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ค�ำย่อและค�ำศัพท์
• AHTD - กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม) (Anti‐
Human Trafficking Division)
• AMLAT - สนธิสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี
ทางอาชญกรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
(ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters)
• ASEAN - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (the Association of South East Asian
Nations)
• CAHT - ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่าง
ประเทศ (ศตม.) The Centre Against
International Human Trafficking)
• CEOP - ศูนย์คุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์และจากภัยออนไลน์ (Child
Exploitation and Online Protection Centre)
• COMMIT - ความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (Coordinated Mekong
Ministerial Initiative against Trafficking)
• CRC - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention
on the Rights of the Child)
• CSEC - การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก
• CSR - ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility)
• CST - การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
(child sex tourism)
• DSI - กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of
Special Investigations)
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• EAP - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค (the
East Asia and Pacific)
• ECPAT - องค์การเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก
สื่อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเพศ (End Child Prostitution, Child
Pornography and Trafficking of Children
of Sexual Purposes)
• FANC - คณะท�ำงานด้านการต่างประเทศเพื่อ
ต่อต้านการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมใน
ชุมชน (Foreign Anti-Narcotic and Crime
Community)
• ICC - ศูนย์ความร่วมมือระดับสากล
(International Cooperation Centre)
• ICE - หน่วยงานรักษากฎหมายด้านการเข้าเมือง
และการศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US
Immigration and Customs Enforcement)
• ISP - ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service
Provider)
• MOU - บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding)
• MSDHS - กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social
Development and Human Security)
• MYF - การประชุมเยาวชนของประเทศในแถบ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์
(Mekong Youth Forum)
• NECTEC - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics
and Computer Technology Centre)
• NGO - องค์กรพัฒนาเอกชน (nongovernmental organization)

• NOCHT - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม. แห่งชาติ)
National Operation Centre on Prevention
and Suppression of Human Trafficking)
• NPA - แผนการด�ำเนินงานแห่งชาติ (National
Plan of Action)
• NTC - คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กทช.) (National Telecommunications
Commission)
• OPP - ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
(Office of Welfare Promotion, Protection
and Empowerment of Vulnerable Groups)
• OPSC - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กเรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พ.ศ. 2543
(Optional Protocol on the sale of
children, child prostitution and child
pornography - 2000)
• OSCC - ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแบบครบ
วงจร ซึ่งในรายงานนี้เรียกชื่อศูนย์ฯ ดังกล่าวตาม
ที่ได้รู้จักกันทั่วไปว่าศูนย์พึ่งได้ (One‐Stop Crisis
Centres)
• RTP - โครงการอบรมระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (Regional Training Programme
to Combat Human Trafficking)
• SPA - แผนการด�ำเนินงานระดับอนุภูมิภาค
(Sub-regional Plan of Action)
• TCCC - ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช) (Transnational
Crime Coordination Centre)

• TCCN - เครือข่ายประสานงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
(Transnational Crime Coordination
Network)
• TCCU - หน่วยประสานงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime
Coordination Units)
• THALACC - โครงการความร่วมมือข้ามพรมแดน
ระหว่างไทย-ลาว (Thai-Lao Cross Border
Collaboration)
• UNESCAP - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติส�ำหรับเอเชียและ
แปซิฟิค (United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the
Pacific)
• UNIAP - โครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ
(United Nations Inter-Agency Project
against Human Trafficking)
• UNICFF - องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Children’s Fund)
• YPP - โครงการความร่วมมือระดับโลกของเด็ก
และเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายและอยู่ในสถานการณ์
เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์ ภายใต้การด�ำเนินงานของเอ็คแพท
อินเตอร์เนชั่นแนล (Global Youth Partnership
Project for Child Survivors and Youth at
Risk of Commercial Sexual Exploitation
(YPP) หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ วาย พี พี)
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ค�ำน�ำ
ปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระ
เพื่อการปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call for
Action) พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันและยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เป็นตัวแทนของ
ความร่วมมือในวงกว้างทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการดำ�เนินงานระดับโลกที่มีมามากกว่ายี่สิบปี โดย
การประชุมสุดยอดระดับโลกครั้งที่หนึ่งว่าด้วยการต่อ
ต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
ซึ่งจัดขึ้นที่สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ใน พ.ศ. 2539
นั้น นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ยอมรับ
ว่ามีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจาก 122 ประเทศให้พันธะ
สัญญาในการปฎิบัติตามวาระเพื่อการปฎิบัติ (Agenda
for Action) ซึ่งนำ�เสนอแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว

มีการประสานงานมากขึ้น และต้องมีการกำ�หนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยไร้ขอบเขตนี้
จากประสบการณ์การดำ�เนินงานที่ผ่านมา บ่งชี้ว่า
ระดับความรับผิดชอบและบทบาทของรัฐบาลในการ
กำ�หนดและส่งเสริมมาตรฐานการดำ�เนินงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อคุ้มครองเด็ก มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การดำ�เนินงานโดยรวมของประเทศที่มีต่อเด็ก ทั้งใน
ด้านสถานการณ์ ปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายที่ประเทศต่างๆ มิได้ดำ�เนินงานที่สอดคล้อง
กันในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีงานที่มีความ
จำ�เป็นเร่งด่วนมากมายที่ควรได้รับการดำ�เนินการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ เดอ
จาเนโร ได้เน้นให้เห็นถึงสถานการณ์เปราะบางของเด็ก
ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่โลกมีความมีเสถียรภาพน้อยลง

นับจาก พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา หน่วยงานและบุคคล
หลายกลุ่มทั่วโลกได้เน้นดำ�เนินงานแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางของวาระเพื่อการปฎิบัติ นอกจากนี้ รัฐบาล
และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ได้เข้าร่วมดำ�เนินงาน
เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเชิงบวกต่อเด็ก
และเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กว่าด้วยการมีชีวิตที่ปราศจาก
การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ดิฉันมีความยินดีต่อการจัด
ทำ�รายงานติดตามผลการดำ�เนินงานของประเทศเพื่อ
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ของ
เด็ก ฉบับที่สองของเอ็คแพค อินเตอร์เนชั่นแนล เรา
มั่นใจว่าเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะนี้จะส่งเสริมให้
รัฐบาลกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อคุ้มครอง
เด็กจากการกระทำ�ที่เลวร้ายดังกล่าว ซึ่งยังคงได้รับ
การยกเว้นจากการลงโทษในบางประเทศ นอกจาก
นี้ ยังมีความเป็นไปได้ว่ารายงานติดตามผลการดำ�เนิน
งานนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่ดำ�เนิน
งานคุ้มครองเด็ก ซึ่งนำ�ไปสู่การอภิปรายและขยาย
ความร่วมมือในความพยายามเพื่อต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กต่อไป
ในหลายปีที่ผ่านมา รายงานติดตามผลการดำ�เนินงาน

อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของวิธีการและ
กระบวนการการแสวงหาประโยชน์จากเด็กที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการเกิดรูปแบบใหม่ๆ ของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ท้าทายดังกล่าวจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
พันธมิตรกลุ่มใหม่ ตลอดจนการดำ�เนินงานท่ีต้อง
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เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กลายเป็น
ข้อมูลพื้นฐานของการดำ�เนินงานที่ผ่านมา และเป็น
แนวทางในการกำ�หนดแผนงานเพื่อลดช่องว่างของ
การดำ�เนินงานในแต่ละประเทศภายใต้แนวทางของ
วาระเพื่อการปฎิบัติแห่งกรุงสต็อคโฮล์ม รายงานดัง
กล่าวประสบความสำ�เร็จในเป้าหมายของการนำ�เสนอ
ข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับการประเมินผลความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานของประเทศที่มีต่อพันธะสัญญาที่ได้
ให้ไว้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เราทราบ
ว่ารายงานดังกล่าวมีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม
การดำ�เนินงานตามกลไกสากลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็ก เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง
การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยว
กับเด็ก ในปัจจุบันนี้ 193 ประเทศได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ 143 ประเทศได้เข้า
เป็นภาคีต่อพิธีสารเลือกรับว่าด้วยการค้าเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
การจัดทำ�เอกสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมขึ้นนั้น จำ�เป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลก เอ็คแพค อินเตอร์
เนชั่นแนล ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทำ�รายงานและให้ข้อมูล ความเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงองค์กรสมาชิกของเอ็ค

แพค ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานจากประเทศที่ได้มีการ
จัดทำ�รายงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ
สำ�นักเลขานุการของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล และ
หน่วยงานสนับสนุนทุนหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ในการจัดทำ�รายงานนี้ขึ้น ซึ่งรายงาน
ติดตามผลการดำ�เนินงานเพื่อต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในแต่ละประเทศ
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดการสนับสนุนและความ
เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนี้

แคทลีน สปีค (Kathleen Speake)
ผู้อ�ำนวยการองค์การ แอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
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วิธีการ
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วาระการปฎิบัติเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (the Agenda for Action
against Commercial Sexual Exploitation of
Children) ได้นำ�เสนอรายละเอียดโครงสร้างการ
ดำ�เนินงานและจำ�แนกประเภทการดำ�เนินงานดังกล่าว
ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับรัฐบาลในประเทศต่างๆ ใน
การทำ�งานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และผู้
ปฏิบัติกลุ่มอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางเพศเชิง
พาณิชย์ต่อเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การดำ�เนินงานจะ
เน้นที่ 1) การประสานงานและความร่วมมือ 2) การ
ป้องกัน 3) การคุ้มครอง 4) การฟื้นฟู การเยียวยาและ
การกลับคืนสู่สังคม และ 5) การมีส่วนร่วมของเด็ก
ดังนั้น วาระเพื่อการปฎิบัติจึงเป็นโครงสร้างแนวทาง
การดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กอย่างเป็นทางการ ที่
รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่มีพันธะสัญญาในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวร่วมกันร่างขึ้น และด้วยเหตุนี้ รายงาน
ฉบับนี้จึงยึดโครงสร้างและประเภทการดำ�เนินงาน
ที่นำ�เสนอในวาระเพื่อการปฎิบัติเป็นกรอบในการ
รายงานความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานตามวาระฯ
อีกด้วย ดังปรากฏในการประชุมสุดยอดระดับโลก ปี
พ.ศ. 2544 และในการประชุมเพื่อทบทวนการดำ�เนิน
งานตามวาระเพื่อการปฎิบัติครึ่งเทอม (the MidTerm Review Meeting) ที่จัดระหว่าง ปี พ.ศ. 2547
และ ปี พ.ศ. 2548 และการประชุมสุดยอดระดับโลก
ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ยังได้
ถูกนำ�ไปใช้ในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อกำ�หนดโครงสร้าง
และแนวทางสำ�หรับการทำ�วิจัย การวิเคราะห์ และ
การเตรียมข้อมูลเพื่อนำ�มาเสนอในรายงานความ
ก้าวหน้าของการดำ�เนินงานในแต่ละประเทศ

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการคำ�ศัพท์ย่อที่
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็ก เอกสารที่อธิบายถึงแนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่ยากต่อการ
เข้าใจ รวมทั้งข้อแนะนำ�เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการ
การทำ�งานวิจัยเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำ�งาน
ของนักวิจัย ในการสร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูล การ
ตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ใน
หลายๆ ส่วนของโลก

การพิมพ์ครั้งที่สองของรายงานฉบับนี้ได้จัดทำ�ขึ้น
โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในแต่ละประเทศที่มีองค์กร
สมาชิกเอ็คแพททำ�งานอยู่ นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำ�

ข้อมูลเบื้องต้นของรายงานฉบับนี้ได้มาจากการวิจัย
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อันรวมถึงรายงานระดับประเทศ
ตามข้อกำ�หนดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ พิธีสารเลือกรับว่าด้วยการค้าเด็ก

ช่วงแรกๆ ของการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
ที่มีอยู่นั้น พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟู การเยียวยา
และการกลับคืนสู่สังคม มีน้อยมาก หลังจากพยายาม
ค้นคว้าหาข้อมูลส่วนนี้ในประเทศที่จัดทำ�รายงานว่า
ด้วยความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานเพื่อต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
นี้อย่างเต็มที่แล้ว พบว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอ จึงนำ�มา
สู่การตัดสินใจว่ารายงานนี้จะมุ่งเน้นนำ�เสนอข้อมูล
ตามโครงสร้างและประเภทการดำ�เนินงานที่ระบุไว้
ในวาระเพื่อการปฎิบัติเฉพาะที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
เท่านั้น ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการประสานงานและความร่วมมือ การป้องกัน
การคุ้มครอง นอกจากนี้ เนื้อหาของการพิมพ์ครั้งที่
สองของรายงานฉบับนี้ได้เน้นนำ�เสนอเกี่ยวกับการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการ
ดำ�เนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิของเด็กต่อ
การใด้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ รวมทั้งระบบการคุ้มครองเด็กระดับชาติที่จำ�เป็น
ต้องให้ความคุ้มครองแก่เด็กจากปัญหาดังกล่าว

การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
รายงานของผู้แทนพิเศษ (Special Rapporteurs)
รวมทั้ง งานวิจัยและการศึกษาในพื้นที่ทั้งของเอ็คแพท
ของหน่วยงานราชการ ขององค์กรพัฒนาเอกชนและ
ของหน่วยงานสหประชาชาติ ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูก
รวบรวม ทบทวน และนำ�มาใช้ในการเขียนร่างรายงาน
ฉบับแรกนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเอ็คแพทที่เป็นผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาที่
เอ็คแพทเชิญมาร่วมทำ�งานในโครงการนี้ได้รวบรวม
และนำ�เสนอข้อมูลเฉพาะด้าน เช่น ด้านกฎหมาย โดย
ใช้กระบวนการทำ�งานที่คล้ายคลึงกันดังที่ได้กล่าวไว้
ในข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้ทำ�งานค้นคว้าหาข้อมูลมัก
ประสบปัญหาการขาดข้อมูล ถึงแม้ว่ามีแหล่งข้อมูล
ที่เป็นรายงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ รวมทั้งรายงานจากภาค
สนาม รายงานกรณีศึกษาของเอ็คแพท และหน่วย
งานในความร่วมมือต่างๆ แต่ก็พบว่าหลายประเทศยัง
ขาดข้อมูลที่ทันสมัยหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำ�
รายงานนี้
แม้ว่าจะมีข้อจำ�กัดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ข้อมูลที่
รวบรวมได้ก็เพียงพอในการนำ�เสนอภาพกว้างๆ ของ
สถานการณ์ในแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัด
ส่งร่างรายงานฉบับแรกให้แก่องค์กรหรือกลุ่มที่เป็น
สมาชิกของเอ็คแพท โดยทางองค์กรสมาชิกของเอ็ค
แพทได้นำ�เสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลและ
การวิเคราะห์ในระดับท้องถิ่น (โดยระมัดระวังการระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลอย่างเหมาะสม) เมื่อได้รับข้อมูล
เพิ่มเติมจากทางองค์กรสมาชิกแล้ว ทางทีมงาน
เอ็คแพทอินเตอร์เนชั่นแนลจึงได้จัดทำ�ชุดคำ�ถามขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นกับ
องค์กรสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิที่องค์กรสมาชิกใน
ประเทศนั้นๆ ได้เชิญให้เข้าร่วมในกระบวนการดัง
กล่าว ข้อมูลที่ได้จากการประชุมปรึกษาหารือเหล่านี้

ได้ถูกนำ�มาใช้ในการจัดทำ�ร่างรายงานฉบับสุดท้ายของ
รายงานแต่ละฉบับ นับได้ว่ากระบวนการการปรึกษา
หารือถือเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังเป็น
มาตรการในการตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของ
ข้อมูล อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ปฏิบัติงานได้นำ�เสนอ
มุมมองและการวิเคราะห์จากประสบการณ์การทำ�งาน
ของตนโดยตรง
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า มีการจัดทำ�ข้อมูลของแต่ละ
ประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำ�หนดไว้ใน
วาระเพื่อการปฎิบัติ ดังนั้น รายงานทุกฉบับของการ
จัดพิมพ์ในครั้งที่สองนี้ จึงประกอบด้วย (1) ภาพรวม
หลักๆ ของสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในประเทศ (2) การวิเคราะห์
แผนการดำ�เนินงานแห่งชาติเพื่อต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และการปฏิบัติ
ตามแผนงาน (หรือการขาดแผนงานระดับชาติเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว) (3) ภาพรวมและการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการ
จัดทำ�รายงานฉบับนี้ (4) ภาพรวมและบทวิเคราะห์
ว่าด้วยการทำ�งานเชิงป้องกัน (5) ภาพรวมและบท
วิเคราะห์ว่าด้วยการทำ�งานเชิงคุ้มครอง ซึ่งรวมถึง
รายละเอียดตามนิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (ขอ
ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.ecpat.net) (6)
ภาพรวมและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับความพยายามของ
ประเทศในการดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กโดยให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในความพยายามแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว และ (7) การดำ�เนินงานที่จำ�เป็นเร่งด่วน
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ประเทศไทย
บทน�ำ 
ประเทศไทยมีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากรประมาณ
66 ล้านคน มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งทาง
ด้านสังคมและเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากนโยบาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ การสนับสนุน
การลงทุนและเศรษฐกิจเสรี หลังจากประสบกับภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ�ทั่วโลกในปี 2552 ระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2553 ยังเป็นที่
น่าพอใจโดยมีระดับการเติบโตที่ 7.8 เปอร์เซนต์ และ
ระดับความยากจนได้ลดต่ำ�ลงจาก 21 เปอร์เซนต์
เป็น 8 เปอร์เซนต์ ในปี 2552 ทั้งนี้คาดว่าในปี 2554
เศรษฐกิจของไทยจะเติบโต 3.7 เปอร์เซนต1 ถึงแม้
การพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศไทยอยู่
ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาความยากจนและ
ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ประชาชนหลายกลุ่มใน
สังคมถูกละเลย โดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบททางภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 ชนกลุ่มน้อย ผู้หนี
ภัยการสู้รบ ผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้ที่อยู่ในสภาวะ
ยากจนมาก
ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่าเด็กหลายคนใน
ประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงสิบปีที่
ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามผลพวงเชิงบวกจากการพัฒนา
และความเจริญเติบโตของประเทศดังกล่าวมิได้ตกมา
ถึงเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ที่ด้อยโอกาส3 เด็กเหล่านี้
ยังคงเผชิญกับโรคขาดอาหาร การขาดโอกาสทางการ
ศึกษา การเป็นแรงงานเด็ก และการถูกแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ4 นอกจากนี้ การพัฒนา
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และผลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศ5 เช่น การแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีเอดส์
การล่มสลายของระบบครอบครัวตามแบบอย่างสังคม
ไทย6 เป็นต้น ความต้องการการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ที่ยังคงมีอยู่ในสังคม รวมถึงการที่กลุ่มหรือบุคคลยัง
ต้องการแสวงหาประโยชน์จากเด็กถือเป็นปัจจัยหลัก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กจำ�นวนมากในประเทศไทย
ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อประโยชน์ทาง
เพศ การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก
การแพร่ขยายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ควบคู่
ไปกับความยากจนในประเทศเป็นปัจจัยเพิ่มทางสังคม
ที่ส่งผลให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและ
การเดินทาง นอกจากนี้มีตัวบ่งชี้ว่าการเติบโตของ
วัฒนธรรมการบริโภควัตถุนิยมส่งผลให้เด็กที่ไม่ได้
ตกอยู่ในสภาวะยากจนทางเศรษฐกิจถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศด้วยเช่นกัน7
รัฐบาลได้พยายามดำ�เนินงานต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการ
ค้าเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาความหละหลวมใน
การบังคับใช้กฎหมายและการปฎิบัติตามนโยบาย
ปัญหาการทุจริตหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก ยังคงเป็นประเด็นสำ�คัญ
ที่จำ�เป็นต้องได้รับการแก้ไข ทั้งนี้มีเด็กจำ�นวนมากที่
ถูกละเมิดทางเพศในแต่ละปี แต่มีรายงานว่าตำ�รวจไม่
เต็มใจดำ�เนินการสืบสวน สอบสวนกรณีเด็กถูกละเมิด
ทางเพศ8

รายงานข่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 25549 ระบุว่าตำ�รวจ
ได้ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชาวเขา อายุ 13-15 ปี
จากการเข้าบุกคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่มีการขายบริการทางเพศให้แก่ลูกค้าของร้าน ใน
ลักษณะเดียวกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้องค์กรพัฒนาเอกชนที่
ดำ�เนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ได้รายงานถึง
ผลกระทบจากการตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย ซึ่ง
ส่งผลให้มีการขยายเวลาการเปิดด่านจาก 20.00 น.
ถึง 23.00 น.10 ว่ามีการขยายตัวของสถานบันเทิง และ
ร้านคาราโอเกะในพื้นที่เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งนอกจาก
ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว
ยังก่อให้เกิดการค้าหญิงและเด็กจากประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อธุรกิจทางเพศด้วย11
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการบันเทิง
ที่ไม่จำ�หน่ายแอลกอฮอล์และให้บริการทางเพศนั้น
เจ้าของกิจการต้องยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวง
วัฒนธรรม แต่หากต้องการให้บริการดังกล่าว กิจการ
สถานบริการนั้นๆ จะต้องยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวง
ยุติธรรมซึ่งมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดกว่า12 จากรายงาน
ข่าวพบว่า มีร้านคาราโอเกะจำ�นวน 548 แห่ง ใน
กรุงเทพฯ และ 6,674 แห่ง ในจังหวัดอื่นๆ ที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งอย่างน้อยมีจำ�นวน
3,000 แห่งที่จดทะเบียนดังกล่าวได้ดำ�เนินกิจการ
โดยละเมิดกฎข้อบังคับของกระทรวง13 เช่น ดำ�เนิน
การที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและหญิงเพื่อประโยชน์
ทางเพศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวม
ทั้งหาประโยชน์จากความหละหลวมของการบังคับ
ใช้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงยุติธรรม14
การค้าประเวณีในประเทศไทยถือเป็นการกระทำ�ที่ผิด
กฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามี
การค้าประเวณีเกิดขึ้นในประเทศ โดยประมาณการ
ว่า มีเด็ก 60,000 คนที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี ตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณี15 ทั้งนี้ บางครั้งธุรกิจการค้า

ประเวณีก็ได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้
รับประโยชน์จากการดำ�เนินงานของธุรกิจดังกล่าว16
นอกจากนี้ การดำ�เนินงานของสถานบริการบันเทิง
อื่นๆ บางประเภท เช่น สถานอาบ อบ นวด โรงแรม
ม่านรูด หรือแม้แต่ร้านอาหาร ได้ถูกใช้เป็นธุรกิจ
บังหน้าเพื่อปกปิดการดำ�เนินงานค้าประเวณีและค้า
มนุษย์เพื่อประโยชน์ทางเพศ17
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาและสิ่งอำ�นวยความสดวก
ต่างๆ ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ถูกนำ�ไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดเด็กทางเพศ ถึงแม้ว่า
รัฐบาลได้พยายามดำ�เนินงานด้านต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว การดำ�เนินงานส่วนใหญ่ของรัฐบาล
ก็ยังคงเน้นไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยละเลยการ
แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวชาวไทยที่แสวงหาบริการ
ทางเพศจากเด็กซึ่งมีจำ�นวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติ18 นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
ประเทศโดยเฉพาะทางด้านอินเตอร์เน็ตได้ถูกนำ�ไปใช้
เป็นเครื่องมือในการผลิดครอบครอง และแลกเปลี่ยน
สื่อลามกเด็ก
สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดระดับโลกในปี 2539
ณ กรุงสต็อคโฮล์ม และในปี 2544 ณ กรุงโยโกฮามา
ประเทศไทยได้ยืนยันการให้คำ�มั่นในการแก้ไขปัญหา
ณ การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ครัง้ ที่ 3 (The World
Congress III against the Sexual Exploitation of
Children and Adolescents) ณ ประเทศบราซิล ใน
ปี 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 3,000 คน
ซึ่งเป็นผู้แทนจากรัฐบาล หน่วยงานภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งเด็กและเยาวชน 300 คน
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก การประชุมสุดยอดระดับ
โลก ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการยืนยันคำ�มั่นระดับโลกในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งกระตุ้นการดำ�เนินงานร่วมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับสากล19
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การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน
และประเทศปลายทาง ในการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ระบุว่าจำ�นวนเด็กต่างชาติที่ถูกนำ�มาค้า
ในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศมีจำ�นวน
มากขึ้น20 เช่น เด็กจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า จีน
และเวียดนาม ในขณะเดียวกันเด็กไทยได้ถูกค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศไปยังประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยผ่านทาง ประเทศมาเลเซียและ
ฮ่องกง21 นอกจากนี้ เด็กและหญิงไทยยังถูกค้าไปยัง
ประเทศในตะวันออกกลางผ่านทางสำ�นักงานที่เป็น
‘นายหน้า’ และถูกบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์เป็น
หนี้ผูกพัน (debt-bondage) และถูกกระทำ�เยี่ยงทาส
โดยส่วนใหญ่ถูกส่งตัวกลับจากการถูกค้าที่ประเทศ
บาเรนห์และประเทศมาเลเซีย22
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ทางเพศ25 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีตัวเลขที่เชื่อถือได้
เกี่ยวกับจำ�นวนของเด็กที่ตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์
ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเด็กของ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
ระบุว่า จำ�นวนเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้นในช่วงสิบปีที่
ผ่านมา เช่น จากประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ใน
ขณะที่จำ�นวนเด็กไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการขยายการศึกษาภาค
บังคับ และจากการดำ�เนินงานของหน่วยงานรัฐบาล
และองค์กรพัฒนาเอกชน26

รายงานข่าวในเดือนเมษายน 255423 ระบุว่ามีหญิง
และเด็กพม่าถูกค้าและขายให้แก่สถานบริการทาง
เพศ (ซ่อง) ในพื้นที่ชายฝั่งเล็กๆ ในจังหวัดระนองที่
มีชายแดนติดกับทางตอนใต้ของประเทศพม่า ซึ่งใน
จำ�นวนนี้มีเด็กบางคนอายุเพียง 13 – 14 ปี เด็กและ
หญิงชาวพม่าบางคนถูกหลอก ชักจูง หรือบังคับให้เข้า
สู่กระบวนการค้าประเวณี โดยผู้ค้ามนุษย์ให้คำ�สัญญา
จอมปลอมว่าจะได้ทำ�งานในร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเมือง
ในประเทศพม่าทางฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดระนอง ซึ่ง
เป็นงานที่มีรายได้ดี เมื่อเดินทางมาถึงเมืองดังกล่าว
พวกเขากลับถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศแก่ลูกค้าที่
เป็นชาวพม่า และต่อมาถูกขายต่อให้แก่สถานบริการ
ทางเพศอื่นในจังหวัดระนอง ผู้หญิงวัยรุ่นบางคนได้
รับการติดต่อจากนายหน้าค้าประเวณี และถูกค้าจาก
บ้านเกิดเมืองนอนในประเทศพม่าไปยังสถานบริการ
ทางเพศในจังหวัดระนอง และบางคนถูกส่งไปยังภูเก็ต
อนึ่ง รายงานดังกล่าวระบุว่ายังคงมีความหละหลวม
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
จังหวัดระนองอยู24่

เด็กไร้สัญชาติ (Stateless children) หรือเด็กที่ไม่ได้
สัญชาติในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศไดๆ ยังคง
เป็นกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงอย่างสูงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ เด็กเหล่านี้อาจรวมถึง
เด็กจากชนกลุ่มน้อย และเด็กที่เกิดจากผู้อพยพเข้ามา
ในประเทศไทยโดยไม่ได้ลงทะเบียน โดยเด็กดังกล่าว
ที่เกิดก่อนปี 2551 ยังไม่ได้รับสูติบัตรและมีแนวโน้ม
ที่จะกลายเป็นเด็กไม่มีสัญชาติ27 สถานะทางกฎหมาย
ของบุคคลไร้สัญชาติที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ส่งผลให้
บุคคลเหล่านี้มีข้อจำ�กัดในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ รวม
ทั้งการเข้ารับการบริการทางสังคมของรัฐ และการได้
รับการจ้างงาน สภาวะทางเศรษฐกิจที่ขัดสน ความ
กลัวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
และการขาดการศึกษา ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้
พวกเขาตกอยู่ภายใต้การชักจูง บังคับโดยบุคคลที่มี
อำ�นาจเหนือกว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์จากพวกเขา
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ด้วย
นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่บุคคลที่เป็นผู้หนีภัยการสู้รบ
(หรือที่เรียกทั่วไปว่า ผู้ลี้ภัย (refugees)) ต้องประสบ
กับสถานการณ์เสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน โดยรายงานหลาย
ฉบับของหน่วยงานพัฒนาเอกชนระบุว่ามีเด็กจากพม่า
ถูกค้าออกจากแคมป์หรือบริเวณใกล้เคียงแคมป์ใน
ประเทศไทย28

เด็กชนกลุ่มน้อยทางชนบทในภาคเหนือถูกค้ามายัง
เมืองใหญ่ๆ ภายในประเทศเพื่อแสวงหาประโยชน์

รายงานของพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย29 ระหว่าง

ปี 2548 - 2553 (the Universal Periodic Review
of Thailand, 2005-2010) ระบุว่า ได้มีการแก้ไข
กฎหมายสัญชาติของไทย (2551) โดยกำ�หนดให้คืน
สัญชาติไทยให้แก่ชนกลุ่มน้อยที่สูญเสียสัญชาติไปเมื่อ
ปี 2515 แต่อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุ
ด้วยว่า ประมาณ 480,000 คน ยังคงเป็นบุคคลไม่มี
สัญชาติ ทั้งนี้รวมทั้งเด็กในวัยเรียนประมาณ 66,000
คนด้วย30
ในปี 2553 รัฐบาลไทยได้ยกเลิกข้อสงวนการลงนาม
ของรัฐบาลบทที่ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (เด็กทุกคนได้รับสูติบัตร birth

cirtificate โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ) แต่อย่างไรก็ตาม
ปรากฎว่ายังคงมีผู้หนีภัยการสู้รบที่มีลูกหลานซึ่งเกิด
ในประเทศไทยและยังไม่ได้รับสูติบัตรอยู่เป็นจำ�นวน
มาก31 ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ริเริ่มให้มีการคัดแยกโดย
ออกใบสูติบัตรให้แก่ให้ผู้ไร้สัญชาติในหมู่ผู้หนีภัยการ
สู้รบแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีผู้หนีภัยการสู้รบหลายกลุ่ม
ที่คุณสมบัติไม่เข้าข่ายต่อการเข้าสู่กระบวนการคัด
แยกดังกล่าว ส่งผลให้พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศ
โดยไม่มีสถานะทางกฎหมาย32 ทั้งนี้ประมาณการว่า
5 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เกิดใหม่ในแต่ละปี หรือเด็ก
ประมาณ 50,000 คน ในประเทศไทยไม่ได้รับการลง
ทะเบียนใบสูติบัตร33

หน่วยงานของรัฐบาลอเมริกาได้จัดทำ�รายงานประจำ�ปีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งได้จัดลำ�ดับ (“tiers”) ประเทศ
ตามการดำ�เนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลในประเทศนั้น ประเทศที่มีการดำ�เนินงานที่ดีตามแนวทาง
มาตรฐานขั้นต่ำ� เพื่อยุติการค้ามนุษย์ของกฎหมายปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะถูกจัดให้อยู่ใน
ระดับที่ 1 (Tier 1) สำ�หรับประเทศที่แสดงให้เห็นถึง “ความพยายามที่สำ�คัญ” ในการดำ�เนินการตามมาตรฐานขั้น
ต่ำ�ดังกล่าว จะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ 2 (Tier 2) และประเทศที่ไม่ได้มีความพยามยามที่สำ�คัญในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ จะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ 3 (Tier 3)34
ในรายงานประจำ�ปีดังกล่าว 2553 ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ 2 (เฝ้าระวัง) (Tier 2, watchlist)35

การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทำ�รายได้หลัก
เข้าประเทศไทยประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศประมาณ
14 ล้านคนต่อปี36 ยิ่งไปกว่านั้น ในหลายปีที่ผ่านมา
การท่องเที่ยวได้รองรับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่อง
เที่ยวภายในประเทศประมาณ 144 ล้านคน37
ขณะทีป่ ระเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคอาเซียน
ที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กยังคงให้ความสำ�คัญในฐานะ
ประเทศปลายทางของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก รายงานหลายฉบับได้ระบุว่าการปราบปราม
การค้าโสเภณีเด็กอย่างเฉียบขาดของเจ้าหน้าที่ไทย
โดยความร่วมมือกับองค์การตำ�รวจสากล (Interpol)

และหน่วยงานตำ�รวจของประเทศต่างๆ ได้ส่งผล
ให้ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กมุ่งไปหาเด็กในประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยแทน เช่น ประเทศกัมพูชา
ลาว และเวียดนาม รวมถึงประเทศบังกลาเทศ38
นอกจากนี้ เป็นที่สังเกตุว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเกี่ยวข้องของขบวนการ
อาชญากรรมที่จัดตั้งอย่างเป็นองค์กร (organised
crime) มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในกรณีที่เด็กมีอายุ
น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าจุดเชื่อมต่อเกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการท่องเทีย่ ว
เกิดขึน้ ตามถนนแทนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในสถานบริการทางเพศ
ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ39 นอกจากนี้ พบว่าส่วน
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ใหญ่แล้วเด็กจะถูกจัดส่งไปให้บริการทางเพศแก่ลูกค้า
โดยตรงตามที่ได้มีการตกลงนัดหมายล่วงหน้าระหว่าง
ลูกค้าและผู้ใหญ่ที่ควบคุมเด็ก
รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพส์กินส์
(Johns Hopkins University) ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2550
ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยส่วน
ใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเนื่องจากสถานการณ์เอื้อ
อำ�นวย ทั้งนี้ พวกเขามิได้นิยมหรือชื่นชอบการมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็กเป็นการเฉพาะเจาะจง และมิได้มีแผน
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เอื้ออำ�นวย กลุ่มนัก
ท่องเที่ยวเหล่านี้จะหาประโยชน์จากเด็กที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่เปราะบางหรือเสี่ยง จัดได้ว่ากลุ่มนักท่อง
เที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติที่ละเมิดทางเพศต่อเด็ก ในทางตรงกันข้าม
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก รวมถึง
เด็กที่อายุยังน้อย (preferential child sex tourists
and paedophiles) ซึ่งได้เคยมองว่าประเทศไทย
เป็นแหล่งในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
นั้น พบว่าในหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ละเมิดเด็ก

กลุ่มนี้มีจำ�นวนลดน้อยลง นอกจากนี้ ในด้านสถานที่
และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กนั้น พบว่ามีแนวโน้มที่น้อยลงในเขต
กรุงเทพฯ ขณะที่ยังคงมีสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวอยู่
มากในเมืองพัทยา ในจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่40
ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย จากข้อมูลของกรม
ตำ�รวจพบว่า กรณีรับแจ้งของเครือข่ายสายด่วนของ
ประเทศในปี 2550 และ 2551 นัน้ มีทง้ั หมด 42 กรณี
และ 72 กรณี ในปีที่กล่าวตามลำ�ดับที่อยู่ในข่ายต้อง
สงสัยว่าเป็นการกระทำ�ความผิดด้านการท่องเที่ยว
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก โดยได้จับกุมชาวต่างประเทศ
ที่เป็นผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กจำ�นวน 15 คน ในปี
255141 และได้จับกุมชาวต่างชาติที่เป็นผู้ละเมิดทาง
เพศต่อเด็กในประเทศไทยเป็นจำ�นวน 16 กรณี ใน
ปี 255242 อนึ่ง ผู้ต้องหาละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ถูก
จับกุมระหว่างปี 2550 และ 2551 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี และมากกว่า ขณะที่เด็กที่ตก
เป็นผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กชายอายุ
ระหว่าง 12-20 ปี43

ความจ�ำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้ การบังคับใช้กฎหมายในกรณีของผู้ละเมิดทางเพศที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อายุยังน้อย
(paedophile) ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้ละเมิดต่อเด็กชาวอังกฤษได้รับ
การประกันตัวออกมาในระหว่างอุทธรณ์ โดยในระหว่างที่ได้รับการประกันตัวออกมานั้น ผู้ละเมิดต่อเด็กดัง
กล่าวได้ละเมิดทางเพศต่อเด็กอย่างน้อยอีกหกกรณีก่อนที่จะถูกศาลสั่งจำ�คุก ทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ละเมิดทางเพศ
ได้จ่าย “ค่าปรับ” ให้แก่ตำ�รวจเพื่อหลบหนีข้อกล่าวหาในครั้งก่อน44 ซึ่งกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆ
กันนี้ แสดงให้เห็นถึงความจำ�เป็นในการติดตาม ตรวจสอบและประสานงาน ระหว่างหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายหลายท่านได้ทำ�หน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
และมีประสิทธิภาพ แต่หากขาดซึ่งระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน การทุจริตหรือการขาด
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้เด็กหลายคนต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดและ
แสวงหาประโยชน์ได้ การขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นจึงต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และระบบที่ดีในการติดตามตรวจสอบที่สมดุลกัน (well-formulated systemic checks and balances)
กรณีละเมิดทางเพศต่อเด็กที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้
เกี่ยวกับการจับกุมครูชาวต่างชาติที่ละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กขณะทำ�งานอยู่ในประเทศไทย45 เน้นให้เห็นถึง
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ความเปราะบางของเด็กนักเรียนต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ อันเนื่องมาจากการขาดกลไกใน
การปกป้องคุ้มครองเด็กในสถาบันการศึกษา ชาวต่าง

ชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้ใช้ประโยชน์
จากนโยบายการออกเอกสารอนุมัติที่ประทับตราบน
หนังสือเดินทาง (passport) ให้เข้าประเทศหรือที่
เรียกว่าวีซ่า ณ จุดเดินทางเข้าเมือง นักท่องเที่ยวเหล่า
นี้สามารถหางานเป็นครูสอนภาษาได้อย่างง่ายดาย
ในโรงเรียนสอนภาษาหรือโรงเรียนที่ต้องการบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้น
โดยมิได้เข้มงวดเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของผู้
สมัคร46 ใน พ.ศ. 2549 - 2550 ได้มีกรณีจับกุมครูต่าง
ชาติในกรุงเทพฯ หลายกรณีที่อยู่ในความสนใจของ
สาธารณชน รวมทั้งกรณีการจับกุมนายจอห์น มาร์ค
คาร์ (John Mark Karr) ผู้ต้องสงสัยต่อการฆาตกรรม
จอน บาเน็ต แรมซีย์ (JonBenet Ramsey) ใน
อเมริกา ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะถูกจับกุม นายคาร์ได้สอน
อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ47 ในปีถัด

มาหลังจากการจับกุมนายคาร์ ครูชาวต่างชาติ
อีกสองคนถูกจับเนื่องจากมีสื่อลามกอนาจารเด็กใน
ความครอบครอง48 โดยกรณีการจับกุมต่างๆ ดังกล่าว
ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการให้มีนโยบายตรวจสอบ
ประวัติของครูชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตามขณะ
จัดทำ�รายงานฉบับนี้ ยังไม่ปรากฎความคืบหน้าในการ
ดำ�เนินการดังกล่าวแต่อย่างไร
จากรายงานข่าวการจับกุมชาวต่างชาติที่แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กในกรณีต่างๆ ที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าเด็กมิได้ถูกซื้อเพื่อให้บริการทางเพศเท่านั้น
แต่ยังถูกละเมิดโดยวิธีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในด้านอื่นๆ รวมทั้งการผลิดสื่อที่เป็นการ
ละเมิดทางเพศต่อเด็ก (กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก)49

การค้าประเวณีเด็ก
ถึงแม้ว่าจะไม่สามาถระบุจำ�นวนเด็กที่ถูกค้า
ประเวณีได้อย่างแน่นอน ในปี 2550 รัฐบาล นักวิจัย
มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนได้ประเมิน
ว่ามีเด็กเป็นจำ�นวนมากถึง 60,000 คนที่ตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี50 ใน
ทำ�นองเดียวกัน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กใน
ประเทศไทยระบุว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณีเป็นเด็กอายุุต่ำ�กว่า 18 ปี51
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการค้าประเวณีเด็กยังคง
เป็นปัญหาที่สำ�คัญในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่
บางส่วนของประเทศไทย เช่น พัทยา52 ป่าตองใน
จังหวัดภูเก็ต53 และทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง
เด็กชาวเขาชนกลุ่มน้อยยังคงมีความเปราะบางต่อการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ54
ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเด็ก
ที่ตกอยู่ในกระบวนการค้าประเวณี แต่อย่างไรก็ตาม
รายงานวิจัยปี 2550 พบว่าเด็กที่ตกอยู่ในกระบวนการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศมักจะมีอายุตั้งแต่ 12 ถึง
16 ปี55 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กหญิงไทยส่วนใหญ่ที่
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศตามบาร์ สถานอาบ
อบ นวด ซ่องโสเภณี ฯลฯ มักเป็นเด็กจากทางภาค

เหนือของประเทศที่ถูกผลักดันเข้าสู่การค้าประเวณีอัน
เนื่องจากความจำ�เป็นในการช่วยเหลือครอบครัว แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าเด็กหญิงวัยรุ่นที่เข้าสู่กระบวนการ
ค้าประเวณีอันเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ มีเพิ่มมากขึ้น เช่น
เด็กที่ต้องการหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่า
เรียนในวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา56
อนึ่ง ในบริบทของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็กนั้น ยังได้พบว่ารูปแบบการค้าประเวณี
เด็กที่ “มิใช่เป็นแบบที่เคยปฎิบัติมา” นั้นมีเพิ่มมากขึ้น
เช่น “ความสัมพันธ์” ระหว่างเด็กหญิงวัยรุ่นกับผู้ชาย
ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ทางเพศอันเป็นการแลกเปลี่ยนต่อ
สิ่งตอบแทนที่เด็กได้รับจากผู้ใหญ่ เช่น การไปรับ
ประทานอาหารมื้อค่ำ�ที่พิเศษ การพาไปจับจ่ายซื้อของ
(ช็อบปิ้ง) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยผู้ใหญ่เป็น
คนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด อนึ่ง แหล่งข้อมูลท้องถิ่นระบุ
ว่า เด็กอาจมีเพื่อนชายประมาณสามถึงสี่คนในช่วง
เวลาที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การใช้ของราคาแพงที่เด็กเองไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่
จะหาซื้อของดังกล่าวเองได้ (เช่น รถใหม่ เสื้อผ้าและ
เครื่องประดับมียี่ห้อต่างๆ เป็นต้น) ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่คิด
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ว่าการกระทำ�ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี57
เนื่องจากบางครั้งสังคมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง
ทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นได้ในสังคม ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงความจำ�เป็นต่อให้การศึกษาต่อสาธารณชน
ต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการทำ�ร้ายเด็กใน
ลักษณะเดียวกับการค้าประเวณีเด็ก การให้การศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนักว่าการปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศนั้นเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม รวมถึงความ
จำ�เป็นในการจัดให้มีกลไกติดตามตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเด็กที่มีประสิทธิภาพด้วย
นอกจากนี้ รายงานทางสื่อมวลชนต่างๆ ได้ชี้ให้
เห็นว่าชาวต่างชาติมีบทบาทในการส่งเสริมการค้า
ประเวณีเด็ก ทั้งในด้านความต้องการซื้อหรืออำ�นาจ
ซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก รวมถึงการ
เกี่ยวข้องโดยตรงในการประกอบสถานบริการประเวณี
ที่จัดหาเด็กให้สำ�หรับผู้ที่มีความต้องการซื้อเด็กเพื่อให้
บริการทางเพศแก่ตนอีกด้วย58
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ได้มีรายงานข่าวการ
จับกุมชายชาวแคนาดา (มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งได้ยอมรับว่าเป็นผู้ดำ�เนินงานสถาน
ประกอบการบริการในประเทศไทยที่มีลักษณะการค้า
ประเวณีเด็กชายอายุ 4-12 ปี ให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กชายที่อายุยังน้อย (paedophiles)
ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกับ
องค์การตำ�รวจสากล (Interpol) ทั้งนื้ จำ�เลยได้
ถูกจับกุมที่สนามบินฮีโธร (Heathrow Airport) ที่
กรุงลอนดอน และถูกส่งตัวไปที่รัฐนิวเจอร์ซี (New
Jersey) และถูกศาลตัดสินจำ�คุกเป็นเวลา 25 ปี59
นอกจากนี้ รายงานข่าวในเดือนพฤศจิกายน 2553 ได้
รายงานว่าชายไทยเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตที่พัทยา
ได้ถูกจับกุมเนื่องจากมีส่วนในการขายเด็กให้กับชาว
ต่างชาติเพื่อให้บริการทางเพศ โดยชายดังกล่าวได้ถูก
กล่าวหาว่าได้แนะนำ� ชักจูงให้เด็กให้บริการทางเพศ
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แก่ชาวต่างชาติเมื่อเด็กไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าชั่วโมงเล่น
อินเตอร์เน็ตที่ร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนของตน โดยได้
มีการถ่ายรูปกิจกรรมระหว่างการให้บริการทางเพศ
ดังกล่าว และนำ�เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตด้วย เด็กๆ
เหล่านี้ถูกผลักเข้าสู่กระบวนการการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อหาเงินมาสนับสนุน
นิสัยติดการเล่นเกมส์ของตน60
ประเด็นสำ�คัญที่ควรต้องได้รับการกล่าวถึงคือมิใช่มีแต่
ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่เป็นชาวไทยเองด้วยที่มีความ
ต้องการซื้อเด็กเพื่อให้บริการทางเพศ แต่อย่างไรก็ตาม
ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะมีความอดทนอดกลั้นต่อคน
ไทยด้วยกันเองที่มีพฤติกรรมและปฎิบัติตนในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ประการ รวม
ถึงบรรทัดฐานเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง (gender
norms) ในสังคมไทย และการขาดความเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การให้ความ
สำ�คัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางสังคมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะช่วยส่งเสริมให้สังคมหรือชุมชนมีความ
ตระหนักถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น
กรณีสองกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึง
ความซับซ้อนของความต้องการซื้อเด็กเพื่อให้บริการ
ทางเพศและความอดทนอดกลั้นของสังคมต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นกับเด็ก หนึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นคือ การจับกุมหญิง
ซึ่งเป็นย่าของเด็กหญิงสองคนอายุ 13 และ 14 ปี ในปี
2553 เนื่องจากหญิงดังกล่าวได้นำ�หลานทั้งสองไปค้า
ประเวณี ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าผู้ที่ซื้อบริการทางเพศ
จากเด็กเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกับเด็ก รวมถึงครูของ
เด็กหนึ่งในสองคนที่ถูกนำ�มาค้าประเวณีด้วย61 ส่วน
อีกกรณีหนึ่ง ในปี 2552 ได้มีการจับกุมชายวัยรุ่นสอง
คนอายุ 19 และ 16 ปี ที่จังหวัดอ่างทอง ด้วยข้อหา
การค้าประเวณีเด็กอายุระหว่าง 14-20 ปี โดยได้มี
รายงานว่าลูกค้าที่ซื้อบริการทางเพศจากเด็กผ่านทาง
ชายวัยรุ่นทั้งสองคนนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีชื่อเสียง
ในจังหวัดอ่างทอง เช่น นักการเมืองท้องถิน่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั
นักธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น62

สื่อลามกเด็ก
บ่อยครั้งที่รายงานข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ ระบุว่า
นักท่องเที่ยวที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กมิได้กระทำ�การ
ละเมิดทางเพศต่อเด็กเท่านั้น แต่ยังได้บันทึกและ
แจกจ่ายภาพกิจกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
อีกด้วย63 ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ เอ็คแพค อินเตอร์
เนชั่นแนล ได้จัดทำ�รายงานวิจัยโดยรวบรวมข้อมูล
การจับกุมชาวต่างชาติที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กใน
ประเทศไทยที่เป็นข่าวรายงานทางสื่อมวลชนต่างๆ ใน
ปี 2552 พบว่า 56.85% ของจำ�นวนสิบหกกรณีที่ถูก
จับกุมนั้นได้ ได้ระบุถึงการที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กมี
อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิตอลไว้ไนครอบครอง และ
ได้บันทึกกิจกรรมที่ตนกระทำ�การละเมิดทางเพศต่อ
เด็กไว้ด้วย64
จำ�นวนสื่อลามกเด็กที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กผลิต
ขึ้นเองนั้นบ่งบอกว่าเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
ถูกละเมิดทางเพศนั้น ได้กลายเป็นผู้เสียหายที่ถูก
ละเมิดทางเพศซ้ำ�สอง นั่นคือ การถูกละเมิดทางเพศ
ระหว่างกิจกรรมทางเพศและการถูกละเมิดทางเพศ
หลังจากกิจกรรมทางเพศ โดยวิธีการบันทึก การดู

การแลกเปลี่ยน การแจกจ่ายภาพกิจกรรมการละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก ยิ่งไปกว่านั้น เมือสี่อลามกเด็กได้ถูก
นำ�ไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต สื่อเหล่านั้นจะคงอยู่กับ
อินเตอร์เน็ตตลอดไปและสามารถที่จะถูกเข้ามาเปิดดู
ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่สามารถลบสื่อดังกล่าวทิ้งได้ ซึ่ง
ส่งผลให้การฟื้นฟูเด็กผู้เสียหายจากความบอบช้ำ�และ
การส่งเสริมให้เด็กกลับคืนสู่การดำ�เนินชีวิตตามปกติ
ในสังคมนัน้ ดำ�เนินไปด้วยความยากลำ�บากเป็นอย่างยิง่
อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปคือการสร้างความสัมพันธ์
กับเด็กผ่านทางอินเตอร์เน็ต (online grooming) โดย
มุ่งหวังที่จะละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก ทั้งนี้ มูลนิธิปวีณา ซึ่งทำ�งานช่วยเหลือเด็กและผู้
หญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดและจากความ
รุนแรง ระบุว่า ในปี 2551 ทางมูลนิธิฯ ได้รับรายงาน
การละเมิดและทำ�ร้ายทางเพศต่อเด็กเป็นจำ�นวนสูง
ที่สุดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วผู้เสีย
หายเป็นเด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี ที่ถูกล่อลวง
โดยบุคคลที่พวกเขา “พบ” ทางออนไลน์หรือทาง
อินเตอร์เน็ต65

หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิด
สื่อลามกเด็กที่ผลิตขึ้นโดยเว็ปแคม โมบายโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่ได้เพิ่ม
จำ�นวนขึ้นอย่างแพร่หลายนั้น เป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้แก่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในความพยายามยุติการ
ผลิต การเผยแพร่ และครอบครอง สื่อลามกเด็ก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือในทางกลับกันเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในการดำ�เนินคดีกรณีการล่วงละเมิดเด็กที่
ปรากฎในวีดีโอสื่อลามกเด็ก บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายใช้บันทึกการกระทำ�ละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ผู้
ละเมิดได้บันทึกไว้เองนั้นเป็นหลักฐานสำ�คัญในการดำ�เนินคดีกรณีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยเฉพาะกรณีที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความเคารพนับถือในสังคม เช่น ครู ครูพิเศษหรือครูฝึกกีฬา หรือบุคคล
ทางศาสนา ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กและชุมชนอาจมิได้สอดส่องหรือตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ นับถือในสังคม และเด็กที่เป็นผู้เสียหายอาจไม่กล้าที่จะบอกเล่าถึงการถูกละเมิด
ที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนส่งเสริมให้การละเมิดทางเพศต่อเด็กคงดำ�เนินได้ต่อไปโดยไม่มีผู้ใดสังเกตุ
ในปี 2553 เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบายโฟน)
บันทึกภาพระหว่างที่ตนเองล่วงละเมิดทางเพศต่อสามเณรอายุ 15 ปี โดยผู้ที่พบเห็นวีดีโอคลิปดังกล่าวโดยบังเอิญ
ได้ข่มขู่ขอเงินจากเจ้าอาวาสเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปกปิดเรื่องดังกล่าว ต่อมาเมื่อเจ้าอาวาสหยุดให้เงิน วีิดีโอคลิป
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ดังกล่าวก็ถูกนำ�ขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต อันเป็นผลให้ชาวบ้านที่ได้เห็นวีดีโอคลิปดังกล่าวรวมตัวกันขับไล่เจ้า
อาวาส และแจ้งความเพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อเจ้าอาวาสในกรณีการละเมิดทางเพศต่อเด็กและการยักยอก
เงินบริจาคของวัด66 กรณีหลายกรณีที่คล้ายคลึงกับกรณีดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญของการใช้อินเตอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบกรณีที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก

นอกจากนี้ การขายสื่อลามกเด็กอย่างเปิดเผยที่ถนน
สุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสำ�คัญทางธุรกิจสายหนึ่งของ
กรุงเทพฯ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึง
อย่างกว้างขวาง ในปี 2553 หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศ ได้
รายงานเกี่ยวกับการขายวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์สื่อลามก
(pirated VCDs) ตามแผงลอยอย่างเปิดเผยบนถนน
สุขุมวิทในราคา 80 บาท (หรือ 2.60 ดอลลาร์) ทั้งนี้
สื่อลามกดังกล่าวยังรวมถึงสื่อลามกเด็กโดยเด็กที่
ปรากฎอยู่ในสื่อดังกล่าวมีอายุเพียงเจ็ดขวบ67 ซึ่ง
รายงานดังกล่าวได้อยู่ในความสนใจเป็นอย่างยิ่งของ
สังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ อันส่งผลให้
หน่วยงานรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการปราบ
ปรามการขายสื่อลามกเด็กดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ปฎิบัติการของผู้รักษากฎหมายทั้งหน่วยงานไทยและ

ต่างชาติในลักษณะไม่เปิดเผยตัวด้วย (undercover)
แม้ว่าได้มีการดำ�เนินการปราบปรามการขายสื่อลามก
เด็กที่ผิดกฎหมายดังกล่าวแล้ว คำ�ถามที่ยังคงเป็น
ข้อสงสัยและได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องคือการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการกระทำ�ที่ต่อเนื่อง
หรือเป็นเพียงการกระทำ�ชั่วคราวเพื่อตอบสนองต่อ
ความสนใจของสังคมต่อประเด็นนี้เท่านั้น68 กรณีที่
เกิดขึ้นได้ชี้ให้เห็นถึงการขาดการเชื่อมต่อระหว่างตัว
บทกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ แต่
อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงพลังใน
การร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่ม บุคคล และ หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งสื่อมวลชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ในการ
สร้างความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสังคมและ
ความจำ�เป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่วน
ใหญ่มักก่อให้เกิดการปฎิบัติเพื่อบังคับใช้กฎหมายขึ้น

แผนปฏิบัติการแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์และกลไกต่างๆ ของประเทศในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้มุ่งเน้นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ตามแผนระดับชาติเรื่องการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็ก
และหญิงภายในประเทศและข้ามชาติ พ.ศ. 2548 - 2554 (หรือเรียกว่า แผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)
อนึ่ง การแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เท่านั้น ได้ส่งผลให้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบอื่นๆ (เช่น สื่อลามกเด็ก เป็นต้น) ได้รับความสำ�คัญน้อยลง ถึงแม้ว่าใน
ปี 2549 ได้มีแผนจัดทำ�แผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (child sex tourism)
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำ�รายงานฉบับนี้ การดำ�เนินงานจัดทำ�แผนแห่งชาติดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่
อย่างใด
แผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้น
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
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การป้องกันการค้ามนุษย์ การฟืน้ ฟู เยียวยา การกลับคืน
สูส่ งั คมของผูเ้ สียหาย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือใน

ด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็กของปฎิญญาระดับโลกที่นคร
ริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the Rio
Declaration and Call for Action)69 ทั้งนี้ คณะ
กรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและ
เด็กดำ�เนินงานภายในสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูง
อายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลและกำ�กับ
การปฎิบัติตามแผนแห่งชาติดังกล่าว โดยได้กำ�หนด
ให้มีการติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงานทุกๆ สอง
หรือสามปี แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขียนรายงานฉบับ
นี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในทางปฎิบัตินั้นได้มีการจัด
ทำ�รายงานการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนแห่งชาติดังกล่าว อนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาใน
การดำ�เนินงานตามแผนแห่งชาติจะสิ้นสุดลงในปลาย
ปี พ.ศ. 2554 ทางหน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบได้เริ่ม
กระบวนการการจัดทำ�แผนแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้นแล้ว70
โดยได้จัดสัมมนาขึ้นในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพื่อ
กำ�หนดแผนดำ�เนินงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิ่นตามแนวทางของแผนแห่งชาติ71
ในกลางปี พ.ศ. 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรพัฒนาเอกชนร่าง
แผนแห่งชาติที่เน้นการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และ
การค้าประเวณีเด็กในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยร่าง
แผนดังกล่าวมีแนวทางครอบคลุมการพัฒนากลไก
และมาตรการทางกฎหมาย การรณรงค์สร้างความ
ตระหนักต่อสาธารณชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การส่ง
เสริมศักยภาพของบุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว
การจัดตั้งสายด่วนเพื่อรับรายงานการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก (reporting hotline)
และการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและสากล72
แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฎความคืบหน้าในการ
จัดทำ�แผนแห่งชาติดังกล่าว
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดทำ�นโยบายและ
แผนปฎิบัติการแห่งชาติ (พ.ศ.2548 - 2558) เพื่อ
แก้ไขปัญหาเด็กและส่งเสริมสิทธิเด็ก ตามข้อตกลง

ที่รัฐบาลใด้ให้ไว้ในการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับ
เด็กของสหประชาชาติในปี พ.ศ.2545 หรือที่เรียก
ว่า “โลกที่เหมาะสมสำ�หรับเด็ก” (A World Fit for
Children)73 ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของข้อตกลงในการ
ประชุมของสหประชาชาติดังกล่าวคือการปกป้องเด็ก
จากการถูกล่วงละเมิด จากความรุนแรง และการถูก
แสวงหาประโยชน์74 ความสำ�เร็จหนึ่งในการดำ�เนิน
งานของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ
การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่ง
มีมาตรการครอบคลุมการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการ
ทางสังคมแก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์75 ทั้งนี้มีรายงาน
ว่าเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้รับโอกาส
ให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดทำ�แผนปฎิบัติการ
แห่งชาติ “โลกที่เหมาะสมของเด็ก” รวมทั้งยังได้มีการ
กำ�หนดมาตรการสำ�หรับการประสานงาน การติดตาม
และประเมินการปฎิบัติงานตามแผนดังกล่าวไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนอีกด้วย76
ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ดำ�เนิน
งานภายในสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะอนุกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วย
งานรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น และองค์กร
พัฒนาเอกชนสากล โดยได้รับมอบหมายให้พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในขณะที่จัดทำ�รายงานฉบับนี้
การจัดทำ�แผนดังกล่าวกำ�ลังดำ�เนินไปได้ด้วยดีและจะ
มีการทำ�ประชาพิจารณ์ร่างแผนดังกล่าวใน พ.ศ. 2554
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งแผนแห่งชาติเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และแผนแห่งชาติอื่นๆ มิได้
กำ�หนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์เพื่อลดการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในรูปแบบอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อลามก
เด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศ
สัมพ้นธ์กับเด็ก ช่องว่างทางนโยบายในระดับประเทศ
ที่สำ�คัญนี้อาจส่งผลให้ช่องว่างในการประสานงาน
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไข
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่มีอยู่นั้นยังคง
ดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมี
ความพยายามมากขึ้นที่จะให้แผนแห่งชาติที่มีอยู่นั้น

ครอบคลุมรูปแบบต่างๆ ของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก

การประสานงานและความร่วมมือ
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ได้
รับมอบหมายให้มีบทบาทในการประสานงานเพื่อยุติ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกรูปแบบ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาดแผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กใน
ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานงานแบบ
เฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
ความร่วมมือหนึ่งระหว่างภาครัฐ และภาคประชา
สังคมที่มีมาอย่างยาวนาน คือความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศูนย์เยียวยาและฟื้นฟู (rehabilitation
centre) เด็กผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ โดยหน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
ต่างๆ ดังกล่าวแต่ได้ดำ�เนินงานร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชนในการให้บริการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหญิงและ
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ และศูนย์ฯ ดังกล่าวยังใช้เป็นสถานที่ดำ�เนิน
การสืบสวนสอบสวนทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์
การล่วงละเมิดอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และ
หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติมี
บทบาทเป็นกลไกในการประสานงานและประเมินผล
การดำ�เนินงาน77
กระทรวงยุติธรรมได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้อง
ถิ่นและหน่วยงานต่างชาติที่ทำ�หน้าที่รักษากฎหมาย
หลายครั้ง โดยมุ่งหวังที่จะหาแนวทางและกลไกในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการ
ท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ทั้งนี้การประชุม
หลายครั้งที่ผ่านมา ได้เน้นหารือเกี่ยวกับกลไกในการ
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ป้องกันมิให้ผู้ต้องหาที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ได้รับ
การประกันตัว มีโอกาสกระทำ�การละเมิดทางเพศต่อ
เด็กอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่คดียังอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาล ซึ่งคำ�แนะนำ�ต่างๆ ที่เป็นผลจากการ
หารือ เช่น ปรับปรุงกระบวนการฟ้องร้องดำ�เนินคดี
ทางกฎหมายโดยให้หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำ�เนินงานเกี่ยว
กับกระบวนการยุติธรรมได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย ปฎิบัติงานโดยให้ความสำ�คัญต่อนโยบาย
การท่องเท่ียวและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ปรับปรุง
ระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการคัดค้านการประกันตัวผูต้ อ้ งหา
ในศาล และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกับ
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องหาที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ได้รับการประกัน
ตัว78 ทั้งนี้ ประเด็นข้อแนะนำ�ต่างๆ นี้ได้ถูกนำ�เสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ในคณะ
กรรมาธิการท่องเที่ยวของวุฒิสภา เพื่อรับทราบ
โดยรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ได้ระบุถึงความ
จำ�เป็นในการปรับปรุงวิธีการรวบรวมและกลั่นกรอง
ข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเมื่อผู้ต้องหาได้รับ
การประกันตัว79
ปฎิญญาริโอ (เดอ จา เนโร) และข้อเรียกร้องต่อการ
ดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กของปฎิญญาระดับโลกที่
นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the
Rio Declaration and Call for Action) ซึ่งเป็นข้อ
ตกลงจากการประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชน
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 โดยรัฐบาลประเทศบราซิลเป็น
เจ้าภาพร่วมกับเอ็คแพค อินเตอร์เนชั่นแนล (ECPAT
International) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

(UNICEF) และองค์กรอืน่ ๆ ทีด่ ำ�เนินงานต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
ได้เน้นว่าการปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์ จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานรัฐ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเชิงพาณิชย์ทึ่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นั้น ประเทศไทยได้จัด
ตั้งศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ขึ้น ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
ในต่างประเทศ เพือ่ ทำ�หน้าทีป่ ระสานงานการดำ�เนิน
งานด้านต่างๆ ของหน่วยงานร้ฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวข้อง80
ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำ�บันทึกความ
เข้าใจ (Memorandum of Understanding) ภายใน
ประเทศขึ้นเจ็ดฉบับ ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ
เกี่ยวกับแนวทางร่วมในการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ดำ�เนินงานเกี่ยวข้องกับกรณีการค้ามนุษย์ โดย
แนวทางร่วมฯ ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเน้นถึง
การใช้รูปแบบสหวิชาชีพครบวงจรในการดำ�เนินงาน
กรณีการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการป้องกัน การปกป้อง
คุ้มครอง การพิจารณาดำ�เนินคดี การส่งกลับ และการ
คืนสู่สังคม81 หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับใหม่)
พ.ศ. 2551 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกอบด้วยตัวแทนจาก
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญสี่ท่าน และ
ตัวแทนจากภาคธุรกิจ โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาท
ในการพัฒนานโยบาย จัดทำ�งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับใหม่)
พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่ทำ�หน้าที่รักษากฎหมายและ
องค์กรพัฒนาเอกชนได้ร่วมมือกันจัดอบรมการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติฯ ให้แก่อัยการ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
หน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง82
รวมถึงยังได้มีความพยายามปรับปรุงแนวทางการ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (identification

of trafficking victims) อีกด้วย ในปี 2552 คณะ
กรรมการประสานและกำ�กับการดำ�เนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดพิมพ์แผ่นพับ
เกี่ยวกับขอบเขตและพื้นฐานการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยก
ผู้เสียหาย83 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนดังกล่าวมีบทบาท
สำ�คัญในกระบวนการคัดแยก และการประสานงาน
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในบางกรณี84 อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าหน่วยงานหลายหน่วยมีความเข้าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในคดีที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
และการคัดแยกผู้เสียหาย การอบรมเพิ่มเติมให้แก่
เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ยังเป็นสิ่งที่จำ�เป็น
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการคัดแยก
ผู้เสียหายเป็นไปไนแนวปฎิบัติเดียวกันในทุกระดับ
ทั่วประเทศ85 อันหมายถึงผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ รวมถึงเด็กทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เพือ่ ประโยชน์ทางเพศจะได้รับการคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ (ศตม.)86 ดำ�เนินงาน
ภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงานต่างประเทศ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม โดยบทบาท
หลักบางด้านของ ศตม. ได้แก่ การประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินคดีการค้า
มนุษย์ รวมถึงการค้าเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศ การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงการเข้าเป็นภาคี
ในอนุสัญญา พิธีสาร ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น87 นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้น โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตาม
สืบสวน สอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่มีลักษณะคดีที่ซับซ้อน
ทั้งนี้ อัยการและเจ้าหน้าที่ตำ�รวจท้องที่มีส่วนร่วมใน
การสืบสวน และดำ�เนินคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่
อยู่ภายใต้การดำ�เนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ88
นอกจากนี้ ได้มีการก่อตั้งศูนย์ประสานงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช.)
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(Transnational Crime Coordination Centre
หรือชื่อย่อว่า TCCC) ขึ้น89 โดยปฎิบัติงานภายใต้
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกัน ปราบปราม การประสานงาน และวิเคราะห์
ข้อมูลทางการข่าวที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้าม
ชาติ โดยศูนย์ประสานงานฯ เป็นส่วนหนึ่งของเครือ
ข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติ (Transnational Crime Coordination
Network หรือชื่อย่อว่า TCCN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีหน่วยประสานงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational
Crime Coordination Unit TCCU) จำ�นวน 17
หน่วย และหน่วยย่อยสนับสนุนการปฎิบัติงาน (Sub
Transnational Crime Coordination Unit หรือชื่อ
ย่อว่า Sub-TCCU) จำ�นวน 10 หน่วยงาน ทั่วประเทศ
ทำ�หน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและประสานงาน
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ
นอกจากนี้ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติที่ได้กล่าวในข้างต้น ก็มีหน้าที่
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เช่นกัน
แต่ไม่ปรากฎว่ามีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาติ ได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อ
ประเทศไทย ในการประชุมครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบวิธีการการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง
เช่น เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์90 ทั้งนี้ในด้านความร่วมมือและ
ประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นั้น กล่าวได้ว่า
ประเทศไทยได้ดำ�เนินงานอย่างเต็มที่ในการสร้างกลไก
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงานดังกล่าว แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีหน่วยงานใดได้รับมอบหมายให้ที่มีหน้า
ที่ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานในกรณีเกี่ยว
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
ในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการค้ามนุษย์เพื่อ
ประโยชน์ทางเพศ ซึ่งในการประชุมครั้งสุดท้ายที่ผ่าน
มาของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ คณะ
กรรมการฯ ได้แสดงความห่วงใยในการดำ�เนินงานที่
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ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่น91
ใน พ.ศ. 2552 สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมแห่งชาติ (National
Training Curriculum Development Taskforce)
ได้จัดทำ�หลักสูตรการอบรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
แห่งชาติขึ้น โดยได้เผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับ
จังหวัด ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน หลักสูตรนี้ได้ถูกนำ�
มาใช้ในโครงการอบรมระดับชาติ ที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชนเข้าร่วมรับการอบรม92
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 254693 กำ�หนดให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กประจำ�จังหวัด โดยกำ�หนด
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ และคณะ
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์เด็ก จิตวิทยา
กฎหมาย หรือแพทย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
กรรมการฯ มีบทบาทหลักในด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก
การปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้รับ
มอบหมายให้ทำ�หน้าที่ประสานงานและให้ความร่วม
มือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฎิบัติงาน
ตามแผนงานในสี่ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบ
หลักสูตร ระเบียบแนวปฎิบัติ และการให้บริการ รวม
ถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อติดตาม
ประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายและแผนงานในการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และส่งเสริมความ
ประพฤติในเด็กดังกล่าว94
ในหลายปีทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการฯ ได้ทำ�งานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ หน่วยงานผู้รักษากฎหมาย และ
องค์กรพัฒนาเอกชน ในการดำ�เนินการคดีที่เกี่ยวกับ
การปกป้องคุม้ ครองเด็ก รวมถึงคดีทเ่ี กีย่ วกับการค้าเด็ก

เพื่อประโยชน์ทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก นอกจาก
นี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กขึ้นในระดับ
ตำ�บล และในระดับชุมชนขึ้นในจังหวัดต่างๆ ที่มี
ความจำ�เป็น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของการทำ�งาน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ใน
การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงที
ทั้งด้านการป้องกัน การติดตาม ตรวจสอบ และการ
รายงานกรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
ถูกละเลย ถูกแสวงหาประโยชน์ หรือกรณีเด็กได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงต่างๆ รวมทั้งการค้าเด็ก
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก95 ซึ่งการ
ตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มขึ้นมาในระดับตำ�บลและ
ชุมชนนี้ เป็นการสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะ
กรรมการฯ ระดับชาติและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการ
เพิ่มการคุ้มครองเด็กที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ดำ�เนินงานภายใต้พระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(2550) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา พัฒนา
และนำ�ร่องระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กสำ�หรับ
ประเทศไทย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
จากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำ�
ประเทศไทย (UNICEF Thailand) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ซึ่งรวม
ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการ
ใช้ทรัพยากรในการปกป้องคุ้มครองเด็ก คณะอนุกรรม

การฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับตำ�บลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้
รักษากฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน โดยสำ�นักงานส่ง
เสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้
ทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะดำ�เนินงานร่วมกับองค์การ
ทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำ�ประเทศไทย
(UNICEF Thailand) มูลนิธเิ พือ่ ยุตกิ ารแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) และ
หน่วยงานอืน่ ๆ ในการประชุมครัง้ แรกของคณะอนุกรรม
การฯ ในเดือนมิถนุ ายน 2554 นี96้
ประเทศไทยได้ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้
เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แต่
อย่างไรก็ตาม การให้ความสำ�คัญต่อความร่วมมือเพื่อ
แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กในรูปแบบอื่นๆ (ที่นอกเหนือจากในรูปแบบ
ของการค้ามนุษย์) นั้น เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ดัง
นั้น ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของความร่วมมือ
ที่เพิ่งเกิดขึ้นดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไป
เนื่องจาก มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยควรมี
มาตรการที่จะส่งเสริมให้ความร่วมมือต่างๆ ที่เพิ่งเกิด
ขึ้นใหม่นี้ดำ�เนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเน้น
การแก้ไขปัญหาสื่อลามกเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
ในระดับนานาชาตินั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานระดับสากล รวมถึงหน่วยงานระดับภูมิภาค
ที่มีประสิทธิภาพจะนำ�ไปสู่การประสานงานและ
การดำ�เนินงานที่เป็นรูปธรรมในการยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
ประเทศไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งในความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ใน “ความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีของประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงว่าด้วยการต่อต้านการค้า

มนุษย์” (the Coordinated Mekong Ministerial
Initiative against Trafficking หรือเป็นรู้จักในชื่อย่อ
ว่า (COMMIT)) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานว่าด้วย
การค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations
Inter-Agency Project against Human Trafficking
หรือชื่อย่อ UNIAP) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามความ
ร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคฯ
นี้ด้วย97
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โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการ
ค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UNIAP) และความร่วม
มือระหว่างรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำ�โขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (COMMIT)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
หกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสหภาพพม่า ประเทศไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เพื่อร่วมกัน
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมถึงการค้าเด็ก
เพื่อประโยชน์ทางเพศ ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำ�รายงาน
ประจำ�ปีว่าด้วยรายงานความก้าวหน้าของการดำ�เนิน
งานในแต่ละประเทศตามแผนปฎิบัติการของความ
ร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำ�โขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
(COMMIT)98
กิจกรรมตามแผนงานระดับอนุภูมิภาคแผนแรกของ
COMMIT ที่สำ�คัญกิจกรรมหนึ่งคือ โครงการอบรม
ระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเป็นการ
จัดอบรมแปดวันให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการร่าง
นโยบายทั้งผู้ที่มีตำ�แหน่งหน้าที่ในระดับอาวุโสและใน
ระดับกลาง การอบรมฯ ดังกล่าวได้จัดขึ้นแปดครั้งใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2551 และในเดือนกันยายน
2551 ได้จัดให้มีการประเมินผลการอบรมแบบมีส่วน
ร่วม โดยผู้แทนจากรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ
และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิด
เห็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการอบรมฯ ให้
ได้ประโยชน์สูงสุด ผลจากการประเมินการอบรมดัง
กล่าว อันนำ�ไปสู่การปรับปรุงการอบรม โดยจัดการ
อบรมห้าวัน ขึ้นสองครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
เดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 มีผู้เข้า
รับการอบรมประมาณห้าสิบคนจากหน่วยงานรัฐและ
ภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวม
ทั้งผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรม
ในช่วงสุดท้าย อันถือเป็นความพยายามในการขยาย
ความร่วมมือไปยังประเทศนอกภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงที่
ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์99
นอกจากนี้ COMMIT มีแผนปฎิบัติงานที่เน้นสร้าง
ความร่วมมือกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อต่อต้านการค้า
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มนุษย์ โดยในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดสัมมนาระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การ
ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในธุรกิจการท่องเที่ยว” โดยผู้เข้า
ร่วมสัมมนาร่วมกันจัดทำ�และลงมติยอมรับจดหมาย
แสดงความตั้งใจ (Letter of Intent) ที่ยืนยันถึง
ความร่วมมือระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกทั้ง
หกประเทศ ที่จะร่วมมือกันพัฒนากลไกในการแก้ไข
ปัญหา เช่น การจัดทำ�ทะเบียนระดับภูมิภาคเกี่ยว
กับผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็ก การรณรงค์ระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับการปกป้องเด็กโดยสายการบินต่างๆ และ
การจัดตั้งสายด่วนระดับภูมิภาคสำ�หรับเด็ก (child
sensitive regional hotline) ทั้งนี้ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย ได้รายงานถึง
การดำ�เนินงานตามแนวทางกรอบความคิดริเริ่มนี้ว่า
ได้มีการจัดทำ�ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่รวมถึงการ
สร้างความตระหนักต่อการค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในภาคการท่องเที่ยวไว้
ด้วย100 เป็นที่คาดว่าพันธสัญญาต่อจดหมายแสดง
ความตั้งใจดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินงานที่เป็น
รูปธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์
ทางเพศกับเด็กและการค้าเด็ก101
ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding) เกี่ยวกับความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีเพื่อยุติการค้าเด็กและหญิง และ
การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศสหภาพพม่า102 ซึ่งความร่วมมือทวิภาคีนี้รวม
ถึงการให้บริการและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ การสร้างกลไกและมาตรการต่างๆ เพื่อลดการ
ค้ามนุษย์ การดำ�เนินคดีต่อผู้ค้ามนุษย์ การดำ�เนินงาน
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ เช่น การจัดให้มีโครงการ
ศึกษาและฝึกอาชีพ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
เฉพาะกิจภายใต้การบันทึกความเข้าใจแบบทวิภาค
ในแต่ละฉบับ เพื่อให้การส่งกลับคืนเด็กและผู้หญิง
(ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในส่วนของบันทึกความเข้าใจทวิภาคีระหว่าง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย
นั้น ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันกำ�หนดแผนปฎิบัติการ
ซึ่งรวมถึง 1) การจัดตั้งคณะทำ�งานร่วมกัน 2) การ
ศึกษา วิจัย สถานการณ์ปัญหา 3) ความร่วมมือเกี่ยว
กับการคุ้มครอง และการส่งกลับคืนผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ 4) ความร่วมมือในด้านการป้องกัน และ 5)
ความร่วมมือในการสืบสวน จับกุมผู้ละเมิดต่อเด็ก103

กิจกรรมของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันนี้ ได้มีการ
ปรับปรุงกลไกทวิภาคีดงั กล่าวให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ข้อมูลล่าสุดของการดำ�เนินงานของโครงการฯ ได้
รายงานว่า มีการค้นพบและให้ความช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการต่างๆ แก่ผู้เสียหายที่ถูกระบุว่าสูญหาย
จำ�นวน 31 คน106

ในเดือนมีนาคม 2552 ได้มีการจัดการสัมมนาระหว่าง
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เกีย่ วกับความร่วมมือ
ทวิภาคีเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยการสัมมนา
ดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
และความสำ�เร็จในการต่อต้านการค้ามนุษย์ข้าม
ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างจังหวัดที่อยู่
ในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ซึ่งนำ�ไปสู่การ
อภิปรายและมีความเห็นร่วมกันถึงประเภท/ลักษณะ
งานที่ควรเน้นความร่วมมือระดับทวิภาคีใน
การดำ�เนินงานให้มากขึ้น104

ในต้นปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยและประเทศ
สหภาพพม่าได้ขยายความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมาย โดยจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างกรม
สังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยและของประเทศ
สหภาพพม่าทุกๆ สามเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
และพิจารณาหาแนวทางดำ�เนินงานเกี่ยวกับกรณีการ
ค้ามนุษย์ (Case Management) และในปีเดียวกันนี้
รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน
ต่อเป้าหมายการดำ�เนินงานในสิบแปดเดือนข้างหน้า
ในประเด็นการปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย รวมทั้งใน
ประเด็นอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์ของประ
เทศสหภาพพม่าและผู้แทนจากภาคประชาสังคมต่างๆ
ได้เข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์หลายแห่งในประเทศไทย
โดยผู้เข้าเยี่ยมชมได้ให้กำ�ลังใจและให้ความช่วยเหลือ
ด้านภาษาแก่ชาวพม่าที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ด้วย นอกจากนี้ สำ�นักเลขาธิการของ COMMIT
ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลทั้งสองประเทศในการ
สร้างระบบเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานผู้รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง107

ในส่วนการดำ�เนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจทวิภาคี
ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ประเทศไทยนั้น ได้มีการประชุมระหว่างประเทศทั้ง
สองโดยเน้นเรื่องการขยายความร่วมมือในการคัดแยก
ผู้เสียหาย ซึ่งนำ�ไปสู่ความร่วมมือในการส่ง (ผู้เสียหาย)
กลับคืนผ่านทางจังหวัดที่เป็นพรมแดนของทั้งสอง
ประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ทักษะในการผลิตรายการวิทยุ และการสร้าง
ความตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวม
ถึงการประชุมร่วมกันของตัวแทนจากทั้งสองประเทศ
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ โดยเป็นการประชุมปีละสองครั้งเพื่อแลก
เปลี่ยนบทเรียนจากการดำ�เนินงานและพัฒนาความ
ร่วมมือให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น105
นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือ
ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาวเพื่อติดตามผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่สูญหายในประเทศไทย โดย
โครงการนี้ เน้นให้เกิดกลไกแบบทวิภาคีสำ�หรับการ
ประสานงาน เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย และติดตาม
ผู้สูญหายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ดำ�เนิน

การขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย
และประเทศสหภาพพม่าในครั้งนี้นั้น ได้รับการวิพาษ์
วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจากการดำ�เนินงานตามบันทึก
ความเข้าใจในความร่วมมือเป็นไปอย่างหละหลวม อัน
เป็นผลมาจากผู้รักษากฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับการอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะอย่างเพียงพอ อนึ่ง
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการอบรมให้
แก่ตำ�รวจ อัยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
ด้านแรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และองค์กร
พัฒนาเอกชน ในระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือน
กันยายน 2551108
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ในการประชุมในระดับภูมิภาค (Regional Meeting)
และการประชุมในหัวข้อเฉพาะ (Thematic Meeting)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการประชุมสุดยอด
ระดับโลกเพือ่ ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 นั้น คณะทำ�งานระหว่าง
องค์กร (the Inter-Agency Group ซึ่งประกอบ
ด้วย เอ็คแพท (ECPAT) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) และคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำ�หรับเอเชีย
และแปซิฟิค (UNESCAP)) ได้ร่วมกันจัดประชุมระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิคขึ้นที่กรุงเทพฯ
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2551 โดยผู้แทนรัฐบาล
ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ
ของสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย และ
ตัวแทนเด็ก เยาวชน จากทั้งหมด 22 ประเทศ เข้าร่วม
การประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำ�คัญ
ในการทบทวนความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กใน
ภูมิภาค รวมทั้งการตกลงร่วมกันในระดับภูมิภาคถึง
ประเด็นเร่งด่วนที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินงานเพื่อปกป้อง
คุ้มครองเด็กจากปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ กล่าวได้
ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่ยืนยันถึงความสำ�คัญของ
การดำ�เนินงานในลักษณะพันธมิตร (partnerships)
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผล
ให้การแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็กนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ109
นอกจากนี้ เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล (ECPAT
International) ได้จดั ประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญในการต่อต้าน
สือ่ ลามกเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กผ่านทางการสื่อสารออนไลน์ ขึ้นที่กรุงเทพฯ
ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ซึ่งการประชุมนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเตรียมการประชุมสุดยอดระดับโลก
เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
และเยาวชน ครั้งที่ 3 เช่นกัน โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การศึกษาวิจัย
การฟื้นฟูและเยียวยาผู้เสียหาย การรณรงค์ และ
เทคโนโลยีการสือ่ สาร เป็นต้น ได้แลกเปลีย่ นความรู้
และเน้นถึงประเด็นเร่งด่วนที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านสื่อลามกเด็กและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านทางการสือ่ สาร
ออนไลน์ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำ�คัญในการ
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แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน110
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียก
ชื่อย่อว่า อาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยใด้ให้การ
รับรองแผนงานดำ�เนินงานภายใต้ปฎิญญาอาเซียนเพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก
ประจำ�ปี พ.ศ. 2550 - 2552111 และในปี พ.ศ. 2551
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในเอกสารแนวทางเฉพาะ
สำ�หรับการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ของอาเซียน112 นอกจากนี้ ยังได้ให้ความร่วม
มือในการดำ�เนินงาน “โครงการรณรงค์ให้การศึกษา
ระดับภูมิภาคของกลุ่มอาเซียนเพื่อต่อต้านการท่อง
เที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก” ซึ่งเริ่มดำ�เนินงานมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับความสนับสนุนอย่างเต็ม
ที่จากสำ�นักเลขาธิการของอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทย
ได้ดำ�เนินกิจกรรมหลายด้านภายใต้โครงการรณรงค์
ดังกล่าว รวมทั้งจัดสัมมนาให้แก่บุคลากรในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องขึ้นสองครั้งในปี พ.ศ. 2551 ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในภาคการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้นจำ�นวน 134 คน113 นอกจากนี้ อาเซียนได้จัดทำ�
สนธิสัญญาการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาง
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีทางอาชญากรรมของกลุ่ม
ประเทศสมาชิก โดยสนธิสัญญาฯ ดังกล่าว ถือเป็น
กลไกที่ขยายความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก
เก้าประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ยังมิได้
มีการนำ�กลไก ทางกฎหมายนี้มาใช้ในคดีหรือกรณีที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
แต่อย่างใด114
นอกจากนี้ ได้เกิดความร่วมมือที่สำ�คัญระหว่าง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษากฎหมายในประเทศไทย
และในประเทศตะวันตก เพื่อตอบโต้การผลิตสื่อ
ลามกเด็กและผู้เดินทางเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
(travelling child sex offenders) เช่น ความร่วมมือ
กับหน่วยงานรักษากฎหมายด้านการเข้าเมืองและการ
ศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Immigration
and Customs Enforcement (ICE)) ที่นำ�ไปสู่การ
จับกุมและดำ�เนินคดีผู้เดินทางเพื่อการมีเพศสัมพันธ์

กับเด็กและผู้ผลิตสื่อลามกเด็กในหลายคดี หรือ
ตัวอย่างความร่วมมือกับศูนย์คุ้มครองเด็กจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์และจากภัยออนไลน์ ประเทศ
อังกฤษ (U.K.’s Child Exploitation and Online
Protection (CEOP) Centre) ซึ่งเป็นความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการจัด
ตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นในประเทศไทย (รวมทั้งที่ประเทศ
กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญ
ในการดำ�เนินงาน115 ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาล (ทั้งจากกระทรวง จาก
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีการปกครองอิสระ เช่น พัทยา
และจากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ) และภาคประชา
สังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง เอ็คแพท)116 นอกจาก
ความร่วมมือแบบทวิภาคีแล้ว เจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจประจำ�
สถานฑูตต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้ง
คณะทำ�งานด้านการต่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้า

ยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน (Foreign AntiNarcotic and Crime Community (FANC)) ขึ้น
ที่กรุงเทพฯ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
รณรงค์ และส่งเสริม การติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (child sex
tourism) ที่ดำ�เนินงานโดยรัฐบาลไทยให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและฉับไวยิ่งขึ้น117
กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (The
Anti-Trafficking Division of the Royal Thai
Police) ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระดับสากลขึ้น
(International Cooperation Centre (ICC)) เพื่อ
ทำ�งานร่วมกับหน่วยงานสากลต่างๆ ในการรวมรวม
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนการข่าวและหลักฐานในคดีเกี่ยว
กับการค้ามนุษย์ และติดตามความก้าวหน้าของคดี
การค้ามนุษย์ข้ามชาติ118

การป้องกัน
การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็กที่มีประสิทธิภาพนั้น จำ�เป็นต้อง
อาศัยยุทธศาสตร์และนโยบายที่มีความครอบคลุมใน
หลายๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขประเด็นที่เป็น
รากฐานของปัญหาไปพร้อมๆ กัน ยุทธศาสตร์เหล่านี้
ควรมุ่งเน้นดำ�เนินงานกับเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ
กับเด็ก ควบคู่ไปกับการดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
รากฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น ปัญหาความยากจน และ
การขาดการศึกษา เป็นต้น
ยุทธศาสตร์การป้องกันในระยะยาว อาจดำ�เนินการ
โดยปรับปรุงสถานะของเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่
เปราะบางที่สุดต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เช่น การดำ�เนินงานภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม รวมถึง
ปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการศึกษา สุขภาพ และ
สวัสดิการสังคม เป็นต้น ยุทธศาสตร์การป้องกันใน
ระยะสั้น เช่น การรณรงค์สร้างความตระหนักต่อการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก การ
ให้การศึกษาและอบรมแก่สาธารณชน กลุ่มเปราะบาง
ในสังคม และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรเน้นสร้างความร่วมมือในการปกป้อง
เด็กร่วมกับหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดย
เฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจเป็นความร่วมมือทั้งใน
ด้านทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญของหน่วย
งานธุรกิจนั้นๆ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
สร้างความตระหนักต่อปัญหา อันเป็นการส่งเสริมให้
ภาคธุรกิจเป็นกลไกหนึง่ ทีม่ สี ่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อนี่ง ควรส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
บางประการของสังคม และความประพฤติในสังคม
อันนำ�ไปสู่การลดความต้องการซื้อหรืออำ�นาจซื้อ
(demand) บริการทางเพศจากเด็ก โดยทำ�งาน
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กชาย ผู้ชายที่เป็น
ผู้ใหญ่แล้ว ชุมชน และสาธารณชน ผ่านทางโครงการ
ให้การศึกษา ให้ขอ้ มูล และเข้าพบปะกับกลุม่ เป้าหมาย
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โดยตรงในพื้นที่ (outreach) เนื่องจาก บางครั้งปัจจัย
ทางสังคมบางอย่างเช่น การที่เด็กไม่มีใบสูติบัตร การ
แบ่งแยก (discrimination) ที่ส่งผลกระทบต่อชนเผ่า
และ ชนกลุ่มน้อย ทัศนคติในเรื่องเพศชายเพศหญิง
(gender) และเรื่องความเป็นชาย (masculinity) มี
ส่วนส่งเสริมความอดทนอดกลั้นทางสังคม (social
tolerance) ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก อันส่งผลให้ปัญหาคงอยู่ในสังคมและ
เด็กตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางมากขึ้นต่อการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ นอกจากนี้มาตรการใน
การลดความต้องการซื้อหรืออำ�นาจซื้อบริการทางเพศ
จากเด็ก ควรเน้นแก้ปัญหาในกลุ่มผู้ละเมิดทางเพศต่อ
เด็กทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและที่เป็นชาวไทยด้วยกัน
รวมทั้งควรจัดให้มีมีทรัพยากรมาสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานอย่างพอเพียงเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการดำ�เนินงานมาตรการดังกล่าว
ในส่วนของการดำ�เนินงานป้องกันระยะยาวนั้น ในปี
พ.ศ. 2543 ประเทศไทยได้ออกกฎหมายซึ่งกำ�หนด
ให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเก้าปี119
นอกจากนี้ ภายใต้การดำ�เนินงานตามแผนปฎิบัติการ
“โลกที่เหมาะสมต่อเด็ก” ที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น
ประเทศไทยได้ดำ�เนินงานให้เด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น เด็กเร่ร่อน มีโอกาสเข้า
รับการศึกษามากขึ้น120 ในเดือนมกราคม พ.ศ.2552
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิ่มงบประมาณของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานตามแนวทาง
จัดการศึกษาเรียนฟรีสำ�หรับเด็กทุกคน121 ซึ่งงบ
ประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นนี้ได้ถูกนำ�ไปช่วย
เหลือค่าใช้จ่าย (ทางอ้อม) ที่เกี่ยวข้องการศึกษาของ
บุตรหลานที่ผู้ปกครองต้องจ่าย เช่น ค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาและพัฒนา ซึ่ง
ส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ปกครองอีกต่อไป122

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประสานงานความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องกับองค์กรพัฒนาเอกชน และภาค
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
โรงแรม) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน (โดยเฉพาะเยาวชน
หญิง) มีโอกาสทำ�งานที่มิใช่เป็นการค้าประเวณี หรือ
ทำ�งานที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการอบรม
พัฒนาทักษะและวิชาชีพให้เด็กในระดับมัธยมศึกษา
ด้วย ถึงแม้ว่าโครงการฯ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็กโดยตรง แต่ผลการดำ�เนินงานโครงการฯ ดังกล่าว
ได้ช่วยให้เด็กมีช่องทางในการทำ�งานมากขึ้นหลังจาก
จบการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย
ทางสังคมที่สำ�คัญในการลดความเสี่ยงของเด็กต่อการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ123
ในด้านความพยายามที่จะลดความเสี่ยงต่อการถูกค้า
มนุษย์และการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็ก
ไร้สัญชาตินั้น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
หรือยูนิเซฟ (UNICEF) ได้สนับสนุนการดำ�เนินงานของ
ศูนย์ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Legal Assistance
Center) ซึ่งดำ�เนินงานโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้สัญชาติที่พำ�นักอยู่ในภาค
เหนือของประเทศและต้องการขอสัญชาติไทย หรือขอ
สถานะทางกฎหมายอี่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ใน
ประเทศ การให้ความช่วยเหลือนี้ส่งผลให้ผู้ที่ไร้สัญชาติ
ได้รับเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมจากสำ�นักงาน
ทะเบียน รวมถึงใบสูติบัตร นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ
ยังได้จัดอบรมให้แก่เยาวชนที่ไร้สัญชาติในประเด็น
เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้พวกเขา
สามารถทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น ในการ
หาทางแก้ไขปัญหาสถานะทางกฎหมายของพวกเขา
โดยตัวของพวกเขาเอง124

การสร้างความ ตระหนัก
ประเทศไทยได้ริเริ่มกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อสร้าง
ความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
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ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก มีรายงานว่า
รัฐบาลกำ�ลังศึกษาถึงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

สถานบันเทิง ซึ่งหวังว่าจะเป็นการช่วยลดปัญหาที่
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก125

ต่างๆ สำ�หรับรายงานกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก127

ในปี พ.ศ.2552 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ได้ร่วม
มือกับโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแห่ง
สหประชาชาติ (UNIAP) องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค
ธุรกิจ และนักวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันการ
ออกแบบตัวนำ�โชค (mascot) สำ�หรับใช้ในการสื่อสาร
เพื่อสร้างความตระหนักต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ทั่วประเทศ ทั้งในสถาบันการศึกษา ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม126 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า โดย
ส่วนใหญ่แล้วการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
ทางด้านสังคมต่อสาธารณชนตามรูปแบบที่เคยทำ�กัน
มานั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แต่การสร้างความ
ตระหนักด้วยรูปแบบ และวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของสาธารณชนต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก ก็นับว่ามีส่วน
สำ�คัญในการดึงความสนใจจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่อาจ
จะยังไม่ทราบหรือไม่สนใจต่อปัญหาเหล่านี้

รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการดำ�เนินกิจกรรมหลาย
กิจกรรมที่เป็นการป้องกันและกระตุ้นความสนใจ
ของสาธารณชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ นอกจากการ
สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ และจัดเวทีสาธารณะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วนั้น รัฐบาล
ยังได้ริเริ่มกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อปัญหา
การค้ามนุษย์ขึ้นทั่วประเทศ128 เช่น ในปีพ.ศ. 2551
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมมือกับโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
แห่งสหประชาชาติ (UNIAP) มูลนิธิศุภนิมิต (World
Vision) เอ็ม ทีวี เอ็กซิท (MTV Exit) อุทยานการเรียน
รู้ (TK Park) และหน่วยงานอื่นๆ เปิดตัวโครงการ
รณรงค์สร้างความตระหนัก “หยุด! การค้ามนุษย์” ขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความ
ตระหนักรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และการแสวงหาประโยชน์จากผู้อพยพที่เข้ามาใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ฯ
ครั้งนี้ ได้แก่ เด็กและผู้ปกครอง เด็กนักเรียนไทยทั้ง
ในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และ
หน่วยงานที่ทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์129 ซึ่งการ
ดำ�เนินงานโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แสดงให้เห็น
ว่ารัฐบาลมิได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตาม มาตรการการแก้ไขปัญหาที่เน้นเกี่ยวกับการค้า
เด็กโดยเฉพาะนั้น ค่อนข้างมีอยู่อย่างจำ�กัด อันส่งผล
ให้การสร้างความตระหนัก และความเข้าใจต่อ
ประเด็นต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการค้าเด็ก
ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์ให้การศึกษาระดับภูมิภาคของอาเซียนเพื่อต่อ
ต้านการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (ASEAN
Regional Education Campaign to Combat
Child Sex Tourism) ได้มีรายงานว่ากระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันการดำ�เนินงานรณรงค์อย่าง
เข็มแข็ง เพื่อสร้างความตระหนักต่อการยุติปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในหมู่นักท่อง
เที่ยวที่เข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของ
การดำ�เนินงานรณรงค์ฯ นี้ คือ ขาดการสร้างความ
ตระหนักให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบถึงกลไก

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
หลักการปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว
(Code of Conduct for the Protection of
Children from Sexual Exploitation in Travel
and Tourism) เป็นมาตรการสากลที่สำ�คัญสำ�หรับ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในการ

ตรวจสอบ และป้องกันการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็ก โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัทใน
ประเทศไทยได้ลงนามรับเอาหลักการปฎิบัตินี้ไปใช้ใน
การดำ�เนินงานของบริษัท ซึ่งการลงนามรับหลักการ
ปฎิบัติฯ ดังกล่าว หมายถึงบริษัทให้คำ�มั่นสัญญาที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อมี
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เพศสัมพันธ์กับเด็กต่อลูกค้าของบริษัท และจัดอบรมฯ
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทใน
ทุกระดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทำ�ความสะอาด เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถสังเกตุถึง
กรณีที่น่าสังสัยว่าอาจเป็นการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก และรายงานกรณีดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ทั้งนี้ โรงแรม
Accor ได้ลงนามรับหลักการปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ไปปฎิบัติในการดำ�เนินงานธุรกิจ
ของตน โดยเครือข่ายโรงแรม Accor ในประเทศไทย
ได้ดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่ายเอ็คแพท ในการจัด
อบรมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมและเผยแพร่ข้อมูล
รณรงค์ต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ต่อลูกค้าของบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และมี
เจ้าหน้าที่ของ Accor ได้รับการอบรมฯ ไปแล้ว
ประมาณเกือบ 6,000 คน นอกจากนี้ Accor ยังได้
จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
องค์กรท้องถิ่นที่ทำ�งานกับเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วย130
ใน ปี พ.ศ. 2552 Centara Group ซึ่งดำ�เนินงาน
เครือข่ายโรงแรมชั้นนำ�131 และ Samui Villas and
Homes132 ได้ลงนาม รับหลักการปฎิบัติเพื่อปกป้อง
เด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว ไปปฎิบัติในการดำ�เนินงาน
ธุรกิจของตน นอกจากนี้ จากการดำ�เนินงานของ
เอ็คแพท Evason Phuket and Hideaway Yao
Noi ซึ่งดำ�เนินงานธุรกิจสปาและรีสอร์ทในเครือ
Six Senses ประเทศไทย ก็ได้ลงนามรับหลักการ
ปฎิบัติฯ ไปปฎิบัติในการดำ�เนินงานธุรกิจของตน
เมื่อเร็วๆ นี133
้
นอกจากนี้ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT Foundation Thailand) ยัง
ได้จัดการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว เช่น ร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยว
เชียงราย จัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กให้กับภาคธุรกิจ
การท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงราย134 รวมทัง้ จัดสมัมมนา
กับธุรกิจโรงแรมและบริษัทนำ�เที่ยว เพื่อส่งเสริมการ
ลงนามรับหลักการปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูก
ประเทศไทย|30

แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว (Code of Conduct for the Protection of
Children from Sexual Exploitation in Travel
and Tourism) ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ the
Legend Hotel (ในจังหวัดเชียงราย) และสมาคมการ
ท่องเที่ยวเชียงราย ได้ลงนามรับหลักการปฎิบัติฯ และ
นำ�บทบัญญัติบางประการของหลักปฎิบัติฯ รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงแรม (corporate social responsibility) ด้วย
และได้มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวนโยบายความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยมี
สื่อมวลชนและชุมชนในท้องถิ่นเข้าร่วมการแถลงข่าว
นอกจากได้ลงนามนำ�หลักการปฎิบัติฯ ไปปฎิบัติใน
การดำ�เนินงานของหน่วยงานแล้ว บางโรงแรมยังได้
เผยแพร่เอกสารให้การศึกษา โปสเตอร์ และแผ่นพับ
ภายในโรงแรม ในหัวข้อ “เดินทางด้วยความอนาทร
ให้ความเอาใจใส่และดูแลเด็กๆ ในประเทศไทย”
(“Travel with Care, Care for Children in
Thailand”) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยว
กับปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก และ
ส่งเสริมให้มีการรายงานการกระทำ�ที่น่าสงสัยว่าจะ
เป็นการละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ the
Legend Hotel (ในจังหวัดเชียงราย) ยังได้เผยแพร่
เอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับหลักการปฎิบัติฯ
ให้แก่โรงแรมในเครือที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ในภาค
เหนือของประเทศไทยด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักต่อปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็ก และบทบาทของโรงแรมในการช่วยป้องกันปัญหา
ภายใต้โครงการรณรงค์ “เมค ไอที เซฟ” (Make-ITSafe campaign) เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วม
มือกับมูลนิธิยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก (ECPAT Foundation) และองค์กรเพื่อนร่วมงาน
อีกสามองค์กร จัดกิจกรรมให้การศึกษาและอบรม
แก่เยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนรณรงค์ชักชวน
ให้ร้านอินเตอร์เน็ตกำ�หนดมาตรการปกป้องเด็กและ
ดำ�เนินงานให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความปลอดภัยต่อเด็ก เนื้อหาของกิจกรรมให้การ
ศึกษาอบรมแก่เยาวชนนั้น รวมถึงความเสี่ยงที่มา
กับการสื่อสารแบบออนไลน์ และการใช้การสื่อสาร

ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ เพื่อเรียกร้องให้
มีมาตรการส่งเสริมให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ตามสิทธิเด็กที่พึงได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ดำ�เนินงานโครงการณรงค์นี้ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากร้านอินเตอร์ และเป็นการดำ�เนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแผนจะขยายดำ�เนินงานไปที่จังหวัด
พเยาว์และกรุงเทพฯ
นอกจากความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้ว ยังมีความร่วมมือที่
สำ�คัญจากสาธารณชนและภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านสื่อ
ลามกเด็กด้วย เช่น ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ร่วม
มือกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำ�เนินงานโครงการ “หุ้น
ส่วนในการเรียนรู้” (“Partner in Learning”) ซึ่งเป็น
โครงการระยะเวลาห้าปี โดยกิจกรรมที่สำ�คัญของ
โครงการฯ คือการจัดทำ�ชุมชนออนไลน์ (www.
pil.in.th ) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
ออนไลน์และการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยให้
แก่นักเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำ�นวน 20,000 คน135
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแห่งชาติ ดำ�เนิน
งานภายใต้กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์หกสถานี จัดทำ�และแนะนำ�ระบบการ
จัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการสื่อ
โทรทัศน์ตามอายุผู้ชม136
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โครงการบริการ
สายด่วนเพื่อการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
และปลอดภัยในสังคมไทย หรือเรียกสั้นๆ ว่า
ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) ได้ก่อตั้งขึ้น
ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC)
และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยการ
สนับสนุนของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) และสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ไทยฮอตไลน์ดำ�เนินงานรับแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงเนื้อหาที่
มีลักษณะสื่อลามกเด็ก137 นอกจากนี้ ตัวแทน
ไทยฮอตไลน์ได้ร่วมการประชุมระดับสากลเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานฮอตไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดย เอ็คแพท
อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศ
ไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การ

ดำ�เนินงานฮอตไลน์ในรูปแบบต่างๆ หลังจากการ
ประชุมดังกล่าว ไทยฮอตไลน์ได้ปรับปรุงแนวทางการ
ดำ�เนินงานฮอตไลน์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ดำ�เนินงานสากล รวมทั้งเน้นส่งเสริมความร่วมมือ
และกำ�หนดแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานผู้
รักษากฎหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงานหลังจากที่ได้รับรายงานหรือแจ้งร้องเรียน
จากสาธารณชน นอกจากนี้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
ศูนย์คุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์และ
จากภัยออนไลน์ (Child Exploitation and Online
Protection (CEOP) Centre) ประเทศอังกฤษ และ
สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือ
เป็นพันธมิตรกันเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในภาค
ธุรกิจมีส่วนร่วมปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทาง
เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ โดยทาง CEOP ให้ความ
สนันสนุนด้านข้อมูลสำ�หรับให้การศึกษาแก่เยาวชน
ทั้งข้อมูลตั้งแต่ในรูปแบบของแผ่นพับจนถึงข้อมูล
ในรูปแบบภาพยนตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีความรู้ และความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์เสี่ยงได้ด้วยตนเอง รวม
ทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ CEOP ประสบความสำ�เร็จในการให้การ
ศึกษาดังกล่าวแก่เยาวชนที่ประเทศอังกฤษมาแล้ว138
รัฐบาลไทยได้ดำ�เนินกิจกรรมหลายด้านเพื่อป้องกัน
และต่อต้านสื่อลามกเด็ก รวมถึงเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยของเด็กในการใช้อินเตอร์เน็ต หลังจาก
ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้เริม่ ดำ�เนินงาน
“โครงการความเอาใจใส่ ดูแล ทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์”
(“Cyber Care Project”) ซึ่งกิจกรรมหลายกิจกรรม
ในโครงการนี้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ
อินเตอร์เน็ต เช่น “โครงการทำ�ความสะอาดการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต”
หรือเรียกว่า “ไซเบอร์ คลีน” (“Cyber Clean”)
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันจัดทำ�มี
เว็บไซต์ (http://www.ictkeeper.com/) ซึ่งทำ�
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินงาน “โครงการ เฝ้าระวัง”
(“Gatekeeper Project”) ซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่อง
มือกลั่นกรอง (filters) เว็บไซต์ เพื่อสกัดกั้นมิให้
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เว็บไซต์อันตรายที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเข้ามาถึงผู้
ใช้อินเตอร์เน็ตที่อยู่ในประเทศไทยได้ 139 นอกจาก
นี้ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันสร้างซอฟแวร์

โครงการรณรงค์ หยุด
การค้าเด็กและเยาวชนเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เป็นโครงการรณรงค์ทม่ี งุ่ ระดมทุนเพือ่
ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผูเ้ สียหาย
จากการถูกค้าเพือ่ วัตถุประสงค์ทาง
เพศ และเพือ่ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางบวกใน
ระยะยาว โดยสนับสนุนให้สาธารณชน
มีความตระหนักต่อปัญหา และมี
ส่วนร่วมในการโน้มน้าวการตัดสินใจ
ของผูอ้ ำ�นาจในการดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหา อันเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงานต่อต้านการค้าเด็กเพือ่
วัตถุประสงค์ทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม
ทัง้ นี้ โครงการรณรงค์ฯ ดังกล่าวเป็น
โครงการระยะสามปีของการจับมือเป็น
พันธมิตรระหว่าง เดอะ บอดีช้ อป (the
Body Shop) และเอ็คแพท (ECPAT)
โดยเริม่ ดำ�เนินงานโครงการรณรงค์ฯ
ใน พ.ศ. 2552
กิจกรรมแนะนำ�โครงการรณรงค์ฯ
ของเอ็คแพท และ เดอะ บอดี้ ชอป
ต่อสาธารณชน ได้จัดขึ้นในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่กรุงเทพฯ โดย
ได้นำ�เสนอรายงานข้อมูลพื้นฐานของ
โครงการรณรงค์ฯ ในหัวข้อ “การ
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ชื่อ “เว็ปการ์ด” เพื่อปิดกั้นมิให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายได้140 และจัดให้มี
การอบรมทั่วประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย141

ปกป้องคุ้มครองพวกเขา อยู่ในมือ
ของพวกเรา” ซึ่งเป็นการรายงาน
ถึงสถานการณ์การค้าเด็กเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ และเน้นย้ำ�ถึง
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้ง
รณรงค์ให้รัฐบาลในประเทศนั้นๆ
เพิ่มการดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และปกป้องเด็กและเยาวชน ทั้งนี้
คุณ Najat M’jid Maalla ผู้เสนอ
รายงานพิเศษ (Special Rapporteur)
ของสหประชาชาติว่าด้วย การค้าเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็ก ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์
ในงานเปิดตัวโครงการณรงค์ฯ คุณ
Najat M’jid Maalla ได้แสดงถึง
ความตั้งใจที่จะนำ�เสนอรายงานข้อมูล
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ และผู้เสนอรายงาน
พิเศษท่านอื่นๆ รวมถึงความมุ่งมั่นต่อ
การสนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการ
การณรงค์ฯ นี้
นอกจากการจัดกิจกรรมแนะนำ�
โครงการรณรงค์ฯ ดังที่ได้กล่าวไป
ในข้างต้น ยังได้มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฯ
ขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า เซนทรัล เวิลด์
ด้วย โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาร่วม
อภิปราย พูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
ในประเทศไทย และความสำ�คัญของ
โครงการรณรงค์ฯ ที่มีต่อประเทศไทย
นอกจากนี้ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดีแทค (DTAC) ได้ร่วมประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ฯ โดยส่งข้อความ

ประชาสัมพันธ์โครงการ และหมายเลข
โทรศัพท์ฮอตไลน์สำ�หรับรายงาน
กรณีต้องสงสัยว่าเป็นการค้าเด็ก ไป
ยังโทรศัพท์มือถือ (SMS messages)
ของลูกค้าดีแทคจำ�นวนเป็นล้านๆ คน
ทั่วประเทศไทย และ เอ็ม ทีวี (MTV)
ก็ได้ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ฯ
โดยนำ�เสนอวีดีโอเกี่ยวกับโครงการ
รณรงค์ฯ ทางรายการที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ชมของ เอ็ม ทีวี
ประเทศไทย
ในกลางปี พ.ศ. 2553 เดอะ บอดี้
ชอป และเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้จดั กิจกรรมแนะนำ�โครงการรณรงค์ฯ
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเน้นถึงความสำ�คัญ
ของการร่วมลงชื่อของประชาชนใน
การเรียกร้องให้มีการดำ�เนินงานใน
ประเด็นหลักที่สำ�คัญต่อการแก้ไข
ปัญหา โดยจะนำ�บัญชีรายชื่อดังกล่าว
มอบให้กับรัฐบาลเมื่อใกล้สิ้นสุดการ
ดำ�เนินงานโครงการ ซึ่งประเด็นหลัก
สำ�คัญที่เรียกร้องให้รัฐบาลดำ�เนินงาน
นั้น ได้แก่ การเข้าเป็นภาคีต่อพิธีสาร
เพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและ
เด็ก การเพิ่มความเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์
และการดำ�เนินงานต่างๆ เพื่อปกป้อง
คุ้มครอง และให้ความดูแลเป็นพิเศษ
แก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้
เดอะ บอดี้ ชอป และเอ็คแพท ได้
รวบรวมรายชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลดังกล่าว ได้มากกว่า 50,000
รายชื่อแล้ว

การคุ้มครอง  
การคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จำ�เป็นต้องอาศัยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
และมีเนื้อหาครอบคลุม โดยควรมีบทบัญญัติเฉพาะ
ที่บังคับใช้เพื่อต่อต้านหรือเพิ่มความเข็มแข็งในการ
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ และควรมีการ
ทบทวน ปรับปรุง กฎหมายเหล่านี้อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อ
ให้กฎหมายมีศักยภาพในการให้ความคุ้มครองต่อเด็ก
ได้ทันตามรูปแบบใหม่ๆ ของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
เช่น การรูปแบบของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก) การดูและการเข้าถึงสื่อลามกเด็ก
ออนไลน์ รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย
สากลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง กฎหมายที่
ได้ประกาศบังคับใช้ตามข้อผูกพันหรือสัตยาบันที่
ประเทศมีต่อกฎหมายหรือมาตรการระหว่างประเทศ
นั้น รัฐบาลควรมีมาตรการที่ก่อให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำ�หนด
ให้มีนโยบายและแนวปฎิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่
ตกเป็นผู้เสียหาย และหรือเด็กที่ตกเป็นพยาน
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีต่ออนุสัญญา และ
พิธีสารหลักระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก อนุสัญญา
ด้านแรงงานว่าด้วยการห้ามและการดำ�เนินการโดย
ทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน
เด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็น
ภาคีพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการ
คามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก รวมทั้งยังมิได้
ลงนามรับรองปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก ซึ่งเป็น

มาตรการในระดับภูมิภาค อนึ่ง ประเทศไทยได้เข้าร่วม
ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐมนตรีในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (the Coordinated Mekong
Ministerial Initiative against Trafficking หรือ
เป็นรู้จักในชื่อย่อว่า COMMIT) ตามที่ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้นในหัวข้อการประสานงานและความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
มาตรการระดับภูมิภาคหลายมาตรการที่ประเทศไทย
ได้ให้ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กนั้น
ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เน้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ค้าเด็ก ตัวอย่างเช่น การลงนามความร่วมมือทวิภาคี
กับประเทศเพื่อนบ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
รัฐมนตรีในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ (COMMIT) โครงการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำ�โขงฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดมาตรการต่างๆ เพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อการประสานงานและความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ลงนามในข้อตกลงการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน และข้อตกลงความช่วยเหลือทาง
กฎหมายกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้142 ซึ่งข้อตกลงนี้
นอกจากจะเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ
ในประเด็นทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมแล้ว
ความร่วมมือดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน
เพื่อดำ�เนินคดีกับผู้เดินทางท่องเที่ยวที่ละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฎว่ามีกรณีส่งตัว
ผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กเกิดขึ้น
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กลไกด้านสิทธิเด็ก ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
กลไกในระดับระหว่างประเทศ
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ความเห็น
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ
คณะท�ำงานด้านทบทวนสถานการณ์สิทธิ
คณะท�ำงาน UPR จะจัดประชุมเพื่อทบทวนสถานการณ์
มนุษย์ชนของประเทศ – คณะมนตรีสิทธิ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 12 ซึ่ง
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
จะจัดให้มีขึ้นในเดือนตุลาคม 2554
ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วย การค้าเด็ก การ ได้ยื่นขออนุญาตต่อรัฐบาลเพื่อเยือนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547
ค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์
ได้ยื่นขออนุญาตต่อรัฐบาลเพื่อเยือนประเทศไทย
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ประเด็นหลักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเด็ก ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ปี พ.ศ. 2549
• สนับสนุนให้รฐั บาลไทยให้สตั ยาบันต่อพิธสี ารเลือกรับว่าด้วยการค้ามนุษย์
• แนะน�ำให้รฐั บาลไทยปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์
อนุสัญญาและพิธีสาร ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532

วันที่ลงนามเป็นภาคึ
27 มีนาคม 2535

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็ก พ.ศ. 2543

11 มกราคม 2549

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
16 กุมภาพันธ์ 2544
ด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 182)
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรม
ลงนามแตยังไมไดเป็น
ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2543
ภาคี
พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการปองกัน ปราบปราม ลงนามแตยัง
และลงโทษการค้ามนุษย โดยเฉพาะหญิงและ
ไมไดเป็นภาคี
เด็ก พ.ศ. 2543 (พิธีสารแนบท้าย อนุสัญญาสห
ประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2543)
กลไกในระดับภูมิภาค
ปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
ลงนามใน พ.ศ. 2547
โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก
(ไม่มีข้อก�ำหนดการเข้า
ร่วมเป็นภาคี)
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วันที่ส่งรายงานของประเทศ
ส่งรายงานประจ�ำระยะเวลา
ฉบับที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2548
ส่งรายงานประจ�ำระยะเวลา
ฉบับที่หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2539
ส่งรายงานของประเทศที่จัดท�ำโดย
รัฐบาล ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการ
ทบทวน ในเดือนตุลาคม 2554
ไม่มี (เนื่องจากไม่มีข้อก�ำหนดให้ส่ง
รายงาน)

ไม่มี (เนื่องจากไม่มีข้อก�ำหนดให้ส่ง
รายงาน)

กฎหมาย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมการ
ต่อต้าน การค้าประเวณีเด็ก และการค้าเด็กเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ ซึ่งกฎหมายฉบับหลังเป็น
กฎหมายที่เพิ่งประกาศบังคับใช้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีช่องว่างทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านสื่อลามกเด็ก ซึ่งทำ�ให้

เด็กได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น นอกจากนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง
คือ การขาดความเข็มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยในกรณีอาชญากรรมบางกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

การค้าประเวณีเด็ก
กฎหมายไทยได้ให้คำ�นิยามที่เหมาะสมเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็ก รวมทั้งมีบทบัญญัติที่ห้ามและลงโทษผู้ที่
เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศกับเด็กที่ตกอยู่ในกระบวนการค้าประเวณี รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม
การค้าประเวณีเด็ก อย่างไรก็ตาม ยังขาดการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็ก
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 (ในเอกสารนีจ้ ะเรียกชือ่ ย่อว่า “พระราช
บัญญัตกิ ารค้าประเวณี”) เป็นกฎหมายเบือ้ งต้นที่
คุม้ ครองเด็กจากการถูกค้าประเวณี โดยได้กำ�หนด
คำ�นิยามการค้าประเวณีทส่ี อดคล้องกับพิธสี ารเลือกรับ
ว่าด้วย การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกที่
เกีย่ วกับเด็กว่าหมายถึง “การยอมรับการกระทำ�ชำ�เรา
หรือการยอมรับการกระทำ�อืน่ ใด หรือการกระทำ�อืน่
ใดเพือ่ สำ�เร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผูอ้ น่ื อัน
เป็นการสำ�ส่อนเพือ่ สินจ้างหรือประโยชน์อน่ื ใด ทัง้ นี้
ไม่วา่ ผูย้ อมรับการกระทำ�และผูก้ ระทำ�จะเป็นบุคคล
เพศเดียวกันหรือคนละเพศ” แต่อย่างไรก็ตาม มี
รายงานว่ามีการบังคับใช้บทบัญญัตดิ งั กล่าวน้อยมาก

ไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี
และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
(ประมาณ 1,200-3,600 เหรียญสหรัฐ) แต่กระทำ�
แก่เด็กอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ต้อง
ระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท (ประมาณ 600-1,800
เหรียญสหรัฐ)147

พระราชบัญญัติการค้าประเวณี ห้ามมิให้มีการกระ
ทำ�ชำ�เราหรือกระทำ�ทางเพศอื่นใดแก่บุคคลที่อายุไม่
เกิน 18 ปี ใน “สถานการค้าประเวณี” ไม่ว่าบุคคล
นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม143 ซึ่งรวมถึงห้ามมิให้มีการ
ชักชวนโดยเปิดเผย144 โฆษณา145 หรือติดต่อกับบุคคล
อื่นใดในสถานประกอบการลักษณะนั้น146

พระราชบัญญัติการค้าประเวณี ยังได้กำ�หนดให้เป็น
ความผิดทางกฎหมายในการเป็นธุระจัดหา ล่อไป
หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำ�การ
ค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม บุคคลผู้
กระทำ�ผิดต้องระวางโทษจำ�คุก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท (ประมาณ
3,000-12,000 เหรียญสหรัฐ) ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่
ถูกนำ�ไปค้าประเวณี148 ทั้งนี้ หากการกระทำ�ความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระทำ�โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ
ใช้กำ�ลังประทุษร้าย ใช้อำ�นาจครอบงำ�ผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆ ผู้กระทำ�ต้อง
ระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ข้างต้น

ผู้ใดกระทำ�ชำ�เราหรือกระทำ�อื่นใดเพื่อสำ�เร็จความใคร่
ของตนเองหรือผู้อื่น แก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีใน
สถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือ

พระราชบัญญัติการค้าประเวณี ได้กำ�หนดบทลงโทษ
แก่ผู้ปกครองของเด็ก หากผู้ปกครองมีส่วนรู้เห็นใน
การแสวงหาประโยชน์จากเด็กที่ถูกนำ�ไปค้าประเวณี
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โดยหาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลอายุยัง
ไม่เกินสิบแปดปี มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้มีธุระจัดหา
ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลดังกล่าวเพื่อให้บุคคลนั้น
กระทำ�การค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม
ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท (ประมาณ 2,300-12,000
เหรียญสหรัฐ)149 หากผู้ปกครองมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ
ให้บุคคลผู้อยู่ในความปกครองที่อายุต่ำ�กว่าสิบแปดปี
กระทำ�การค้าประเวณี โดยเป็นการละเมิดข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับการชักชวน การโฆษณาเชิญชวน หรือการ
ติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง พนักงานอัยการอาจยื่นคำ�ร้อง
ต่อศาลให้ถอนอำ�นาจปกครองของบิดามารดา หรือผู้
ปกครองของผู้นั้นเสีย และแต่งตั้งผู้ปกครองแทนบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองนั้น150
พระราชบัญญัติการค้าประเวณีได้กำ�หนดบทลงโทษให้
“เจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการ
กิจการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือ
เป็นผู้ควบคุมผู้กระทำ�การค้าประเวณี ในสถานการ
ค้าประเวณีที่มีบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีทำ�การ
ค้าประเวณีอยู่ด้วย ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
(ประมาณ 3,000-12,000 เหรียญสหรัฐ)151 นอกจาก
นี้ ยังได้ห้ามมิไห้ “ผู้ใดหน่วงเหนี่ยว กักขัง กระทำ�
ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
หรือทำ�ร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ว่า
จะใช้กำ�ลังประทุษร้ายผู้อื่น เพื่อข่มขืนใจให้ผู้อื่นนั้น
กระทำ�การค้าประเวณี” หากการกระทำ�ผิดดังกล่าว
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ� “ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำ�
ต้องระวางโทษจำ�คุกตลอดชีวิต” แต่หากผู้ถูกกระทำ�
“ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำ�ต้องระวางโทษประหารชีวิต
หรือจำ�คุกตลอดชีวิต”

พระราชบัญญัติการค้าประเวณีมีเนื้อหาครอบคลุมใน
การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างกว้างๆ แต่
อย่างไรก็ตาม มิได้มีข้อกำ�หนดที่ชัดเจนว่าเด็กทุกคน
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการค้า
ประเวณี ไม่ต้องรับโทษภายใต้พระราชบัญญัติดัง
กล่าว ถึงแม้ว่าในทางปฎิบัติ โดยปรกติแล้วสำ�นักงาน
คดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในคดี
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายและเด็กที่เป็นผู้กระทำ�ความผิด
พิจารณาความผิดของเด็กตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งกำ�หนดให้
เด็กมิต้องได้รับโทษโดยการให้ถูกจำ�คุก152 แต่อย่างไร
ก็ตาม ถือว่าเป็นสิ่งที่จำ�เป็นที่ควรทำ�ให้กฎหมายมี
ความชัดเจนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการ
อบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติต่อเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าโสเภณี
ในฐานะที่เด็กตกเป็นผู้เสียหาย มิใช่ในฐานะผู้กระทำ�
ความผิด รวมถึงกำ�หนดให้แนวปฎิบัติต่อเด็กในระบบ
ของกระบวนการยุติธรรม เป็นการปฎิบัติที่ยึดถือ
แนวทางของการเยียวยา ฟื้นฟู มากกว่าแนวทางของ
การลงโทษ
นอกจากพระราชบัญญัติการค้าประเวณี ประมวล
กฎหมายอาญาของไทยยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดทางเพศ โดยกฎหมายที่ว่าด้วยการกระทำ�
ชำ�เรานั้น ห้ามมิให้มีการร่วมประเวณีกับเด็กหญิง
อายุสิบห้าปี หรือต่ำ�กว่า ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม153
ในขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายต่างๆ ที่ให้ความ
คุ้มครองเด็กเกี่ยวกับการค้าประเวณีที่มีเนื้อหา
ค่อนข้างครอบคลุม แต่ก็มีรายงานว่าเด็กตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณีอย่างแพร่หลาย154 และการ
ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็ยังคงมีอยู่

การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและ
เด็ก พ.ศ.2543 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551155 (ในเอกสารนี้จะเรียกชื่อย่อว่า “พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์”) ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
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รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีเดียวกัน โดยมีบทบัญญัติ
ที่เข้มงวดและครอบคลุมมากกว่าพระราชบัญญัติ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง
และเด็ก พ.ศ. 2540 ซึ่งนับว่าเป็นความพยายามที่ดี
ของรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับมาตรการสากลที่กำ�หนดไว้ในพิธีสารเพื่อป้องกัน
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีในพิธีสารฯ ก็ตาม
พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ กำ�หนดความหมายของ
การค้าเด็กไว้ในมาตรา 6 ข้อ 2 โดยห้ามมิให้ “ผู้ใด
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทำ�การอย่างหนึ่ง
อย่างใด [โดย] เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำ�หน่าย พา
มาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก” (ภายใต้มาตรา 4 เด็ก หมาย
ถึง บุคคลผู้มีอายุต่ำ�กว่าสิบแปดปี) เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสวงหาประโยชน์ บทบัญญัติดังกล่าวได้
กำ�หนดไว้อย่างชัดเจนว่าการค้าเด็กไม่จำ�เป็นต้อง
เกี่ยวข้องการกระทำ�ที่เป็นการ หลอกลวง บังคับขู่เข็ญ
หรือ ฉ้อฉล ตามที่บัญญัติไว้ในความหมายของการค้า
มนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่
มาตรา 4 ได้กำ�หนดความหมายของคำ�ว่า “แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ” โดยรวมถึง “การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่
วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูป
แบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส การนำ�คนมาขอทาน
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะ
เพื่อการค้าหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อันเป็นการ
ขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
ซึ่งความหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 6
สอดคล้องกับมาตรการที่กำ�หนดไว้ในพิธีสารเพื่อ
ปองกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย
มาตรา 7 กำ�หนดบทลงโทษทางอาชญากรรมต่อผู้
ที่มีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำ�ความผิด
ฐานค้าเด็ก (เช่น บุคคลที่ช่วยเหลือในการ “จัดหาที่
ประชุมหรือที่พำ�นักให้แก่ผู้กระทำ�ความผิดฐานค้า
มนุษย์”) และ มาตรา 8 กำ�หนดบทลงโทษต่อผู้ที่
ตระเตรียมเพื่อกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ (มาตรา 15) กำ�หนดให้มี
การจัดตั้ง “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์” โดยมีบทบาทในการ “กำ�หนดยุทธศาสตร์
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์” รวมถึงการค้าเด็ก และ “กำ�หนดแนวทาง
และกำ�กับดูแลการดำ�เนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ”
บทลงโทษผู้กระทำ�ผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติการค้ามนุษย์นั้น มีความแตกต่างกันโดยขึ้น
อยู่กับอายุของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เช่น ผู้ใดกระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์โดยเป็นการ
กระทำ�แก่ “บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี
ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท”
(ประมาณ 3,800 -7,500 เหรียญสหรัฐ) (มาตรา 52)
แต่หากเป็นการกระทำ�แก่ “บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี
ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
(ประมาณ 5,000 -9,400 เหรียญสหรัฐ) (มาตรา 52)
ทั้งนี้ ได้กำ�หนดบทลงโทษในลักษณะเดียวกันแก่ผู้ที่มี
ส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำ�ความผิดฐาน
ค้าเด็ก (มาตรา 7) แต่ในขณะเดียวกันได้กำ�หนดให้ผู้ที่
ตระเตรียมเพื่อกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ต้องระวางโทษจำ�คุก และปรับ ในอัตราหนึ่งในสาม
ของบทลงโทษที่กล่าวไว้ข้างต้น (มาตรา 8)
พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ยังได้กำ�หนดขอบข่าย
ที่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ โดยมาตรา 33 กำ�หนดให้ “ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำ�ความผิด
ฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก
การรักษาพยาบาล การบำ�บัดฟื้นฟูทางร่างกายและ
จิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิม
หรือภูมิลำ�เนาของผู้นั้น การดำ�เนินคดีเพื่อเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กำ�หนด” ส่วนมาตรา 34 และมาตรา 35 กำ�หนดราย
ละเอียดถึงวิธีปฎิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติระบุไว้โดยเฉพาะว่า บุคคล
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ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์
จะไม่ถูกดำ�เนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์
หรือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง นอกเสียจากจะได้
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม156
การบังคับใช้กฎหมายและการดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�
ผิดเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากในการดำ�เนินงานต่อต้านการค้า
เด็ก ซึ่งการดำ�เนินงานของประเทศไทยในการสืบสวน
สอบสวน และดำ�เนินคดีการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเพศ ยังมีความยากลำ�บากอยู่พอสมควร โดย
เฉพาะการรวบรวมหลักฐานและคำ�ให้การที่เกี่ยว

เนื่องกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ
การสร้างความมั่นใจในการให้ความคุ้มครองต่อผู้
เสียหาย รวมถึงยังคงมีปัญหาด้านความต่อเนื่องของ
การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับ
ภูมิภาค ถึงแม้ว่าได้มีความพยายามเป็นอย่างดีจาก
รัฐบาลในการดำ�เนินงานด้านนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วข้าง
ต้นในหัวข้อการประสานงานและความร่วมมือ ทั้งนี้
ได้มีรายงานระบุว่า ตั้งแต่ปี 2551 มีคดีความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ในประเทศไทยเพียงสามคดีเท่านั้นที่ถูกศาล
ตัดสินว่ามีความผิด157

สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กรูปภาพเกี่ยวกับการละเมิดเด็กทางเพศ
ประเทศไทยยังมิได้ปฎิบัติตามพันธะสัญญาในประเด็น
ที่เกี่ยวกับสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ภายใต้พิธีสารเลือก
รับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง การค้าเด็ก การ
ค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก กฎหมาย
ไทยยังมิได้กำ�หนดคำ�จำ�กัดความของคำ�ว่าสื่อลามก
เด็ก และไม่มีกฎหมายห้ามและกำ�หนดบทลงโทษต่อ
การกระทำ�การเผยแพร่ การเสนอ การครอบครอง
สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม มีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายอื่นๆ ที่หากมีการแปลความที่เหมาะสม
แล้ว สามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ดำ�เนินคดีสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยมีมาตราว่า
ด้วยวัตถุหรือสิ่งของลามก ซึ่งใช้ควบคุมสื่อลามกต่างๆ
ทั้งในรูปแบบที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพยนตร์
แถบบันทึกเสียง หรือแถบบันทึกภาพ158 โดยกฎหมาย
ห้ามมิให้มีการ “ผลิต การมีไว้ นำ�เข้าหรือยังให้นำ�เข้า
ในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไป หรือยังให้พาไปหรือทำ�ให้แพร่
หลายโดยประการใด ๆ [...] เพื่อความประสงค์แห่ง
การค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อ
การแสดงอวดแก่ประชาชน” นอกจากนี้ กฎหมายยัง
ห้ามมิให้มีการช่วยทำ�ให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งของ
ลามก “โดยโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่า
มีบุคคลกระทำ�การ [...] หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่า
วัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคล
ใด หรือโดยวิธีใด”159 ผู้ที่กระทำ�ความผิดต้องระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท
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(ประมาณ 180 เหรียญสหรัฐ) หรือทั้งจำ� ทั้งปรับ160
ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าด้วยวัตถุ
หรือสิ่งของลามกนั้น ครอบคลุมถึงภาพที่ลอกเลียน
หรือภาพเหมือนที่เกี่ยวกับเด็กด้วยหรือไม่
นอกจากนี้ ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551 ได้กำ�หนดความหมายของคำ�ว่า
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ที่รวมถึง “การผลิต
หรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก” แต่มิได้รวมถึงการ
กระทำ�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
(การเผยแพร่ การนำ�เข้า การส่งออก การเสนอ
การขาย หรือการครอบครอง) อนึ่ง พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ห้ามมิให้มีการกระทำ�
“บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอม
ให้เด็กแสดงหรือกระทำ�การอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทน
หรือเพื่อการใด”161
ประเทศไทยได้ออกและบังคับใช้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 (ในเอกสารนี้จะเรียกชื่อย่อว่า “พระราช
บัญญัติคอมพิวเตอร์”) เพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ โดยมีบทบัญญัติที่มีเป้าหมาย
เพื่อป้องกันและปรามปรามการเผยแพร่ข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยการใช้ระบบทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวรวมถึงสื่อลามกด้วย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว ยังกำ�หนดให้
ผู้ใดก็ตามที่กระทำ�ความผิดต่อบทบัญญัติที่กำ�หนด

ไว้ในพระราชบัญญัติฯ ต้องรับโทษความผิดทาง
อาชญากรรม ตัวอย่างเช่น มาตรา 14 กำ�หนดให้
ผู้ใดก็ตาม “นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ หรือเผย
แพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ [ที่มีลักษณะตามที่กล่าว]
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท [ประมาณ 3,100 เหรียญสหรัฐ] หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ”162 ทั้งนี้ บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมบทบัญญัติมาตรา 287 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมิได้ครอบคลุมถึงข้อมูล
ในรูปแบบดิจิตัล นอกจากนี้ มาตรา 26 ของพระราช
บัญญัติคอมพิวเตอร์ กำ�หนดให้ “ผู้ให้บริการต้องเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ [...] และข้อมูล
ของผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” ซึ่งบทบัญญัติ
นี้มิได้บังคับใช้เฉพาะแต่ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
เท่านั้น แต่รวมถึงองค์กรใดก็ตามที่ให้บริการการเข้า
ถึงอินเตอร์เน็ต เช่น องค์กรที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต
แก่ลูกจ้างขององค์กร เป็นต้น163 อนึ่ง สิ่งที่สำ�คัญ
ที่ควรกล่าวถึงคือเอกสารฉบับร่างพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ ที่เป็นเอกสารร่างฉบับแรกที่ได้จัดทำ�ขึ้น
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 นั้น ได้กำ�หนดการ
กระทำ�ให้มีเอกสารสื่อลามกเกี่ยวกับเด็กต้องระวาง
โทษจำ�คุก 5 ปี รวมทั้งถูกปรับ164 แต่อย่างไรก็ตาม
บทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็กมิได้ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับสมบูรณ์ของพระราช
บัญญัติคอมพิวเตอร์165
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.

2550 กำ�หนดให้ “ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติมี
อำ�นาจออกคำ�สั่ง [...] ห้ามสั่งเข้าหรือนำ�เข้าเพื่อเผย
แพร่ในราชอาณาจักร ซึ่งสิ่งพิมพ์ใดๆ [...] ที่กระทบต่อ
[...] ศีลธรรมอันดีของประชาชน”166
ถึงแม้ว่าบทบัญญัติเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความคุ้มครอง
ทางกฎหมายต่อสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก แต่ก็มิได้ส่งผล
ให้ประเทศไทยได้รบั การยอมรับว่าได้ปฎิบตั ติ ามพันธะสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อพิธีสารเลือกรับว่าด้วย การ
ค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกทีเ่ กีย่ วกับเด็ก
โดยเฉพาะในประเด็นของการให้คำ�จำ�กัดความและ
การห้ามเผยแพร่สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ทั้งนี้
การบังคับใช้บทบัญญัติและข้อกำ�หนดภายใต้
บทบัญญัติต่างๆ เหล่านี้ในกรณีสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็กนั้น ขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติ
หน้าที่เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี
นอกจากนี้ ไม่มีหน่วยงานใดได้รับมอบหมายอย่าง
ชัดเจนให้มีความรับผิดชอบต่อการประสานงาน และ
ติดตามการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์และการดำ�เนิน
งานเพื่อต่อต้านสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ทั้งที่ดำ�เนิน
งานโดยรัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ซึ่ง
สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
ขาดประสิทธิภาพ ขาดมาตรฐาน และขาดความ
ครอบคลุม ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรออกกฎหมายที่
กำ�หนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายที่ได้มาตรฐานและมีประสิทฺธิภาพ รวมทั้ง
กำ�หนดให้มีบทบัญญัติที่ห้ามและลงโทษการกระทำ�
ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เด็กเกิดความไว้
วางใจ (grooming of children) รวมทั้ง การเข้าถึง
และดูสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 ห้ามมิให้มีการ
กระทำ�อันเป็น “ธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อการ
อนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม”
โดยกำ�หนดบทลงโทษอย่างรุนแรงหากความผิดดัง
กล่าวเป็นการกระทำ�แก่เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี และ
กำ�หนดระวางโทษจำ�คุกไม่เกินยี่สิบปี หากความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระทำ�แก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
นอกจากนี้ มาตรา 283 ได้กำ�หนดเพิ่มโทษให้สูงขึ้น
ในกรณีที่ผู้กระทำ�ความผิด “ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ

ใช้กำ�ลังประทุษร้าย ใช้อำ�นาจครอบงำ�ผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด [...] เพื่อสำ�เร็จ
ความใคร่ของผู้อื่น” ซึ่งกำ�หนดให้การกระทำ�ความ
ผิดดังกล่าวที่เป็นการกระทำ�แก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้า
ปี ต้องระวางโทษจำ�คุกและปรับ หรือจำ�คุกตลอดชีวิต
หรือประหารชีวิต
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2540 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ผู้
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กระทำ�ผิดไม่สามารถกล่าวอ้างความยินยอมของเด็ก
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีเพื่อเป็นข้อแก้ตัวในการกระ
ทำ�ความผิดได้ นอกจากนี้ ข้อแก้ไขดังกล่าวยังได้เพิ่ม
การกระทำ�ที่กำ�หนดให้เป็นความผิดภายใต้บทบัญญัติ
ต่างๆ ดังกล่าว อันส่งผลให้มีการระบุการกระทำ�ความ
ผิดทางอาชญากรรมที่สามารถถูกดำ�เนินคดีนอกราชอาณาจักรภายใต้กฎหมายไทย ไม่ว่าการกระทำ�ความ
ผิดนั้นเกิดขึ้นที่ใด หรือผู้กระทำ�ความผิดมีสัญชาติ
อะไร167

ของตำ�รวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำ�เนินการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า
มีหน่วยงานของตำ�รวจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยุติ
อาชญากรรมต่อเด็ก เยาวชน และหญิง แต่หน่วยงาน
ดังกล่าวมีขอบข่ายความรับผิดชอบที่กว้าง จึงทำ�ให้
ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเน้นการดำ�เนินงานเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็ก รวมทั้ง การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในรูป
แบบอื่นๆ168

ในรายงานพิเศษของคณะอนุกรรมการด้านการท่อง
เที่ยว ในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภานั้น คณะ
อนุกรรมการฯ ได้ยอมรับถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงว่า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามิได้ทำ�งานร่วมกับ
ภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กอย่างจริงจัง รวมทั้งมิได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานใดในกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนิน
งานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนหน่วย
งานตำ�รวจ ก็ยังคงมีความคลุมเครือเกี่ยวกับหน่วยงาน

ในปีพ.ศ. 2551 ศาลได้ตัดสินให้นักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติสามคน และนักท่องเที่ยวไทยยี่สิบคนมี
ความผิดในการกระทำ�เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็กภายใต้กฎหมายไทย169 แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการ
วิพาษ์วิจารณ์ถึงการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อดำ�เนินคดีต่อชาวต่างชาติที่มีเพศสัมพันธ์
กับเด็ก กรุณาดูรายละเอียดในหัวข้อการท่องเที่ยว
เพื่อมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็กที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น
ของรายงานนี้ 170

หน่วยงานด�ำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็ก
ประเทศไทยมีหน่วยงานผู้พิทักษ์กฎหมายที่มีความ
เชี่ยวชาญในการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แต่
ถึงกระนั้นก็ตามไม่มีหน่วยงานผู้พิทักษ์กฎหมายหน่วย
งานใดที่ดำ�เนินงานในประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกรูปแบบ
หลังจากที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติได้จัดตั้งตำ�รวจหน่วยพิเศษขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ (บก.ปคม) (Anti-Human Trafficking
Division หรือเรียกชื่อย่อว่า AHTD) ซึ่งแต่เดิมรู้จัก
กันในนามกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ผิด
ต่อเด็ก เยาวชน และสตรี มีบทบาทดำ�เนินงานด้าน
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งรวมถึงการ
ค้าเด็กด้วย ตำ�รวจหน่วยพิเศษนี้มีบทบาทการดำ�เนิน
งานทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจประจำ�หน่วย
ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมถึง
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และวิธีการ
ประเทศไทย|40

ปฏิบัติทางด้านกฎหมายในกรณีที่มีเด็กเกี่ยวข้องเพื่อ
หลีกเลี่ยงการดำ�เนินคดีกับเด็กที่เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และส่งตัวพวกเขาต่อให้กับหน่วยงานที่
ให้บริการที่พักและความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐแทนที่
จะส่งต่อให้กับงานห้องกักของสำ�นักงานงานตรวจคน
เข้าเมือง (ซึ่งบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 ตำ�รวจหน่วยพิเศษนี้ดำ�เนินงานโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานตำ�รวจในระดับเขตและระดับจังหวัด และ
สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระจากหน่วยงานของตำ�รวจ
ในระดับเขตและระดับจังหวัดเพื่อดำ�เนินคดีต่างๆ ให้
คืบหน้าได้หากจำ�เป็น นอกจากนี้ ตำ�รวจหน่วยพิเศษนี้
ยังดำ�เนินงานเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรม
ที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็ก เช่น สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการค้า
ประเวณีเด็ก ทั้งนี้มีรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2552 กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ จับกุมผู้กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศได้เป็นจำ�นวน 867 คดี แต่ไม่เป็นที่
ยืนยันว่าในจำ�นวนดังกล่าวเป็นการกระทำ�ความผิดที่

เกี่ยวกับเด็กกี่คดี171
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ดำ�เนิน
งานสืบสวนสอบสวนการกระทำ�ความผิดทาง
อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเน้นคดีที่
อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือคดีที่มีความ
ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ172
นอกจากนี้ สำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้จัดตั้งศูนย์ต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ (Centre Against
International Human Trafficking หรือมีชื่อย่อ
ว่า CAHT) ซี่งการดำ�เนินงานส่วนหนึ่งเน้นการดำ�เนิน
คดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อนึ่ง ได้มีการจัดตั้งกองทุน
พิเศษสำ�หรับสนับสนุนการดำ�เนินคดีที่เป็นการค้า
มนุษย์ระหว่างประเทศด้วย173
กฎหมายไทยมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการให้ความคุม้ ครอง
พยาน ผูเ้ สียหาย และผูก้ ระทำ�ความผิด ทีอ่ ายุไม่เกิน
สิบแปดปี โดยมีระเบียบปฎิบตั ทิ อ่ี นุญาติให้เด็กสามารถ
ให้คำ�ให้การในสถานทีท่ เ่ี ป็นส่วนตัวโดยมีนกั จิตวิทยา
จิตแพทย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่กับเด็กใน
ระหว่างการให้การด้วย รวมทั้งการบันทึกวิดีโอคำ�
ให้การของเด็กดังกล่าวอาจนำ�ไปใช้ในศาลได้ แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาในคดีนั้นๆ อย่างไร
ก็ตาม มีรายงานว่าผู้พิพากษาบางท่านไม่อนุญาตให้ใช้
วิดีโอเทปคำ�ให้การของเด็กในศาล เนื่องจากประสบ
กับปัญหาทางเทคนิค และไม่สามารถที่จะซักถามผู้
กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้โดยตรงในศาล174

ถึงแม้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานคุ้มครอง
เด็ก แต่การดำ�เนินงานในบางด้านยังจำ�เป็นต้องมี
การปรับปรุง เช่น การคัดแยกเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การปฎิบัติทางกฎหมายซึ่งยึดถือ
แนวทางของการ “เคารพความคิดเห็นของเด็ก โดยตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อเด็ก” (‘best
interest of the child’) รวมถึงความละเอียดอ่อน
ต่อเด็กในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งควรเป็นการ
ดำ�เนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังควรปรับปรุงการคุ้มครองพยานที่เป็น
เด็ก เพื่อส่งเสริมให้มีการดำ�เนินคดีในกรณีที่เกี่ยว
กับการค้ามนุษย์ในทุกกรณี และผู้กระทำ�ความผิด
ถูกดำ�เนินคดีและรับโทษ175 อนึ่ง หลังจากที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�
ผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี มีฐานะเป็นกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
(บก.ปคม) แล้วนั้น ยังไม่มีหน่วยงานของตำ�รวจหน่วย
งานใดที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่พิเศษในการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ การให้ความ
ดูแล คุ้มครองเด็ก ในกรณีที่เกี่ยวกับการถูกแสวงหา
ประโยชนทางเพศเชิงพาณิชย์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว
การดำ�เนินงานดังกล่าวยังคงเน้นในกรณีที่เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ อนึ่ง รัฐบาลควรจัดให้มีการศึกษา วิจัย
เกี่ยวกับสาเหตุและขอบเขตของช่องว่างทางกฎหมาย
ที่ยังคงมีอยู่ รวมทั้งกำ�หนดมาตรการที่มีเป้าหมายให้
เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานและเป็นไป
อย่างครอบคลุม กว้างขวาง

การให้บริการความช่วยเหลือแก่เด็ก
ยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ โดยดำ�เนิน
งานเพื่อฟื้นฟู เยียวยา และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กนั้น ควรกำ�หนดขึ้นเป็นนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ความช่วยเหลือในระยะสั้นอาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ การจัดให้มีที่พักอาศัย
และการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนความช่วยเหลือในระยะยาวนั้น อาจรวมถึงการช่วยให้เด็กได้
กลับคืนสู่ระบบการศึกษา การกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชม (หากมีความเป็นไปได้) และแผนฟื้นฟูและกลับคืนทั้ง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การกำ�หนดให้มีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ถือเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในบางกรณีเด็กผู้เสียหายเป็นบุคคลจากประเทศอื่นๆ ที่ถูกค้ามายัง
ประเทศไทย
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สถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ในรายงาน พ.ศ. 2552 ระบุว่ามีสถานแรกรับ (สถานที่
รับตัวผู้เสียหายชั่วคราว) ดำ�เนินงานโดยหน่วยงานรัฐ
และองค์กรพัฒนาเอกชน ตั้งอยู่ทั่วประเทศ จำ�นวน
138 แห่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและผู้ใหญ่
ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิด ถูกแสวงหา
ประโยชน์ ความรุนแรง และการค้ามนุษย์176 สำ�หรับ
ในส่วนของสถานสงเคราะห์ระยะยาวนั้น รัฐบาลได้จัด
ตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพขึ้น 8 แห่ง (ตั้งอยู่
ในทุกภาคของประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ
โดยสถานคุ้มครองสี่แห่งดำ�เนินงานให้บริการความ
ช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็ก ได้แก่ บ้านเกร็ดตระการ
(ภาคกลาง) บ้านศรีสุราษฎร์ (ภาคใต้) บ้านสองแคว
(ภาคเหนือ) และบ้านนารีสวัสดิ์ (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ) และอีกสี่แห่งดำ�เนินงานให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ชาย โดยตั้งอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงราย
จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา) ทั้งนี้ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้บริการความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ รวมทั้ง ด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล
การให้คำ�ปรึกษา การศึกษา การอบรมฝึกอาชีพ การ
ติดตามและประเมินครอบครัวเพื่อการส่งกลับ การส่ง
กลับคืนภูมิลำ�เนาและการกลับคืนสู่สังคม การติดตาม
ประเมินผล และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย177
อนึ่ง เพื่อให้การบริการความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย
เป็นไปอย่างครอบคลุม รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์พึ่งได้
(One Stop Crisis Center: OSCC) ขึ้นภายในหน่วย
งานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และ/หรือในโรงพยาบาลประจำ�
จังหวัดหรือโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อดำ�เนิน
งานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ และให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่เด็ก

และสตรีที่ถูกละเมิดและถูกแสวงหาประโยชน์ ซึ่งรวม
ถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเพศ อนึ่ง เนื่องจากเด็กและผู้ใหญ่ที่ตกเป็นผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์จำ�เป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
ความปลอดภัย ศูนย์พึ่งได้จึงดำ�เนินงานร่วมกับผู้
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการ
สหวิชาชีพในการดำ�เนินงานทางคดีที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทั้งทางร่างกายและ
ทางเพศจากเด็กและสตรี และได้นำ�มาตรการต่างๆ ที่
จำ�เป็นต่อการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายมาใช้ใน
การดำ�เนินงานด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการ
ทางการแพทย์ในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงเด็ก
ทุกคนที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
เด็กผู้ชายที่ถูกค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ178
นอกจากนี้ยังมี ข้อจำ�กัดของสถานที่ดูแลผู้เสียหาย
เหล่านี้ รวมถึงการมิได้แยกแยะความแตกต่างของการ
ให้บริการความช่วยเหลือระหว่างผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
และผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ (ซึ่งบุคคลทั้งสองกลุ่มจะมี
ความต้องการในการรับความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน)
รวมทั้งมิได้แยกแยะการให้ความช่วยเหลือตามความ
แตกต่างของประเภทปัญหาที่ผู้เสียหายประสบ และ
มีรายงานว่าสถานที่ดูแลผู้เสียหายที่ดำ�เนินงานทั้งโดย
รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นสามารถให้บริการ
ที่พักแก่เด็กผู้เสียหายได้เพียง 5,000 คนต่อปี โดย
ทั่วไปแล้ว เด็กผู้เสียหายจะถูกส่งตัวมารับความช่วย
เหลือที่สถานที่ดูแลผู้เสียหายที่ดำ�เนินงานโดยหน่วย
งานรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าผู้เสียหายหลาย
คน โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติหลีกเลี่ยงการ
ถูกส่งตัวมาที่สถานที่ดูแลผู้เสียหาย เนื่องจากกลัวถูก
กักตัวและถูกส่งตัวให้ออกนอกประเทศ179

การบริการรายงานโทรศัพท์สายด่วน และให้ค�ำปรึกษา
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ
องค์กรพัฒนาเอกชนหลายหน่วยงาน ให้บริการ
โทรศัพท์สายด่วน (hotlines) ฟรีตลอดยี่สิบสี่
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ชั่วโมง สำ�หรับรับแจ้งรายงานกรณีที่เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ รวมถึงกรณีการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
เพศ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1191

ที่ดำ�เนินงานโดยกองบังคับการปราบปรามการกระ
ทำ�ผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ภายใต้สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ และโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1300 (ซึ่ง
รู้จักกันในนาม 1300 ศูนย์ประชาบดี) ดำ�เนินงาน
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์180
โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1300 ดำ�เนินงานโดย
รัฐบาล ให้บริการฟรีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ตามนโยบาย
รัฐบาลในการให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำ�เป็นแก่
ประชาชนที่กำ�ลังประสบปัญหาทางสังคม โทรศัพท์
สายด่วนนี้รับรายงานประเด็นปัญหาทางสังคมทั้งของ
ผู้ใหญ่และเด็กที่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดทางร่างกาย
และทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ ความรุนแรง รวม
ถึงการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมแล้ว
เป็นผู้รับเรื่องรายงานทางสายด่วนที่ศูนย์กลางรับแจ้ง
เหตุที่กรุงเทพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำ�บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว (สถานแรกรับ) ที่ดำ�เนินงานโดยหน่วยงาน
รัฐบาล ตั้งอยู่ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ถึงแม้ว่าโทรศัพท์สายด่วนนี้จะมิได้เน้นให้บริการแก่
เด็กโดยเฉพาะ แต่การดำ�เนินงานของโทรศัพท์สาย
ด่วนก็เน้นให้ความสำ�คัญในการช่วยเหลือเด็กที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง โดยในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายาม
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนและปรับปรุง การ
ดำ�เนินงานของโทรศัพท์สายด่วน ถึงแม้ว่าโดยหลักการ
แล้ว ทุกคนสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
โทรศัพท์สายด่วนได้ รวมทั้งเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ แต่ในภาคปฎิบัติ การดำ�เนินงานของ
โทรศัพท์สายด่วนยังมีข้อจำ�กัดในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของเด็กผู้เสียหาย ซึ่งหมายถึงการจัดให้
บริการที่ละเอียดอ่อนและเป็นมิตรต่อเด็กที่อาจเป็นผู้
โทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือโดยตรง รวมถึงการ
ให้บริการที่มีข้อจำ�กัดทางด้านภาษา (โดยส่วนใหญ่
แล้ว เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติ จะ
พูดภาษาเขมร พม่า ลาว และเวียดนาม ซึ่งเป็นภาษาที่
มิได้เปิดให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน)

การส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนา
ประเทศไทยได้ดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาขั้นตอนและวิธี
ปฎิบัติในการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา ภายใต้
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
มณฑลยูนนานของประเทศจีน โดยได้ดำ�เนินงานสร้าง
และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ และระดับสากล เพื่อให้ความช่วย
เหลือและสนับสนุนกระบวนการส่งผู้เสียหายกลับคืน
ภูมิลำ�เนา181
กฎหมายไทยได้กำ�หนดไว้ว่าผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ (รวมทั้งเด็กผู้เสียหาย) อาจ
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการแพทย์ การเยียวยา ฟื้นฟู และ

กระบวนการดำ�เนินคดี182 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่
เขียนรายงานนี้ ยังไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวในคดีการค้ามนุษย์ที่
เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เด็กต่างชาติที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จะถูกส่งตัวไปรับความช่วยเหลือที่บ้านพักของรัฐบาล
ในระหว่างรอการส่งตัวกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา ส่วนผู้เสีย
หายที่มีสัญชาติไทยนั้น กระทรวงต่างประเทศรายงาน
ว่าในปีพ.ศ. 2550 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หญิงและ
เด็กหญิงจำ�นวน 403 คน ให้ได้กลับประเทศไทย โดย
ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่ถูกค้าไปยังต่าง
ประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ183
รายงานการศึกษาในปี พ.ศ. 2552 ขององค์การทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่า “การ
ถูกให้อยู่ในสถานที่ดูแลผู้เสียหายเป็นระยะเวลานาน
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โดยไม่จำ�เป็น ทำ�ให้เด็กและบุคคลที่จำ�เป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก ซึ่งผู้ที่
รับรู้ถึงความยุ่งยากของ “ระบบ” จะมีวิธีในการตอบ
คำ�ถามกับตำ�รวจที่ทำ�ให้พวกเขาไม่ต้องถูกส่งตัวไปที่
สถานที่ดูแลผู้เสียหาย และเลือกที่จะถูกส่งตัวกลับโดย
ช่องทางอื่นๆ ที่เร็วกว่า ดังนั้น ปัญหาการให้บริการ
คุ้มครองแก่เด็กผู้เสียหายที่ถือเป็นการดำ�เนินงานด้าน
หนึ่งของบ้านพักและการถูกให้อยู่ภายในบ้านพักเป็น
ระยะเวลานานโดยไม่เต็มใจ ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้อง
ประเมินถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ ที่แม้ว่า
เป็นการให้บริการที่มีความเป็นมิตรมากขึ้น แต่ระยะ
เวลานานในการส่งตัวผู้เสียหายที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่น
ชั่วคราวออกนอกประเทศนั้นกลับใช้ระยะเวลานาน184

ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
จัดการของศูนย์ให้บริการความช่วยเหลือนั้น มิเพียง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเยียวยา ฟื้นฟู เด็กผู้เสีย
หายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบูรณภาพ ความ
สมบูรณ์ (integrity) ของกระบวนการทางกฎหมายใน
ประเทศไทยด้วย การให้ความดูแล ช่วยเหลือ ที่เป็น
ไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกันของศูนย์ฯ รวมถึงการ
กำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินงานส่งคืนกลับภูมิลำ�เนานั้น
เป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ของผู้เสีย
หาย รวมทั้งเป็นหลักประกันถึงกระบวนการบริหาร
จัดการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

การอบรมผู้บังคับใช้กฎหมาย
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความจำ�เป็นในการจัดอบรม
และสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง185
โดยในปัจจุบันนี้ รัฐบาลเน้นให้มีการจัดอบรมให้
แก่ตำ�รวจ อัยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
แรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรพัฒนา
เอกชน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ข้ามชาติ186
ได้มีการจัดอบรมทั่วประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
อัยการ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหาย
ตามแนวทางการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่รัฐบาลได้จัดทำ�ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551187
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะ
ทำ�งานทางวิชาการขึ้น เพื่อทำ�หน้าที่ประเมินหลักสูตร
ของโครงการอบรมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และหลักสูตรการอบรมกระบวนการสหวิชาชีพในการ
ดำ�เนินงานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างหลักสูตร
ใหม่ขึ้นสำ�หรับใช้ในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งใน
ปีเดียวกันนี้ ได้มีการทดสอบผลที่ได้จากการประเมิน
หลักสูตรขึ้นสองครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 77
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คน จากหน่วยงานรัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่
ทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน การคุ้มครอง การดำ�เนิน
คดี และการจัดทำ�นโยบาย ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์188
ถึงแม้ว่าได้มีความพยายามดำ�เนินงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การ
คัดแยกเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่
เป็นปัญหาอยู่ เนื่องจากการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินสถานะของเด็กนั้น ยังมิได้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน หรือสอดคล้องกัน189
การก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนั้น
จำ�เป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มขื้น เพื่อ
สนันสนุนการดำ�เนินงานพัฒนาศักยภาพของเจ้า
หน้าที่ผู้รักษากฎหมาย อัยการ ศาล อันจะส่งผลให้
กระบวนการสืบสวน และดำ�เนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการ
ปรับปรุงการคัดแยกผู้เสียหาย โดยเฉพาะผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็ก การให้ความคุ้มครองเด็กที่เป็นพยาน และ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
เด็กไทยได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยเด็ก 398 คน จาก
78 จังหวัด ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละภาค
ทั้งสี่ภาคของประเทศ นอกจากนี้ เด็กจำ�นวน 85 คน
ซึ่งเป็นตัวแทนจากการสัมมนาในแต่ละภูมิภาคได้เข้า
ร่วมในการประชุมสัมมนาในระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร และตัวแทนเด็กส่วนหนึ่งได้รับ
โอกาสให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำ�งานจัดทำ�รายงาน
ผลการดำ�เนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่สอง ซึ่งนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2548190
รัฐบาลไทยได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วย
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยได้เริ่ม
ดำ�เนินงานเพื่อจัดทำ�แผนฯ ในปี พ.ศ. 2551 และคาด
ว่าจะสามารถเสนอแผนฉบับร่างต่อสาธารณชนเพื่อ
ทำ�ประชาพิจารณ์ได้ในปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ในระหว่าง
การดำ�เนินงานจัดทำ�แผนฯ นั้น ในปี พ.ศ. 2553
หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกับองค์กร
พัฒนาเอกชน รวมทั้งองค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the
Children) และเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล จัดให้มี
การประชุมเยาวชนขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั้งสี่ภูมิภาค
ของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อให้เป็นเวทีที่เด็กและ
เยาวชนจากทุกภาคของประเทศไทยได้มีโอกาสนำ�
เสนอความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ฉบับร่างว่าด้วย
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยเครือข่าย
เยาวชนเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของ
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานกับเด็กและเยาวชน
เป็นอีกหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเยาวชนครั้งนี้
ทั้งนี้ ได้มีการจัดการประชุมเยาวชนระดับชาติขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 โดยเด็กและ
เยาวชนจำ�นวน 142 คน (เป็นหญิง 95 คน และเป็น
ชาย 47 คน) ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ทำ�งานกับ
เด็กและเยาวชนในประเด็นทีห่ ลากหลายต่างกัน รวมถึง

องค์กรที่ทำ�งานกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและใน
ชุมชน องค์กรที่ทำ�งานกับเด็กชนแผ่า เด็กพิการ เด็กที่
ถูกใช้แรงงาน เด็กข้างถนน เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เอชไอวี เอดส์ ฯลฯ อนึ่ง นอกจากการจัดประชุมใน
แต่ละภูมิภาคแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัด
ให้มีการประชุมระดับชาติขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยเด็กได้
มอบข้อคิดเห็นของตนให้แก่ ตัวแทนระดับสูงของคณะ
อนุกรรมการร่างยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งให้เกียรติมาร่วมใน
งานประชุมของเยาวชนครั้งนี้ด้วย191
ข้อคิดเห็นของเด็กต่อแผนยุทธศาสตร์ฉบับร่างว่าด้วย
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กนั้น ได้แก่การ
เสนอให้มีกิจกรรมให้การศึกษาภายในโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ
ของความรุนแรงต่อเด็ก และส่งเสริมให้เกิดการแก้ไข
ในการกระทำ�ดังกล่าว การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กในสังคม การสร้าง
กลไกเฝ้าระวังเพื่อปกป้องเด็กจากความรุนแรง ซึ่งรวม
ถึงความรุนแรงทางสื่อต่างๆ การจัดให้มีช่องทางในการ
รายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก และการติดตาม
การจัดทำ�และดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กเป็นต้น192
ประเทศไทยยังได้จัดให้การประชุม “สิทธิเด็ก”
ประจำ�ปีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงความคิดเห็น และนำ�เสนอความต้องการของ
ตนให้ผู้ใหญ่และสาธารณชนได้รับทราบ โดยในแต่ละปี
มีเด็กเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประมาณ 300 คน193
เด็กและเยาวชนจากประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การประชุมเยาวชนในประเทศแถบอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้
โขงเรือ่ งการยุตกิ ารค้ามนุษย์ (แต่เดิมรูจ้ กั กันในชือ่
การประชุมเด็กในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�
โขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 โดย
เมือ่ เร็วๆ นีไ้ ด้มกี ารจัดการประชุมเยาวชนฯ ครั้งที่สาม
ขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการ
จัดการประชุม ระดับภูมิภาคดังกล่าว ประกอบด้วย
หน่วยงานรัฐบาลไทย องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save
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the Children) มูลนิธิศุภนิมิตสากล (World Vision
International) และโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานแห่งสหประชาชาติ (the United Nations
Inter-Agency) ในด้านการค้ามนุษย์ โดยการประชุม
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก European Union
ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมเยาวชนฯ ครั้งนี้ (จาก
ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม) ได้เข้าร่วมในการประชุมระดับชาติใน
ประเทศของตนเพื่อติดตามความคืบหน้าของการ
ดำ�เนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ และให้ข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุง พัฒนา นโยบายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
เด็กบางคนที่เข้าร่วมในกระบวนการการประชุมดัง
กล่าวได้เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ194 ประเด็นที่ได้นำ�มาพิจารณา
ในการประชุมฯ ในระดับชาตินั้นมีหลายประเด็น รวม
ทั้งประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็ก และการจัด
ทำ�นโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก การ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การประเมินถึง
คุณภาพของการให้การศึกษาและวิธีการป้องกันการ
ค้ามนุษย์ในระดับชุมชนและครอบครัวที่ดำ�เนินงาน
โดยรัฐบาลและภาคประชาสังคม195
ตัวแทนเยาวชนจากการประชุมเยาวชนในประเทศ
แถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์
ซึ่งจัดขึ้นเมี่อปี พ.ศ.2553 ได้นำ�ข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมดังกล่าวเสนอในการประชุมระดับสากล ว่าด้วย
การ “ทบทวนความก้าวหน้าจากการประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก ครัง้ ที่ 3 (The World Congress III
against the Sexual Exploitation of Children
and Adolescents) ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ โดยเอ็คแพท
อินเตอร์เนชัน่ แนล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โดย
ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็กและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กหลายท่าน ได้เข้าร่วมงานการ
ประชุมระดับสากลฯ ดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมดำ�เนินงานแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรี
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงว่าด้วยการต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ (COMMIT) ได้นำ�ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมเยาวชนในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่ม
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แม่น้ำ�โขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์ เสนอในที่ประชุม
ของคณะทำ�งานของโครงการประสานความร่วมมือดัง
กล่าว ในระดับภูมิภาคด้วย โดยในระหว่างการประชุม
ครั้งที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์ (COMMIT) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 ข้อเรียกร้องหนึ่งที่ได้ถูกนำ�เสนอต่อที่
ประชุม คือความต่อเนื่องในการรับฟังความคิดเห็น
เด็ก รวมทั้งการพิจารณาหาช่องทางที่เหมาะสมให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (เช่น ผ่าน
ทางการประชุมเยาวชนของประเทศในแถบอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำ�โขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์)196
เด็กและเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากใน
การเตรียมการการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการ
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ครัง้ ที่ 3
(The World Congress III against the Sexual
Exploitation of Children and Adolescents) ซึ่ง
จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2551 โดยได้เข้า
ร่วมในการประชุมเด็กภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก ในวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดขึ้น
เพียงก่อนหน้าที่จะมีการจัดการประชุมเตรียมการของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสำ�หรับการประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก ทั้งนี้ ในการประชุมเด็กภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกนั้น มีเด็กและเยาวชนจำ�นวน
15 คน จากทั้งสองภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม (และ
ผู้ใหญ่อีก 11 คน ซึ่งที่มีหน้าที่ติดตาม ดูแลเด็กใน
ระหว่างการประชุม และเป็นผู้แปลภาษาให้แก่เด็ก
ด้วย) การประชุมเด็กฯ ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ให้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความ
คิดเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก แนวทางในการแก้
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็ก (ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อเด็ก)
สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟก และเตรียมการสำ�หรับการมีส่วนร่วมของ
พวกเขาในการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการต่อ
ต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ซึ่งรวม
ถึงเตรียมการเสนอข้อเสนอแนะ 23 ข้อ ของพวกเขา
ที่ได้จากการประชุมเด็กฯ ให้แก่รัฐบาลในการประชุม

เตรียมการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคสำ�หรับการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวง
หาประโยชน์ทางเพศจากเด็กด้วย197
โครงการความร่วมมือระดับโลกของเด็กและเยาวชน
ที่เป็นผู้เสียหายและอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ ภายใต้การ
ดำ�เนินงานของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล (Global
Youth Partnership Project for Child Survivors
and Youth at Risk of Commercial Sexual
Exploitation (YPP) หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ วาย
พี พี) เป็นโครงการที่มีความเด่นที่แตกต่างจากโครง
การอื่นๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของเด็กที่ด้อยโอกาสและตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยโครงการฯ ส่งเสริมให้
เด็กกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับการอบรมในด้าน
ต่างๆ และได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ� เพื่อ
ให้พวกเขาสามารถรณรงค์เพื่อสิทธิของพวกเขาเอง
นอกจากนี้ โครงการ วาย พี พี (YPP) ยังมีเป้าหมายส่ง
เสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กที่เป็น
ระบบ ที่นำ�ไปสู่ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของเด็กที่
มีความหมายต่อกระบวนการจัดทำ�นโยบายต่างๆ โดย
สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากเด็ก และนำ�ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะดังกล่าว
เข้าสู่กระบวนการจัดทำ�แผนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก สำ�หรับการดำ�เนินงานโครงการวาย พี พี ใน
ประเทศไทยนั้น ได้เริ่มดำ�เนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552
โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในลักษณะพันธมิตร
(partnerships) กับกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ� และ
ส่งเสริมการดำ�เนินงานของเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ของเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งนี้ ในช่วงสองปีแรกของ
การดำ�เนินงานโครงการ วาย พี พี มีเด็กจำ�นวน 627
คน ที่โครงการฯ ทำ�งานด้วยโดยตรง และมีเด็กอีก
เกือบ 4,000 คน ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากโครง
การฯ ในปี พ.ศ. 2553 ตัวแทนเด็กสามคนจากโครงการ
วาย พี พี ได้รบั โอกาสให้พบกับนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนั้น เพื่อนำ�เสนอ

ตัวอย่างของแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
เด็ก จากโครงการวาย พี พี เช่น กิจกรรมรณรงค์สร้าง
ความตระหนักในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชนชน
เผ่าที่ตกอยู่ในสถานการณ์เปราะบางต่อการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เป็นต้น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ดัง
แนวทางของโครงการวาย พี พี (YPP) นับว่ามีส่วน
สำ�คัญต่อการดำ�เนินงานเพื่อปกป้อง คุ้มครอง และ
ฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากมาตรการต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นนั้น
เป็นมาตราการที่สามารถตอบสนองต่อความกังวลใจ
และประสบการณ์เฉพาะของเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของเด็ก
ในกระบวนการฟื้นฟู เยียวยา ยังช่วยให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นำ� การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
และรู้สึกว่าตนเองมีพลัง ความสามารถ (sense of
empowerment)
องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน
สากล และกลุ่มเยาวชนต่างๆ ได้ร่วมกันดำ�เนินงานเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการทำ�ประชาพิจารณ์
ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
และความเป็นอยู่ของเด็ก อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่หลาย
คนในสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ปกครอง และสมาชิกของ
ครอบครัวที่มีอายุแล้ว ครูและผู้ร่างนโยบายต่างๆ บาง
คน ยังไม่ค่อยเข้าใจและให้ความสำ�คัญต่อหลักการใน
การมีส่วนร่วมของเด็กอย่างแท้จริง โดยยังมองว่าการ
มีส่วนร่วมของเด็กนั้นเป็นหลักการที่เหมาะสำ�หรับ
ประเทศทางตะวันตก เนื่องจาก บรรทัดฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมของสังคมไทยนั้น เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่
และบุคคลที่มีตำ�แหน่งหน้าที่ นอกจากนี้ รูปแบบของ
การมีส่วนร่วมของเด็กส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะที่มี
ผู้ใหญ่เป็นผู้นำ� จึงทำ�ให้การมีส่วนร่วมของเด็กเป็นเพียง
เครื่องหมายทางสัญญลักษณ์เท่านั้น หรือเป็นเพียงการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมเมื่อมีการจัดกิจกรรมขึ้น
ในแต่ละครั้ง มากกว่าการปฎิบัติให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของเด็กที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินชีวิตและส่วนหนึ่ง
ของระบบสังคม198

ประเทศไทย|47

โครงการรณรงค์ หยุด การค้าเด็กและเยาวชนเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ
กิจกรรมที่ส�ำคัญของโครงการรณรงค์หยุดการค้าเด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง เดอะ
บอดี้ชอป (the Body Shop) และเอ็คแพท (ECPAT) คือการจัดท�ำระบบประเมินความก้าวหน้าของประเทศต่อการด�ำเนินงานเพื่อยุติการค้า
เด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (the country progress card system) ทั้งนี้ เอ็คแพท และเดอะ บอดี้ชอป ได้จัดท�ำระบบ
ประเมินความก้าวหน้าฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นเฉพาะที่รัฐบาลได้ให้พันธสัญญาส่ง
เสริมสิทธิของเด็กให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ และจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กในทุกรูปแบบ นับได้ว่าการจัดให้มีระบบประเมินความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว เป็นการด�ำเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวง
หารประโยชนทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กของปฎิญญาระดับโลกที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติเพื่อป้องกันและยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (the Rio Declaration and Call for Action) ซึ่งเป็นปฎิญญาที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ครั้งที่ 3 (The World Congress III against the Sexual Exploitation
of Children and Adolescents) ทั้งนี้ระบบประเมินความก้าวหน้าฯ ดังกล่าวเป็นระบบที่น�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานของรัฐบาลเพื่อต่อ
ต้านการค้าเด็ก โดยเน้นประเมินความก้าวหน้าตามเป้าหมายของการด�ำเนินงานโครงการรณรงค์ฯ นี้ ซึ่งมีอยู่สามด้านหลักๆ ได้แก่
1. การด�ำเนินงานป้องกันการค้าเด็กในระดับชุมชนที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์
2. กฎหมายของประเทศมีเนื้อหาและแนวทางที่สอดคล้องกับกฎหมายตามมาตรฐานสากล
3. การบริการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทาง (specialised services) แก่เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายแห่งชาติ

การป้องกัน

ประเทศไทย: ตารางย่อผลการประเมินความก้าวหน้าI
เป้าหมายที่ 1: การด�ำเนินงานป้องกันในระดับชุมชน
ความร่วมมือ
การสร้างความตระหนักต่อ
ปัญหา


เป้าหมายที่ 2: เนื้อหาและแนวทางด้านกฎหมายของประเทศ
พิธีสารเลือกรับว่าด้วยการ พิธีสารเพื่อป้องกันปราบปราม และ กฎหมายแห่งชาติ
ค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะที่
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็ก

สายด่วนให้ค�ำแนะน�ำ

การอบรมครู

หน่วยงานต�ำรวจที่มีหน้าที่เฉพาะ
ในการแก้ไขปัญหา

เป้าหมายที่ 3: การบริการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางแก่เด็กผู้เสียหาย
ที่พักที่ให้การปกป้องคุ้มครอง
การให้บริการทางการแพทย์ การให้ค�ำปรึกษาด้านจิตใจ

สีเขียว = รัฐบาลได้การดำ�เนินงานอย่างเข็มแข็ง; สีเหลือง = การดำ�เนินงานบางส่วนเป็นการดำ�เนินงานโดยรัฐบาล แดง = การดำ�เนินงานของรัฐบาลยังไม่พอเพียง; ดาว = การดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นเป็นการ
ดำ�เนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

จากการประเมินความก้าวหน้าระดับโลก (global assessment) เกี่ยวกับการดำ�เนินงานเพื่อยุติการค้าเด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางเพศนั้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ของประเทศที่ทำ�การประเมินผล ที่มีความก้าวหน้าบางด้านในการดำ�เนินงานเพื่อยุติ
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ดำ�เนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย และได้ประกาศใช้นโยบายต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการค้าเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำ�เป็นที่รัฐบาลควรเน้นจัดทำ�มาตรการต่างๆ เพื่อบริการให้ความ
ช่วยเหลือเฉพาะทางแก่เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศในประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยควรจัดให้มีกิจกรรม
สร้างความตระหนักในระดับชุมชนเกี่ยวกับการค้าเด็ก โดยเน้นเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ตกอยู่ในสถานการณ์เปราะบางต่อการค้าเด็ก (เช่น เด็ก
ที่ไม่มีใบสูติบัตร เด็กในครอบครัวที่ยากจน และเด็กชนเผ่า) รวมทั้งการให้สัตยาบันต่อพิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการปองกัน ปราบปราม
และลงโทษการค้ามนุษย โดยเฉพาะหญิงและเด็ก และดำ�เนินงานเพื่อลดความต้องการซื้อหรืออำ�นาจซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข็มแข็งขึ้น และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการกระทำ�ที่เป็นอาชญากรรมต่อเด็กนี้ผ่านทางสถานบันเทิงและ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
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สามารถอ่านรายงานประเมินความก้าวหน้าของประเทศไทยต่อการดำ�เนินงานเพื่อยุติการค้าเด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (The Thailand Progress Card)
ได้ที่ www.ecpat.net

ประเด็นที่ควรให้ความส�ำคัญ
และด�ำเนินการเป็นล�ำดับแรกๆ
แผนการด�ำเนินงานและนโยบายแห่งชาติ
î

î

î

ควรด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและนโยบายแห่งชาติที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการค้า
ประเวณีเด็ก
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ของปฎิญญาระดับ
โลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call for Action) การมีส่วน
ร่วมของเด็กควรเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความส�ำคัญและได้รับการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด�ำเนินงาน
แห่งชาติที่จะจัดท�ำขึ้น รวมทั้งควรมีการด�ำเนินงานที่เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการกระบวนการการจัดท�ำแผน
นโยบายแห่งชาติดังกล่าวด้วย
รัฐบาลควรเพิ่มความพยายามในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การประสานงานและความร่วมมือ

î

î

î

ประเทศไทยควรจัดให้มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ประสานงานการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
และหน่วยงานในภาคธุรกิจ ที่ด�ำเนินงานต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งในระดับ
ชาติและในระดับสากล
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ของปฎิญญา
ระดับโลกที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call for Action)
ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลที่มีอยู่ให้ครอบคลุมถึงรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก แทนการเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
เท่านั้น นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดให้มีการด�ำเนินงานวิจัยที่เป็นอิสระและมีกระบวนการในการท�ำงานวิจัยที่ส่ง
ผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในรูป
แบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการซื้อหรืออ�ำนาจซื้อ (demand)
บริการทางเพศจากเด็กของคนไทยเอง รวมถึงลักษณะเฉพาะของอุปสรรคที่มีต่อการบังคับใช้กฏหมายใน
ประเด็นดังกล่าว
ประเทศไทยควรด�ำเนินงานเพื่อให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงทวิภาคี (Bilateral
Agreements) เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้น เป็นแนวทางการปฎิบัติงานที่ยึดถือปฎิบัติในระยะยาว
การป้องกัน

î

ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็กให้มากขึ้น เช่น ควรจัดท�ำโปสเตอร์ หรือใบปลิวในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แพร่หลายตามสนามบิน
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î

î

î

î

และด่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การเผยแพร่ความรู้ในประเด็นดังกล่าว และการรณรงค์
ให้ทุกคนในสังคมมีความรู้สึกว่าตนมีความรับผิดชอบในการติดตามการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก รวมถึงการแจ้งหรือรายงานกรณีที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของเด็กทุกคนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินงานเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กสามารถด�ำเนินไปได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการก่อให้เกิดวัฒนธรรมความรับผิดชอบดังกล่าวในสังคม
ที่มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจะช่วยสร้างเกราะในการปกป้องคุ้มครองเด็กเพิ่มมากขึ้น
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กมักใช้เป็นที่ละเมิดต่อเด็ก เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าวมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ำยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการสถานที่รวมถึงคนกลาง
เพี่อนบ้าน และชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศค่อเด็ก
ประเทศไทยควรจัดท�ำทะเบียนผู้กระท�ำความผิดฐานละเมิดทางเพศต่อเด็กขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลในทะ
เบียนฯ ดังกล่าว ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดมาตรการความร่วมมือในการป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และติดตามความเคลื่อนไหวการเข้าประเทศของผู้ละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก
ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบางประการทางสังคมเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และลดความรู้สึกหรือเหตุผลที่ส่งผลให้ชุมชนบางชุมชนในสังคมอดทนต่อการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและรู้สึกหมดหวังต่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งลดความต้องการซื้อหรือ
อ�ำนาจซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก
ด�ำเนินงานให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รับใบสูติบัตรและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนั่นหมายถึงว่าสถานะที่เกี่ยว
กับการอพยพเข้ามาในประเทศของเด็ก จะไม่เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงและเข้ารับบริการสวัสดิการ
ทางสังคมขั้นพื้นฐานได้ มิฉะนั้นเด็กอาจถูกท�ำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดและ
แสวงหาประโยชน์

การคุ้มครอง
î

î

î
î
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ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีต่อพิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก พ.ศ. 2543 (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and children 2000) และเร่งด�ำเนินงานตามปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก (the ASEAN Declaration against Trafficking of Women
and Children)
ควรให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการออกกฎหมายที่ก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่าสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
รวมถึงก�ำหนดให้การผลิด การเผยแพร่ การจ�ำหน่าย และการครอบครองสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เป็นการ
กระท�ำที่ผิดกฎหมาย
ประเทศไทยควรออกกฎหมายที่ป้องกันและลงโทษการการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กผ่านทางอินเตอร์เน็ต
โดยมุ่งหวังที่จะละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (grooming of children for sexual purposes)
ควรออกกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษการเข้าถึง และการดู ชม สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

î

î

î

î

î

î

จ�ำเป็นที่ควรด�ำเนินการลดปัญหาการทุจริต เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง พระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พศ. 2551 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ.2539)
ควรจัดท�ำระบบกระบวนการพิจารณาคดีที่ก่อให้เกิดแนวปฎิบัติในการด�ำเนินงานที่ “เป็นมิตรกับเด็ก”
(child friendly procedures) ซึ่งรวมถึงการใช้บันทึกวิดีโอค�ำให้การของเด็ก และการซักถามข้อมูลจาก
เด็กโดยมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้เกี่ยว
กับการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรกับเด็กอยู่ด้วยในระหว่างการซักถาม
ควรจัดให้มีบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์อย่าง
พอเพียงในทุกพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการบริการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวควรตอบ
สนองต่อความต้องการของเด็กผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับที่พัก (shelters)
และบริการความช่วยเหลือที่ให้แก่เด็กผู้เสียหายว่ามีความพอเพียงและมีศักยภาพในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของเด็กผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์เพียงใด รวมถึงการพัฒนา
ปรุงปรุง ระบบในการติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงานของที่พักเหล่านั้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่ควรมี
หลักประกันว่าที่พักต่างๆ ดังกล่าวให้บริการที่เหมาะสมตามมาตรฐานของการดูแล ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหาย
รัฐบาลไทยควรน�ำข้อเสนอแนะของกระทรวงยุติธรรม และคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ในคณะ
กรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา เกี่ยวกับการปรับปรุงการประสานงานด้านบริหารจัดการทางกฎหมายต่อ
ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เดินทางที่ละเมิดทางเพศต่อเด็ก (child sex tourism) มาพิจารณาและน�ำไปปฎิบัติ
รวมถึงการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง การประเมินความเหมาะ
สมของมาตรฐานการอนุญาตให้ประกันตัวที่มีอยู่ และการติดตาม ตรวจสอบผู้ที่ได้รับการประกันตัวใน
ระหว่างรอกระบวนการทางศาลที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ละเมิดและแสวง
หาประโยชน์จากเด็กอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ได้รับการประกันตัว
รัฐบาลควรด�ำเนินการให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เด็กผู้เสียหายสามารถกลับเข้ารับการศึกษา
ได้ในระบบการศึกษาแบบปกติ และสามารถพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สิ่ง
ที่ส�ำคัญคือโครงการให้การอบรมต่างๆ นั้น ควรรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กผู้เสียหายมีเป้าหมาย[ในชีวิต] และ
มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เด็กเหล่านี้ต้องตกอยู่ใน
สถานาการณ์ที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดและแสวงหาประโยชน์อีก
ขั้นตอนการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนาควรเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น และควรด�ำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้
เสียหายชาวต่างชาติได้รับการดูแลในสถานที่ที่เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
การมีส่วนร่วมของเด็ก

î
î

ประเทศไทยควรเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาแห่งชาติและการร่างกฎหมาย
ใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะจัดท�ำขึ้นในอนาคต
ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการของการมีส่วนร่วมของเด็กในการร่าง
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้เห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของเด็กในระดับนโยบายมาก
ยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
ปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติในการแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก*
หมายเหตุ: ปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ที่นำ�เสนอตามข้างล่างนี้เป็นการคัด
ลอกเพื่อนำ�เสนอเป็นฉบับย่อ ซึ่งในฉบับสมบูรณ์ของปฎิญญาระดับโลกฯ นั้น จะมีเนื้อหาภายในหัวข้อดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย : อารัมภบท (Preamble) ; หมวด A. ทบทวน
ความก้าวหน้า (ในการแก้ไขปัญหา) และความท้าทายที่ยังคงมีอยู่; และ หมวด B. ปฎิญญาระดับโลก

C. วาระเพื่อการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายจัดทำ�แนวทางการ
ดำ�เนินงานเพื่อปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในทุกรูปแบบ และดำ�เนินการเพื่อก่อให้เกิด
การปฎิบัติงานตามแนวทางต่างๆ เหล่านั้น ทั้งนี้
กระบวนการในการจัดทำ�แนวทางและปฎิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวควรได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ระดับสากล ภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานภาคธุรกิจ และเด็กและเยาวชน โดย
เราเรียกร้องต่อรัฐบาลทั้งหลายให้ดำ�เนินการดังต่อไป
นี้

I - กลไกระดับภูมิภาคและระดับสากล
(1) ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่การเข้า
เป็นภาคีต่อกลไกระดับสากลที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณี
เด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (the United
Nations Convention on the Rights of
the Child and the Optional Protocol on
the Sale of Children, Child Prostitution
and Child Pornography) อนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วย
การห้ามและการดำ�เนินการโดยทันทีเพื่อขจัด
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
(ILO Convention 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child
Labour) พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการ
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ปองกัน ปราบปราม และลงโทษการค้า
มนุษย โดยเฉพาะหญิงและเด็ก พ.ศ. 2543
ซึ่งเป็นพิธีสารแนบท้าย อนุสัญญาสหประชา
ชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัด
ตั้งในลักษณะองค์กร (the Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking
in Persons, especially Women and
Children, supplementing the United
Nations Convention against Transnational
Organized Crime) และอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (the
Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women)
(2) ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่การเข้า
เป็นภาคีต่อกลไกระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง กฎบัตรแอฟริกาว่า
ด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก (the African
Charter on the Rights and Welfare of
the Child) กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the ASEAN Charter)
อนุสัญญาระหว่างอเมริกันว่าด้วยการค้าเด็กข้าม
ชาติและการป้องกัน ลงโทษ ยุติ ความรุนแรงใน
สตรี (the Inter-American Conventions on
International Traffic in Minors and on the
Prevention, Punishment and Eradication
of Violence against Women) อนุสัญญา
สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือในภูมิภาค
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าหญิงและ
เด็กเพื่อการค้าประเวณี (The South Asian
Association for Regional Cooperation

(SAARC) Convention on Preventing and
Combating Trafficking in Women and
Children for Prostitution) อนุสัญญาสภา
แห่งยุโรปว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ว่า
ด้วยอาชญากรรมในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์และการละเมิดทางเพศ (the Council
of Europe Conventions on Action
against Trafficking in Human Beings, on
Cybercrime and on the Protection of
Children against Sexual Exploitation and
Sexual Abuse) รวมถึงอนุสัญญาอื่นๆ ของสภา
แห่งยุโรปที่ประเทศซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสามารถ
เข้าเป็นภาคีได้
(3) รัฐภาคีควรจัดทำ�มาตรการต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการ
ดำ�เนินงานตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณี
เด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก โดยนำ�ข้อ
แนะนำ�และบทสรุปจากการพิจารณารายงานผล
การดำ�เนินงานของประเทศของคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติมาพิจารณาในการ
ออกมาตรการและดำ�เนินการต่างๆ ด้วย ทั้งนี้
เอกสารบทสรุปและข้อแนะนำ�ของคณะกรรม
การฯ ดังกล่าว ถือว่าเป็นเอกสารอ้างอิงที่สำ�คัญ
ที่ทุกประเทศควรนำ�มาพิจารณาในการวางแผน
และกำ�หนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา

II – รูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ และสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก/ภาพเด็กถูกล่วงละเมิด
(4) กำ�หนดให้ การผลิด การแจกจ่าย การรับ และ
การครอบครองสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก โดยตั้งใจ
เป็นการกระทำ�ทางอาชญากรรม โดยรวมถึง
ภาพเสมือนเด็ก (virtual images) และรูปแบบ
นำ�เสนออื่นๆ ที่สื่อถึงการละเมิดทางเพศต่อเด็ก
และการบริโภค การเข้าถึงและชม สื่อประเภท
ดังกล่าวนี้โดยตั้งใจแม้ว่า จะไม่มีการสัมผัสทาง
ร่างกายต่อเด็กก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีของการผลิต

และ/หรือ การเผยแพร่สื่อดังกล่าวนั้น ความ
รับผิดชอบทางกฏหมาย (legal liability) ควร
ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่ดำ�เนิน
งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ดังกล่าว
ด้วย
(5) ดำ�เนินงานที่มีเป้าหมายเฉพาะเพื่อป้องกัน
และยุติสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก รวมถึงการใช้
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เด็กไว้วางใจ (grooming of
children) โดยมุ่งหวังที่จะแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กทั้งจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต และจากการสื่อสารโดยตรงกับ
เด็ก (online and off-line abuse) ซึ่งรวมถึง
การผลิต และการเผยแพร่สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรให้ความ
สำ�คัญต่อการคัดแยก และให้ความช่วยเหลือแก่
เด็กผู้เสียหายจากสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
โดยกำ�หนดให้เป็นงานที่ควรได้รับความสำ�คัญใน
ระดับต้นๆ และควรเป็นการดำ�เนินงานโดยเจ้า
หน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง
(6) ดำ�เนินงานรณรงค์ให้การศึกษาและสร้างความ
ตระหนัก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ผู้
ปกครอง ครู องค์กรเยาวชน และหน่วยงานที่
ทำ�งานเพื่อและทำ�งานกับเด็ก เพื่อเพิ่มความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีสาร
สนเทศอื่นๆ รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลแก่เด็กในการ
ปกป้องตนเอง การขอความช่วยเหลือ และการ
รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสื่อลามกที่เกี่ยว
กับเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทาง
เทคโนโลยีสื่อสารอินเตอร์เน็ต
(7) ดำ�เนินการให้มีกลไกทางกฎหมายที่กำ�หนดให้
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet service
providers) บริษัทมือถือ (mobile phone
companies) เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต (search engines) และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ มีหน้าที่รายงานและลบเว็บไซต์สื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และรูปภาพเด็กที่ถูกละเมิด
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รวมถึงควรจัดทำ�ตัวบ่งชี้เพื่อติดตามผลและขยาย
ผลการดำ�เนินงาน
(8) เรียกร้องให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทมือ
ถือ ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet cafes)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องๆ จัดทำ�แนวปฎิบัติการ
ดำ�เนินงานธุรกิจตามประเภทธุรกิจที่ตนประกอบ
การขึ้น (voluntary Codes of Conduct) และ
จัดให้มีกลไกต่างๆ ที่กำ�หนดให้การดำ�เนินงาน
ธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคม (corporate social responsibility) รวม
ทั้งให้มีการพัฒนากลไกทางกฎหมายที่ส่งผลให้
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เหล่านี้ ต้องนำ�เอากลไก
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การดำ�เนินธุรกิจของตน
(9) เรียกร้องให้สถาบันการเงินดำ�เนินการสืบหา
ร่อยรอย (trace) และระงับการโอนจ่ายเงินที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ที่
ดำ�เนินการผ่านทางสถาบันการเงินของตน
(10) จัดทำ�รายการทะเบียนเว็บไซต์ส่วนรวมที่นำ�
เสนอภาพเกี่ยวกับเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ซึ่ง
ผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตสามารถใช้เป็นข้อมูลเพือ่
ดำ�เนินการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านัน้ ภายใต้
มาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ การจัดทำ�รายการ
ทะเบียนเว็บไซต์ดังกล่าว ควรเป็นการดำ�เนินงาน
ภายใต้การช่วยเหลือ และสนับสนุนขององค์การ
ตำ�รวจสากล (Interpol) รวมทั้ง ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลรายการทะเบียนเว็บไซต์ดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และดำ�เนินการให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในการดำ�เนินงาน
ระดับสากล
(11) ทำ�การวิจัยและพัฒนาเทคโนยีในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแยกแยะภาพที่ผลิตขึ้น
โดยอุปกรณ์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดจิ ติ ลั เพือ่ ช่วย
การสืบสวน สอบสวน ติดตามร่องรอยในการระบุ
ชี้ตัวผู้กระทำ�ความผิด
(12) ส่งเสริมการดำ�เนินงานร่วมกันในลักษณะ
พันธมิตรระหว่างหน่วยงานทางสังคม และหน่วย
งานภาคธุรกิจ เพื่อขยายการดำ�เนินงานด้าน
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การทำ�วิจัยและพัฒนาเทคโนยีในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการสืบสวน สอบสวน และ
ติดตามร่อยรอยของเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการแสวงหา
ประโยชน์นั้นโดยทันที รวมถึงการให้ความช่วย
เหลือในด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อเด็กเหล่านั้นเพื่อ
ให้เด็กได้รับการฟื้นฟู เยียวยาอย่างเต็มที่
(13) ดำ�เนินการให้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ หา
ใช้ได้ง่าย มีราคาไม่แพง และง่ายต่อการใช้ของ
ผู้ปกครองและผู้ดูแล รวมทั้งให้มีอุปกรณ์กลั่น
กรองเนื้อหาและระงับการเข้าถึงสื่อ รูปภาพที่ไม่
เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อเด็ก
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
กระบวนการค้าประเวณี
(14) ดำ�เนินงานแก้ไขปัญหาความต้องการซื้อหรือ
อำ�นาจซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ชักนำ�เด็กไปสู่การค้าประเวณี โดย
กำ�หนดให้การซื้อบริการทางเพศ หรือการแลก
เปลี่ยนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เพื่อรับบริการทาง
เพศจากเด็ก เป็นการกระทำ�อาชญากรรมภายใต้
ประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีดังกล่าวจะอ้างว่าไม่ทราบอายุของเด็ก
ก็ตาม
(15) จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางที่
เหมาะสมแก่เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในกระบวนการค้าประเวณี รวมทั้ง การดำ�เนิน
งานให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่เด็กนั้น ควร
เป็นการดำ�เนินงานภายใต้หลักการของการช่วย
เหลือที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (child centered)
ตามรูปแบบของท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งในด้านการฟื้นฟู
เยียวยา ระบบสังคมเคราะห์ เศรษฐกิจทางเลือก
ที่เป็นจริง และความร่วมมือระหว่างโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำ�เนินงานด้าน
ต่างๆ ดังกล่าวตอบสนองต่อความจำ�เป็นของเด็ก
ได้อย่างครอบคลุม

การละเมิดทางเพศต่อเด็กในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว
(16) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
การเดินทาง การโรงแรม นำ�เอาหลักการปฎิบัติ
ในการดำ�เนินธุรกิจ (professional Codes
of Conduct) มาใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนิน
งาน เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและนำ�หลัก
การปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
เที่ยวไปปฎิบัติในการดำ�เนินงานธุรกิจของตน
(the Code of Conduct for the Protection
of Children from Sexual Exploitation
in Travel and Tourism) ส่งเสริมให้มีการใช้
บริการของธุรกิจที่กำ�หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนิน
ธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้น
การปกป้องคุ้มครองเด็ก และ/หรือกำ�หนดให้มี
มาตรการในการชักชวนให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆ
เข้าร่วมการปกป้องคุ้มครองเด็ก
(17) ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้
ความใส่ใจต่อการท่องเที่ยวมีการดำ�เนินงาน
อย่างที่มิได้เป็นทางการและมิได้อยู่ภายใต้ข้อ
บังคับที่มีอยู่ (unregulated tourism) เพื่อ
ป้องกันมิให้นักเดินทางทั้งชาวต่างชาติและ
บุคคลท้องถิ่นเองเกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
(18) ร่วมมือกันจัดตั้งระบบแจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยว
กับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
เช่น ระบบการแจ้งเตือนและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขององค์การตำ�รวจสากล (Interpol ‘green
notice’ system) ซึ่งตำ�รวจในประเทศสมาชิก
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคดีทาง
อาชญากรรมได้
(19) ควรดำ�เนินการสืบสวน สอบสวน บุคคลที่ต้อง
สงสัยว่ากระทำ�ความผิดทางเพศต่อเด็กใน
ประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศของตนอย่างเข้มงวด
เพื่อหาหลักฐานการกระทำ�ความผิด อันนำ�ไปสู่
การกำ�หนดข้อกล่าวหาที่เหมาะสม และดำ�เนิน

คดีแก่บุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระทำ�ความผิดนอก
ประเทศดังกล่าว
(20) ห้ามมิให้มีการผลิต การเผยแพร่ สื่อโฆษณาเกี่ยว
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กในธุรกิจ
การท่องเที่ยว และแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยว
และนักเดินทางทราบว่าการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กถือเป็นการกระทำ�ความผิดทาง
อาชญากรรม
(21) ติดตาม ตรวจสอบ พื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และพื้นที่ที่มีแนวโน้ม
ที่จะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวใน
อนาคต รวมทั้งจัดให้มีกลไกเพื่อส่งเสริมการ
ดำ�เนินงานแบบพันธมิตรกับภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เพื่อก่อให้เกิดการป้องกันการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการดำ�เนิน
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำ�ให้การพัฒนาใน
พื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างเสมอภาคและมีความสมดุล
การค้าและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
(22) ขับเคลื่อน (Mobilize) และส่งเสริมให้ชุมชน
เด็ก และเยาวชน มีส่วนร่วมเสนอความเห็นหรือ
อภิปรายในประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวกับการทบทวน
บรรทัดฐานและแนวปฎิบัติทางสังคม (social
norms and practices) รวมถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลให้เด็กตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ควรกำ�หนดให้มีขั้นตอนการดำ�เนิน
งานที่เปิดโอกาสให้ชุมชน เด็ก และเยาวชน ได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างยุทธศาสตร์ และ
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับพวกเขา ทั้งนี้ รวม
ถึงการวางแผน การดำ�เนินงานตามแผน และ
การติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานของ
โครงการต่างๆ ดังกล่าว
(23) จัดให้มีโครงการนำ�ร่องในชุมชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการค้าเด็ก การฟื้นฟู เยียวยา และการ
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กลับคืนสูส่ งั คมของเด็กทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายจากการ
ค้ามนุษย์ รวมทัง้ ดำ�เนินการให้เกิดการเรียนรูจ้ าก
การดำ�เนินงานในชุมชนในด้านต่างๆ ดังกล่าว
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการดำ�เนินงานให้เหมาะสม
และปรับใช้หรือนำ�ไปใช้ดำ�เนินการในชุมชนเป้า
หมายอื่นๆ ต่อไป
(24) จัดทำ�นโยบายและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ค้าเด็ก ทั้งในรูปแบบของการค้าเด็กข้ามชาติและ
การค้าเด็กภายในประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นหลักๆ
ที่รวมอยู่ในนโยบายและโครงการดังกล่าว ควร
รวมถึงมาตรฐานและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการส่ง
เด็กกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา ซึ่งการส่งเด็กกลับคืนสู่
ภูมิลำ�เนานั้น ควรเป็นการดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึง
ความคิดเห็นของเด็ก รวมทั้งผลของการประเมิน
เกี่ยวกับความจำ�เป็นของเด็ก และความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กหากเด็กถูกส่งกลับคืนสู่
ภูมิลำ�เนา ทั้งนี้ กระบวนการในการดำ�เนินงาน
ดังกล่าวควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำ�เสนอ
และปฎิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับเด็ก
(the best interests of the child)
(25) ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข็ม
แข็งด้านความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษา
กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งหน่วยงานประสานงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กำ�หนดแนวปฎิบัติ
ด้านการสืบสวน สอบสวนการค้าเด็ก ที่ดำ�เนิน
งานโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (child centered
investigation of cases) และการปฎิบัติต่อเด็ก
ที่ถูกค้าในลักษณะที่มิใช่เป็นผู้กระทำ�ความผิด
แต่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ควรได้รับ
การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย
(26) ควรดำ�เนินงานด้านนิติบัญญัติและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อกำ�หนดให้มีการแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่ถูก
ค้ามาเพียงลำ�พังโดยมิให้เกิดความล่าช้าในขั้น
ตอนการดำ�เนินงานดังกล่าว ซึ่งรวมหมายถึงการ
จัดให้มีระบบลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลต่างๆ
ของเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ที่มิใช่
เป็นเพียงการให้การปกป้องคุ้มครองในระยะสั้น
เท่านั้น แต่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่จำ�เป็น
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ทางเศรษฐกิจ และสภาพจิตใจและสังคม เพื่อ
ส่งผลให้การฟื้นฟูเด็ก และการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กเป็นไปอย่างได้ผลสมบูรณ์ในระยะยาว
(ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขององค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในการปกป้อง
เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแนวทาง
ของสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) เรื่องการกำ�หนดความ
แน่นอนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุด
สำ�หรับเด็ก (Formal Determination of the
Best Interests of the Child))
(27) ร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสังคมเพื่อ
ดำ�เนินการ และ/หรือ ส่งเสริม ให้มีการประเมิน
โครงการและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกัน
และยุติการค้าเด็ก รวมทั้งกฎหมายที่อาจมี
ผลกระทบต่อการค้ามนุษย์อย่างสม่ำ�เสมอ
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน การให้การ
ศึกษาแบบให้เปล่า (เรียนฟรี) การรับเลี้ยงบุตร
บุญธรรมและการอพยพย้ายถิ่น การจดทะเบียน
เกิด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสัญชาติ การ
เป็นผู้ลี้ภัย หรือผู้ที่อยู่ในประเทศในสถานะอื่นๆ
เป็นต้น

III – กรอบนิติบัญญัติ และการบังคับใช้
กฎหมาย
(28) กำ�หนดให้การกระทำ�ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็กและเยาวชน เป็นการกระทำ�ความผิดทาง
อาชญากรรม โดยกำ�หนดคำ�จำ�กัดความ และข้อ
ห้ามเกี่ยวกับการกระทำ�ดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลที่มีอยู่ ทั้งนี้ ไม่
จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงข้ออ้างของผู้ใหญ่ (ซึ่งต้อง
สงสัยว่ากระทำ�ความผิด) ว่าไม่ทราบอายุของ
เด็ก รวมถึงอายุที่กำ�หนดให้เด็กสามารถให้ความ
ยินยอมเพื่อมีเพศสัมพันธ์ได้ตามกฎหมาย (age
of consent) รวมทั้งแนวปฎิบ้ติหรือวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับการแต่งงานมาพิจารณา
(29) กำ�หนดอำ�นาจนอกอาณาเขต (extra-territorial
jurisdiction) ของศาลที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยกเลิกข้อกำ�หนดให้เขตอำ�นาจศาลสำ�หรับ

ความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์ต่อเด็กที่กำ�หนดว่าต้องเป็นกรณีที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ
ถือว่าเป็นความผิดทั้งคู่ (double criminality)
และ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินคดีแก่ผู้กระทำ�ความ
ผิดและกำ�หนดบทลงโทษที่เหมาะสม นอกจากนี้
ควรกำ�หนดให้การกระทำ�ทุกประการที่เกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ต่อเด็ก
เป็นความผิดที่อยู่ในขอบข่ายของสนธิสัญญาการ
ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน (extradition treaties) ที่มี
อยู่แล้วหรือที่จะดำ�เนินการให้มีขึ้น
(30) แต่งตั้งหน่วยงานหลักที่ดูแลเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมาย ให้มีหน้าที่ดำ�เนินงานเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขต
สำ�หรับความผิดเกี่ยวกับการกระทำ�เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ต่อเด็ก ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ
(31) ดำ�เนินงานให้เกิดแนวปฎิบัติทางกฎหมายต่อเด็ก
ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ใน
ฐานะที่เป็นผู้เสียหาย ซึ่งหมายความถึงเด็กที่ตก
เป็นผู้เสียหายดังกล่าวไม่ต้องรับโทษทางอาญา
หรือถูกลงโทษในการกระทำ�ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง
กับการถูกแสวงหาประโยชน์ที่พวกเขาประสบ
(32) จัดตั้งหน่วยงานพิเศษในการดำ�เนินงานที่เกี่ยว
กับความละเอียดอ่อนทางเพศ (special gender
sensitive units) และกำ�หนดให้มีส่วนงาน
ของตำ�รวจที่ดำ�เนินงานเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับ
เด็ก (children’s desks) เพื่อการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทางเพศต่อเด็ก โดยการดำ�เนิน
งานของส่วนและหน่วยงานดังกล่าวควรเป็นการ
ดำ�เนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยว
กับสุขภาพ และครู รวมถึงจัดให้มีการอบรม
เฉพาะด้านแก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและ
บุคคลากรทางศาล
(33) แก้ไขปัญหาทุจริตในการบังคับใช้กฎหมายและ
ในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงในหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็ก เนื่องจาก

การทุจริตเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญในการบังคับ
ใช้กฎหมายและการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มี
ประสิทธิภาพ
(34) จัดตั้งและดำ�เนินงานภายใต้กลไกทางกฎหมาย
และโครงการต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล เพื่อแก้ไขพฤติกรรม
ของผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กและป้องกันมิให้เกิด
การกระทำ�ความผิดซ้ำ� ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงและการดำ�เนินงานโครงการบริหาร
จัดการผู้กระทำ�ความผิดซ้ำ� การจัดบริการ
ให้การฟื้นฟู เยียวยาที่มีความครอบคลุม และ
เป็นไปในลักษณะการเข้ารับบริการโดยสมัคร
ใจ (เป็นการจัดให้บริการที่เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก
บทลงโทษ โดยมิถือให้การเข้ารับบริการดังกล่าว
เป็นการกระทำ�แทนการรับโทษทางอาญา ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม) การดำ�เนินงานให้
ผู้กระทำ�ความผิดได้กลับคืนสู่สังคมโดยปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการรวบรวมและแลก
เปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดีในการดำ�เนินงานดังกล่าว
รวมทั้งการจัดทำ�ทะเบียนผู้กระทำ�ความผิดทาง
เพศ ตามความเหมาะสม

IV – แผนการดำ�เนินงานแห่งชาติและ
การประสานด้านนโยบายของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นทั่วไป
(35) จัดทำ�และดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการแห่ง
ชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก หรือจัดรวมแผนการ
ปฏิบัติการดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
ปฏิบัติการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนพัฒนา
แห่งชาติ เป็นต้น โดยการจัดทำ�แผนการปฏิบัติ
การเหล่านี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการของการ
ผสานความร่วมมือของหน่วยงานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ (cross-sectoral
approach) เพื่อให้เกิดกรอบแนวทางการ
ทำ�งานที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมต่อ
การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
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ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง อนีง่ แผนการปฏิบตั กิ ารเพือ่
แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก ควรรวมประเด็นดังต่อไปนี้เข้า
เป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วย ได้แก่ ยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศ กลไกทาง
สังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และแผนปฎิบัติ
การ (operational plans) ที่ได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอสำ�หรับการติดตามและ
ประเมินผลการดำ�เนินงาน รวมถึงกำ�หนดให้มี
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำ�เนินงาน
ในแต่ละด้าน ซึ่งรวมถึงการให้หน่วยงานภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานด้าน
การป้องกันและยุติการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และการให้ความช่วย
เหลือแก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย
(36) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ�นโยบายและ
ดำ�เนินงานโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมภาค
ส่วนต่างๆ อย่างหลากหลาย (multi-sectoral
policies and programmes) ซึง่ รวมถึงโครงการ
ทีส่ ง่ เสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นในการดำ�เนินงานเพือ่
แก้ไขปัญหา ภายใต้ระบบและแนวทางการ
คุม้ ครองเด็กทีค่ รอบคลุมถึงการแก้ไขปรากฎการณ์
(phenomena) ที่มีผลต่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น การกีดกันแบ่ง
แยก (รวมถึงอคติที่เกี่ยวกับเพศ) ประเพณีปฎิบัติ
ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก การแต่งงานเด็ก และ
มาตรฐานทางสังคมที่ให้อภัยหรือไม่ถือว่าการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
เป็นการกระทำ�ความผิด
(37) ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านการ
เงินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนที่มีความหมาย (meaningful child
and youth participation) ต่อการดำ�เนินงาน
ทุกระดับ ทั้งในด้านการวางแผน การติดตาม
และประเมินผล การดำ�เนินงานตามนโยบายและ
โครงการต่างๆ รวมทั้ง การรณรงค์ และโครงการ
เพื่อนถึงเพื่อนของเยาวชน (peer-to-peer
youth programmes) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างความตระหนัก และป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และการ
ค้าเด็ก
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(38) ริเริ่มให้มีการดำ�เนินงานเพื่อรวบรวมและแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และส่งเสริมความร่วม
มือระหว่างพรมแดน เพื่อนำ�ไปสู่การจัดทำ�ฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้เสียหายและฐานข้อมูลผู้
ละเมิดทางเพศต่อเด็ก อันเป็นการขยายขอบข่าย
ของการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหาย และ
แก้ไขปัญหาความต้องการซื้อหรืออำ�นาจซื้อ
(demand) บริการทางเพศจากเด็ก ที่เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกัน
(39) กำ�หนดให้จดทะเบียนการเกิดแก่เด็กทุกคนที่
เกิดในประเทศของตนในทันที และโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหลังจากที่เด็ก
เกิดแล้ว นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจและ
ดำ�เนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เด็กที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียน และเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์
เสี่ยงและด้อยโอกาส
(40) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้าน
การศึกษามีบทบาทมากขึ้นในการสืบ (ล่วงรู้)
หรือตรวจจับ และแจ้งให้ตำ�รวจทราบถึงต้นตอ
การละเมิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในทุกรูปแบบ
(41) เน้นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหา ให้การสนับสนุนผู้ปกครองและดำ�เนิน
งานเพื่อขจัดความยากจน ในขณะเดียวกันควร
ดำ�เนินงานเพื่อเสริมหรือจัดตั้งกลไกการส่ง
ต่อกรณีเด็กที่ประสบกับปัญหา โดยกลไกดัง
กล่าวควรเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้
ความช่วยเหลือและให้บริการด้านต่างๆ แก่เด็ก
ผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์ได้อย่างครอบคลุม
(42) ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา ที่ควรได้รับการดูแลให้
สามารถดำ�เนินชีวิตโดยปราศจากการถูกแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ รวมทั้งได้รับความ
รู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่พวกเขา
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไข
ปัญหาการละเมิดต่อเด็กได้ ซึ่งการดำ�เนินการ
ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ
รู้เท่าทันต่อปัญหา (are empowered) และมี
บทบาทร่วมกับผู้ใหญ่ในฐานะพันธมิตรที่ร่วมมือ
กันยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็ก
(43) ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมทบทวน วิเคราะห์ ถึง
มาตรฐานและคุณค่าทางสังคมที่กำ�ลังเปลี่ยน
ไปในปัจจุบัน ตลอดจนความเป็นไปได้ที่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กมีความ
เปราะบางต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของเด็กนั้น
ควรเป็นการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย โดยความ
เห็นและข้อเสนอแนะจากเด็กถูกนำ�ไปพิจารณา
สำ�หรับการดำ�เนินงานในภาพรวม เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็ก
เข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กมากขึ้น
(44) ดำ�เนินงานศึกษา วิจัย รูปแบบปฎิสัมพันธ์ทาง
สังคมในปัจจุบันของเพศชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อระบุชี้ถึง
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เพศชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้
ความเคารพต่อสิทฺธิของเพศหญิง ทั้งที่เป็นเด็ก
หญิงและเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งสนับสนุนให้เพศชาย
มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มและการดำ�เนินงานที่มี
เป้าหมายเพื่อหยุดยั้งหรือไม่สนับสนุนให้เพศชาย
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กหญิงและผู้หญิง
การคุ้มครองเด็ก
(45) เพิ่มความพยายามในการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
โดยดำ�เนินงานจัดทำ�ระบบการคุ้มครองเด็กแห่ง
ชาติที่มีความครอบคลุมและรวมการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่อยู่บนพื้นฐาน

ของสถานที่หรือสถานการณ์ที่ทำ�ให้เด็กมีความ
เสี่ยงมากที่สุด ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
คุ้มครองเด็กจากการถูกละเมิดและจากความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ
(46) จัดให้มีระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงเพื่อรายงานกรณี
ละเมิดหรือต้องสงสัยว่ามีการละเมิดต่อเด็กได้
รวมทั้งระบบการติดตามและให้ความสนับสนุน
แก่เด็กผู้เสียหายหรือต้องสงสัยว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ตัวอย่าง
เช่น กำ�หนดให้เป็นกฎระเบียบของหน่วยงาน
ที่ระบุให้บุคคลที่ดำ�เนินงานอยู่ในตำ�แหน่งที่
มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิการของเด็กต้อง
รายงานกรณีที่ต้องสงสัยว่าเด็กอาจถูกละเมิด
เป็นต้น
(47) พัฒนาหรือขยายการเข้าถึงช่องทางในการ
ขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์หรือทาง
เว็บไซต์ที่มีอยู่ (telephone or web-based
helplines) โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบ้านพักหรือสถาน
พินิจ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ดูแลเด็กสามารถ
รายงานกรณีการล่วงละเมิดทางเพศหรือการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้อย่างไม่
ต้องกังวลว่าการรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผย
ต่อสาธาณชน รวมทั้งดำ�เนินการส่งต่อกรณี
การละเมิดดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับโทรศัพท์รายงาน
กรณีละเมิดหรือต้องสงสัยว่ามีการละเมิดต่อเด็ก
ควรได้รับการฝึกอบรม และได้รับคำ�แนะนำ� ดูแล
(supervise) การดำ�เนินงานด้วย
(48) ขยายการบริการให้ความคุ้มครองเด็กระดับชาติ
ที่มีอยู่ หรือจัดตั้งการบริการให้ความคุ้มครอง
เด็กขึ้นใหม่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสีย
หายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์ ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง โดยปราศจาก
การกีดกัน แบ่งแยก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจและสังคม แก่เด็กผู้
เสียหายเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และ
จิตใจของพวกเขาให้สามารถกลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างสมบรูณ์ นอกจากนี้ ในกรณีที่เหมาะ
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สม ควรดำ�เนินงานช่วยเหลือให้เด็กได้กลับคืน
สู่ครอบครัว และดำ�เนินมาตรการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็ง ความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์ของเด็กต่อครอบครัว เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการละเมิดของเด็กเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งการบริการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ควรเป็นการดำ�เนินงานโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะจากแต่ละสาขาวิชาชีพ
(49) การบริการให้ความช่วยเหลือที่จัดให้นั้น ควร
เป็นการดำ�เนินงานที่ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรที่พอเพียงเพื่อให้การบริการที่
ครอบคลุม และมีความละเอียดอ่อนต่อเด็กและ
บุคคลเพศต่างๆ รวมทั้ง ควรเป็นการบริการ
ที่เปิดกว้างแก่เด็กทุกคน โดยปราศจากการ
แบ่งแยกในทุกๆ ด้าน เช่น ไม่คำ�นึงถึงเชื้อชาติ
ของเด็กหรือของผู้ปกครองของเด็ก สีผิว เพศ
(หรือความโน้มเอียงทางเพศ) และสังคมดัง้ เดิม
นอกจากนี้ การบริการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ควรรวมถึงการบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก
พิการ เด็กชนเผ่าหรือชนกลุ่มน้อย เด็กชาว
พื้นเมืองหรือกลุ่มชนดั้งเดิม (indigenous or
Aboriginal children) เด็กที่เป็นผู้ลี้ภัย หรือ
ต้องการได้รับสถานะผู้ลี้ภัย และเด็กที่ทำ�งาน
บ้าน หรือเด็กข้างถนน รวมถึงเด็กที่จำ�เป็นต้อง
ละทิ้งที่ีอยู่เดิมเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น
(50) จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่เป็น
บุตรของผู้ทำ�งานให้บริการทางเพศ และเด็กที่
อาศัยอยู่ในสถานบริการทางเพศ
(51) ส่งเสริมและปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก
ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และเด็กที่เป็นผู้กระทำ�การละเมิดทางเพศ เพื่อ
ปกป้องรูปพรรณบุคคล (identity) ของตัว
เด็กเองในกระบวนการสืบสวน สอบสวน หรือ
กระบวนการทางศาล หรือจากการเปิดเผยของ
สื่อมวลชน โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
และกฎ ระเบียบ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ควรดำ�เนินงานเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม
ในกระบวนการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการดังกล่าว
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ควรเป็นการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย อันหมาย
ถึงผู้ใหญ่ให้ความสนใจ และนำ�ความเห็น ข้อ
สังเกตุต่างๆ จากเด็กไปพิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำ�เนินงาน
(52) ควรให้การช่วยเหลือ ดูแลเด็กที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมความรุนแรงทางเพศต่อผู้อื่น โดย
กำ�หนดให้ทางเลือกแรกของการดำ�เนินงานกับเด็ก
กลุม่ ดังกล่าวคือการบริการให้ความช่วยเหลือ่ แก่
เด็ก ซึง่ มาตรการและโครงการให้ความช่วยเหลือ
ดูแล เด็กดังกล่าวควรคำ�นึงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศและความเป็นเด็ก และมีความสมดุล
ในการดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับ
ตัวเด็กเองและความปลอดภัยของผู้อื่นในขณะ
เดียวกัน นอกจากนี้ ควรกำ�หนดให้การดำ�เนิน
มาตรการต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนของหลักการอันส่ง
ผลต่อการจำ�กัดอิสระของเด็กนั้น เป็นทางเลือก
สุดท้ายของการดำ�เนินงาน อนึ่ง ผู้ที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบดูแลเด็ก ควรได้รับการอบรมและมีทักษะ
ที่เหมาะสมทั้งทางด้านวัฒนธรรมและการดูแล
เด็กกลุ่มนี้

V – ความร่วมมือระหว่างประเทศ
(53) ดำ�เนินงานในทุกๆ ด้านเพื่อส่งเสริมความร่วม
มือระดับนานาชาติ ผ่านข้อตกลงทวิภาคี ข้อ
ตกลงระหว่างภูมิภาค และข้อตกลงร่วมกันจาก
หลายฝ่าย เกี่ยวกับการป้องกัน การสืบสวน การ
สอบสวน การดำ�เนินคดี และการลงโทษ บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ที่เป็นการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ต่อเด็ก ตลอดจน
การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหาย ทั้งการ
ฟื้นฟูทางร่างกายและจิดใจ การกลับคืนสู่สังคม
และการส่งกลับภูมิลำ�เนาตามความเหมาะสม
(54) จัดตั้งกลไกหรือกระบวนการดำ�เนินงานที่ชัดเจน
หรือปรับปรุงกลไกและกระบวนการดำ�เนินงาน
ที่มีอยู่ สำ�หรับส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ภายในปี พ.ศ. 2556 เพื่อขยายความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรเงิน
ทุน หน่วยงานขององค์การสหประชาติ องค์กร

พัฒนาเอกชน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร
ลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง สื่อมวลชน องค์กร
เด็ก และตัวแทนภาคประชาสังคมอื่นๆ ด้วย
เป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการการดำ�เนินงานที่
ชัดเจนร่วมกันในการป้องกันและยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
(55) ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไก
ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีอยู่ ทั้งด้านการ
แลกเปลี่ยน การประสานงาน การติดตามความ
ก้าวหน้าของการปกป้องคุ้มครองเด็ก และ
การต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการทบทวน
ความก้าวหน้าของการดำ�เนินงาน ตลอดจนส่ง
เสริมการติตตามการดำ�เนินงานตามคำ�แนะนำ�ที่
ได้จัดทำ�ไว้
(56) ดำ�เนินงานให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ความ
เชี่ยวชาญ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
เมื่ออยู่ในสถานะที่สามารถดำ�เนินงานได้ โดย
ดำ�เนินงานผ่านโครงการความร่วมมือแบบ
ทวิภาคี ความร่วมมือระดับภูมิภาค ความร่วม
มือตกลงร่วมกันจากหลายฝ่าย และโครงการ
ความร่วมมืออื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชยจากเด็ก รวมทั้ง
ดำ�เนินงานสำ�รวจความเป็นไปได้ของแหล่งเงิน
ทุนเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มของเด็กและ
เยาวชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
(57) พัฒนานโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการดำ�เนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานในภาคธุรกิจ
(enterprises) ที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยว การเดินทาง การขนส่ง การเงิน ตลอด
จนภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สื่อมวลชน
อินเตอร์เน็ต โฆษณาและกิจการบันเทิง เพื่อให้
หน่วยงานในภาคธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวดำ�เนินงาน
โดยเน้นนโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็ก ที่ขยาย
ไปถึงการปฎิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก
และตามแนวปฎิบัติของการดำ�เนินงานทางธุรกิจ
(Code of Conduct) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
จัดหาวัตถุดิบ หรือสินค้า (supply chain) ของ
ภาคธุรกิจต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มี

กลไกอิสระเพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฎิบัติ
ตามมาตรฐานและแนวปฎิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
การดำ�เนินงานพัฒนานโยบายและโครงการดัง
กล่าว ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานภาค
เอกชน องค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง ตาม
ความเหมาะสม
(58) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำ�ฐานข้อมูลสากล
เกี่ยวกับรูปการละเมิดต่อเด็กขององค์การตำ�รวจ
สากล (Interpol) และแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวม และ
การจัดทำ�ข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ รวมทั้งการประสานงานทางข้อมูล
กับองค์การตำ�รวจสากลอย่างเป็นระบบ เพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการบังคับใช้และประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (สากล)
ตลอดจากการดำ�เนินงานตามข้อตกลงความร่วม
มือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านการ
สืบสวนสอบสวนของตำ�รวจ
(59) จัดให้มีกลไกในการประสานงานระดับประเทศ
และระดับสากลเพื่อระงับและหยุดยั้งการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
ของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
(organized crime) รวมทั้งนำ�บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรดังกล่าว
มาสู่กระบวนการยุติธรรม

VI – ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับความรับผิด
ชอบทางสังคม
เราสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรนายจ้างและองค์กร
ลูกจ้างมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในความพยายามเพื่อ
ป้องกันและยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก รวมทั้งนำ�ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจของตน ทรัพยากรด้านบุคคลและการเงิน เครือ
ข่าย โครงสร้างและแบบแผนของการดำ�เนินงาน และ
อิทธิพล ที่:
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(60) ก่อให้เกิดการนำ�แนวทางเกี่ยวกับการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก รวมถึงการป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กเข้า
ประสานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความรับผิด
ชอบทางสังคมที่มีอยู่หรือพัฒนาขึ้นใหม่ของภาค
ธุรกิจที่ดำ�เนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว การเดินทาง การขนส่ง การเกษตร
และการเงิน ตลอดจนภาคธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยว
กับการสื่อสาร สื่อมวลชน อินเตอร์เน็ต โฆษณา
และกิจการบันเทิง รวมทั้งจัดทำ�มาตรการที่นำ�ไป
สู่การปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าว และการสร้าง
ความตระหนักต่อสาธารณชนในวงกว้าง
(61) รวมการป้องกันและการคุ้มครองเด็กจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายด้านบุคคลากรของหน่วย
งานในภาคธุรกิจ เช่น แนวปฎิบัติของบุคคลากร
ในหน่วยงาน (Codes of Conduct) และกลไก
ต่างๆ ที่เกี่ยวขัองกับความรับผิดชอบทางสังคม
ของภาคธุรกิจ ที่นำ�ไปสู่การปฎิบัติในบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับจัดหาวัตถุดิบ หรือสินค้า (supply
chain) ของภาคธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวด้วย
(62) ก่อให้เกิดการร่วมมือกับรัฐบาลหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศและระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยว
ข้องอื่นๆ เพื่อป้องกันการผลิด และเผยแพร่สื่อ
ลามกเด็ก สื่อภาพเสมือนเด็ก (virtual images)
และการนำ�เสนออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รวมถึงการร่วมมือ
เพื่อยุติการใช้อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่เพื่อเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์
ความไว้วางใจกับเด็ก (grooming of children)
เพื่อละเมิดต่อเด็กผ่านทางการสื่อสารออน์ไลน์
และไม่ออนไลน์ (online and off-line abuse)
นอกจากนี้ หน่วยงานที่ให้บริการด้านธุรกิจการ
เงินควรติดตามร่องรอยและยุติความเคลื่อนไหว
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก รวมทั้งควรให้การ
สนับสนุนในความพยายามแก้ไขปัญหาความ
ต้องการซื้อหรืออำ�นาจซื้อ (demand) บริการ
ทางเพศจากเด็กที่ตกอยู่ในกระบวนการค้า
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ประเวณี อนึ่ง ควรเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การให้บริการความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหาย
และครอบครัวของเด็ก ตลอดจนดำ�เนินงานให้
ความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ และสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ให้การศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักให้
แก่เด็ก ผู้ปกครอง ครู องค์กรเยาวชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้
เด็กถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นๆ รวมถึงกลไกในการคุ้มครองเด็ก
ด้วย

VII – การติดตาม ตรวจสอบ
(63) จัดตั้งองค์การหรือสถาบันอิสระเกี่ยวกับสิทธิ
เด็กขึ้นภายใน พ.ศ.2556 เช่น แต่งตั้งผู้ตรวจ
การของรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็ก
(children’s ombudspersons) หรือแต่ง
ตั้งคณะบุคคลในองค์การสิทธิมนุษยชนหรือ
สำ�นักงานของผู้ตรวจการรัฐสภา (general
ombudsperson offices) ที่มีอยู่ ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิเด็ก รวมทั้งเน้น
ถึงความสำ�คัญของภาระผูกพันที่รัฐบาลมีต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามข้อคิดเห็นอธิบาย
หมายเลข 2 ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (General Comment No 2
of the Committee on the Rights of the
Child) ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้ควรมีหน้าที่หลัก
และมีความเป็นอิสระในการติดตามการปฎิบัติ
งานเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก คุ้มครองเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ดังกล่าว และตระหนักถึงสิทธิ
ของเด็กผู้เสียหาย โดยรณรงค์ให้มีกฎหมายและ
มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองเด็ก ตลอดจนมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการเยียวยา และชดเชยแก่เด็กผู้เสียหาย รวม
ถึงการเปิดโอกาสให้เด็กแจ้งร้องเรียนถึงความข้ด
ข้องต่างๆ ต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้ด้วย

เราขอสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
เด็กแห่งสหประชาชาติ ดังต่อไปนี้
(64) ดำ�รงไว้ซึ่งการดำ�เนินงานของคณะกรรมการฯ ใน
การติดตามความก้าวหน้าของรัฐภาคีที่มีพันธะ
สัญญาต่อการส่งเสริมสิทธิเด็ก การให้ความ
คุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์ โดยทบทวน ตรวจสอบรายงาน
ของรัฐภาคีที่จัดทำ�ขึ้นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ รวม
ถึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษต่อการดำ�เนินงาน
ของรัฐภาคีในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้
นำ�เสนอไว้ในคำ�แนะนำ�ของปฎิญญาระดับโลกที่
นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ
(the Rio Call for Actio)
(65) ให้การรับรองข้อคิดเห็นอธิบาย (General
Comment) ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กต่อ
การได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
การลักพาตัวและขายเด็ก โดยจัดให้เป็นการ
ดำ�เนินงานที่สำ�คัญที่ควรได้รับความสนใจเป็น
ลำ�ดับต้นๆ ทั้งนี้ รวมถึงให้การรับรองรายละ
เอียดแนวปฎิบัติสำ�หรับรัฐ ภาคี เพื่อส่งเสริม
การพัฒนา การดำ�เนินงาน และการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศ และนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว
(66) ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องกับสำ�นักงานข้าหลวง
ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (the
United Nations Office of the High
Commissioner for Human Rights) ในการ
คุ้มครองสิทธิเด็ก ตลอดจนสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล
เราสนับสนุนให้คณะกรรมการประจำ�อนุสัญญาด้าน
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กระบวนการพิเศษ
ในการติดตาม สอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Special
Procedures of the Human Rights Council) ผู้
แทนพิเศษของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาติ และ
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในระดับภูมิภาค:

(67) ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปราบปราม
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็ก ในขณะที่ดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเมื่อทบทวน ตรวจสอบ
รายงานของรัฐบาล ตลอดจนการจัดทำ�รายงาน
การเยี่ยมเยียนประเทศภายใต้ประเด็นและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เราสนับสนุนให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ:
(68) ดำ�เนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ
(Universal Periodic Review) นั้น ได้มีการ
ตรวจสอบถึงการปฎิบัติภารกิจของรัฐบาล
ต่อพันธะสัญญาที่รัฐบาลมีต่อเด็ก รวมถึงการ
ป้องกันและยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก และการเคารพถึงสิทธิของ
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์
เราสนับสนุนให้ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษ
ของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อ
ต้านความรุนแรงต่อเด็ก ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
ใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยความเกี่ยวพันของเด็ก
ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และผู้เสนอรายงานพิเศษ
ว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็ก และผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะการค้าเด็กและสตรี และผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งในตำ�แหน่งอื่นๆ ตลอดจนคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ:
(69) ทำ�งานร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดำ�เนินงาน
ซ้ำ�ซ้อน และเพื่อเพิ่มผลกระทบ (Impact) จาก
การดำ�เนินงานเพื่อป้องกัน และยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กของผู้ที่อยู่
ในตำ�แหน่งต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการรวมรวม
ประสบการณ์การดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กและการประเมินผลถึงประสิทธิภาพใน
การดำ�เนินงานดังกล่าว
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เราส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
สหประชาชาติ และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน:
(70) จัดทำ�และให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
ขอบข่ายและการดำ�เนินงานของหน่วยงานใน
การแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก
(71) ทำ�งานร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อขยายบทบาทของ
สื่อมวลชนในการให้การศึกษาและสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจ ในการปกป้องเด็กจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งลดแนวโน้ม
การนำ�เสนอของสื่อที่อาจอันตรายต่อการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก รวมถึงการนำ�เสนอเด็กในบริบทที่
เกี่ยวกับทางเพศในสื่อโฆษณาต่างๆ
เราเรียกร้องให้สถาบันการเงินระดับสากล เช่น
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund):
(72) ทบทวนยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจระดับมหัพภาค
และการลดความยากจน โดยคำ�นึงถึงการลด
ผลกระทบเชิงลบทางสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กและ
ครอบครัว รวมถึงการให้กู้ยืมโดยมีเงื่อนไข (loan

conditionality) ซึ่งจำ�กัดการดำ�เนินงานในการ
ให้บริการความช่วยเหลือด้านสังคมที่จำ�เป็น การ
เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ และการลดความเสี่ยง
ของเด็กต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์
เราเรียกร้องให้ชุมชนทางศาสนา:
(73) ปฎิเสธความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ รวม
ถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็ก ข้อเรียกร้องนี้มาจากการพิจารณาถึง
ความเห็นที่สอดคล้องกันของชุมชนทางศาสนาที่
ยอมรับว่าบุคคลทุกคน รวมทั้งเด็ก มีเกียรติของ
ความเป็นมนุษย์ติดตัวมาแต่กำ�เนิด โดยควรก่อ
ให้เกิดความร่วมมือในหมู่ชุมชนทางศาสนาต่างๆ
รวมทั้งการทำ�งานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ เช่น หน่วยงานรัฐบาล
องค์กรของเด็ก หน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
สหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน
และภาคธุรกิจ โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับศีล
ธรรม อิทธิพลทางสังคม และความเป็นผู้นำ�
นำ�พาชุมชนสู่ความร่วมมือร่วมใจในการยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

C. แนวปฎิบัติ
(1) เราถือเป็นพันธะของเราในการจัดให้มีกลไกติดตาม
การดำ�เนินงานตามแนวปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุด
โดย:
•
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ในระดับประเทศนั้น นอกจากการติดตามโดย
กระบวนการอื่นๆ แล้ว จะจัดทำ�รายงานผลการ
ดำ�เนินงานตามคำ�แนะนำ�ของปฎิญญาระดับโลก
ที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ

(the Rio Declaration and Call for Action)
ในทุกๆ สองปีและเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อ
สาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมและริเริ่มให้มีการ
ประชุม อภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาอันเป็นผลจากการดำ�เนินงานที่ผ่าน
มา และความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ ตลอดจนกลไก
ที่มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการดำ�เนินงาน โดย
รวมการดำ�เนินงานต่างๆ ดังกล่าวเข้าเป็นส่วน

•

หนึ่งของเนื้อหาในการจัดทำ�รายงานของประเทศ
เกี่ยวกับผลการปฎิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กที่นำ�เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ
ในระดับสากล จะส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประสานความร่วมมือในการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจำ�อนุสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพิเศษในการติดตาม
สอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และผู้
แทนพิเศษในด้านต่างๆ ของเลขาธิการใหญ่
แห่งสหประชาชาติ โดยเน้นการรักษาความ
ตระหนัก รับรู้ถึงคำ�แนะนำ�ของปฎิญญาระดับ
โลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการ
ปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call for

Action) และส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ดำ�เนิน
งานแก้ไขปัญหาตามแนวทางของคำ�แนะนำ�
ดังกล่าว
(2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อ
ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact) และรายงานถึงความ
ก้าวหน้าของดำ�เนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวใน
การแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักถึงการประสานงานความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนการปฎิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาตินี้

ประเทศไทย|65

บรรณานุกรม
1

Thailand Economic Monitor, April 2011, The
World Bank. Accessed 9 May 2011 from: http://
siteresources.worldbank.org/THAILANDEXTN/
Resources/333295-1301999542341/Thailand_
Economic_Monitor_April_2011_Final.pdf

2

Thailand Country Brief, The World Bank,
Accessed 9 May 2011 from: http://www.
worldbank.or.th/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/
EASTASIAPACIFICEXT/THAILANDEXTN/0,,contentM
DK:20205569~menuPK:333304~pagePK:1497618~
piPK:217854~theSitePK:333296,00.html

3

4

UNICEF Thailand, Situation of Children in
Thailand. Accessed on 15 July 2010 from: http://
www.unicef.org/thailand/overview_2043.html

5

UNICEF Thailand, Situation of Children in
Thailand. Accessed on 15 July 2010 from: http://
www.unicef.org/thailand/overview_2043.html

6

UNICEF Thailand, Situation of Children in
Thailand. Accessed on 15 July 2010 from: http://
www.unicef.org/thailand/overview_2043.html

7

8

9

ประเทศไทย|66

UNICEF, Thailand, Background. Accessed on
15 July 2010 from: http://www.unicef.org/
infobycountry/Thailand_1022.html

UNICEF Thailand, Situation of Children in Thaild.
Accessed on 15 July 2010 from: http://www.
unicef.org/thailand/overview_2043.html
กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า มีผู้หญิงและเด็กประมาณ
10,206 คน ถูกละเมิดทางเพศระหว่างเดือนตุลาคม 2551
ถึงเดือนธันวาคม 2552 โดยเป็นหญิงที่อายุมากกว่าสิบ
แปดปี 1,938 คน และเป็นเด็ก 8,268 คน, ข้อมูลอ้าง
จาก U.S. Department of State, 2009 Country
Report on Human Rights Practice, Thailand.
Accessed on 13 July 2010 from: http://www.
state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/index.htm
The Nation, 13 girls rescued after raid on
karaoke bar, published on 17 February 2011.
Accessed on 18 February 2011 from: http://www.
nationmultimedia.com/home/13-girls-rescuedafter-raid-on-karaoke-bar-30148882.html

10

มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT), ข้อมูลนี้ได้ถูกนำ�เสนอในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 (เพื่อร่างรายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ระหว่างเจ้า
หน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์สตรี และเจ้าหน้าที่ของเอ็คแพท
อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพฯ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะทำ�งาน
Universal Periodic Review (UPR))

11

มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT), ข้อมูลนี้ได้ถูกนำ�เสนอในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
มูลนิธิพิทักษ์สตรี และเจ้าหน้าที่ของเอ็คแพท อินเตอร์
เนชั่นแนล, กรุงเทพฯ (เพื่อร่างรายงานสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย เพื่อนำ�เสนอต่อคณะทำ�งาน
Universal Periodic Review (UPR))

12

The Nation, 13 girls rescued after raid on
karaoke bar, published on 17 February 2011.
Accessed on 18 February 2011 from: http://www.
nationmultimedia.com/home/13-girls-rescuedafter-raid-on-karaoke-bar-30148882.html

13

The Nation, 13 girls rescued after raid on
karaoke bar, published on 17 February 2011.
Accessed on 18 February 2011 from: http://www.
nationmultimedia.com/home/13-girls-rescuedafter-raid-on-karaoke-bar-30148882.html

14

U.S. Department of State, 2009 Country Report
on Human Rights Practice, Thailand. Accessed on
13 July 2010 from: http://www.state.gov/g/drl/
rls/hrrpt/2009/index.htm

15

U.S. Department of State, 2009 Country Report
on Human Rights Practice, Thailand. Accessed on
13 July 2010 from: http://www.state.gov/g/drl/
rls/hrrpt/2009/index.htm

16

UNICEF, Thailand, Background. Accessed on
15 July 2010 from: http://www.unicef.org/
infobycountry/Thailand_1022.html

17

Police Bust Restaurant in Suphanburi Forcing
30 Laotian Girls into Sex Service.’ Thai- ASEAN
News Network. February 2011. Accessed on 15
June at: http://www.tannetwork.tv/tan/ViewData.
aspx?DataID=1040574
‘Police Raid Massage Parlour Accused for
Providing Sex Services.’ Pattaya Daily News.
October 2010. Accessed on 15 June 2011

at: http://www.pattayadailynews.com/
en/2010/10/20/police-raid-massage-parlouraccused-of-providing-sex-services/
18

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007, pp.
156. Accessed on 9 June 2011 from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

22

United States Department of State, Trafficking
in Persons Report 2009 – Thailand. Accessed
on 13 June 2010 from: http://www.state.gov/
documents/organization/123365.pdf

23

The Irrawaddy, Plight of Burmese Child Sex
Slaves Revealed, published on 19 April 2011.
Accessed on 31 May 2011 at: http://www.
irrawaddy.org/article.php?art_id=21134

19

World Congress III: Sexual exploitation,
Overview, UNICEF Malaysia, Accessed on
9 May 2011 from: http://www.unicef.org/
malaysia/media_worldcongressIII.html. Also
see, Report of the World Congress III Against
Sexual Exploitation of Children & Adolescents,
ECPAT International, available at: http://www.
ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Publications/
ECPATWCIIIReport_FINAL.pdf

24

The Irrawaddy, Plight of Burmese Child Sex
Slaves Revealed, published on 19 April 2011.
Accessed on 31 May 2011 from: http://www.
irrawaddy.org/article.php?art_id=21134
- Phuket Wan Tourism News, Burmese Accuse
Thai Officials of People Trafficking, published on
31 August 2010. Accessed on 31 May 2011 from:
http://phuketwan.com/tourism/burmese-accusethai-officals-people-smuggling-12914/

20

รายงานประเทศไทยเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (Thailand’s Country Paper on
Prevention and Suppression of Human
Trafficking), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ), นำ�เสนอใน
การประชุมเชิงปฎิบัติความร่วมมือระหว่างภาคประชา
สังคมและภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (Civil Society and
Government Collaboration to Combat Trafficking
in Persons in the Greater Mekong Sub-Region). วัน
ที่ 22-24 พฤษภาคม 2549. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, จัด
โดย Vital Voices Global Partnership.

25

Coalition against Trafficking in Women Asia
Pacific. Trafficking in Women and Prostitution
in the Asia Pacific cited in Factbook – Thailand.
Accessed on 9 November 2009 from: http://
www.catwinternational.org/factbook/Thailand.
php

26

Karen Emmons, Child Protection in Thailand,
1 กุมภาพันธ์ 2550, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
Accessed on 9 พฤศจิกายน 2552 จาก ห้องข่าว
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (the Tourism’s
Authority of Thailand’s News Room) : http://
www.tatnews.org/emagazine/3281.asp

รายงานประเทศไทยเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (Thailand’s Country Paper on
Prevention and Suppression of Human
Trafficking), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ), นำ�เสนอใน
การประชุมเชิงปฎิบัติความร่วมมือระหว่างภาคประชา
สังคมและภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (Civil Society and
Government Collaboration to Combat Trafficking
in Persons in the Greater Mekong Sub-Region). วัน
ที่ 22-24 พฤษภาคม 2549. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, จัด
โดย Vital Voices Global Partnership.

27

UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,
August 2009, p. 53. Accessed on 5 May 2010
from: http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_
Trafficking_Report_Aug09.pdf

28

UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,
August 2009, p. 36. Accessed on 5 May 2010
from: http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_
Trafficking_Report_Aug09.pdf

29

สหองค์กรสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคม ประเทศไทย
(Civil Society and Human Rights Coalition of

21

ประเทศไทย|67

Thailand (CHRC – Thailand)) นำ�โดย คณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (the Campaign Committee
on Human Rights), รายงาน (ขององค์กรพัฒนาเอกชน)
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ตามกระบวนการUniversal Periodic Review ของคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ: สำ�หรับนำ�เสนอใน
การประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2554, ข้อความ
อ้างถึงหมายเลข 43 ของรายงาน, โดยร่วมกันนำ�เสนอ
รายงานดังกล่าวแก่ สำ�นักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) วันที่ 14 มีนาคม 2554.
30

31

32

33

ประเทศไทย|68

สหองค์กรสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคม ประเทศไทย
(Civil Society and Human Rights Coalition of
Thailand (CHRC – Thailand)) นำ�โดย คณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (the Campaign Committee
on Human Rights), รายงาน (ขององค์กรพัฒนาเอกชน)
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ตามกระบวนการUniversal Periodic Review ของคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ: สำ�หรับนำ�เสนอใน
การประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2554, ข้อความ
อ้างถึงหมายเลข 43 ของรายงาน, โดยร่วมกันนำ�เสนอ
รายงานดังกล่าวแก่ สำ�นักข้าหลวงใหญ่พื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554
เครือข่ายภาคประชาสังคม (A coalition of Civil
Society Organizations (CSOs)) นำ�โดย มูลนิธิ
ศักยภาพชุมชน, รายงาน (ขององค์กรพัฒนาเอกชน) การ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตาม
กระบวนการUniversal Periodic Review ของคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ: เครือข่ายภาค
ประชาสังคมร่วมกันนำ�เสนอต่อสำ�นักข้าหลวงใหญ่่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)(เดือน มีนาคม
2554, ข้อความอ้างถึงหมายเลข 47 ของรายงาน, ร่วมกัน
นำ�เสนอรายงานดังกล่าวแก่ สำ�นักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) วันที่ 14 มีนาคม
2554
เครือข่ายภาคประชาสังคม (A coalition of Civil
Society Organizations (CSOs)) นำ�โดย มูลนิธิ
ศักยภาพชุมชน, รายงาน (ขององค์กรพัฒนาเอกชน) การ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตาม
กระบวนการUniversal Periodic Review ของคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ: เครือข่ายภาค
ประชาสังคมร่วมกันนำ�เสนอต่อสำ�นักข้าหลวงใหญ่่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)(เดือน มีนาคม
2554, ข้อความอ้างถึงหมายเลข 47 ของรายงาน, ร่วมกัน
นำ�เสนอรายงานดังกล่าวแก่ สำ�นักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) วันที่ 14 มีนาคม
2554
UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,
August 2009, p. 54. Accessed on 5 May 2010

from: http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_
Trafficking_Report_Aug09.pdf
34

U.S. Department of State, Trafficking in Persons
Report 2010. Accessed on 25 June 2010 from:
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/

35

U.S. Department of State, Trafficking in Persons
Report 2010. Accessed on 25 June 2010 from:
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/

36

The Irrawaddy, “Thailand’s Economy Growing,
Tourism ‘Picking Up,’” 6 August 2010.Accessed
10 May 2011 from: http://www.irrawaddy.org/
article.php?art_id=19147

37

Child Wise, Travelling Child-Sex Offenders in
South East Asia: A Regional Review - 2007/2008,
pp. 23 -24. Accessed on 3 May 2010 from:
http://childwise.net/downloads/ASEAN_
Report_2007_2008.pdf

38

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007,
p. 158. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

39

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007,
p. 158. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

40

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007, pp.
159 - 160. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

41

ข้อมูลรวบรวมโดย โดรงการต่อต้านการท่องเที่ยว
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ขององค์การเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล.

42

ECPAT International, The use of information
and communication technologies in connection
with cases of child sex tourism in East and
South-East Asia, March 2010, p. 50. Accessed
on 3 May 2010 from: http://ecpatinternational.
net/EI/Publications/Journals/ECPAT%20Journal_
Mar2010_FINAL.pdf

43

Child Wise, Travelling Child-Sex Offenders in
South East Asia: A Regional Review - 2007/2008,
pp. 24 - 25. Accessed on 3 May 2010 from:

http://childwise.net/downloads/ASEAN_
Report_2007_2008.pdf
44

45

46

ECPAT International, The use of information
and communication technologies in connection
with cases of child sex tourism in East and
South-East Asia, March 2010,p. 32. Accessed
on 3 May 2010 from: http://ecpatinternational.
net/EI/Publications/Journals/ECPAT%20Journal_
Mar2010_FINAL.pdf
Fox News, “Thailand Considers Background
Checks for Foreign Teachers Following Child
Porn Arrests”. October 2007. Accessed
on 9 November 2009 from: http://www.
foxnews.com/story/0,2933,306637,00.
html; ITN, “Canadian Paedophile Jailed in
Thailand”. 15 August 2008. Accessed on 9
November 2009 from: http://itn.co.uk/news/
ed52b3d62126a1d6f7a6c3d2378c71a3.html
Karen Emmons, Child Protection in Thailand, 1
กุมภาพันธ์ 2550, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เข้า
ดูเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552 จาก ห้องข่าวของการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (the Tourism’s Authority of
Thailand’s News Room) : http://www.tatnews.
org/emagazine/3281.asp

47

The Nation, “Suspect was employed by
prestigious schools,” 19 August 2006. Accessed
10 May 2011 from: http://nationmultimedia.
com/2006/08/19/headlines/headlines_30011468.
php

48

Breaking News, “Thailand may check foreigners
in wake of paedophile arrests,” 31 October
2007. Accessed 10 May 2011 from: http://www.
breakingnews.ie/world/thailand-may-checkforeigners-in-wake-of-paedophile-arrests-334501.
html

49

ECPAT International, The use of information
and communication technologies in connection
with cases of child sex tourism in East and
South-East Asia, March 2010, p. 50. Accessed
on 3 May 2010 from: http://ecpatinternational.
net/EI/Publications/Journals/ECPAT%20Journal_
Mar2010_FINAL.pdf

50

US Department of State, 2009 Country Reports
on Human Rights Practices - Thailand, 11 March
2010. Accessed on 3 May 2010 from: http://www.
state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/136010.htm

51

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007,
p. 158. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

52

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007,
p. 158. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

53

Holiday Inn Resort Phuket, Accessed on 11
November 2009 from: http://www.holiday.
phuket.com/foundation.htm; Asiaweb, Phuket
travel information, childwatch. Accessed 11
November 2009 from: http://www.phuket.com/
island/child.htm

54

Heart of the Street (HOTS). Accessed on 8
November 2009 from: http://www.hots-th.org/
index.php

55

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007,
p. 157. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

56

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007,
p. 158. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

57

The Protection Project, International Child Sex
Tourism. Scope of the Problem and comparative
Case Studies, John Hopkins University, 2007,
p. 158. Accessed on 13 July from: http://www.
ecpat.nl/images/13/166.pdf

58

UPI.com, “Guilty plea in Thailand child-sex
charges”, 5 May 2010. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.upi.com/Top_News/
US/2010/05/05/Guilty-plea-in-Thailand-child-sexcharges/UPI-38071273104540/

59

- หนังสือพิมพ์มติชน (ออนไลน์), ผู้ต้องหาแคนาดา
ยอมรับค้าประเวณีเด็กไทยจัดเซ็กซ์ทัวร์, ตีพิมพ์เมื่อ
6 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าดูเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2554
จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.
php?newsid=1273151170&grpid=03

ประเทศไทย|69

- The Daily Chilli, Canadian who ran child sex
ring gets 25 years, published on 1 February 2010.
Accessed on 10 February 2010, from:http://www.
dailychilli.com/news/9393-canadian-who-ranchild-sex-ring-gets-25-years
60

61

Bangkok Post, Grandma accused of being a pimp,
published on 16 June 2010. Accessed on 18 June
2010 from: http://www.bangkokpost.com/news/
local/38823/grandma-accused-of-being-a-pimp

62

หนังสือพิมพ์ข่าวสด, จับกะเทย ค้ากามนร. คาม่านรูด, ตี
พิมพ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 (วันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6861 ข่าวสดรายวัน). เข้าดูเมื่อ
5 มิถุนายน 2554, จาก: http://www.khaosod.co.th/
view_news.php?newsid=TUROd01ERXdPREV4TUR
rMU1nPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TW
pBd09TMHdPUzB4TVE9PQ

63

64

65

66

67

ประเทศไทย|70

Pattaya Daily News, Child Prostitution Ring
Uncovered in Pattaya Internet Café, published
on 17 November 2010. Accessed on 5 June
2011, from:http://www.pattayadailynews.com/
en/2010/11/17/child-prostitution-ring-uncoveredin-pattaya-internet-cafe/

Asia Times, Sparrow William, “Pedophiles get
tech-savvy”, 26 July 2008. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.atimes.com/atimes/
Southeast_Asia/JG26Ae01.html
ECPAT International, The use of information
and communication technologies in connection
with cases of child sex tourism in East and
South-East Asia, March 2010, p. 50. Accessed
on 3 May 2010 from: http://ecpatinternational.
net/EI/Publications/Journals/ECPAT%20Journal_
Mar2010_FINAL.pdf
Asiaone News, “Child abuse and sex assault
reports keep rising: Pavena”, 26 January 2010.
Accessed on 5 May 2010 from: http://www.
asiaone.com/News/AsiaOne+News/Crime/Story/
A1Story20100126-194544.html
หนังสือพิมพ์มติชน, “อ่างทองตะเพิด”เจ้าอาวาส”นักแหล่
ชื่อดังมีคลิปหลุดตุ๋ยเณร คาดยักยอกเงินบริจาคอีก,” ตี
พิมพ์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2553. เข้าดูเมื่อ 11 พฤษภาคม
2554 from: http://www.matichon.co.th/news_
detail.php?newsid=1273323910&grpid=&catid=19
Bangkok Post, “Child porn on streets stirs
outrage,” 3 October 2010. Accessed on 10 May
2011 from: http://www.bangkokpost.com/news/

local/199391/child-porn-on-streets-stirs-outrage
68

Bangkok Post, “Cleaning up the streets of
Bangkok,” 7 November 2010. Accessed on 10
May 2011 from: http://www.bangkokpost.com/
news/investigation/205178/cleaning-up-thestreets-of-bangkok

69

ร่างคำ�กล่าวของนางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุม
the EU Ministerial Conference Towards Global EU
Action against Trafficking in Human Beings เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2552 กรุงบรัสเซล.

70

UN.GIFT, คำ�กล่าวของ พณฯ นาย นรชิต สิงหเสนี รอง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าผู้แทนไทย ใน
การประชุมเวียนนาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Vienna
Forum to Fight Human Trafficking), Austria Center,
เวียนนา 13 กุมภาพันธ์ 2551. Accessed on 10
พฤศจิกายน 2552 จาก: http://www.ungift.org/docs/
ungift/pdf/vf/statements/Thailand.pdf

71

ร่างคำ�กล่าวของนางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุม
the EU Ministerial Conference Towards Global EU
Action against Trafficking in Human Beings เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2552 กรุงบรัสเซล

72

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, “Thailand and the
Global Fight Against CSEC”. Accessed on 9
November 2009 from: http://www.tatnews.org/
tat_news/1482.asp#3

73

กระทรวงการต่างประเทศ, Human Rights promotion
in Thailand. Accessed on 9 November 2009 from:
http://www.mfa.go.th/web/24.php

74

UNICEF, “A World Fit for Children”. Accessed on
12 November 2009 from: http://www.unicef.org/
specialsession/docs_new/documents/wffc-en.pdf

75

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, หมวด 3

76

UNICEF, “Plus 5’ review of the 2002 Special
Session on Children and World Fit for Children
Plan of Action, Thailand”. Accessed on 7
November 2009 from: http://www.unicef.org/
worldfitforchildren/files/Thailand_WFFC5_Report.
pdf

77

Committee on the Rights of the Child,
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention,
Second Periodic Report – Concluding
observations, Thailand”, 17 March 2006.

Accessed on 11 November 2009 from: http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c
1256a450044f331/c2d5cae31ffc2e0bc125715e004
8a8cd/$FILE/G0640936.pdf
78

79

Law Development Working Group, Summary
of a meeting on Effective Law Enforcement
Mechanics to Prevent Child Sex Tourism, 16
December 2009
รายงานการศึกษาการบูรณาการเชิงนโยบายและปรับปรุง
โครงสร้างงานด้านการท่องเที่ยว ของคณะกรรมาธิการการ
ท่องเที่ยว วุฒิสภา 2553

80

ประวัติศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม. แห่งชาติ) เข้าดูเมื่อ on 6
พฤษภาคม 2553 จาก: http://www.nocht.m-society.
go.th/en_aboutus.php

81

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on
5 May 2010 from: http://www.no-trafficking.org/
reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

82

UNIAP Thailand, Meeting minutes of the UNIAP
Working Group against Human Trafficking in
Thailand, dated 29 July 2009.

83

- UNIAP Thailand, Meeting minutes of the UNIAP
Working Group against Human Trafficking in
Thailand, dated 29 July 2009.
- UNIAP (SIREN: Strategic Information Response
Network), Mekong Region Country Datasheets
Human Trafficking 2010, September 2010, p.28.
Accessed on 3 June 2011, from: http://www.notrafficking.org/reports_docs/siren/uniap_2010ht_
datasheets.pdf

84

UNIAP (SIREN: Strategic Information Response
Network), Mekong Region Country Datasheets
Human Trafficking 2010, September 2010, p.28.
Accessed on 3 June 2011, from:http://www.notrafficking.org/reports_docs/siren/uniap_2010ht_
datasheets.pdf

85

UNIAP Thailand, Meeting minutes of the UNIAP
Working Group against Human Trafficking in
Thailand, dated 29 July 2009.

86

UNIAP Thailand, Meeting minutes of the UNIAP
Working Group against Human Trafficking in
Thailand, dated 29 July 2009.

87

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ (ศตม.) (CAHT),
แผ่นพับของ ศตม., ได้รับเมื่อเดือนมกราคม 2553.

88

UNIAP Thailand, Meeting minutes of the UNIAP
Working Group against Human Trafficking in
Thailand, dated 19 February 2009.

89

แผ่นพับของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช), แผ่นพับของศูนย์ฯ แจก
ในงานส่งเสริมการเผยแพร่พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์
2551 ที่พัทยา จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, ในปี พ.ศ. 2553

90

Committee on the Rights of the Child,
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention,
Second Periodic Report – Concluding
observations Thailand”, 31 May 2005. Accessed
on 11 November 2009 from: http://www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a45004
4f331/c2d5cae31ffc2e0bc125715e0048a8cd/$FI
LE/G0640936.pdf

91

Committee on the Rights of the Child,
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention,
Second Periodic Report – Concluding
observations Thailand”, 31 May 2005. Accessed
on 11 November 2009 from: http://www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a45004
4f331/c2d5cae31ffc2e0bc125715e0048a8cd/$FI
LE/G0640936.pdf

92

COMMIT, 2nd Sub-Regional Plan of Action. 200810, Year 2 2009 Annual Report, at 3.

93

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

94

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, มาตรา 8

95

UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,
August 2009, –p. 55. Accessed on 5 May
2010 from:http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_
Trafficking_Report_Aug09.pdf

96

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยระบบการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก, สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (ภาษาไทย),
27 เมษายน 2554.

97

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_

ประเทศไทย|71

sized.pdf
98

COMMIT, 2nd Sub-Regional Plan of Action. 200810, Year 2 2009 Annual Report

109

ECPAT International, Child Abuse Images
and Sexual Exploitation of Children Online
Preparatory Expert Meeting for the World
Congress III against Sexual Exploitation of
Children and Adolescents, 2008. Accessed
on 6 May 2010 from:http://www.ecpat.net/
WorldCongressIII/index.php

110

ร่างคำ�กล่าวของนางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุม
the EU Ministerial Conference Towards Global EU
Action against Trafficking in Human Beings เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2552 กรุงบรัสเซล

111

UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,
August 2009, p. 60. Accessed on 5 May 2010
from: http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_
Trafficking_Report_Aug09.pdf

112

ECPAT International, East Asia and the Pacific
Regional Preparatory Meeting for the World
Congress III against Sexual Exploitation of
Children and Adolescents, 2008. Accessed
on 6 May 2010 from: http://www.ecpat.net/
WorldCongressIII/index.php

99

COMMIT, 2nd Sub-Regional Plan of Action. 200810, Year 2 2009 Annual Report.

100

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

101

Kritsana Pimonsaengsuriya, Understanding the
Linkages Between Child Sex Tourism and Other
Forms of Commercial Sexual Exploitation of
Children in East Asia and the Pacific, ECPAT
International, Bangkok, September 2008.

102

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

103

COMMIT, 2nd Sub-Regional Plan of Action. 200810, Year 2 2009 Annual Report.

113

COMMIT, 2 Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

Child Wise, Travelling Child-Sex Offenders
in South East Asia: A Regional Review 2007/2008, p. 25. Accessed on 3 May 2010
from:http://childwise.net/downloads/ASEAN_
Report_2007_2008.pdf

114

Strategic Information Response Network (SIREN),
“The Criminal Justice Response to Human
Trafficking: Recent Developments in the Greater
Mekong Sub-region,” May 2010.

115

ECPAT International, The use of information
and communication technologies in connection
with cases of child sex tourism in East and
South-East Asia, March 2010, p.31. Accessed
on 3 May 2010 from:http://ecpatinternational.
net/EI/Publications/Journals/ECPAT%20Journal_
Mar2010_FINAL.pdf

116

ECPAT International, The use of information
and communication technologies in connection
with cases of child sex tourism in East and
South-East Asia, March 2010, p.31. Accessed
on 3 May 2010 from:http://ecpatinternational.

104

105

ประเทศไทย|72

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

108

nd

COMMIT, 2 Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf
nd

106

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

107

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from:http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

net/EI/Publications/Journals/ECPAT%20Journal_
Mar2010_FINAL.pdf
117

118

119

120

121

122

123

124

ECPAT International, The use of information and
communication technologies in connection with
cases of child sex tourism in East and SouthEast Asia, March 2010, pp.31 - 32. Accessed on
3 May 2010 from:http://ecpatinternational.net/
EI/Publications/Journals/ECPAT%20Journal_
Mar2010_FINAL.pdf
Commercial Sexual Exploitation of Children –
The Situation in Thailand 2009 Presentation
by the Anti- Human Trafficking Division of the
Royal Thai Police given at the 8th Conference
of Investigators on the Commercial Sexual
Exploitation of Children in South East Asia, Tokyo,
25-26 November 2009.
UNICEF, ‘Plus 5’ review of the 2002 Special
Session on Children and World Fit for Children
Plan of Action, Thailand. Accessed on 7
November 2009 from: http://www.unicef.org/
worldfitforchildren/files/Thailand_WFFC5_Report.
pdf
UNICEF, ‘Plus 5’ review of the 2002 Special
Session on Children and World Fit for Children
Plan of Action, Thailand. Accessed on 7
November 2009 from: http://www.unicef.org/
worldfitforchildren/files/Thailand_WFFC5_Report.
pdf
กระทรวงศึกษาธิการ, ครม.อนุมัติงบประมาณ19,000
ล้านบาท สนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ, ข้อความปรากฎที่เว็ปไซด็ของกระทรวง เมื่อวัน
ที่ 16 มกราคม 2552. เข้าดูเมื่อ เมื่อ 20 มกราคม 2552
จาก: http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.
php?NewsID=5971&Key=news6
กระทรวงศึกษาธิการ, ครม.อนุมัติงบประมาณ19,000
ล้านบาท สนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ, ข้อความปรากฎที่เว็ปไซด็ของกระทรวง เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2552. เข้าดูเมื่อ 20 มกราคม 2552
จาก: http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.
php?NewsID=5971&Key=news6
US Department of State, Human Rights Report:
Thailand 2008, 2009. Accessed on 7 November
2009 from: http://www.state.gov/g/drl/rls/
hrrpt/2008/eap/119058.htm
UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,

August 2009, p. 54. Accessed on 5 May 2010
from:http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_
Trafficking_Report_Aug09.pdf
125

HumanTrafficking.org, Thailand. Accessed
on 9 November 2009 from: http://www.
humantrafficking.org/organizations/220

126

COMMIT, 2nd Sub-Regional Plan of Action. 200810, Year 2 2009 Annual Report

127

Karen Emmons, Child Protection in Thailand, 1
กุมภาพันธ์ 2550, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เข้า
ดูเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552 จาก ห้องข่าวของการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (the Tourism’s Authority of
Thailand’s News Room) : http://www.tatnews.
org/emagazine/3281.asp

128

ECPAT International, Thailand: country progress
card. www.ecpat.net/TBS/PDF/2010_Thailand_
Progress_Card.pdf

129

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from: http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

130

Karen Emmons, Child Protection in Thailand, 1
กุมภาพันธ์ 2550, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เข้า
ดูเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552 จาก ห้องข่าวของการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (the Tourism’s Authority of
Thailand’s News Room) : http://www.tatnews.
org/emagazine/3281.asp

131

Centara Hotels & Resorts, Centara sustainability
Vision & Policy - 4. Partnership. Accessed on 6
may 2010 from: http://www.centarahotelsresorts.
com/CentaraSustainability.asp

132

See: The Code.org, http://www.thecode.org/
index.php?page=6_3#Thailand, accessed on 26
May, 2010.

133

ECPAT International, Lessons Learned and
Good Practices on Working with the Private
Sector to combat CST and Trafficking for Sexual
Exploitation, 2008. Accessed on 5 May 2010
from: http://www.ecpat.com/EI/Publications/
Journals/LessonLearn_GoodPractice_ENG.pdf

134

ECPAT International, Lessons Learned and
Good Practices on Working with the Private
Sector to combat CST and Trafficking for Sexual
Exploitation, 2008. Accessed on 5 May 2010

ประเทศไทย|73

from: http://www.ecpat.com/EI/Publications/
Journals/LessonLearn_GoodPractice_ENG.pdf
135

136

137

138

139

Royal Thai Embassy – Washington D.C., Thailand.
Measures in preventing and combating child
pornography, June 2009. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.thaiembdc.org/LNews/061909.pdf
Thai Hotline, FAQs. Accessed on 7 May
2010 from: http://www.thaihotline.org/faq.
php?Default_lang=en
Child Exploitation and Online Protection Centre
(CEOP), Sectors join up from across Thailand,
Cambodia and Vietnam to limit criminal
opportunities for child sex offenders, 25 March
2010. Accessed on 7 May 2010 from: http://www.
ceop.gov.uk/mediacentre/pressreleases/2010/
ceop_25032010.asp
Royal Thai Embassy – Washington D.C., Thailand.
Measures in preventing and combating child
pornography, June 2009. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.thaiembdc.org/LNews/061909.pdf

140

Royal Thai Embassy – Washington D.C., Thailand.
Measures in preventing and combating child
pornography, June 2009. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.thaiembdc.org/LNews/061909.pdf

141

Thongchai Sangsiri, Director, Center for
Computer Forensics Ministry of Information and
Communication Technology, Promoting a Safer
Online Environment for Children. Presentation
made at ITU/MIC Strategic Dialogue on Safer
Internet Environment for Children 2-3 June 2009,
Tokyo. Accessed on 6 May 2010 from:http://
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/
meetings/june-tokyo/bios/index.html

142

ประเทศไทย|74

Royal Thai Embassy – Washington D.C., Thailand.
Measures in preventing and combating child
pornography, June 2009. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.thaiembdc.org/LNews/061909.pdf

Organization for Security and Cooperation
in Europe. Thailand. Inter-governmental
cooperation on temporary migrants. Accessed on
9 November 2009 from: http://www1.osce.org/

documents/eea/2005/05/14679_en.pdf
143

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 8.

144

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 5.

145

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 7.

146

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 6.

147

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 8.

148

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 9.

149

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 10.

150

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 5, 6, 7, 13.

151

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
2539 (1996), มาตรา 11.

152

จากการสัมภาษณ์คุณประวิทย์ ลอยแก้ว, สำ�นักงานอัยการ
สูงสุด, 17 พฤศจิกายน 2549 .

153

ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 277.

154

Committee on the Rights of the Child,
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention,
Second Periodic Report – Concluding
observations Thailand”, 31 May 2005. Accessed
on 11 November 2009 from: http://www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a45004
4f331/c2d5cae31ffc2e0bc125715e0048a8cd/$FI
LE/G0640936.pdf

155

พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2008).

156

พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2008) มาตรา
33 และ 41

157

U. S. Department of State, Trafficking in Persons
Report 2009 – Thailand, 16 June 2009. Accessed
on 12 December 2009 from: http://www.state.
gov/documents/organization/123365.pdf

158

ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 287(1).

159

ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 287(3).

ed52b3d62126a1d6f7a6c3d2378c71a3.html;

160

ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 287.

161

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 (2003), มาตรา 26(9).

162

Royal Thai Embassy – Washington D.C., Thailand.
Measures in preventing and combating child
pornography, June 2009. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.thaiembdc.org/LNews/061909.pdf

•
The Nation, “Two men given jail terms
over paedophilia”, July 2009. Accessed
on 9 November 2009 from: http://www.
nationmultimedia.com/2009/07/17/national/
national_30107683.php;

163

164

Royal Thai Embassy – Washington D.C., Thailand.
Measures in preventing and combating child
pornography, June 2009. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.thaiembdc.org/LNews/061909.pdf
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (NCYD), มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก (CPCR) องค์กรพัฒนาเอกชนดำ�เนินงาน
กับเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเยาวชนต่างๆ, รายงานของ
องค์กรพัฒนาเอกชน เรื่องผลการดำ�เนินของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระหว่าง พ.ศ. 2543 –
2547 เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ,
2548. เข้าถึงข้อมูล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 จาก
http://www.crin.org/docs/Thailand_NCYDCRC_
ngo_report.doc

165

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (2007)

166

Royal Thai Embassy – Washington D.C., Thailand.
Measures in preventing and combating child
pornography, June 2009. Accessed on 6 May
2010 from: http://www.thaiembdc.org/LNews/061909.pdf

167

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2540 (1997). Accessed on 14 มิถุนายน 2011 จาก:
http://www.baliprocess.net/Files/Legislation/Q-Z/
ThailandPenalCode.pdf

168

รายงานการศึกษาการบูรณาการเชิงนโยบายและปรับปรุง
โครงสร้างงาน ด้านการท่องเที่ยว ของคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว วุฒิสภา พ.ศ.2553

169

US Department of State, Trafficking in Persons
Report 2009 – Thailand. Accessed on 12
December 2009 from: http://www.state.gov/
documents/organization/123365.pdf;
•
ITN, “Canadian Paedophile Jailed
in Thailand”, 15 August 2008. เข้าดูเมื่อ 9
November 2009 from: http://itn.co.uk/news/

•
The Daily Mail, “Former Catholic lay
preacher, 78, jailed in Thailand for raping
underage girls”, January 2009. Accessed on 9
November 2009 from:http://www.dailymail.
co.uk/news/worldnews/article-1130480/FormerCatholic-lay-preacher-78-jailed-Thailand-rapingunderage-girls.html#
170

The Daily Mail, “Former Catholic lay preacher,
78, jailed in Thailand for raping underage girls”,
28 January 2009. Accessed on 9 November
2009 from:http://www.dailymail.co.uk/news/
worldnews/article-1130480/Former-Catholic-laypreacher-78-jailed-Thailand-raping-underage-girls.
html#

171

Commercial Sexual Exploitation of Children –
The Situation in Thailand 2009 Presentation
by the Anti- Human Trafficking Division of the
Royal Thai Police given at the 8th Conference
of Investigators on the Commercial Sexual
Exploitation of Children in South East Asia, Tokyo,
25-26 November 2009.

172

ASEAN, ASEAN Responses to Trafficking in
Persons, 2006, p. 64.

173

Strategic Information Response Network (SIREN),
“The Criminal Justice Response to Human
Trafficking: Recent Developments in the Greater
Mekong Sub-region,” May 2010.

174

US Department of State, 2008 Human Rights
Report: Thailand. 2008, 2009. Accessed on 7
November 2009 from:http://www.state.gov/g/drl/
rls/hrrpt/2008/eap/119058.htm

175

Committee on the Rights of the Child (CRC), :
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention
Concluding Observations, Thailand”, 17 March
2006, CRC/C/THA/CO/2. Accessed on 14 July
2010 from: http://www.unhcr.org/refworld/
docid/45377ed00.html

ประเทศไทย|75

Trafficking_Report_Aug09.pdf
176

Commercial Sexual Exploitation of Children –
The Situation in Thailand 2009 Presentation
by the Anti- Human Trafficking Division of the
Royal Thai Police given at the 8th Conference
of Investigators on the Commercial Sexual
Exploitation of Children in South East Asia, Tokyo,
25-26 November 2009.

177

Bureau of Anti-Trafficking in Women and Children,
Ministry of Social Development and Human
Security, protect [victims of] human trafficking,
eliminate human traders leaflet, distributed
in events organised by the Ministry of Social
Development and Human Security to promote
the Anti-Trafficking Act 2008, in 2010

178

ประเทศไทย|76

ECPAT International, Global Monitoring Reports
on the status of Action against the commercial
sexual exploitation of children – Thailand, 2006.
Accessed on 14 July 2010 from: http://www.
ecpat.net/A4A_2005/index.html

179

U.S. Department of State, 2008 Human Rights
Report Thailand. Accessed on 14 July 2010
from: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/
eap/119058.htm

180

UNIAP (SIREN: Strategic Information Response
Network), Mekong Region Country Datasheets
Human Trafficking 2010, September 2010, p.28.
Accessed on 3 June 2011, from:http://www.notrafficking.org/reports_docs/siren/uniap_2010ht_
datasheets.pdf

181

Strategic Information Response Network(SIREN),
Human Trafficking Datasheet UNIAP Phase III,
October 2008, Thailand, available at: http://
www.no-trafficking.org/reports_docs/thailand/
datasheet_thailand_oct2008.pdf

182

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์. พ.ศ.
2551 (2008), มาตรา 37

183

U.S. Department of State, Human Rights Report:
Thailand 2008, 2009.Accessed on 7 November
2009 from: http://www.state.gov/g/drl/rls/
hrrpt/2008/eap/119058.htm

184

UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,
August 2009, p. 66. Accessed on 5 May 2010
from: http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_

185

Committee on the Rights of the Child,
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention,
Second Periodic Report – Concluding
observations Thailand”, 31 May 2005. Accessed
on 11 November 2009 from: http://www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a45004
4f331/c2d5cae31ffc2e0bc125715e0048a8cd/$FI
LE/G0640936.pdf

186

U.S. Department of State, Human Rights Report:
Thailand 2008, 2009.Accessed on 7 November
2009 from: http://www.state.gov/g/drl/rls/
hrrpt/2008/eap/119058.htm

187

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on 18
November 2009 from: http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

188

COMMIT, 2nd Sub Regional Plan of Action, 20082010, Year 1 2008 Annual Report. Accessed on
19 May 2011 from: http://www.no-trafficking.
org/reports_docs/commit/annual_report_email_
sized.pdf

189

UNICEF EAPRO, Child Trafficking in East and
South-East Asia: Reversing the Trend, Thailand,
August 2009, pp. 61 - 62. Accessed on 5 May
2010 from:http://www.unicef.gr/pdfs/Unicef_
Trafficking_Report_Aug09.pdf

190

Committee on the Rights of the Child,
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention,
Second Periodic Report – Concluding
observations Thailand”, 31 May 2005. Accessed
on 11 November 2009 from: http://www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a45004
4f331/c2d5cae31ffc2e0bc125715e0048a8cd/$FI
LE/G0640936.pdf

191

เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา (ประเทศไทย), รายงาน
การระดมความคิดเห็นเด็กและเยาวชนต่อร่างแผนและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อ
เด็กและเยาวชน, เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553, นำ�
เสนอต่อ องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และ
เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล, วันที่ 31 มีนาคม 2554

192

เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา (ประเทศไทย), รายงาน
การระดมความคิดเห็นเด็กและเยาวชนต่อร่างแผนและ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อ
เด็กและเยาวชน, เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553, นำ�
เสนอต่อ องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และ
เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล, วันที่ 31 มีนาคม 2554
193

Committee on the Rights of the Child,
“Consideration of Reports submitted by States
Parties under Article 44 of the Convention,
Second Periodic Report – Concluding
observations Thailand”, 31 May 2005. Accessed
on 11 November 2009 from: www.unhchr.ch/tbs/
doc.nsf/0/.../G0542185.DOC

194

International Labour Organisation, Meeting
the Challenge, Proven Practices for Human
Trafficking Prevention in the Greater Mekong
Sub-region. Accessed on 14 July 2010 from:
http://www.oit.org/public/english/region/
asro/bangkok/child/trafficking/downloads/
provenpractices/24mekong-sub-region-youthforum.pdf

195

HumanTrafficking.org, Events - Mekong Youth
Forum on Human Trafficking. Accessed
on 12 November 2009 from: http://www.
humantrafficking.org/events/212

196

COMMIT, Summary of the 6th COMMIT Senior
Officials Meeting, Vientiane, Laos, 5-6 November
2008. Accessed on 15 November 2009 from:
http://www.no-trafficking.org/reports_docs/
commit/som6_report.pdf

197

ECPAT International, Children’s Forum for
East Asia and the Pacific Regional Preparatory
Forum for the World Congress III against Sexual
Exploitation of Children and Adolescents, 2008.
Accessed on 7 May 2010 from: http://www.ecpat.
net/WorldCongressIII/index.php

198

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (NCYD), มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก (CPCR) องค์กรพัฒนาเอกชนดำ�เนินงาน
กับเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเยาวชนต่างๆ, รายงานของ
องค์กรพัฒนาเอกชน เรื่องผลการดำ�เนินของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระหว่าง พ.ศ. 2543 –
2547 เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ,
2548. กรุงเทพฯ มิถุนายน 2548, หน้า 8-9

ประเทศไทย|77

ECPAT International
328/1 Phayathai Road
Ratchathewi, Bangkok
10400 THAILAND
Tel: +662 215 3388, 662 611 0972
Fax: +662 215 8272
Email: info@ecpat.net
Website: www.ecpat.net

