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มูลนิธิเพื ่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  
(ECPAT Foundation) 

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ ไม่แสวงหากําไร ดําเนินงานเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามก
อนาจารเด็ก การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
ธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว  รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก เช่น การบังคับให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควร และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ มูลนิธิมีพื ้นที่การทํางานอยู่ภาคเหนือ
ของประเทศไทย ทํางานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 

องค์กรเคร ือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนในการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยมูลนิธิเพื ่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 

พิมพ์ครั้งที ่ 1 ปี พ.ศ. 2559

รวบรวมเร ียบเร ียงโดย เกษณี จันทร์ตระกูล, อนงค์ลักษ์รัตนา โพธาชัย, อําไพ วนาบรรพต และ  
สุนันท์ เพียเมีย 

ภาพวาดและข้อความ โดยเด็กๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ภายใต้ โครงการความร่วมมือ
ของเยาวชน (Youth Partnership Project: YPP) 
ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบโดย มนิดา แนบกลาง

สนับสนุนโดย 
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คํานํา
 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสารมีประโยชน์มหาศาล อินเตอร์เน็ตกําลังมีบทบาทมากขึ้น
เร ื ่อยๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ ่งช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้มหาศาลและสร้างพื้นที่
ให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในเร ื ่องต่างๆ แต่การออนไลน์ก็นําความเสี่ยงมา
สู่เด็กได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ที ่ผ่านมาพบว่าผู้ล่วงละเมิดเด็กมักเป็นคนที่เด็กรู ้จัก แต่อินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือเปิดโอกาสให้ผู ้ล่วงละเมิดติดต่อกับเด็ก และยังช่วยให้พวกเขากระทําการล่วงละเมิดทาง
เพศ และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์ ไม่ว่าเด็กจะมีพื ้นฐานอย่างไร อาศัยอยู่ที ่ ไหนอาจ
มีความเสี่ยงของการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ ได้ทุกคน

 สมุดภาพเร ื่อง รู ้เท่าทันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ตอน เสียงของเด็กต่อภัยทาง
เพศออนไลน์ เป็นการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผู ้อ่านจะได้ทราบความหมาย และรูปแบบของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์ คําแนะนําเพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัย และหน่วยงาน
ที่ ให้ความช่วยเหลือเมื่อพบเจอปัญหา นอกจากนั้นแล้ว สมุดภาพเล่มนี้ยังนําเสนอ “เสียงของเด็ก” 
ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของข้อความ และรูปภาพ ต่อปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ออนไลน์ ภายใต้ โครงการความร่วมมือของเยาวชน (Youth Partnership Project: YPP)  

 มูลนิธิเพื ่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู ้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณองค์กร ECPAT Netherlands ที่สนับสนุนงบประมาณใน
การผลิต มา ณ โอกาสนี้
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1. http://www.thaihotline.org/OnlineRisks.php

การติดต่อกับคนแปลกหน้า ถือเป็นเร ื ่องใหญ่ที่สุด เพราะการ
ติดต่อกันบนอินเทอร์เน็ตอาศัยเพียงการพิมพ์ข้อความโต้ตอบ
กันเป็นหลัก จึงอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื ้อเชื ่อใจ การเชื ่อใน
ข้อความหร ือรูปภาพที่ ได้รับ ซึ ่งอาจนําไปสู่ผลลัพธ์หร ือ 
อันตรายที่คาดไม่ถึง 

ภัยออนไลน์1 

อินเทอร์เน็ตถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสาร แต่ด้วยขนาด
ของเคร ือข่ายที่ครอบคลุมผู้ ใช้ทั ่วโลกเกือบพันหกร้อยล้านคน ปร ิมาณข้อมูล
จํานวนมหาศาล ทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานมากมาย ทั้งในแง่ของบุคคล
ที่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารมากมายทั้งจร ิง
และไม่จร ิง การหมิ่นประมาท การฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ ที่เกิดในโลกปกต ิ
ก็เกิดบนโลกออนไลน์ด้วย



น.5

เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต มีทั ้งที ่สร้างสรรค์และตรงกันข้าม ข้อมูลบางอย่างขัดต่อกฎหมาย 
วัฒนธรรม ศีลธรรม และมาตรฐานอันดีงามของสังคม บนอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ลามก ภาพ
ความรุนแรง มีการเล่นพนัน โฆษณาชวนเชื ่อ ข้อมูลโน้มน้าวชักจูง หร ือกระทู้วิพากวิจารณ์
แรงๆ การรู้จักเลือกบร ิโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมทําให้เกิดการเร ียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

การกระทําผิดกฎหมาย เกิดขึ ้นได้ตลอดเวลาบนอินเทอร์เน็ต บางครั้งผู ้ ใช้กระทําความผิด
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ส่งต่อคลิปวิดี โอ หากคลิปวิดี โอนั้นทําให้มีผู ้เสียหายก็เป็น 
ความผิด การส่งโปรแกรมโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หร ือขโมยข้อมูลผู้อื ่น เหล่านี้เป็นความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การใช้เวลามากเกินไปบนโลกออนไลน์ ย่อมทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ  
หน้าที่การงาน และผลเสียทางด้านสังคม
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์

เกิดขึ ้นเมื ่อมีบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นผู้ ใหญ่ หร ือเด็กคนอื่นทําการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
อีกคนหนึ่ง ซึ ่งสามารถเกิดขึ ้นผ่านออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
ประเภทต่างๆ 

สื่อลามกอนาจารเด็ก (Child Pornography)  หมายถึง การนําเสนอกิจกรรมทาง
เพศอย่างชัดแจ้งที่มีเด็กเกี ่ยวข้อง ไม่ว่าในสถานการณ์จร ิงและในสถานการณ์จําลอง หร ือการนํา
เสนออวัยวะเพศของเด็กโดยมีจุดประสงค์ทางเพศเป็นหลัก ไม่ว่าด้วยวิธี ใดก็ตาม

“การเตร ียมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิด” ออนไลน์  (Online grooming) คือ
กระบวนการติดต่อสื่อสารกับเด็กผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีจุดประสงค์เพื่อล่อลวง หลอกล่อ หร ือ
กระตุ้น ให้เด็กร่วมกิจกรรมทางเพศด้วย

การถ่ายทอดสดออนไลน์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแบบเร ียลไทม์ (Live 
streaming of child sexual abuse in real-time) เกิดขึ ้นเมื ่อเด็กถูกบังคับให้
ปรากฏตัวต่อหน้าเว็บแคมเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศหร ือเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
การกระทําเหล่านี้จึงเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าที่ 
เสียค่าบร ิการ ซึ่งคือผู้กระทําผิดที่ดูและ/หร ือขอให้แสดงการล่วงละเมิดในแบบเฉพาะ 
เจาะจงผ่านเว็บแคมแบบเร ียลไทม์
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การส่งข้อความยั่วยวนทางเพศ หร ือ เซ็กซ์ติ ้ง (sexting) หมายถึงกระบวนการที่
บุคคลตั้งใจแชร์ข้อความเกี่ยวกับเร ื ่องเพศอย่างชัดแจ้งหร ือรูปภาพของตนเองที่กระตุ้นความ
รู้สึกทางเพศ รูปภาพหร ือวิดี โออาจมีการเปลือยบางส่วนหร ือทั้งหมด กิจกรรมกระตุ้นความรู้สึก
ทางเพศและ/หร ือกิจกรรมทางเพศ และมักจะแชร์กับแฟนหร ือเพื่อนคนอื่น ๆ

เซ็กซ์ทอชั่น (sextortion) หร ือ
การแบล็คเมลล์ทางเพศออนไลน์ คือ 
กระบวนการที่บุคคลถูกบังคับข่มขู ่ ให้สนอง
ความต้องการทางเพศ ให้เงินและสิ่งของ
อื่น หร ือให้ผลิตสื่อทางเพศ ลักษณะของ
การแบล็คเมล์ทางเพศ คือความไม่เท่าเทียม
กันของอํานาจ (ที่รับรู ้ ได้) ระหว่างผู้กระทํา
ความผิดกับเหยื่อ ทําให้ผู ้กระทําความผิด
สามารถข่มขู ่หร ือบังคับให้เหยื่อตกลงตาม
ข้อเร ียกร้องทางเพศหร ือด้านการเงิน
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คําแนะนําเพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัย

1.  ระมัดระวังเร ื ่องการให้ข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต เช่น ชื ่อ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศัพท์ เบอร์บ้าน รหัสผ่าน รหัสเอทีเอ็ม หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลข
บัตรเครดิต หร ือข้อมูลส่วนตัวอื ่นใดที่ผู ้ ไม่ประสงค์ดีอาจนํามาใช้ ในการติดต่อ
เราหร ือปลอมแปลงเป็นตัวเราได้

2.  ระมัดระวังเร ื ่องการนัดพบกับเพื่อนออนไลน์ เพราะตัวจร ิงอาจไม่เป็นอย่างที่
สร้างภาพไว้บนอินเทอร์เน็ต ผู้ ไม่ประสงค์ดีมักแสร้งทําตัวเป็นเพื่อนแท้หวังให้
เราเชื ่อใจก่อนหาประโยชน์ ในภายหลัง

3.  ไม่ส่งรูปภาพส่วนตัวให้เพื ่อนออนไลน์ รวมถึงจะไม่ โพสต์รูปภาพส่วนตัวบน
เว็บไซต์ เพราะภาพอาจถูกนําไปตัดต่อหร ือใช้เพื ่อกิจกรรมที่ ไม่เหมาะสม

4.  ไม่ โต้ตอบกับบุคคลหร ือข้อความที่ทําให้รู ้สึกไม่ดี
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5.  ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื ่น

6.  ไม่กล่าวให้ร้าย ดูหมิ่น เหยียดหยาม ทําให้ผู ้อื ่นเสียหาย

7.  ไม่ส่งต่อคลิปวิดี โอ รูปภาพ หร ือข้อความที่ทําให้ผู ้อื ่นได้รับความเสียหาย  
ถูกดูหมิ่น เกลียดชังจากสังคม

8.  หากพบเห็นข้อความหร ือรูปภาพที่หยาบคายหร ือไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง 
คลิกแจ้งข้อมูลที่เว็บไซต์ www.thaihotline.org

9.  หยุดคิดก่อนคลิก เพื่อประเมินสถานการณ์และผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ ้นต่อ
ตนเองหร ือผู้อื ่น จากการทํากิจกรรมใดๆ บนอินเทอร์เน็ต

10. พูดคุยเร ื ่องกิจกรรมออนไลน์ เพื่อนออนไลน์ กับพ่อแม่ หร ือบุคคลที่เราไว้วางใจ
ได้อย่างสม่ําเสมอ
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หน่วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือ

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สายด่วน 1212 รับแจ้งเว็บไซต์ ไม่เหมาะสม ตลอด 24 ชั ่วโมง  
หร ือ อีเมล: 1212@mict.go.th

2. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

 โทรศัพท:์ 02-142 2555-60 เว็บไซต์: http://www.tcsd.in.th

3. มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ให้บร ิการแจ้งเว็บไซด์ที ่ผิดกฎหมายและอันตราย 
รวมทั้งสื ่อลามกเด็กได้ที ่ www.thaihotline.org

4. มูลนิธิเพื ่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation)  
โทรศัพท์: 053-750167 แฟกซ์: 053-750164  
มือถือ: 098-795 3034 (ตลอด 24 ชั ่วโมง)  
Facebook: www.facebook.com/ecpattk  อีเมล์: ecpattk@loxinfo.co.th

5. ศูนย์ประชาบดี 1300 (ตลอด 24 ชั ่วโมง)

6. กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) สายด่วน 1191

7. สถานีตํารวจทุกแห่ง



น.11

ถ้อยคําและภาพประกอบในสมุดภาพเล่มนี้ เป็นการ
แสดงความคิดเห็น และวาดภาพของเด็กๆ พื้นที่ 

ภาคเหนือของประเทศไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนํา (Peer Support Training) 
ประจําปี 2559 ภายใต้ โครงการความร่วมมือของ
เยาวชน (Youth Partnership Project: YPP)
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หนูไม่อยากให้เกิดปัญหา 
การค้าเด็กและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศกับเด็กและ
ภัยจากสื่อออนไลน์กับตนเอง
และเด็กคนอื่นๆ



น.13น.น.น.น.นนนน 131313131313331333



น. 14

หนูอยากให้เพิ่มหัวข้อ 
“การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กทุกรูป
แบบ” ในหลักสูตรการ
ศึกษาในโรงเร ียน เพื่อให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
อย่างทั่วถึง 
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น. 16

หนูอยากให้รัฐบาลมี
บทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะ
การบังคับใช้กฎหมายที่
หนักแน่นและเด็ดขาด 
เช่น จําคุกตลอดชีวิต
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น. 18

ผมอยากให้ทุกคนร่วมมือ
และช่วยกันป้องกันภัยจาก
สื่อออนไลน์ ใช้สื ่ออย่าง 
ถูกต้อง สร้างสรรค์ และ 
คิดก่อนที่จะแชร์หร ือโพสต์



น.19น.น.นน.น.นนน.น 191919191919991999



น. 20

หนูอยากให้มีการจัดอบรม 
ให้กับ เด็ก ผู้ปกครอง  
ครู ตํารวจ ข้าราชการ  
เกี ่ยวกับสิทธิเด็ก กฎหมายที่
เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก 
และการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ



น.21



น. 22

คนไม่ ใช่ผักหร ือสิ่งของที่
จะซื ้อขายกันได้ ทุกคนก็
เป็นคน มีอารมณ์ ความ
รู้สึกและหัวใจ



น.23



น. 24

อยากให้องค์กรต่างๆ ร่วมมือกับ
ทางครอบครัวของเด็กที่เป็นก
ลุ่มเสี ่ยงช่วยป้องกันไม่ ให้เด็ก
ตกเป็นเหยื่อภัยจากสื่อออนไลน์  
ดูแลเอาใจใส่เด็กให้มากขึ้น ให้
คําแนะนําแก่เด็กถึงคุณและโทษ
ของสื่อ และส่งเสร ิมให้เด็กใช้สื ่อ
อย่างสร้างสรรค์



น.25



น. 26

อยากให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้องช่วยกันแก้ปัญหา
เด็กถูกแสวงหาผลประโยชน์
ทางเพศ ให้ ได้รับการช่วย
เหลือและเยียวยาให้สามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือน
เด็กคนอื่นๆ



น.27



น. 28

ไม่อยากให้มีการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
โดยวิธีการใดก็ตาม ไม่อยาก
ให้มีสื ่อลามกอนาจารเด็ก
อยู่ ในสังคม และไม่อยากให้
ผู ้ปกครองใช้เด็กหร ือบุตร
หลานในการหาประโยชน์
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น. 30

หนูอยากช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาแก่เด็กที่เป็นกลุ่ม
เสี ่ยงหร ือเด็กที่เป็นผู้เสีย
หาย
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ECPAT FOUNDATION


