโดย
หน่วยงานภายนอก หรือสถาบันทาง
ชุมชน หรือ สมาชิกของฝ่ายตุลาการที่มี
อานาจในการตรวจเยี่ยมโดยไม่ต้องบอก
กกล่าวล่วงหน้า ยังมีอยู่อย่างจากัด ไม่
ชัดเจน และมีอยู่อย่างจากัด

-

-

-

ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจในการ
ปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลที่ มี
ความหลากหลาย
ทางเพศ
ใช้ระเบียบบังคับกับ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ก า ร
ละเมิด
การเข้ า ตรวจสอบ
สถานที่ คุ ม ขั ง จาก
บุ ค ลากรภายนอก
หรือจากสมาชิกฝ่าย
ตุ ล าการโดยไม่ ต้ อ ง
บอกกล่ า วล่ ว งหน้ า
มี ข้ อ กั ง วลในเรื่ อ ง
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
เนื่ อ งจากหากมี ก าร
เข้ า ไปในสถานที่ คุ ม
ขังโดยไม่ มี ก ารบอก
กล่าวหรือขออนุญาต
แ ล้ ว ห า ก มี เ ห ตุ
รุ น แ ร ง ห รื อ เ กิ ด
เหตุร้ายภายใน ผู้ที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 16: การ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ตรวจหา การช่วยเหลือ
ไทย พ.ศ. 2560 (ม.25)
และการคุ้มครองเด็กซึ่ง
เป็นผู้เสียหายจากความ
รุนแรงอันเป็นผลมาจาก
การเข้าเกี่ยวข้องกับ
ระบบงานยุติธรรมใน
ฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกพิพากษาว่าเป็น
ผู้กระทาความผิด (ข้อ 43
– 44)

- ผู้ตรวจการแผ่นดิน

- ข้อจากัดในการแจ้งสิทธิเกี่ยวกับการ

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ
- หน่วยงานภายใต้กระบวนการ ยุติธรรม
-

ร้องเรียนในกระบวนการยุติธรรมในทุกๆ
ชั้น
ความไม่ชัดเจนของกลไกการร้องเรียนใน
ชั้นต่างๆ
ข้อจากัดเชิงข้อมูลและสถิตเิ พื่อใช้ในการ
ประเมินปัญหาฯ
การควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ และ
กระบวนการทีไ่ ม่ชัดเจน –
มีกลไกและระเบียบชัดเจนอยู่แล้ว เมื่อ
เกิดการร้องเรียน แต่ภาคสาธารณะยังไม่
รู้ ไม่เข้าใจ อาจจะต้องประชาสัมพันธ์
ช่องทางและวิธีการร้องเรียน

-

เข้าไปได้รับอันตราย
หรือมีการพลาดพลั้ง
ใดๆ ขึ้นแล้ว ไม่ว่า
เหตุ ร้ า ยจะเกิ ด กั บ
เด็ ก หรื อ ผู้ ที่ เ ข้ า ไป
ตรวจสอบ ผู้ ใ ดจะ
เป็นผู้ที่รับผิดชอบ
กลไกการร้ อ งเรี ย น
หรือการแจ้งสิทธิ์นั้น
รั ฐ มี ก ลไกที่ ชั ด เจน
อ ยู่ แ ล้ ว ต า ม
กฎระเบียบที่กาหนด
ว่ า เ มื่ อ มี ก า ร
ร้ อ ง เ รี ย น มี
กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมเกิ ด ขึ้ น มี
ระเบี ย บชั ด เจน แต่
ในภาคประชาชน
หรือ สาธารณะ อาจ
ยั งไม่ มี ค วามรู้ ค วาม
เ ข้ า ใ จ
จึ ง มี
ข้อเสนอแนะว่าต้อ ง
มีการประชาสัมพันธ์
ช่ อ ง ท า ง ก า ร
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-

-

ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ขั้นตอนการร้องเรียน
สู่ ส าธารณชน ให้ มี
ความรู้ ความเข้ า ใจ
อย่างชัดเจนมากขึ้น
ในส่ ว นข้ อ มู ล และ
สถิ ติ เ พื่ อ ปร ะเมิ น
ปั ญ ห า นั้ น ท า ง
ส า นั ก น โ ย บ า ย
ยุ ท ธศาสตร์ ข องแต่
ละหน่ ว ยงานมี ก าร
เก็ บ ข้ อ มู ล อยู่ แ ล้ ว
แ ต่ ต้ อ ง มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ต้ อ งกา ร
ข้ อ มู ล ห รื อ ใ ห้
สามารถเข้ า มาขอ
ข้อมูลได้
ควรระบุรายละเอียด
ว่ า ห น่ วย งา น ที่ “
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการ
หมายถึ ง ”ยุ ติ ธ รรม
หน่วยงานใดบ้าง
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-

ยุทธศาตร์ที่ 17: การ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของกลไกความ
รับผิดชอบและการ
ควบคุมดูแล
(ข้อ 45 – 47)

หน่วยงานคุ้มครอง สนับสนุน ให้บริการ

- ผู้ตรวจการแผ่นดิน
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

- กลไกขององค์กรอิสระมีข้อจากัดส่งผล

ต่อประสิทธิผลต่อการดาเนินการตาม
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ – มีกลไกชัดเจน แต่อาจจะ
- หน่วยงานภายใต้กระบวนการ
ยังขาดการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
ยุติธรรม
- ข้อจากัดเชิงข้อมูลและสถิตเิ พื่อใช้ในการ
ประเมินปัญหาฯ – มีการเก็บข้อมูลแต่ไม่
ครอบคลุม

การควบคุ ม ตั ว ตาม
ก ฎ ห ม า ย พิ เ ศ ษ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ม่
ชัดเจน เสนอแนะว่า
รั ฐ มี ก ารควบคุ ม ตั ว
และมีกระบวนการที่
ค่อนข้างชัดเจนแต่ใน
เรื่ อ งของการปฏิ บั ติ
อาจจะยังมีปัญหาใน
ด้ า น ข อ ง ก า ร
ดาเนินการ
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สรุป
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า เด็ก วัยรุ่นและเยาวชนในทุกช่วงวัย กาลังเผชิญ กับอันตรายจากภัย
คุกคามทางเพศและการแสวงหาประโยชน์บนโลกออนไลน์ การพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลต่อ
ทิศทางและแนวโน้มการคุกคามทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนออนไลน์ที่สูงขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการใช้เด็กในสื่อลามกอนาจาร (child pornography) หรือสื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กใน
รูปแบบต่างๆ บนออนไลน์ (child sexual exploitation materials) นอกจากนี้พบว่า สื่อออนไลน์ที่ใช้ในการ
คุกคามทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเกือบร้อยละ 50% ที่มีรายงานการ
กระทาความผิดอาญาเป็นความผิดอาญาที่มีลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ
อย่างไรก็ดีพบว่า การประเมินสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์นั้นยังมีข้อจากัดอยู่
มากเนื่องจาก ลักษณะของการกระทาผิดเกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทาให้ยาก
ต่อการพบและรายงานการกระทาความผิด ความตระหนักรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ เด็กที่เป็นผู้เสียหาย หรือ
เด็กที่มีความเสี่ ย งต่อการตกเป็ น ผู้ เ สี ย หาย ครอบครัว และสั งคม รวมตลอดถึง ช่ องว่างแห่ ง นโยบายและ
กฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศต่อสถานการณ์การคุกคามทางเพศและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศออนไลน์ เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายในระดับ ประเทศ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดกรณีเป็นความผิดในรูปแบบอาชญกรรมข้ามชาติ และที่
สาคัญกรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและการบังคับใช้
กฎหมายที่ครอบคลุม ต่อเนื่องและเป็นระบบ
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยเปรี ย บเที ย บแนวทาง
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการกระทาอันมิชอบทางเพศและ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่ อเด็ ก บนออนไลน์ (#WeProtect Model National Response:
Preventing and Tackling Child Abuse and Child Sexaul Exploitation) และ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและ
มาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการ ขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม
และและความยุติธรรมทางอาญา ( UN Model Strategies and Practical Measures on the
Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice
- VAC)
มีข้อค้นพบเบื้องต้นที่สาคัญดังต่อไปนี้
ตามแนวทาง #WeProtect Model พบว่า การดาเนินงานของประเทศไทยภายใต้แนวทาง
#WeProtect Model ยั งมีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่งที่ จะต้อ งพัฒ นายกระดั บกิจ กรรมต่ า งๆภายใต้ ขี ด
ความสามารถทั้ง 6 กรณี เนื่องจากกิจกรรมที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีการดาเนินการที่ยังไม่เพียงพอ
ซึ่ง จ าเป็น ต้ อ งมีก ารพั ฒนาปรั บปรุ งต่ อไป อย่ างไรก็ ดีพ บว่ า มี ห ลายกิ จ กรรมที่ ประเทศไทยยั งไม่ มีก าร
ดาเนินการหรืออาจต้องปรั บปรุง แนวทางการดาเนินการซึ่งถือเป็นประเด็นสาคัญเร่งด่วนในการพิจารณา
ดาเนินการ ดังนี้
1) การพัฒนายกระดับ กิจกรรมด้านวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
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2) การพัฒนายกระดับกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด การมี
ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
3) การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้เ สียหายตลอดกระบวนการ ทั้งในระหว่างการสืบสวน สอบสวน
ดาเนินคดี และ การสนับสนุนช่วยเหลือภายหลังการดาเนินคดี และการดาเนินการด้านค่า
สินไหมทดแทน การเยียวยา และการร้องทุกข์
4) การพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กในการคุ้ม ครองและ
ดูแลผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
5) การสร้ างความตระหนักรู้แ ก่เ ด็ก เยาวชน ครอบครั ว โรงเรี ยน และภาคประชาสังคมเพื่อ
ป้องกันเด็ กจากแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของเด็ กในการ
พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
6) การกาหนดให้การรายงานด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กเป็นหน้าที่ทางกฎหมาย
7) การพั ฒ นาจรรยาบรรณในการรายงานข่ า วของสื่ อ มวลชนเพื่ อ เป็ น กลไกในการควบคุ ม
สื่อมวลชนเพื่อให้ทาหน้าที่ในการรายงานและนาเสนอข่าวสารต่อสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความรับรู้ของสาธารณะที่ถูกต้องต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อ
เด็ก
การศึกษาช่องว่างของกฎหมาย นโยบาย และกลไกของประเทศไทยภายใต้ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและ
มาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม
และและความยุติธรรมทางอาญา โดยภาพรวมพบว่าประเทศไทยมีการกาหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองเด็ก และ
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์หลายฉบับ รวมถึงมีหน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงานที่มีอานาจ หน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์
และ คุ้มครองเด็กผู้เสียหายจากการละเมิดในกรณีดังกล่าว
ข้อท้าทายในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ในปัจจุบัน ตามยุทธศาสตร์การ
ห้ามมิให้กระทาความรุนแรงต่อเด็ก การใช้มาตรการป้องกันโดยทั่วไป และการส่งเสริมการวิจัยและเก็บ
ข้อมูล (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3) ได้แก่
1) การไม่มีนโยบายภาพรวมทาให้การคุ้มครองเด็กถูกกาหนดโดยนโยบายในระดับองค์กรหน่วยงาน
ส่งผลต่อความยั่งยืนและต่อเนื่องในการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างระบบการคุ้มครองเด็กที่เข้มแข็ง
2) ไม่มหี น่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ และรับผิดชอบในการประสานงาน ส่งต่อ รวมตลอดถึงกากับการ
ดาเนินการต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย ทั้งในมิติการป้องกัน ปราบปราม และการคุ้มครอง
3) ช่องว่างการดาเนินงานเพื่อคุ้มครองเด็กที่สาคัญ คือการกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
กระทาความผิด ซ้า โดยเฉพาะในมิติ ของผู้กระทาความผิดซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น ผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
สมควรได้รับการบาบัดก่อนการได้รับสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
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4) ข้อจากัดเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถิติ การทางานเชิงป้องกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ยังถือเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อระบบการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากขาดความชัดเจนในเชิง
ข้อมูล สถิติ ส่ งผลต่อการติดตามและประเมินผลการทางานที่ขาดประสิ ทธิผ ล ทาให้ ไม่ส ามารถประเมิ น
สถานการณ์การป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก ในมิติของการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาระบบส่งต่อที่
เหมาะสม (ทั้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ) รวมถึง ระบบการ
ติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อ ป้องกันการกระทาผิดซ้าหรือการตกเป็นผู้เสียหายซ้าถือเป็น
กรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในประเทศไทย
5) การขาดการบูรณการ การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบถือเป็นข้อจากัดด้านการศึกษาและ
วิจัยเพื่อการคุ้มครองเด็กทีส่งผลต่อการปัญหาการนาข้อมูลมาใช้ เพื่อการส่งเสริมการคุ้มครองเด็กเชิงรุกใน
ประเทศไทยที่มีทิศทางที่ชัดเจน และมุ่งผลสัมฤทธิ์
จากการศึกษามาตรการภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและการคุ้มครองเหยื่อที่เป็นเด็ก (ยุทธศาสตร์ที่ 4 10) พบว่า
1) ไม่มีระบบการรายงานที่มุ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งผลต่อการเข้าถึงและได้รับสิทธิตาม
กฎหมาย ทาให้การกระทาเหล่านี้มักไม่เป็นที่เปิดเผย ไม่มีการรายงาน จึงไม่อาจนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
2) ปัจ จุ บัน ทีมสหวิชาชีพยังไม่ มีค วามพร้ อมทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณ ภาพ ส่ งผลต่อการ
คุ้มครองเด็กผู้เสียหายตามหลักประโยชน์สูงสุด ในเชิงคุณภาพมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้อง
พิจ ารณาจั ดกิจ กรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่ หมาะสม หรื อเพียงพอต่ อ ความจาเป็น หรื อ
ตอบสนองต่อปัญหาการคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้นใหม่ และเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
การศึกษาและข้อค้น พบภายใต้ ยุทธศาสตร์ การป้องกันและการแก้ไ ขความรุ นแรงต่อเด็กที่อยู่
ภายในระบบงานยุติธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 11 - 17) พบว่า
1)
การขาดความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของบุคลากรภายใต้ กระบวนการยุติธรรมต่อการ
ใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม
2)
ขาดแนวทางและแนวปฏิบัติเพื่อการนามาตรการเบี่ยงเบนคดีที่ชัดเจนเพียงพอ
3)
การออกหมายจับและการสั่งฟ้องคดีเด็กยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ และการ
ดาเนินการหลายครั้งยังอาจมีการใช้ความรุนแรง และเป็นการกระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทางอาญาของ
เด็กผู้ต้องหาว่ากระทาผิด
ข้อเสนอแนะ
 พัฒ นายกระดั บ มาตรการวิ เ คราะห์ แ ละการติ ดตามประเมิน ผลการแก้ไ ขปัญ หาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก โดยเน้นการบูรณาการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

P a g e | 87


















ดาเนินการพัฒนายกระดับการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด การมีระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
ยกระดับมาตรการการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายตลอดกระบวนการ ทั้งในระหว่างการสืบสวน
สอบสวน ดาเนินคดี และ การสนับสนุนช่วยเหลือภายหลังการดาเนินคดี รวมถึงการดาเนินการด้าน
ค่าสินไหมทดแทน การเยียวยา และการร้องทุกข์และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือของ
บุคลากรด้านการป้องกัน ปราบปราม คุ้มครองเด็กในการคุ้มครองและดูแลผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
สร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน และภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันเด็ก
จากแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
พัฒนามาตรการกฎหมายกาหนดให้ ผู้บริ การมีห น้า ที่ตามกฎหมาย ในการรายงานการกระท า
ความผิดที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ทันทีที่พบเห็นการกระทา
ความผิดเกิดขึ้นในเว็บไซต์ หรือในพื้นที่ ซึ่งผู้ให้บริการดูแล ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทันท่วงที เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าว
พัฒนาจรรยาบรรณในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่เป็นสากลที่ได้รับการยอมรับและการนาไป
ปฏิบัติ
จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเป็นหน่วยงานหลัก ในการติดตาม ประเมินผล กากับดูแล ประสานงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส่งต่อกรณี และรายงานผลการดาเนินงานทุกมิติ
พัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติ เพื่อการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ และการประเมินสถานการณ์
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูล ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายใต้
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินคดี หรือการดาเนินการในการสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การติดตามความคืบหน้าทางคดี การประสานความร่วมมือทางคดี
พัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อการดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด โดยการศึกษาความเป็นไปได้
ในการกาหนดให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ เป็นความผิดที่กาหนดเขตอานาจของรัฐมีผล
บังคับทั้งในกรณีความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายในหรือนอกประเทศ (extraterriteiral jurisdiction)
เพื่อการดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
พัฒนามาตรการบาบัดรักษาทางจิตแก่ผู้กระทาผิด เพื่อป้องกันการกระทาความผิดซ้า
พัฒนาหน่วยงานเพื่อทางานเชิงสหวิชาชีพในรูปแบบหน่วยงานเคลื่อนที่หรือ หน่วยงานเฉพาะกิจ
ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้เสียหาย รวมถึงการทางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งไม่จากัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
พัฒ นามาตรการและระบบส่ ง ต่ อ เพื่ อ เชื่ อ มโยงกระบวนการท างานทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง ต่ อ
พยานหลักฐานหรือส่งต่อข้อมูลไม่เกิดข้อผิดพลาด
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 พัฒ นาหลัก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ พัฒ นาศั กยภาพของเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายภายใต้
กระบวนการยุติธรรม ทีมสหวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจ
อย่างตรงกันในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการรับมือวิธีการป้องกัน
 พัฒนามาตรการการนาพยานหลักฐานทางดิจิตัลมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี
 ศึกษาวิจัยประเด็นเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณียุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขความรุนแรงต่อ
เด็ กที่ อยู่ ภ ายในระบบงานยุติ ธ รรม อาทิ มาตรการทางกฎหมายในการเบี่ ยงเบนคดีอ อกจาก
กระบวนการยุติธรรม การศึกษาเพิ่มเติมกรณีการนาเครื่องมือ อิเล็คทรอนิกส์มอนิเทอริ่ง หรือ EM
มาใช้ในการควบคุมผู้กระทาผิด ซึง่ ถือเป็นเครื่องมือทางเลือกเสริมในการลงโทษ การพัฒนาโปรแกรม
อบรมพฤติกรรมที่สอดรับกับมาตรฐานสากล
 พัฒนาแนวทางและแนวปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานและการรวบรวมสถิติกรณีที่เด็กถูก
กระทาความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดีอาญา
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