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สถาบันไอไอซีอาร์ดีมีฐานะเป็นองค์กรบริหารของเครือข่ายปกป้อง
คุ้มครองเด็ก (ซีพีพี) อันเป็นองค์กรภาคีความร่วมมือระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ ในระดับสากล โดยได้รับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก
องค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (CIDA) โดย
เครือข่ายมีเป้าหมายเพ่ือลดหรือขจัดการแสวงประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กซึ่งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในกรณี
ท่ีเป็นไปได้ ท้ังนี้เครือข่าย

ซีพีพีได้ดําเนินการโดยใช้แนวทางท่ีตั้งอยู่บนสิทธิเด็กเป็นหลัก น่ัน
คือ

• สง่เสรมิใหห้น่วยงานหรือองค์กรทีด่แูลด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 รัฐบาล หรือหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาาร 
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเอารัดเอาเปรียบ 
 ทางเพศแก่เด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

•  ประสานกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงทั้งเพศชายและหญิงเข้ากับงาน 
 บริการและกระบวนการป้องกันต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ 
 เข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมายและความคุ้มครองด้านอ่ืนๆ ซึ่ง 
 เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอซีทีท่ีนําไปสู่การเอา 
 รัดเอาเปรียบทางเพศแก่เด็ก 

• นํากระบวนการแก้ไขแบบบูรณการระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
 เข้าสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในฐานะเครือข่าย 
 องค์กรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (เฟซ)

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 

(ศูนย์เมอร์ซี่ (HDF))

องค์การแพลน อินเตอร์แนช่ันแนล 
ประเทศไทย (แพลน ประเทศไทย)

กลุ่มสตรีเพ่ือสันติภาพ 

(เครือข่ายสตรีวี พีซ)

ขอบคุณ! 

รายงานฉบับน้ีเป็นการผลิตร่วมกันระหว่างภาคีของเครือข่ายดําเนินการในโครงการซีพีพีประจํา
ปี 2552 อันได้แก่   ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ดร. จุฑารัตน์ วิบูลผล ผศ. ดร. 
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ดร. วัชราพร แก้วดี ดร. ศันศนีย์ เณรเทียน ดร. อัญมณี บุญซื่อ 
คุณสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  ดร. จินดิษฐ์ เลาปักษิน คุณพรสรรค์ วิเชียรประดิษฐ์ คุณบัณฑิต 
พันธ์ศิริ คุณหทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล และคุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ (ผู้อํานวยการ/มูลนิธิพัฒนาการ
คุ้มครองเด็ก (FACE)) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคุณจํานรรย์ พันธ์ปัทมา ผู้จัดการ
โครงการซีพีพีประจําประเทศไทย และ ดร.อิทธิพล ปรีตีประสงค์จากสถาบันเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว/ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณทุกท่าน

นอกจากนี้เราขอขอบคุณทุกๆ องค์กรที่ได้กรุณาสละเวลาและให้มุมมองจากความเชี่ยวชาญ
ในการจัดทํารายงานฉบับน้ี อาทิ องค์การ แพลน ประเทศไทย (แพลน อินเตอร์แนช่ันแนล) 
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เครือข่ายวีพีซ สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวง
วัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ และภาคีอ่ืนๆ ของซีพีพี นอกจากนี้ขอ
ขอบคุณคุณประนอม พลการและคุณบัณฑิต พันธ์ศิริ ท่ีได้อุทิศตนและมุ่งมั่นในการทํางานกับซีพี
พีและสถาบันไอไอซีอาร์ดี  

ประการสุดท้าย ขอขอบคุณเด็กๆ และเยาวชนทุกคนท่ีได้บอกเล่ามุมมองและแนวคิดให้เราได้รับ
รู้ ความรู้และความเช่ียวชาญของน้องๆ เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและนําแนวทางของ
ระบบท่ีมีการประสานกันระหว่างภาคส่วนเพ่ือทําให้การคุ้มครองและป้องกันเด็กจากการแสวง
ประโยชน์ทางเพศโดยใช้ไอซีทีได้ย่ิงขึ้น น้องๆ ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคน

ผู้แต่ง:  เชอรีล เฮย์คูป (Cheryl Heykoop) ฟิลิป คุ๊ก (Philip Cook) อรรถพล 
   อนันตวรสกุล จุฑารัตน์ วิบูลผล และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  

ผู้เผยแพร่: ซูซาน วิลเล่ียม (Suzanne Williams) คริส เยาแมนส์ (Chris Yeomans)   
   บัณฑิต พันธ์ศิริ และ  

บรรณาธิการ: แทรีน แดนฟอร์ด (Taryn Danford) 

บรรณาธิการ: คาเรน สเปียร์ส (Karen Speirs) 

ออกแบบรูปเล่ม: ลิซ เบย์ลี (Lis Bailey) จากบริษัท (Portfolio Art Services)  

คําประกาศ 
เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องระบุว่า แม้การสุ่มตัวอย่างต่างๆ ได้กระทําอย่างเหมาะสม แต่ผลการศึกษาก็ไม่ได้เป็นการแสดงถึง
ทัศนะของคนไทยทุกคนหรือกลุ่มตัวอย่างของเด็กทั้งหมดในประเทศ จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในภาคส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เด็ก ชุมชน รัฐบาล ประชาสังคมและภาคเอกชน) เพ่ือทําความ
เข้าใจถึงประสบการณ์และมุมมองของบุคคลเหล่าน้ีในการคุ้มครองเด็กจากการใช้งานไอซีทีได้ดีย่ิงขึ้น และระบุบทบาท
ว่าภาคส่วนเหล่าน้ีจะสามารถทํางานร่วมกันในการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพ่ือต่อสู้กับปรากฏการณ์อันเป็นการแสวง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยใช้ไอซีทีท่ีเพ่ิมมากขึ้นได้อย่างไร 
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สถาบันนานาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและการพัฒนา (International Institute for Child Rights and 
Development (IICRD)) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยวิคตอร์เรีย 
เมืองวิคตอร์เรีย รัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา สถาบันไอไอซีอาร์ดีมีประสบการณ์เกือบ 
20 ปีในการทํางานด้านสิทธิเด็กที่เน้นความเข้มแข็งเป็นฐานและการแทรกแซงเพ่ือการคุ้มครอง
เด็กทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนได้ทํางานร่วมกับเครือข่ายภาคีอันหลากหลาย
อาทิเช่น องค์การยูนิเซฟ องค์การเซฟ เดอะ ชิลเดร็น  องค์การแพลน อินเตอร์แนช่ันแนล คณะ
กรรมการด้านสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ  องค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
แคนาดา (CIDA) รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก องค์กรพัฒนาเอกชน
อ่ืนๆ และองค์กรภาคเอกชนและองค์การวิชาชีพจากหลากหลายสาขาและภูมิภาคต่างๆ    

ในฐานะผู้เช่ือมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน สถาบันไอไอซีอาร์ดีได้ทําให้การรณรงค์ด้านสิทธิเด็ก
เข้ากับบริบทชีวิตจริงของเด็กซึ่งมีพ้ืนฐานการวิจัยท่ีจะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบในลักษณะ 
“ล่างสู่บน และบนลงล่าง” อันสร้างสรรค์ ตลอดจนการศึกษาและการสร้างเสริมศักยภาพซึ่งพัฒนา
จากจุดแข็งของเด็ก ครอบครัว ชุมชนและวัฒนธรรม สถาบันฯได้ช่วยในการพัฒนายุทธศาสตร์
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือรับมือกับปัญหาอันซับซ้อนท่ีเด็กและชุมชนกําลังเผชิญอยู่ และช่วยในการตี
กรอบว่า สิทธิเด็กสามารถเป็นจริงได้สําหรับเด็กซึ่งเป็นผู้ท่ีต้องการสิทธิน้ีมากที่สุด รวมถึงกําหนด
ระบบท่ีมีผลกระทบต่อเขาด้วย 
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บทสรุปผู้บริหารภาคีเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก (ซีพีพี) ได้นําแนวทางสิทธิเด็กอันเป็นท่ีรู้จัก
ในชื่อ “กระบวนการวงจรแห่งสิทธิ (Circle of Rights)” มาประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานร่วมกับเด็กเพ่ือยกระดับความเข้าใจว่าด้วยความเสี่ยงและ
โอกาสซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) มีต่อกลุ่มเป้าหมายให้ดีย่ิงขึ้น และนํา
ไปสู่การหาทางออกอันสร้างสรรค์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รายงาน
ฉบับน้ีเป็นการบันทึกวิธีการซึ่งเครือข่ายซีพีพีได้นํากระบวนการวงจรนี้ไปใช้
ร่วมกับภาคีต่างๆ ในชุมชนนําร่อง 3 แห่งในประเทศไทยระหว่างปี 2552-2553 
เพ่ือนําไปสู่ทางออกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากภัยไอซีทีอันจะเป็นผลดีต่อชีวิต
ของเด็ก
เครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก (ซีพีพี) เป็นการทํางานร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศท่ี
ทํางานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากทุกภาคส่วนให้พ้นจากการแสวงประโยชน์ทางเพศท่ี
เพ่ิมมากขึ้นอันเป็นผลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) เครือข่ายซีพีพีได้ให้ความรู้ และเคร่ืองมือในการทํางาน รวมทั้งจัดฝึกอบรม เพ่ือใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงของเด็กใน
ประเทศไทย และในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีซีพีพีดําเนินการ
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เป้าหมายของซีพีพี คือการลดปัญหาและกําจัดปัญหาการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
โดยใช้ไอซีที (หากสามารถกระทําได้) ด้วยการนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาใช้และใช้เทคโนโลยีท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว CPP มีการดําเนินงาน 3 ประการคือ:

• สนับสนุนฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาลและองค์กร/สถาบันสนับสนุนอ่ืนๆให้สามารถดําเนิน 
 การต่อสู้กับการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

• ประสานให้เด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบ (ท้ังหญิงและชาย) เข้าถึงการบริการ 
 และกลไกการป้องกัน ท้ังในเชิงของกฎหมายและการป้องกันอ่ืนๆ เพ่ือไม่ให้เด็กถูกแสวงหา 
 ผลประโยชน์ทางเพศท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ใช้แนวคิดของระบบการประสานการทํางานของผู้เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสารเพ่ือร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เกิดจาก 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซีพีพีสนับสนุนให้เด็กสามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง และมีส่วนช่วยในการเสนอหนทางปกป้อง
และคุ้มครองเด็กกับหน่วยงานภาคี เช่น ส่วนราชการ ผู้มีหน้าที่กําหนดนโยบาย ตํารวจ เจ้าของ
ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการที่จะทําเช่นน้ันได้ องค์กรภาคีของซีพีพี
ได้ทํางานร่วมกับเด็กเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขา และสร้างความชํานาญในด้านการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กด้านไอซีที และกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันเพ่ือรับรองให้เกิดการคุ้มครองและ
การป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยใช้ไอซีทีอีกด้วย 

ซีพีพีได้เร่ิมปฏิบัติงานในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2009 ซึ่งนอกเหนือจากการมุ่งเน้น
ท่ีเร่ืองปัญหาการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กโดยใช้ไอซีทีแต่เพียงด้านเดียว ซีพีพียังได้
พิจารณาถึงงานด้านเด็กที่กว้างขวางออกไปและการใช้ไอซีทีเพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจกับข้อ
กังวลเร่ืองการปกป้องคุ้มครองเด็ก และยังได้บ่งชี้ถึงจุดแข็ง ปัญหา ความเสี่ยง และโอกาสของ
การนําเอาไอซีทีมาช่วยสนับสนุนในการปกป้องคุ้มครองเด็ก (รวมถึงการปกป้องคุ้มครองตนเอง) 
แนวทางดังกล่าวนี้ได้ทําให้เครือข่ายซีพีพีและหุ้นส่วนสามารถพัฒนาหนทางแก้ไขปัญหาท่ีตรง
กับบริบทและเป็นแนวทางสร้างสรรค์ ซึ่งใช้ได้กับชีวิตของเด็กที่มีความซับซ้อน และการใช้งาน
ไอซีทีท่ีซับซ้อนเช่นกัน

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 – มีนาคม 2553 ซีพีพี ได้ทํางานโดยผ่านองค์กรภาคีในพ้ืนท่ี 3 ชุมชน
นําร่องในประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาเร่ืองการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ต่อเด็กโดยใช้ไอซีทีมีดังนี้ 

• มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (HDF) ท่ีศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย     
 ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในกรุงเทพ  

• องค์การแพลน อินเตอร์เนช่ันแนล สํานักงานประเทศไทย ท่ีบ้านนาโต่ ซึ่งเป็นชุมชนใน  
 จังหวัดเชียงรายท่ีอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า  

• กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ (เครือข่ายสตรีวี พีซ) ท่ีบ้านกรงปินัง ชุมชนในจังหวัดยะลาซึ่งได้รับ 
 ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้ง ในเขตสามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

ในระยะท้าย โครงการซีพีพียังได้ร่วมทํากิจกรรมกับเด็กในเขตพัทยา ส่วนในระดับชาติน้ันได้
ร่วมมือกับภาคีหลักสององค์กรคือ  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) และมูลนิธิ
พัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE) โดยทั้งสององค์กรได้เป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินการของ
การทํางานในระยะแรก 

แนวทางของเครือข่าย 
ปกป้องคุ้มครองเด็ก 

(ซีพีพี) 

โครงการ ซีพีพีีใน
ประเทศไทย
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ได้มีการนํากระบวนการวงล้อแห่งสิทธิไปทํางานกับเด็กและเยาวชนจํานวน 108 
คนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดได้แก่: 

• เด็กอายุระหว่าง 11-16 ปีจากคลองเตยจํานวน 27 คนในจํานวนน้ีเป็นชาย 9 คนและหญิง   
 18 คน

• เด็กอายุระหว่าง 13-19 ปีจากบ้านนาโต่จํานวน 51 คนในจํานวนน้ีเป็นชาย 16    
 คนและเป็นหญิง 35 คน 

• เด็กอายุระหว่าง 10-12 ปี  เด็กกรงปินังจํานวน 30 คนในจํานวนน้ีเป็นชาย 17    
 คนและเป็นหญิง 13 คน 

นอกจากนี้ยังได้มีการนํากระบวนการวงล้อแห่งสิทธิทําในการทํางานร่วมกับองค์กรต่อไปน้ี

• เด็กนักเรียนในเขตพัทยา ณ โรงเรียนบางละมุง 

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ และ 

• เจ้าหน้าที่ขององค์การซึ่งทํางานด้านการคุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  

เพ่ือให้สามารถทําความเข้าใจประเด็นการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยใช้ไอซีทีให้
ดีย่ิงขึ้น ซีพีพีได้นํากระบวนการ

วงล้อแห่งสิทธิ (COR) ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันนานาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและการพัฒนา 
(ไอไอซีอาร์ดี) มาใช้ โดยกระบวนการดังกล่าวมี 4 ขั้นตอนคือ    

1. การวิเคราะห์ (Map)

2.  การมีส่วนร่วม (Engage)   

3. การวางแผน (Plan) 

4. การริเร่ิมสร้างสรรค์ (Create)

กระบวนการวงล้อแห่งสิทธิเป็นกระบวนการวางแผนและดําเนินการโดยมีเป้าหมายและให้เด็ก
เป็นศูนย์กลางซึ่งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและความรับผิดชอบต่อเด็ก
และครอบครัวให้ดีย่ิงขึ้น กระบวนวิธีการอันเน้นหนักการสะท้อนความคิดโดยเน้นให้เร่ิมต้น
จากมุมมองความคิดเห็นของเด็ก และพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานต่างๆ และผู้มีอํานาจตัดสินใจในชุมชนได้กําหนดนโยบายสิทธิเด็กและกิจกรรมอย่าง
บูรณาการ ตลอดจนระบบการติดตามที่สามารถรับมือกับความท้าทายอันมีเอกลักษณ์ท่ีเด็กๆ 
เพ่ือนของเขา ครอบครัวและชุมชนกําลังเผชิญอยู่ได้

การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมที่ดําเนินการกับเด็กทําให้ทราบถึงสิ่งต่อไปน้ี

• ความสําคัญของการมีผู้ใหญ่ท่ีห่วงใยดูแลเด็ก

• ศักยภาพอันจํากัดของผู้ใหญ่ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของ
 ไอซีที

กระบวนการวงจรสิทธิ
และการเปล่ียนแปลง

ยุกระบวนการวงล้อ
แห่งสิทธิเป็นกระบวน
การที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยเร่ิม

จากการศึกษาข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับชีวิตของ
เด็กก่อนท่ีจะไปสู่การ
เปล่ียนแปลงระบบอัน

ย่ังยืน
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ได้มีการแลกเปล่ียนผลการศึกษาระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ เจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ทํางานปกป้องคุ้มครองเด็กต่างๆ เพ่ือพัฒนา
แผนปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันในการสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ใช้ไอซีที  โดย
ได้มีการวางแผนงานทั้งในระดับชุมชน และในระดับชาติหรือในระดับมหภาคเพ่ือกําหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนท่ีมีความครอบคลุมทุกด้านเพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและการ
ป้องกันเด็กโดยใช้ไอซีที

การดําเนินการอันเป็นผลจากการวิจัยมีดังนี้คือ

• การจดัการแสดงการปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชนโดยการใช้ ไอซีที 

• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นําเยาวชนในด้านไอซีที 

• ทํางานร่วมกับเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ต ตํารวจ รัฐบาลและโรงเรียนในการสร้างร้านอิน
 เทอร์เน็ตคาเฟ่ท่ีเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ในการยกระดับการทํางานซึ่งจะมีการดําเนินการในระยะต่อไปของโครงการซีพีพี
ประกอบด้วย:

• การพัฒนากลุ่มภาคีในเชิงยุทธศาสตร์กับองค์การแพลนอินเตอร์เนช่ันแนล    
 สํานักงานประเทศไทย เพ่ือนําเอาแผนปฏิบัติงานซีพีพี ไปประยุกต์ใช้ต่อไปอย่างกว้างขวาง

• การจัดทําหลักสูตรใช้ในโรงเรียนและชุมชนนําร่องใน 3 จังหวัด

• นําโครงการนําร่องไปดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต และการอบรมสื่อให้กับ
 เยาวชนท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน

• ทํางานร่วมกับฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการติดตามและรายงานผล 
 ของตํารวจให้ดีย่ิงขึ้น

• จัดตั้งคณะทํางานด้านเด็กและด้านนโยบายว่าด้วยไอซีทีในระดับชาติท่ีมีการบูรณาการและมี 
 ผู้แทนจากทุกภาคส่วน และ

• สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และการสร้างศักยภาพระหว่างภาคีเครือข่ายของซีพี 
 พีในประเทศไทย บราซิล และแคนาดา

• บทบาทของโทรศัพท์มือถือท้ังในด้านดีและด้านเสียในหมู่ประชากรซึ่งเปราะบางและมีความ 
 เส่ียงสูง (เช่น กรณีพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือชุมชนชาวไทยภูเขา)

• บทบาทของโทรศัพท์มือถือสําหรับคนหน่มสาวในการสํารวจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ 
 และการเติบโตของปรากฏการณ์ “การส่งข้อความทางเพศ”

• ปัญหาท่ีท้าทายของเยาวชนในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเต็มไปด้วยเร่ืองทางเพศและความ 
 รุนแรง

• ความต้องการของเด็กไทยในการสร้างวัฒนธรรมการใช้ไอซีทีอันสร้างสรรค์

• ความสําคัญในการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยเข้ากับมุมมองของเด็กว่าด้วยพัฒนาการอันเหมาะ 
 สมกับการปกป้องคุ้มครอง

ยุทธศาสตร์ในการยกระดับการทํางาน
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ข้อสรุป: 
ผู้ใหญ่จําเป็นจะต้อง
รับฟังเสียงจากเด็ก
ในฐานะที่เป็นผู้

เช่ียวชาญด้านไอซีที

ข้อสรุปท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ีทําให้ตระหนักถึงความซับซ้อนของไอซีทีและการคุ้มครอง
เด็ก ตลอดจนความท้าทายท่ีซ่อนอยู่ว่าด้วยการทําความเข้าใจและรับมือกับปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่กําลังเติบโตน้ี ในฐานะผู้เช่ียวชาญ เด็กสามารถระบุได้ว่าไอซีทีมีผลกระทบต่อชีวิตของ
ตนอย่างไร จึงจําเป็นท่ีเขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแสวงหายุทธศาสตร์อัน
สร้างสรรค์ในการรับมือกับผลคุกคามอันเกิดจากไอซีทีน้ี รวมถึงการสร้างภาคีทางยุทธศาสตร์
การทํางานด้านสิทธิเด็กและสนับสนุนพัฒนาการอันดีของเด็กอีกด้วย 

ประสบการณ์ของซีพีพีในประเทศไทยได้ยํ้าถึงความซับซ้อนของการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ต่อเด็กโดยอาศัยไอซีทีและความจําเป็นท่ีจะต้องหาทางออกใหม่ๆ ท่ามกลางภัยคุกคามอันเก่ียว
พันกันซึ่งเกิดจากมลภาวะทางสังคมในรูปของสิ่งปนเป้ือนทางสังคมอันเต็มไปด้วยความรุนแรง 
การล่วงละเมิด และภาพลามกอนาจาร เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อเด็กซึ่งต้องประสบปัญหามวลภาวะ
สิ่งแวดล้อมด้านไอซีทีท่ี “เป็นพิษ” ในโลกปัจจุบัน ในขณะที่ประชากรวัยเยาว์เหล่าน้ีก็เรียกร้อง
ต้องการเข้าถึงไอซีทีมากขึ้นเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้ ในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น การขับ
เคล่ือน เพ่ือการบันเทิงและการสร้างเครือข่ายทางสังคม  แต่ผู้ท่ียังอยู่ในวัยเยาว์เหล่านี้ก็ยังเป็นผู้
ท่ีถูกแสวงประโยชน์ทางไอซีทีท่ีอันตรายและเป็นผู้ท่ีกําลังสร้างความเปล่ียนแปลงว่าด้วยค่านิยม
ร่วมทางสังคมด้านเพศ ความเป็นส่วนตัว และการตีความหมายของอัตลักษณ์ซึ่งเป็นเป้าหมายว่า
ด้วยพัฒนาการมนุษย์ทางสังคม-วัฒนธรรมอีกด้วย

การรับมือกับความซับซ้อนเช่นน้ีจึงจําเป็นท่ีจะต้องมีทางออกอนัสร้างสรรค์ วิธีการตาม
กระบวนการวงล้อแห่งสิทธิน้ีได้เน้นถึงความสําคัญว่าด้วยการสร้างพื้นท่ีทางสังคม”เพ่ือต่อ
รอง” ในการนําคนจากทุกวัยเข้ามาทํางานงานร่วมกันในการสะท้อนมุมมองว่าด้วยทิศทางการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดผลกระทบต่อเด็กและชีวิตวัยเด็ก ตลอดจน
ภาคีในการร่วมหาทางออกอันสร้างสรรค์ท่ีจะนําไปสู่รูปแบบภาคีระหว่างภาคส่วนแนวใหม่ในหมู่
เด็ก ชุมชน รัฐ ประชาสังคมและภาคเอกชน
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ข้อเสนอแนะ

จากการทํางานโดยใช้กระบวนการวงล้อแห่งสิทธิในประเทศไทยมีผลให้เกิดข้อ
เสนอแนะ 11 ข้อในการดําเนินงานของเครือข่ายซีพีพีต่อไปน้ีในภาคพ้ืนน้ี 

1. พัฒนาจากจุดแข็งเฉพาะตัวและศักยภาพในฐานะของผู้เช่ียวชาญด้าน
 ไอซีทีของเด็กในการเชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยด้วยกันและทําให้เกิดการพูด 
 คุยแลกเปล่ียนกัน

2. สนับสนุนนวัตกรรม การใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง  
 แบบจําลองการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

3. ดําเนินการวิจัยอันมีเด็กเป็นศูนย์กลางและเน้นการมีส่วนร่วมต่อไปเพ่ือ  
 ทําความเข้าใจภัยคุกคามที่อุบัติขึ้นและโอกาส ในการดําเนินเพ่ือการ  
 คุ้มครองเด็กและไอซีที 

4. การสร้างพื้นท่ีในชุมชนเพ่ือให้เกิดการพูดคุยกันอันมีการประสานภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นและประเพณีอันมีคุณค่าเข้ากับการคุ้มครองและไอซีที 

5. ให้ความสําคัญกับบทบาทของการศึกษาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทําให้ 
 เด็กได้รู้ถึงภัยคุกคามของไอซีที 

6. จัดทําหลักสูตรว่าด้วยความสามารถทางไอซีทีและการใช้ไอซีทีอย่าง  
 สร้างสรรค์เพ่ือนําไปสู่การคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐาน 

7. เช่ือมโยงไอซีทีเข้ากับระบบการคุ้มครองเด็กที่มีอยู่ 

8. ให้มีการบูรณาการการคุ้มครองเด็กไอซีทีท้ังในระดับกิจกรรม    
 นโยบายและกฎหมาย

9. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายภาคีในทุกภาคส่วน  

10. สนับสนุนให้เกิดการติดตาม การประเมินผลและการสร้างความเข้ม
 แข็งที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

11. ให้ความสําคัญกับระดับ คุณภาพและสร้างการมีส่วนร่วมจากมุมมองด้าน  
 สิทธิเด็กเมื่อพิจารณาถึงการขนาดกรอบการทํางาน
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เครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก (ซีพีพี) เป็นการ
ทํางานร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศท่ีทํางาน
ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากทุกภาคส่วนให้
พ้นจากการแสวงประโยชน์ทางเพศท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนอันเป็นผลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 

เครือข่ายซีพีพีได้ให้ความรู้ และเคร่ืองมือในการ
ทํางาน รวมทั้งจัดฝึกอบรม เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
สภาพข้อเท็จจริงของเด็กในประเทศไทย และใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีซีพีพีดําเนินการ  

www.childprotectionpartnership.org  


