ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีธรรมชาติที่สวยงาม  
รวมถึงภูเขาที่สวยงามราวกับภาพวาดและวัฒนธรรมท้องถิ่น และชายหาดที่
สว่างไสวไปด้วยแสงแดด ด้วยความเป็นเจ้าของบ้านที่เต็มไปด้วยน้ำ�ใจและ
ความสนุกสนานมีชีวิตชีวา จึงเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวสามารถประทับใจ
ในประสบการณ์ที่ประมาณค่ามิได้  สิ่งที่คุณสามารถทำ�ได้คือ:

î

î
î
î

จัดทำ�นโยบายของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการ
คุ้มครองเด็ก
ลงนามเพื่อรับแนวปฏิบัติปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว มาใช้
(www.thecode.org)
แจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงปัญหาของการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
จัดการอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงปัญหาเพื่อนำ�ไปสู่การป้องกัน
และการรายงานต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันการค้าเด็กและการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
(ECPAT Foundation)
โทรศัพท์ +66 53 750 167
อีเมล์: ecpattk@loxinfo.co.th
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แผ่นพับนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงการต่างประเทศเนเธอแลนด์
Ministry of Foreign Affairs
of the Netherlands

งเพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางไทยหรือต่างชาติ เมื่อคุณเดินทาง
มาประเทศไทยหรืออยู่ในระหว่างการเดินทางหรือการท่องเที่ยว คุณสามารถ
ให้การสนับสนุนเพื่อจำ�กัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว โดย
î เลือกพักในโรงแรม บริษัทท่องเที่ยวและธุรกิจการเดินทางที่ได้มีการ
พัฒนาหลักการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว
î หาข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
î ถ้าตัวแทนการท่องเที่ยวและการเดินทางที่คุณใช้บริการอย่างสม่ำ�เสมอ
หรือผู้ให้บริการการท่องเที่ยวไม่มีนโยบายในการคุ้มครองเด็ก ต้อง
กระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาขึ้นมา
î ถ้าในระหว่างที่คุณยังอยู่ในประเทศ คุณได้พบเห็น หรือสงสัยว่ามีการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก แจ้งตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ
ผู้จัดการโรงแรม ตำ�รวจ องค์กรเอกชนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานสายด่วน
ของรัฐบาล ศูนย์ประชาบดี 1300  

î ปฏิเสธการมีส่วนร่วมและไม่ปล่อยให้มี
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
การเดินทางและการท่องเที่ยว
î ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกละเมิดและแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ โดยการไม่สนับสนุนธุรกิจที่ส่งเสริม
การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
î ต่อต้านการติดสินบน คอรัปชั่น
î รณรงค์ให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการในการดำ�เนินงานเพื่อ
คุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
î รายงานหรือแจ้งเหตุเมื่อสงสัยว่าเด็กอยู่ในภาวะเสี่ยง
หรือมีกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเกิดขึ้น
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ศูนย์เพื่อน้องหญิง โทรศัพท์ (CFG)
โทรศัพท์ +66 53 671 145
อีเมล์: Centerforgirls@windowslive.com
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และ
เด็กถูกล่วงละเมิด (ATCC)
โทรศัพท์ +66 81 949 9349, 81 411 1750
อีเมล์: palissornatcc@gmail.com
ECPAT International
โทรศัพท์ +662 215 3388
อีเมล์: info@ecpat.net

ถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
ในการเดินทาง
และการท่อง
เที่ยว

คือการที่เด็กถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศโดยบุคคลหรือกลุุ่มบุคคลซึ่งเดิน
ทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และ
ใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ต่างๆ ที่มีอยู่ในธุรกิจ
(เช่น ที่พัก บริการการ
การท่องเที่ยว
เดิ น ทางในรู ป แบบต่ า งๆ
ฯลฯ) และเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางเพศกับเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี คนเหล่านี้
มักเดินทางจากประเทศที่พัฒนากว่าไปสู่ประเทศที่
พัฒนาน้อยกว่า โดยอาจเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
หรือจากภูมิภาคนั่นเอง หรืออาจเป็นนักเดินทางภายในประเทศ
ที่มิได้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เช่น นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ทำ�งานด้าน
การขาย (Salesmen) ผู้สมัครทำ�งานในหน่วยงานที่ทำ�งานกับเด็ก
เช่น ในโรงเรียน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน คนขับรถบรรทุก รถส่ง
ของ เป็นต้น

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินหรือการให้ในรูป

แบบอื่นๆ แก่เด็ก หรือบุคคลที่สามเพื่อจุดมุ่งหมายทางเพศกับเด็ก
ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายแห่ง จากสถานขายบริการทางเพศในย่าน
เริงรมย์ถึงชายหาด หรือในโรงแรมระดับห้าดาวในเมือง
ใหญ่ ในเขตชนบท หรือแม้แต่ตามชายฝั่งทะเล

ความเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนนิรนาม เมื่ออยู่ใน
ประเทศอื่น หรืออยู่นอกเขตแวดล้อมของสังคม
ตนเอง ทำ�ให้หลายคนรู้สึกถึงความเป็นอิสระจาก
ความรับผิดชอบ ไม่สนใจที่จะเคารพต่อสังคม
คุณธรรมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของ
ประเทศหรือของสังคมของพวกเขา จากความ
รู้สึกของความเป็นบุคคลนิรนาม หรือคนที่ไม่มี
ใครรู้จัก สนใจ สามารถทำ�ให้พวกเขาประพฤติ
ปฏิบัติ ในสิ่งที่เขาไม่สามารถแม้แต่คิดจะทำ�ใน
ประเทศหรือในสังคมของเขาเองการเดินทางและ
การท่องเที่ยวที่เติบโตไปทั่วโลกไม่เพียงแต่
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและ
โอกาสในการสร้างงานใหม่ๆ ใน
ประเทศที่เป็นจุดหมายของ
การท่องเที่ยว แต่ยัง
เพิ่มปริมาณของ

ไม่ว่าภูมิหลังของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการ
เดินทางและการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร พวกเขาต่างก็มีประสบการณ์ที่เจ็บ
ปวดด้านความรู้สึก สภาพจิตใจ และร่างกายการถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศยังส่งผลให้สภาพจิตใจย่ำ�แย่ หดหู่ ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง และบางราย
อาจนำ�ไปสู่การฆ่าตัวตาย นอกจากนี้สภาพร่างกายเด็กยังมีความเปราะบาง
ต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเอชไอวี/เอดส์ เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ของการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวมักจะ
ถูกประทับตราบาปจากชุมชนของพวกเขา และประสบกับความยากลำ�บากที่
จะได้รับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนหรือการศึกษานอกระบบ

เกือบทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยถือว่าการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คือ การก่ออาชญากรรม
ที่ร้ายแรงตามกฎหมายไทยระบุว่า

เด็ก หมายถึงบุคคลที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กให้มากตามไปด้วย และสา
เหตุหลักๆ ของปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับความยากจน
และความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  รวมถึงเรื่องของมายา
คติและความเชื่อแบบผิดๆ ที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กมักใช้เป็นข้ออ้างใน
การกระทำ�ของตน เช่น
î ข้ออ้างว่าปัจจุบันนี้เด็กโตเกินวัย และเด็กให้ความยินยอมต่อการมีเพศ
สัมพันธ์
î

มายาคติที่เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเป็นเรื่องปกติในบางประเทศ

î

มายาคติที่อ้างว่าการจ่ายเงินเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ได้ช่วยเหลือ
เด็กและครอบครัวให้หลุดพ้นจากความยากจน

ความกลัวต่อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศอื่นๆ และเชื่อว่าเด็กมักจะ
ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบในระยะยาว ไม่เพียงแต่ทางด้านสุขภาพจิต ความเป็นอยู่
และพัฒนาการของเด็กเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านลบต่อสังคมโดยรวมทั้งหมด
ตามสิทธิของเด็กในการได้รับการคุ้มครองและพัฒนาด้วย
î

บุคคลไม่ว่าเชื้อชาติ หรือสัญชาติใดก็ตามที่
กระทำ�การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กต้อง
ถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมาย

เหยื่อ

หรือผู้ที่ถูกกระทำ�
จาก การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว มักมาจากครอบครัวที่
มีปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ใช่
เพียงแค่นั้น หลายรายมาจากชนกลุ่มน้อย จากชุมชนคน
พลัดถิ่นและจากกลุ่มคนชายขอบ เหยื่อเหล่านี้เป็นได้ทั้งเด็ก
หญิงและเด็กชาย ซึ่งบางคนอาจเป็นเหยื่อของการถูกทารุณ
กรรมในครอบครัว มีครอบครัวแตกแยกและถูกทอดทิ้ง บาง
คนอาจถูกดึงเข้าสู่ตลาดแรงงาน

