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ทางการเงินแต่อย่างใด
ออกแบบและจัดวางโดย
มนิดา แนบกลาง
ออกแบบภาพประกอบหน้าปกโดย
Vicky Yang
การคัดลอก ทำ�ซ้ำ� หรือตีพิมพ์สิ่งพิมพ์นี้ ต้องใด้รับการยอมรับ
และอนุมัติจาก ECPAT International ผู้ซึ่งเป็นผู้จัดทำ�สิ่งพิมพ์นี้
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โครงการที่มีคุณภาพ ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์
ข้อมูลผลวิจัย อันเป็นผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
และโครงการดำ�เนินจนสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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McKillop ขอขอบคุณ คุณวรวรรณ จิรธนาภิ-วัฒน์
และคุณสันทนี ดิษยบุตร ที่ช่วยตรวจทานเนื้อหาบท
วิเคราะห์ทางกฎหมาย

คณะผู้จัดทำ�ขอขอบพระคุณ คุณ Maia Mounsher
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ดี และคุณอรุณเดช เฌอหมื่อ จากมูลนิธิ เออเบิร์น
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กลุ่มประชากรเป้าหมายสําหรับงานวิจัยนี้ คณะผู้จัดทำ�
จึงใคร่ขอขอบคุณองค์กรต่างๆที่ให้คำ�แนะนำ�อันเป็น
ประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรม ดังต่อไปนี้:
ผู้ดำ�เนินการสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ
 คุณ “นนนี่” ณัฐวิโรจน์ อินทะนิน
จากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 คุณ “ป๊อป” กัมพล ใหม่จันทร์ดี
จากมูลนิธิ เออเบิร์น ไลท์ ประเทศไทย
 คุณ “ฟ้า” ปวรา อินเหลา จาก V-Power
 CAREMAT

คุณกิตติภูมิ เนียมหอม ผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจการต่าง
ประเทศและประสานนโยบายจากสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานซึ่งประกอบ
ด้วย คุณอุษา เลิศศรีสันทัด คุณอรปวีณ์ เอื้อนิรันดร์
คุณกาญจนฉัตร มิ่งมงคล และ ดร. เชิญพร เรืองสวัสดิ์
ผู้ตรวจทานและแสดงข้อคิดเห็นรวมถึงคำ�แนะนำ�สําหรับ
รายงานฉบับสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณอดีตเจ้าหน้าที่
ของ TIJ ที่ร่วมทํางานในโครงการนี้ อันได้แก่ คุณกรวิไล
เทพพันธ์กุลงาม และคุณณัฐวุฒิ วรคันธา
เราขอขอบคุณ คุณมลธิชา พุทธวงศ์, คุณภัทรวดี ระหา,
คุณคริสต์มาส คงมาก และ ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต ผู้
ทำ�ให้งานแปลภาษาไทยสำ�เร็จลุล่วงตลอดโครงการ และ
โครงการวิจัยนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่ให้บริการส่วนหน้าที่มีส่วนร่วมและยินยอมแบ่ง
ปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึก
ผู้สนับสนุนงบประมาณ
โครงการวิจัยนี้จัดทำ�ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
การสนับสนุนจากผู้บริจาคไม่ถือเป็นการรับรองความคิด
เห็นที่แสดงออกมาในรายงานฉบับนี้
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การเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือ
มุมมองของเยาวชนต่อการมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานให้บริการทางเพศ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จำ�เป็นต่อการออกจากงานให้บริการทางเพศ (หากเป็นสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ) การย้ายถิ่นฐาน
การอภิปรายบทสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
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บทสรุปผู้บริหาร
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ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความชัดเจนมากขึ้นว่ามีช่องว่าง
ของความเข้าใจทั่วโลก ต่อผลกระทบที่เด็กชายได้รับจาก
การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยว
กับความชุกของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
มักมีน้อย หรือถ้าปรากฎ ก็มักเป็นข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่เด็ก
หญิง หลักฐานอันจำ�กัดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กชายที่มีอยู่บ่งชี้ว่า ในสภาพแวดล้อม
บางอย่าง เด็กผู้ชายได้รับผลกระทบมากกว่าที่เข้าใจกัน
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กบางกลุ่มมีความ
เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ อาทิเช่น กลุ่มที่มีเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศและการ
แสดงออกทางเพศที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็น
ที่ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในทุกเพศ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักฐาน
ตามความเป็นจริง

4

โครงการระดับสากลของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
จึงกำ�เนิดขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กชาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความจำ�เป็นเหล่านี้ รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นไป
ที่ประสบการณ์ของเด็กชายและกลุ่มเยาวชนที่มีความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทย ซึ่งมักเป็นประเทศ
แนวหน้าในการดำ�เนินการป้องกันและตอบสนองต่อการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือ
 เพื่อสะท้อนมุมมองและทัศนคติของผู้ให้บริการส่วน

หน้าต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย
และให้คำ�แนะนำ�ในการเสริมสร้างศักยภาพ การฝึก
อบรมและการให้การสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการเหล่านั้น
 เพื่อสร้างความเข้าใจอันมีอยู่อย่างจำ�กัด เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของเยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
เพศและปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูดในการเข้าสู่การ
แลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน (รวมถึงกรณีการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และจัดทำ�ข้อ
เสนอแนะสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย ผู้ให้บริการทาง
สังคมและการริเริ่มการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน
 เพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องว่างทางกฎหมาย อุปสรรคและ
โอกาสในการจัดการกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศของเด็กชายโดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานในการ
ทบทวนกรอบกฎหมายของประเทศเพื่อผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงข้อกฎหมายในอนาคต

ระเบียบวิธีวิจัย

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี
ขึ้นเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในเด็กชาย
และกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศใน
เพื่อสะท้อนความเปราะบางที่เด็กชายและกลุ่มเยาวชนที่ ประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่แตกต่างกัน 3 วิธี
มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยต้องเผชิญ ในปี ได้แก่ : 1) ทำ�การสำ�รวจผู้ให้บริการสวัสดิการสังคมส่วน
พ.ศ. 2563 โครงการวิจัยนี้ได้ทำ�การสำ�รวจผู้ให้บริการ
หน้า 2) การสัมภาษณ์เยาวชนที่มีที่มีความหลากหลาย
ส่วนหน้า (frontline service providers) สัมภาษณ์กลุ่ม ทางเพศที่ยังคงมีการขายบริการทางเพศในปัจจุบัน 3)
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์โดยละเอียดของกรอบกฎหมายไทยโดย
บริการทางเพศกับเงินและสิ่งของ และวิเคราะห์ข้อ
ละเอียด ทั้งนี้ มีการจัดทำ�แบบสำ�รวจผู้ให้บริการส่วน
กฎหมาย รายงานฉบับนี้นำ�เสนอข้อค้นพบดังกล่าว
หน้า ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และพัทยา นอกจาก
นี้ ยังมีการดำ�เนินการสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลาก
หลายทางเพศในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ให้บริการส่วนหน้า (frontline service provider) จำ�นวน 65 คน ซึ่งปัจจุบัน
เป็นผู้ให้บริการช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นชายจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ได้ตอบแบบสำ�รวจซึ่ง
ประกอบด้วยคำ�ถามแบบปรนัยจำ�นวน 89 ข้อ คำ�ถาม
ที่สมมติขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ และคำ�ถามปลายเปิด
คำ�ถามในการสำ�รวจรวมถึงมุมมองของผู้ให้บริการเกี่ยว
กับปัจจัยที่ทำ�ให้เด็กชายและเยาวชนที่มีความหลาก
หลายทางเพศ มีความเปราะบางต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ และความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและ
จุดอ่อนของการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามหลาย
คนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบ มีการ
ประเมิน ให้มุมมองและประสบการณ์ในการตอบแบบ
สำ�รวจ ซึ่งนำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็กที่ยังไม่ได้รับการวิจัยและรายงานมาก่อน
การสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
จำ�นวน 20 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนบริการ
ทางเพศกับเงินและสิ่งของ ยังดำ�เนินการร่วมกับ
องค์กรท้องถิ่น ได้แก่ CAREMAT, มูลนิธิเออเบิร์น ไลท์
ประเทศไทย V-Power ในเชียงใหม่ และจากมูลนิธิฟ้าสี
รุ้งแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละองค์กร
มีความเชี่ยวชาญในการทำ�งานร่วมกับกลุ่มเยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ผู้ทำ�การสัมภาษณ์ได้รับการ
คัดเลือกอย่างรอบคอบและมีประสบการณ์ชีวิตที่
คล้ายคลึงกันกับผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยคณะวิจัยผ่าน
การฝึกอบรมสองสัปดาห์ก่อนทำ�การสัมภาษณ์

เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ รวมถึงผู้ได้รับการสัมภาษณ์จะ
ต้องมีอายุระหว่าง 15–24 ปี ที่ระบุว่าเป็นเยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ (หรือกลุ่มรักต่างเพศที่มีเพศ
สัมพันธ์กับคนที่เป็นเพศเดียวกัน) และเกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนบริการทางเพศเพื่อเงิน และ/หรือ สิ่งของ
มีค่า ในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการกำ�หนดว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบริการ
สนับสนุนบางรูปแบบอยู่ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย
ทางจิตใจขณะที่เข้าร่วมการศึกษาที่มีความละเอียดอ่อน
นี้ คำ�ถามในการสัมภาษณ์เหล่านี้ มีตั้งแต่คำ�ถามเกี่ยว
กับภูมิหลังและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ไปจนถึงวิธีที่ผู้ได้รับการสัมภาษณ์มีส่วนร่วมในการแลก
เปลี่ยนบริการทางเพศ และประสบการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ
เรื่องนี้
ในการวิเคราะห์กรอบกฎหมายไทยโดยละเอียด
เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อ
ประเมินว่ากรอบกฎหมายในปัจจุบันสามารถแก้ไขต่อ
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์
จากเด็กอย่างไร โดยมุ่งเน้นที่เด็กชาย สำ�หรับรูปแบบ
วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ที่จัดทำ�โดยเอ็คแพท
อินเตอร์เนชั่นแนล จะถูกนำ�ไปใช้รับการนำ�ไปใช้ใน
ประเทศอื่น ๆ ต่อไปภายใต้โครงการระดับโลก (Global Boys ‘Initiative) โครงการได้ทำ�การสร้างรายการ
ตรวจสอบกว่า 120 รายการ สำ�หรับโครงการ และร่าง
รายงานที่ได้รับการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer –
review) กล่าวคือ พนักงานอัยการผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง
ในประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือวิจัยและข้อค้นพบเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์กฎหมายได้รับการนำ�เสนอและอภิปรายใน
การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวง
สำ�คัญ ๆ ซึ่งจัดขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่
กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นหลังการ
ปรับปรุงข้อเสนอแนะและเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ
ด้านจริยธรรมแล้ว

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

การสำ�รวจความคิดเห็นของผู้ให้บริการส่วนหน้านั้น
ดำ�เนินการร่วมกับมูลนิธิ เออเบิร์น ไลท์ ประเทศไทย
มูลนิธิซิสเตอร์และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นองค์กรของไทยที่ทำ�งานโดยตรงกับผู้เสียหายเพศ
ชายที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การคัดเลือกผู้เข้า
ร่วมการสำ�รวจผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสิบสอง
เดือนในการจัดบริการสวัสดิการในพื้นที่ 1 ใน 3 แห่งที่
ระบุข้างต้น และปัจจุบันยังคงทำ�งานในด้านการให้
ความช่วยเหลือเด็กชายผู้เสียหาย

5

ข้อค้นพบที่สำ�คัญ
แบบสำ�รวจของผู้ให้บริการส่วนหน้า

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ข้อค้นพบที่สำ�คัญของการสำ�รวจผู้ให้บริการส่วนหน้า
(frontline provider) แสดงให้เห็นว่าสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง
ผลลัพธ์ และความต้องการของเด็กชายที่ถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศนั้นมีหลากหลาย ซับซ้อนและเชื่อม
โยงกันในขอบเขตทางสังคม รวมถึงสังคมวงกว้าง ชุมชน
ภายในครอบครัวและรายบุคคล

6

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า บริการให้ความช่วยเหลือ
แก่เด็กชายมีอยู่อย่างจำ�กัด บริการที่มีความจำ�เป็นกลับ
ไม่สอดคล้องกับบริการที่มีอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้
บริการนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรมากกว่าการคำ�นึงถึงความ
ต้องการของเด็ก เช่น ความยากจนและประสบการณ์
ที่บ้านในวัยเด็ก เป็นปัจจัยเปราะบางที่สำ�คัญสำ�หรับ
เด็กชาย อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงไม่กี่
รายเท่านั้นที่ระบุที่ว่าตนมีส่วนร่วมในการวางแผนการให้
บริการ โดยตระหนักถึงปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น นอกจาก
นี้ คำ�ตอบของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า การ
ให้บริการนั้นเป็นการให้บริการทั่วไป ที่เน้นเรื่องการให้
คำ�ปรึกษาและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต สุขภาพทาง
เพศ และการให้ความรู้ในชุมชน แม้ว่าบริการดังกล่าว
จะมีความสำ�คัญ แต่ก็ยังไม่พอเพียงที่จะตอบสนองความ
ต้องการของเด็กชายที่ประสบกับการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศได้อย่างครอบคลุม
ในทำ�นองเดียวกัน มีการเน้นย้ำ�ว่าความต้องการการ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเปราะบางหลักสำ�หรับ
เด็กชาย แต่การสนับสนุนทางด้านการเงินกลับเป็นหนึ่ง
ในบริการที่ได้รับรายงานว่ามีอยู่น้อยที่สุด นอกจาก
นี้ ผู้ให้บริการส่วนหน้าระบุว่าการขาดการเชื่อมต่อจาก
ครอบครัวเป็นความท้าทายสำ�คัญสำ�หรับเด็กชายและ
ชายหนุ่มที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ปัจจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความจำ�เป็นในการให้บริการที่ครอบครัว
ต้องมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ และส่งเสริมกลไกการป้องกันการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ อย่างไรก็ตาม การวางแผน
การให้บริการที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่ เป็นการดำ�เนิน
การตามความต้องการของเด็กชายแบบปัจเจกบุคคล โดยมีเพียงร้อยละ 17 ของผู้ตอบแบบสำ�รวจที่ระบุว่า

มีการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและผู้ดูแล (0 ใน
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 4 ในพัทยา และมากกว่า ร้อย
ละ 41 ในเชียงใหม่) มีสัญญาณเชิงบวกที่เห็นได้ชัดว่ามี
บริการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การเข้าถึงการสนับสนุน
ทางกฎหมาย การศึกษาการฝึกอบรมอาชีพและการ
สนับสนุนสำ�หรับผู้ปกครองและผู้ดูแล
ผู้ตอบแบบสำ�รวจรายงานว่า ปัจจัยทั่วไปที่เพิ่มความ
เปราะบางของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กชาย
ได้แก่ ความยากจนมาก (ร้อยละ 75) วัฒนธรรมการ
สัมผัสของผู้ใหญ่หรือเล่นกับอวัยวะเพศของเด็กชายในวัย
ทารกและปฐมวัย (ร้อยละ 72) การเข้าถึงและการเปิดรับ
สื่อลามกอนาจาร (ร้อยละ 68) และการเข้าถึงและการ
เปิดรับอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 63) ข้อห้ามเกี่ยว
กับเพศและเพศวิถี การเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยและ
การดำ�รงชีวิตอยู่กับสภาพพิการอย่างน้อย 1 ประเภท
เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาว่ามีผลต่อความ
เปราะบางของเด็กชายน้อยที่สุด การค้นพบดังกล่าวเป็น
เรื่องน่าสนใจ เนื่องจากขัดต่อหลักฐานที่นำ�เสนอโดยงาน
วิจัยชิ้นอื่น ๆ ที่ระบุว่าความเปราะบางเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความเชื่อทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเป็นชาย เรื่องเพศ
วิถีและการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (homophobia)
ข้อมูลยังระบุถึงความท้าทายต่อความสามารถของผู้ให้
บริการส่วนหน้า (frontline worker) ในการระบุการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสถานการณ์จริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ จากการถามคำ�ถามสถานการณ์สมมุติ พบว่าการ
รับรู้เกี่ยวกับความเปราะบางและการรับรู้เรื่องการ
แสวงหาประโยชน์ลดน้อยลงเมื่อผู้เสียหายในสถานการณ์
คือในกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ แม้ว่า
สถานการณ์ดังกล่าวจะแสดงตัวอย่างที่ชัดเจนของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เป็นไปได้ว่ามุมมองที่
เห็นความเปราะบางลดลงนี้เกิดจากสมมติฐานที่ว่า “โดย
ธรรมชาติแล้ว บุคคลรักร่วมเพศและเยาวชนข้ามเพศมี
ความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ และมีพฤติกรรม
สำ�ส่อน” จากแบบสอบถามจำ�ลองสถานการณ์สมมุติชี้ให้
เห็นว่าผู้ให้บริการมีอคติที่ไม่รู้ตัวต่อเด็ก ที่ถูกมองว่า “มี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น” ในการถูกแสวงหาประโยชน์
ของตน

จากคำ�ตอบของผู้ตอบแบบสำ�รวจจะเห็นได้ชัดว่า มีความ
ต้องการอย่างมากในการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้า
หน้าที่และบุคคลากร และการพัฒนาเครื่องมือและการ
ฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อม
โยงกับเด็กผู้ชายที่อาจลังเลที่จะเปิดเผยความเปราะบาง
และประสบการณ์ของการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญมุมมองในเรื่องเพศ
สภาวะไปใช้ในการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก
ของผู้ให้บริการทั้งหมด เพื่อจัดการกับความเชื่อทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ บรรทัดฐานชายหญิง และ
อัตลักษณ์ทางเพศ

การสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ

การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเยาวชนจำ�นวน
20 คน ซึ่งได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผล
ที่พวกเขามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศ
กับเงินและสิ่งของ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่
ค่อนข้างยากลำ�บาก ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมาจากพื้นที่
ชนบทในประเทศไทย และย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในตัว
เมือง อนึ่ง มีผู้ให้ข้อมูลสี่คนเท่านั้นที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ที่จัด
หวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์ ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงผลวิจัยที่ผ่านมา เป็นต้น
ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเยาวชนที่มีความหลาก
หลายทางเพศ คือปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้เด็กต้องแลก
เปลี่ยนบริการทางเพศกับเงินและสิ่งของ ความกดดันดัง
กล่าวรวมถึงความยากจนของครอบครัว ความรุนแรงและ
การถูกล่วงละเมิดในครอบครัว การถูกปฏิเสธและการ
เลือกปฏิบัติเนื่องจากรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทาง
เพศที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ชุมชน หรือแม้แต่นายจ้าง

ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าเยาวชนผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน อย่างไรก็ตาม ความ
สัมพันธ์ของผู้ให้สัมภาษณ์กับครอบครัวมีความแตกต่าง
กันไป บางครอบครัวใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนมาจากครอบครัวที่ให้
ความรักและการยอมรับ เยาวชนหลายคนที่แสดงตัวว่า
ตนมีความหลากหลายทางเพศถูกครอบครัวตัดขาดความ
สัมพันธ์ในทันที และ/หรือ ถูกด่าทอและทำ�ร้ายจิตใจ
อย่างรุนแรง ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าตนเป็นสาวประเภทสองมี
แนวโน้มจะถูกปฏิเสธจากครอบครัวมากที่สุด และในบาง
กรณี การปฏิเสธจากครอบครัวทำ�ให้เยาวชนทำ�ร้ายตัว
เองและคิดฆ่าตัวตาย ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคน (16 คน)
หนีออกจากบ้านอย่างน้อยหนึ่งครั้งตอนเป็นเด็ก เพื่อหลีก
เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลการสำ�รวจแสดงให้เห็นว่า ผู้กระทำ� หนีความรุนแรงในครอบครัว สำ�หรับบางกรณี การหนี
ผิดส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสำ�รวจรับผิดชอบเป็น (ร้อยละ ออกจากบ้านเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อแม่ หรือ
58) ในขณะที่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดย ผู้ปกครอง ในขณะที่บางส่วน การหนีออกจากบ้านนั้น
ชาวต่างชาติ มักเกิดขึ้นในบริบทของการเดินทางและการ เพื่อหลบหนีจากการถูกล่วงละเมิดรุนแรงในระยะยาว
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่าควรให้ความ
แม้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความซับซ้อนและยาก
สนใจกับผู้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก สำ�หรับผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่ระบุว่า เพื่อนที่เติบโตขึ้นมา
ในชุมชนท้องถิ่นเช่นกัน
ด้วยกันนั้นเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ยอมรับรสนิยมทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา และคอยช่วยเหลือให้
พวกเขาผ่านช่วงเวลาที่มีปัญหากับครอบครัว ในทำ�นอง

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

เมื่อพิจารณาคำ�ตอบจากแบบสอบถามแล้ว เป็นที่น่า
กังวลว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำ�นวนหนึ่งระบุว่า เป็นงาน
ที่ท้าทายในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกับเด็กชาย “การรักษาความลับ” และ “การมีส่วน
ร่วมของเด็กผู้ชาย” ถือเป็นอุปสรรคทั่วไปในการทำ�งาน
กับเด็กผู้ชาย ผู้ตอบแบบสำ�รวจยังตั้งข้อสังเกต gender-specific difficulties ในที่นี้น่าจะหมายถึง ปัญหา
เฉพาะเพศ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งเปราะบางที่เด็ก
ชายต้องเจอมักประสบในการพูดถึงความเปราะบางของ
ตน ทั้งนี้ อุปสรรคในการสร้างความไว้วางใจกับเด็กชาย
และการที่เด็กชายพบว่าเป็นการยากที่จะอธิบายถึงความ
เปราะบางของตน จึงเป็นสิ่งการยากที่จะให้เด็กชายเปิด
เผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการ และยากต่อการทำ�ความเข้าใจ
ความแตกต่างอันเล็กน้อยของแต่ละกรณีและบริบทของ
เด็กแต่ละคนผู้ตอบแบบสำ�รวจระบุถึงทรัพยากรสำ�คัญที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการให้ความช่วยเหลือ
แก่เด็กชาย ได้แก่ ความจำ�เป็นในการฝึกอบรม การสร้าง
ความตระหนักและการเสริมสร้างศักยภาพสำ�หรับผู้ให้
บริการ
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เดียวกัน โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าตน
เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการได้รับการปฏิบัติที่ดีและได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชน จากจำ�นวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด
เป็นจำ�นวนเกือบครึ่งมีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ในขณะที่ได้
กระทำ�การแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน สินค้า
ที่พักพิง การคุ้มครอง และ/หรือสถานะเป็นครั้งแรก
และกว่าครึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ผู้ตอบแบบสอบถาม 2
คนไม่เปิดเผยอายุว่าทำ�การแลกเปลี่ยนบริการทางเพศ
ครั้งแรกเมื่อไร) โดยการสำ�รวจพบว่าเด็กที่มีอายุน้อยที่สุด
ที่เริ่มเข้าสู่การค้าบริการทางเพศมีอายุ 12 ปี ส่วนใหญ่
เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน อย่างไร
ก็ดี มีบางกรณีที่ทำ�การแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับ
สิ่งของ อาหาร ที่พักพิงและความปลอดภัย

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากถูกชักจูงให้แลกเปลี่ยนบริการทางเพศ
โดยเพื่อนที่ทำ�อยู่แล้วหรือลูกค้าที่บาร์หรือร้านอาหารที่
ทำ�งานอยู่ในเวลานั้น ผู้ให้ข้อมูลบางคนระบุว่าไม่ต้องการ
ขายบริการทางเพศ แต่รู้สึกว่าเป็นวิธีเดียวที่จะให้ได้เงิน
เพียงพอที่จะอยู่รอด ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งที่ระบุว่าเป็นสาว
ประเภทสอง กล่าวว่าเธอรู้สึกว่าถูกบังคับให้ขายบริการ
ทางเพศเนื่องจากมโอกาสในการประกอบอาชีพสำ�หรับ
สาวประเภทสองนั้นมีจำ�กัดอันเนื่องมาจากการเลือก
ปฏิบัติ
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ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเก็บความลับเรื่องการแลกเปลี่ยน
บริการทางเพศจากครอบครัวและเพื่อนเนื่องจากกลัว
เรื่องผลกระทบในทางลบ เรื่องราวที่น่ากังวลจากผู้ให้
ข้อมูลผู้หนึ่ง เผยว่า เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็ก
กำ�พร้าที่เขาอาศัยอยู่สมัยเด็ก รู้ว่าเขามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนบริการทางเพศ แต่ไม่ได้กระทำ�การใด ๆ
เพื่อห้ามไม่ให้เขาออกไปพบกับผู้กระทำ�ความผิด
ที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบคำ�ถามที่ระบุว่าพวกเขาได้บอก
ครอบครัวของพวกเขาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขาย
บริการทางเพศในปัจจุบัน ว่าพวกเขารู้สึกมีอำ�นาจ หรือ
ว่าครอบครัวยอมรับสถานการณ์ดังกล่าวเพราะพวกเขา
ส่งเงินกลับบ้านซึ่งเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการดำ�รงชีวิต

พวกเขาได้ติดต่อและรับบริการจากองค์กรที่ให้บริการ
ด้านสาธารสุขที่มีอยู่ทั่วไปเป็นหลัก โดยไม่ทราบว่ามี
บริการสวัสดิการจากผู้ให้บริการเฉพาะทาง และเมื่อถาม
ผู้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการให้บริการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้าน
ไหนบ้าง พวกเขาได้บอกกับเราว่าอยากให้มีองค์กรที่ให้
บริการด้านอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพ การให้คำ�ปรึกษา
ด้านสุขภาพจิต การบริการด้านกฎหมายและโอกาส
ทางการศึกษาและค่าจ้างเพื่อการดำ�รงชีพ
ในขณะที่ผู้รับบริการในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่
พบว่าการให้บริการดังกล่าวนั้นมีประโยชน์ แต่การ
บริการที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดทรัพยากรและ
เงินสนับสนุน เมื่อถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้มีบริการ
ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง คำ�ตอบที่ได้รับคือ โอกาสในการ
จ้างงาน ความช่วยเหลือทางการเงิน ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย การมีพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ� (mentorship) การ
ให้คำ�ปรึกษา ดังที่เห็นจากผลลัพธ์จากการสำ�รวจผู้ให้
บริการส่วนหน้า (frontline service provider) ผลการ
สำ�รวจแสดงให้เห็นถึงปัญหาว่าการบริการที่มีนั้น ไม่ตรง
กับความต้องการของผู้ที่จำ�เป็นต้องใช้บริการดังกล่าว
ปัญหาของบริการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
เด็ก สะท้อนให้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบคำ�ตอบ
ของเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและผู้ให้บริการ
ส่วนหน้า เกี่ยวกับปัจจัยผลักดัน/ปัจจัยดึงดูดสำ�คัญที่
ทำ�ให้เยาวชนถูกนำ�เข้าสู่การค้าบริการทางเพศ แม้ว่า
ความยากจนจะเป็นปัจจัยหลักตามความเห็นของผู้ให้
บริการส่วนหน้า (frontline service provider) และ
กลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งแลกเปลี่ยน
บริการทางเพศกับเงินและสิ่งของ ผู้ให้บริการส่วนหน้า
ยังระบุถึงปัจจัยเปราะบางอื่นๆ อันเป็นปัจจัยผลักดัน ได้แก่ การเข้าถึงและการเปิดรับสื่อลามกอนาจาร
พฤติกรรมที่ผู้ใหญ่สัมผัสอวัยวะเพศของเด็กชายเพื่อแสดง
ความรัก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาเสพติด
และการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น

เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ ต่างเล่าเรื่องราวที่
แตกต่างกันไป เยาวชนส่วนใหญ่เปิดเผยว่าเติบโตมาจาก
ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด จึงจำ�เป็น
การตอบคำ�ถามเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการเผยให้เห็น
ระดับความตระหนักและการเข้าถึงผู้ให้บริการในจังหวัด ต้องหนีออกจากบ้านเพื่อหลบหลีกความรุนแรง นอกจาก
นี้การถูกปฏิเสธจากครอบครัวเนื่องจากรสนิยมทางเพศ
เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันในปัจจุบัน
อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออก ส่งผลให้พวกเขาใช้
เยาวชนส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ
มาระยะหนึ่งบ้างแล้ว ในขณะที่อีกหลายคนไม่รู้จักองค์กร เวลากับเพื่อนมากกว่าที่บ้าน ซึ่งบางครั้งอาจนำ�ไปสู่การ
หนีเรียน การใช้ยาเสพติด การหนีออกจากบ้านและความ
เฉพาะใด ๆ เลย ผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

ความสำ�คัญของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กนั้นสมควรได้รับการเน้นย้ำ� เมื่อพิจารณา
ว่าเยาวชนที่ตอบการสำ�รวจ 18 จาก 20 คนระบุว่าจะ
หยุดขายบริการทางเพศ หากทำ�ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
เยาวชนรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศดูเหมือน
เป็นทางเดียวที่พวกตนทำ�ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินที่เพียงพอต่อการดำ�รงชีวิต หากจะต้องเลิกขายบริการทาง
เพศ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าพวกตนต้องการทางเลือกและ
บริการอื่น ๆ ความต้องการที่พวกเขาระบุนั้นรวมถึงการ
ฝึกอบรมอาชีพ โอกาสทางการศึกษา ความมั่นคงทาง
อาหาร การมีพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ� (mentorship) การ
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ การดูแลด้านสุขภาพจิตและการให้คำ�ปรึกษา
โอกาสในการจ้างงานและค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำ�รง
ชีวิต
การวิเคราะห์ทางกฎหมาย

ผลการวิเคราะห์กรอบกฎหมายชี้ไปในทางบวก เนื่องจาก
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความเท่าเทียมใน
การบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลทุกเพศ (gender blind)
ซึ่งหมายความว่ากฎหมายสามารถนำ�ไปบังคับใช้กับ
เด็ก ๆ ทุกคนโดยไม่คำ�นึงถึงเพศสภาพ อย่างไรก็ตาม
ในขณะที่กฎหมายอนุญาตให้มีการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน แต่จำ�เป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อทำ�ความเข้าใจว่าในทางปฏิบัติแล้ว การบังคับใช้
กฎหมายสำ�หรับเด็กผู้เสียหายจากกระบวนการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเป็นอย่างไร

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์
ถ้อยคำ�ของบทบัญญัติที่ทำ�ให้เกิดความผิดทางอาญาเกี่ยว
กับการผลิต การเผยแพร่ การเสนอขายหรือการมีไว้ใน
ครอบครอง นำ�เข้าและส่งออกสิ่งลามกใด ๆ ซึ่งอาจรวม
ถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ยังมีช่อง
ว่างทางกฎหมายอ้างอิงถึงในกรณีที่มีการผลิต เผยแพร่
การนำ�เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า แต่ใช้เพื่อการส่วนตัว
เท่านั้น นอกจากนี้ ช่องว่างทางกฎหมายอาจทำ�ให้ผู้
กระทำ�ผิดหลีกเลี่ยงการได้รับโทษ โดยที่ผู้กระทำ�ผิด
สามารถเข้าถึงสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กแบบไม่เก็บ
ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของตน เช่นการถ่ายทอดสดในช่อง
ทางออนไลน์
(สตีมมิ่งออนไลน์)

ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายใดที่กำ�หนดความผิดทางอาญา
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อ
ออนไลน์อย่างชัดเจน นอกเหนือจากการกระทำ�ความผิด
ที่เกี่ยวกับภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งหมายความ
ว่าการถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก กาแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศออนไลน์และการขู่กรรโชกทางเพศ ไม่
ได้ถูกห้ามภายใต้กฎหมายไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
ในขณะที่กำ�ลังเขียนรายงานฉบับนี้ มีการดำ�เนินการร่าง
พระราชบัญญัติเพื่อกำ�หนดความผิดของการถ่ายทอด
สดแบบออนไลน์ ในการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์

ท้ายที่สุด ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ทางกฎหมายแสดง
ให้เห็นถึงข้อกำ�หนดของอายุความตามกฎหมายสำ�หรับ
กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ซึ่งกำ�หนดไว้
เพียง 15 ปี อายุความดังกล่าวไม่เพียงพอ เมื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ยังระบุว่าเด็ก ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่าง ถึงปัจจัยว่าการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายมักจะล่าช้า
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ผู้เสียหายไม่เข้าใจต่อความรุนแรง
เพียงพอจากการดำ�เนินคดีทางอาญาในคดีการแสวงหา
ที่เกิดขึ้นกับตนเองหรืออาจไม่เห็นว่าตนเองตกเป็นผู้เสีย
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายของ
หาย จากกรณีดังกล่าว การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีมีความเสี่ยง
ของผู้เสียหายอาจได้รับการกีดกั้นเนื่องจากข้อจำ�กัดด้าน
ที่จะถูกระบุว่าเป็นผู้กระทำ�ความผิดจากการดำ�เนินคดี
อายุความ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับ
อาญาของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
ว่าผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทั้งเด็กชาย
ภายใต้มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ในทำ�นอง และเด็กหญิงสามารถเข้าถึงกระบวนการบำ�บัดฟื้นฟูได้
เดียวกันอายุความรับผิดทางอาญาคือ 10 ปี ดังนั้น เด็ก อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การ
อาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้กระทำ�ความผิด หากผลิตและส่ง ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดมากกว่าที่จะให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายในสิ่งที่พวกเขาต้องการ จากการถูกแสวงหา
ต่อภาพลามกอนาจารเด็กกับเด็กอีกคนโดยสมัครใจ
อย่างไรก็ตาม มีข้อจำ�กัดเพิ่มเติมทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ ประโยชน์

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ต้องการในการที่จะเป็นอิสระทางการเงินจากครอบครัว
ทั้งหมด
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ภูมิหลังและที่มาของปัญหาการวิจัย
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มีการประเมินว่าความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการแสวงหา
ประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ส่งผล
กระทบต่อเด็กหลายล้านคนทั่วโลกและไม่มีประเทศหรือ
ภูมิภาคใดที่มี “ภูมิคุ้มกัน”1 เรื่องนี้ ความรุนแรงดังกล่าว
เกิดขึ้นกับเด็กทุกกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ทุกระดับการ
ศึกษา หรือไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมใด และ
ในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไป
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นถึงช่อง
ว่างในความเข้าใจทั่วโลกว่าการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (SEC) ส่งผลกระทบต่อเด็กผู้ชายอย่างไร2
โดยทั่วไปข้อมูลส่วนนี้ไม่ค่อยมีมากนัก และจะยิ่งมีข้อมูล
ที่จำ�กัดมากขึ้นหากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชายโดยเฉพาะ
น้อยมากที่ประเทศต่าง ๆ จะเก็บรวบรวมข้อมูลความชุก
ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิด
เด็ก และในกรณีที่เก็บข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมัก
จำ�กัดเฉพาะเด็กสาววัยรุ่น และปิดบังความเข้าใจใด ๆ
ที่เกี่ยวกับประสบการณ์เฉพาะและความเปราะบางของ
เด็กผู้ชาย3 “ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดของเด็กทุกเพศ
สภาพมีความคล้ายคลึงกัน แต่ความสามารถในการเข้า
ถึงความช่วยเหลือสำ�หรับเด็กชายนั้นกลับถูกกำ�หนด
โดยเงื่อนไขด้านบรรทัดฐานทางเพศ ซึ่งเป็นการจำ�กัด
พฤติกรรมการขอความช่วยเหลือและความสามารถใน
การเสาะหาการดูแล”4
บรรทัดฐานทางเพศส่งผลต่อการพัฒนานโยบาย การ
ปฏิบัติ การขับเคลื่อน และระเบียบวิธีการวิจัยที่ไม่ได้
เป็นตัวแทนหรือไม่รวมเด็กผู้ชายและเยาวชนที่ไม่จำ�กัด
ความว่าเป็นเพศใด (queer) ในขณะที่ผลกระทบของ
1
2
3
4
5
6
7

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กผู้หญิงนั้นได้รับ
การค้นคว้าและทำ�ความเข้าใจดีกว่า ในขณะที่หลักฐาน
เกี่ยวกับเด็กผู้ชายมีอยู่อย่างจำ�กัด ทั้งนี้ หลักฐานเหล่า
นั้นแสดงให้เห็นว่าในบางบริบท เด็กผู้ชายได้รับผลกระ
ทบไม่ต่างจากเด็กผู้หญิง และบางกรณีผลกระทบอาจ
จะมากกว่าด้วยซ้ำ�5 นอกจากนี้เด็กกลุ่มที่เป็นที่รู้กันว่า
เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศมากกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ เช่น กลุ่มที่มีรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์และการ
แสดงออกทางเพศหลากหลาย (เยาวชนที่มีความหลาก
หลายทางเพศ - ดูกรอบด้านล่าง) กลุ่มเยาวชนดังกล่าว
มักเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยู่แล้วและอาจรุนแรงมาก
ขึ้นถ้าหากมีการเปิดเผยประสบการณ์ที่ถูกล่วงละเมิด ซึ่ง
รวมถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น การถูกกลั่นแกล้ง ถูก
ปฏิเสธจากเพื่อนหรือครอบครัว กลัวถูกตอบโต้6,7 เด็ก
ผู้ชายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
เพศหรือรักต่างเพศ – อาจต้องเผชิญกับผลทางกฎหมาย
หากผู้กระทำ�ความผิดเป็นชายในบริบทที่การรักร่วมเพศ
ถือเป็นอาชญากรรม
บรรทัดฐานเชิงระบบและวัฒนธรรมโดยทั่วไปเกี่ยวกับ
ความเป็นชายและความเป็นหญิงที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและ
การล่วงละเมิด ถือว่าเพศชายเป็นเพศที่มีความเข้มแข็ง
และสามารถปรับตัวได้ ในขณะที่ผู้หญิงมีความเปราะ
บาง บรรทัดฐานดังกล่าวขัดขวางความเป็นธรรมและ
การอภิปรายที่จำ�เป็นเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กทุกเพศสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับเด็ก
ผู้ชาย

Office of the Special Representative of the Secretary General on VAC. (2019, July). Keeping the Promise: Ending Violence against
Children by 2030. New York: United Nations.
Josenhans, V., Kavenagh, M., Smith, S., & Wekerle, C. (in press). Gender, rights and responsibilities: the need for a global analysis
of the sexual exploitation of boys. Child Abuse and Neglect.
The Economist Intelligence Unit (2018) Methodology paper Out of the Shadows: Shining light on the response to child sexual
abuse and exploitation – a 40-country benchmarking index, London: The Economist Intelligence Unit, 3.
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ในขณะที่บริบทที่กล่าวมานี้ไม่ควรเบี่ยงเบนความสนใจ
ไปจากการศึกษาวิจัย การขับเคลื่อน และสนับสนุนต่อ
เด็กหญิงที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่มีมาต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องขับเคลื่อน และ
ผลิตหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นสำ�หรับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกเพศสภาวะ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความจำ�เป็นดังกล่าว ในปลายปี
พ.ศ. 2561 องค์กรเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล (ECPAT
International) ได้เริ่มดำ�เนินการโครงการระดับโลก
(global initiative) เพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กผู้ชาย ความคิดริเริ่มดังกล่าวจะรวบรวม
และเสริมสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศของเด็กผู้ชายและระบุถึงกรอบการ
ป้องกัน การคุ้มครองและการฟื้นฟูที่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิรูปกฎหมาย นโยบายและแผนงาน
ประเทศไทยมักจะเป็นแนวหน้าในการดำ�เนินการป้องกัน
และตอบสนองต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
และด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โครงการนี้ถือเป็น

อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำ�โครงการ global
boys’initative ของ องค์กรเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
รายงานประเทศไทย
โครงการนี้มุ่งเน้นที่ประเทศไทยและมีเป้าหมายในการ
 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใหม่จากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ส่วนหน้า (frontline welfare workers) ที่ให้การ
สนับสนุนเด็กผู้ชายในประเทศไทยที่ประสบกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ
 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใหม่จากประชากรกลุ่มเสี่ยงที่
เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ระบุ
ว่ามีการแลกเปลี่ยนทางเพศกับเงิน
 วิเคราะห์กรอบกฎหมายคุ้มครองเด็กของไทยจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยมุ่งเน้นที่เด็กผู้ชาย
ผลลัพธ์ในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการให้บริการต่อเด็ก โดยคำ�นึงถึงมิติทางเพศ
สภาวะและสามารถเข้าถึงได้โดยเด็กทุกเพศ โดยหวังว่า
ข้อค้นพบของรายงานจะช่วยลดการตีตราและข้อห้าม
ที่มีต่อเด็กผู้ชายและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ที่ประสบกับการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิด
ทางเพศ

แทนที่จะใช้คำ�ว่า ‘เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศ (LGBT) รายงานนี้เลือกที่จะใช้คำ�ว่า “เยาวชน
ที่มีความหลากหลายทางเพศ” เพื่อระบุกลุ่มบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศที่หลากหลาย (รวมถึงชายรักชาย, รัก
ร่วมสองเพศ, บุคคลที่ไม่สนใจเพศสภาพ, บุคคลที่ไม่ฝักในทางเพศและอื่น ๆ )
อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ (ชาย, หญิง, บุคคลที่มีสำ�นึกทางเพศไม่ใช่หญิงหรือชาย, คน
ข้ามเพศ, กลุ่มเพศที่สามและอื่น ๆ ) SOGIE เป็นคำ�ย่อที่ย่อมาจาก “Sexual Orientation, Gender Identify
and Expression” “รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ และการแสดงออกทางเพศ” เป็นที่เข้าใจกันว่ารสนิยม
ทางเพศหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งมีความรู้สึกดึงดูดทางเพศต่อเพศใด ๆ อัตลักษณ์ทางเพศหมายถึงเพศที่
แต่ละบุคคลระบุตัวตนได้ เพศนี้ (หรือเพศเหล่านี้) อาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเพศทางชีววิทยา
ของบุคคล (โครโมโซมเพศและลักษณะทางกายวิภาคที่มาพร้อมกัน ในตัวบุคคลนั้นๆ) หรือเพศที่บุคคลนั้น
ได้ถูกกำ�หนดตั้งแต่แรกเกิด การแสดงออกทางเพศหมายถึงลักษณะที่ปรากฏและ / หรือพฤติกรรมซึ่งอาจ
เป็นมีความเป็นชาย มีความเป็นหญิง มีทั้งคู่หรือไม่ก็ได้ ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกเสื้อผ้าที่ใส่ น้ำ�เสียง ความยาว
ของผม การเลือกสรรพนามส่วนตัว ห้องน้ำ�ที่พวกเขารู้สึกสบายใจเมื่อใช้ รวมถึงวิธีการแสดงออกอื่น ๆ
อีกมากมาย นอกจากนี้ ควรพิจารณาด้วยว่าแม้ว่ารายงานนี้ฉบับมุ่งเน้นไปที่ช่องว่างของการบริการและ
อุปสรรคสำ�หรับ ‘เด็กผู้ชาย’ ผู้วิจัยมีเจตนาที่จะรวมถึงบุคคลที่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นชาย แต่ถูกกำ�หนดให้
เป็น ‘ชาย’ ตั้งแต่แรกเกิดและอาจมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในการถูกระบุว่าเป็นเพศดังกล่าว โดยพ่อแม่
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ผู้ให้บริการ ครู หรือคนอื่น ๆ ในชุมชนของตน เสียงของพวกเขาจึงมีความสำ�คัญในการอภิปรายผลครั้งนี้ เนื่องจาก
มักได้รับผลกระทบจากบรรทัดฐานความเป็นชาย หน้าที่และความคาดหวังต่าง ๆ ที่กำ�หนดโดยครอบครัว ชุมชน
และสังคมขนาดใหญ่
ระหว่างการอบรมกับผู้ให้สัมภาษณ์ มีการอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำ�ศัพท์เกี่ยวกับเพศ คำ�ศัพท์เฉพาะทาง
และภาษาไทย ในการสัมภาษณ์และระหว่างการรวบรวมข้อมูล กฎทั่วไปคือการสะท้อนภาษาที่ผู้เข้าร่วมการ
สัมภาษณ์ใช้ผูต้ อบแบบสอบถาม หลายคนใช้ค�ำ ว่า‘ladyboy’(กระเทย) เป็นตัวบ่งชีต้ วั เองและคนรอบข้าง อย่างไร
ก็ตาม ในบางบริบทโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังมีการใช้คำ�นี้ในทางเสื่อมเสีย ซึ่งมักจะดูหมิ่นหรือดูแคลน
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากมีการใช้คำ�ดังกล่าวในทางเสื่อมเสีย รายงานฉบับนี้จึงเลือกใช้คำ�
ว่า “เพศที่สาม” (สาวประเภทสอง) เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้มีความเป็นกลางมากขึ้นสำ�หรับเยาวชนที่ไม่
สอดคล้องกับเพศ หากมีการใช้ “ladyboy” ในข้อความเป็นเพราะผู้ตอบระบุตัวเองว่าเป็นเช่นนั้น
นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า “ladyboy” หรือ “เพศที่สาม” นั้นแตกต่างจากคำ�ว่า “สาวประเภทสอง” หรือ “ผู้หญิง
ข้ามเพศ” ที่ใช้ในระดับสากล อย่างไรก็ดี คำ�ว่า ‘คนข้ามเพศ’ เป็นที่เข้าใจว่ามีความแตกต่างแบบทวิภาคมากกว่า
(เช่น บุคคลที่ถูกกำ�หนดให้เป็น ‘ชาย’ ตั้งแต่แรกเกิด แต่รู้สึกและระบุตนว่าเป็นเพศหญิง) สาวประเภทสองหรือ
เพศที่สาม เป็นที่เข้าใจว่าเป็นคำ�ที่แสดงถึง ‘เพศที่สาม’ ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งไม่ใช่ทั้งชายหรือหญิงโดย
สิ้นเชิง
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2. การสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ: ดำ�เนินการสัมภาษณ์ในสองสถานที่

(กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่) เพื่อสำ�รวจอุปสรรค
ที่กลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญ
ในระหว่างที่มีการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน
และ/หรือสิ่งของที่แสดงฐานะทางสังคม (material
goods) และอาจเคยถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก

โครงการวิจัยนี้มีกิจกรรมและวัตถุประสงค์หลัก 3
ประการคือ
1. แบบสำ�รวจผู้ให้บริการส่วนหน้า: พัฒนาและ

จัดการแบบสำ�รวจให้กับผู้ให้บริการส่วนหน้าของ
ไทย ที่ให้บริการด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และความรุนแรงทางเพศในสามพื้นที่ (เชียงใหม่
กรุงเทพมหานครและพัทยา) เพื่อกำ�หนดแนวปฏิบัติ
ที่สามารถเข้าถึงได้สำ�หรับผู้รับบริการทุกเพศ และให้
ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายและปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็ก
ผู้ชาย
วัตถุประสงค์: เพื่อระบุการรับรู้และทัศนคติอันเป็น

ปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับผู้ให้บริการส่วนหน้าที่ต้องปฏิบัติ
งานกับเด็กผู้ชาย ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศและ
ให้คำ�แนะนำ�ในการเสริมสร้างศักยภาพ การฝึกอบรม
และการสนับสนุน

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจอันมีอยู่อย่าง

3.

จำ�กัดเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ให้บริการที่มีต่อกลุ่ม
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและปัจจัยผลัก
ดัน/ปัจจัยดึงดูดในการการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศ
กับสิ่งมีค่า (รวมถึงกรณีการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก) และพัฒนาคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้กำ�หนด
นโยบาย ผู้ให้บริการสวัสดิการสังคม และโครงการ
ริเริ่มในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การวิเคราะห์ทางกฎหมาย: วิเคราะห์กฎหมายไทย
ในการคุ้มครองเด็กชายจากการถูกล่วงละเมิดและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ

ผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ ได้รับการคัดเลือกโดยองค์กรที่
ให้บริการสวัสดิการแก่เด็กภายในเครือข่ายมืออาชีพ มี
และโอกาสในการจัดการกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
การจัดการประชุมร่วมกับทีมผู้นำ�ขององค์กรเพื่ออธิบาย
เพศของเด็กผู้ชาย โดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานในการ
ทบทวนกรอบกฎหมายของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการ วัตถุประสงค์ เและข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ในการ
วิจัยเว้นวรรค จากนั้นจึงเชิญให้ผู้ให้บริการส่วนหน้าเข้า
ขับเคลื่อนกฎหมายในอนาคต
ร่วม

วัตถุประสงค์: เพื่อระบุช่องว่างทางกฎหมาย อุปสรรค

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชายในประเทศไทย
ในการสร้างข้อมูลปฐมภูมิ วิธีการของโครงการวิจัยนี้ได้
รวมการวิจัยเชิงปริมาณ (การสำ�รวจของผู้ให้บริการส่วน
หน้า) การวิจัยเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์กับเยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ) และการวิจัยเชิงเอกสาร (การ
วิเคราะห์กฎหมาย)
ระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และข้อค้นพบ
เบื้องต้นจากการวิเคราะห์กฎหมายได้ถูกนำ�เสนอและ
อภิปรายในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งจัดขึ้นที่
กรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมี
ผู้แทนจากกระทรวงสำ�คัญของไทยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นเข้าร่วม
หลังจากการประชุมมีการรวบรวมข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุง รวมถึงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (ดูราย
ละเอียดในส่วนจริยธรรมด้านล่าง)
แบบสำ�รวจของผู้ให้บริการส่วนหน้า
(frontline providers’ survey)

สำ�หรับกิจกรรมนี้ เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนลได้ทำ�งาน
ร่วมกับมูลนิธิ เออเบิร์น ไลท์ ประเทศไทย มูลนิธิซิส
เตอร์ และมูลนิธิฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กร
ไทยที่ให้ความความช่วยเหลือโดยตรงแก่เพศชายที่ถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ เจ้าหน้าที่จากสามองค์กรนี้
ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำ�งานในโครงการเป็นเวลาหลาย
วัน (องค์กรพันธมิตรได้รับเงินชดเชยที่สละเวลาเข้าร่วม)
และได้รับการฝึกอบรมโดยทีมงานของโครงการในฐานะ
ผู้ดูแลโครงการทดลองปฏิบัติการนำ�ร่องนำ�ร่องทดสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือภาษาไทย จากนั้นจึงดำ�เนินการ
เก็บข้อมูล

มีการทำ�แบบสำ�รวจกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยผ่าน
ระบบออนไลน์ (online platform) (โดยใช้แท็บเล็ต
หรือแล็ปท็อป) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะดำ�เนินการ
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงการ
สนับสนุนในรูปแบบตัวต่อตัว โดยผู้รวบรวมข้อมูลที่ผ่าน
การฝึกอบรมมาแล้วเพื่อสนับสนุนกระบวนการนี้เ
นื่องจากหัวข้อแบบสอบถามมีความซับซ้อน ต้องการ
คำ�อธิบายและการสนับสนุนในการทำ�แบบสำ�รวจดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมตอบแบบสำ�รวจได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ที่
พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 12 เดือน
ในการให้บริการจาก 1 ใน 3 พื้นที่ที่ระบุที่มีเคสเป็น
จำ�นวนมากในปัจจุบัน รวมถึงเคสเกี่ยวกับเด็กผู้ชาย จาก
เกณฑ์ที่สองนี้ เป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องทราบว่า แม้ว่าจะมี
ความพยายามในการดำ�เนินการสำ�รวจกับนักสวัสดิการ
สังคมเป็นจำ�นวนกว่า 110 คน แต่ผู้ตอบแบบสอบถาม
หลายรายก็ถูกตัดสิทธิ เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้รับผิด
ชอบเคสที่ผู้เสียหายเป็นเพศชาย ผู้ให้บริการส่วน
หน้าได้เข้าร่วมทำ�แบบสำ�รวจเป็นจำ�นวน 65 คนจาก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และพัทยา ที่ให้บริการแก่
เยาวชนผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศใน
ปัจจุบัน ในปัจจุบันผลการดำ�เนินงานดังกล่าวดังกล่าว
ทำ�ให้เห็นภาพรวมบริบทของการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในประเทศไทยและประเด็นสำ�คัญที่ส่งผลต่อ
ความเปราะบางของเด็กชาย ความสามารถในการเข้าถึง
บริการ และความสามารถของผู้ให้บริการส่วนหน้าในการ
ให้การสนับสนุนตามความต้องการของเด็กกลุ่มนี้
แบบสำ�รวจออนไลน์ประกอบด้วยคำ�ถามแบบปรนัย
จำ�นวน 89 ข้อ และคำ�ถามปลายเปิดสั้น ๆ ผู้ตอบแบบ
สำ�รวจหลายคนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมและยกตัวอย่างพอ
สังเขปตลอดการสำ�รวจ ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและ
โอกาสที่อาจเป็นไปได้ในการดำ�เนินการและพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้าในอนาคต

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ระเบียบวิธี
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เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลไม่ได้เป็นตัวแทนทางสถิติของ
ประสบการณ์ของผู้ให้บริการส่วนหน้าทั้งหมดใน
ประเทศไทย และกรณีต่าง ๆ ที่อธิบายไว้เป็นเพียงการ
ประเมินมากกว่าจะเป็นการนับจำ�นวนโดยละเอียด
อย่างไรก็ตาม จำ�นวน มุมมอง และประสบการณ์ที่
รายงานในงานวิจัยฉบับนี้นำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกที่มี
คุณค่าต่อการคุ้มครองเด็กซึ่งไม่ได้รับการวิจัยและ
รายงานเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในรายงานยังปรากฏ
การอ้างอิงคำ�พูดและความคิดเห็นตลอดการวิเคราะห์
เพื่อให้ข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

การสำ�รวจมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเจ้า
หน้าที่ส่วนหน้าเพื่อระบุ
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โดยรายละเอียดเชิงลึก มีความจำ�เป็นในการใช้การ
สัมภาษณ์แบบเพื่อนกับเพื่อน (peer-to-peer) เพื่อ
ศึกษาและทำ�ความเข้าใจถึงประสบการณ์ของกลุ่ม
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยน
บริการทางเพศกับเงิน และ/หรือ สิ่งของที่แสดงฐานะ
ทางสังคม (material goods) วิธีการดังกล่าวมาจากการ
ศึกษาในอดีตที่จัดทำ�โดยนักวิจัยหลักในโครงการนี้
Dr. Meredith Dank ซึ่งบันทึกประสบการณ์ของเยาวชน
LGBTQ+ และชายหนุ่มที่มีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อ
ให้มีชีวิตรอดในกรุงนิวยอร์ก8 เนื่องด้วยจำ�นวนตัวอย่าง
มีปริมาณน้อย งานวิจัยจึงใช้แนวทางเชิงคุณภาพเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

Dr. Meredith Dank และ Mr. Jarrett Davis โดย
ความร่วมมือกับสมาชิกในทีมจากมูลนิธิ เออเบิร์น ไลท์
ประเทศไทย ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
 ลักษณะและปริมาณของการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กที่ได้รับการส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการ ในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ จากองค์กรภาคีที่มุ่ง
เน้นทำ�งานกับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ (ต่อ
 ระดับความตระหนักของผู้ให้บริการต่อปัญหาการ
จากนี้ไปเรียกว่า “นักวิจัยภาคสนาม”) เจ้าหน้าที่ทำ�การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ฝึกอบรมสองสัปดาห์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
 บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคมที่ส่งผลกระทบ
ที่มีความหลากหลายทางเพศ วิธีการศึกษาและการ
ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
คุ้มครองผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย นอกจากนี้ นักวิจัยภาค
สนามยังได้รับการฝึกอบรมเรื่องวิธีการระบุ คัดเลือกและ
การสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลากหลาย
ดำ�เนินการสัมภาษณ์กับเยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
ทางเพศ
เพศ นักวิจัยภาคสนาม 7 คนได้รับการฝึกอบรมในช่วง 2
สัปดาห์ ซึ่ง 5 คนได้รับเลือกให้ทำ�การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์นี้ดำ�เนินการโดยความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในการทำ�งานร่วมกับเยาวชนที่มี
ในการกำ�หนดเป้าหมายกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลาย
ความหลากหลายทางเพศ ผู้สนับสนุน / เจ้าหน้าที่ที่ดูแล ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางเพศกับสิ่งมีค่า
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ ถูกส่งมาเป็นผู้ช่วย ผู้วิจัยได้กำ�หนดเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับการรวม
จาก CAREMAT, มูลนิธิ เออ เบิร์น ไลท์ ประเทศไทย
เข้าในกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวรวมถึงอายุ
และ V-Power ในเชียงใหม่และจากสมาคมสีรุ้งแห่ง
ที่กำ�หนดไว้ที่ 15-24 ปี เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความหลาก
ประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร (องค์กรต่าง ๆ ได้รับ
หลายทางเพศ (หรือเป็นรักต่างเพศแต่มีเพศสัมพันธ์กับ
การชดเชยทางการเงิน) มีความพยายามในการเสาะหา
สมาชิกที่เป็นเพศเดียวกัน); และการมีส่วนร่วมในการ
ผู้ให้บริการส่วนหน้าที่มีประสบการณ์ในชีวิตคล้ายคลึง
แลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน และ/หรือ วัตถุที่
กับเยาวชนผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้การมีส่วนร่วมกับเด็ก
แสดงฐานะทางสังคม ในเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร
นั้นมีประสิทธิภาพ ที่อาจจะมากกว่าสัมภาษณ์โดย
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจำ�เป็นต้องได้รับบริการช่วยเหลือทาง
นักวิจัยที่ผ่านการอบรม แม้ว่าวิธีนี้จะมีความเสี่ยงต่อ
สังคมบางรูปแบบอยู่แล้ว แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการ
คุณภาพของการสัมภาษณ์ แต่ได้รับความสมดุลซื่งเกิด
วิจัย คือการทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์
จากความสบายใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
ทางเพศจากเด็ก ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างนั้นกำ�หนด
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ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ของการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ไม่ได้ระบุ
ตนเองว่าเป็นเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
(หรือเป็นรักต่างเพศแต่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน)
มีอายุมากเกินไปสำ�หรับเกณฑ์อายุในการวิจัยครั้งนี้
หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนบริการ
ทางเพศกับสิ่งมีค่า แต่จะได้รับการส่งต่อไปยังถึงหน่วย
งานที่ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการต่าง ๆ ขององค์กร ผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่เข้า
เกณฑ์ด้วยเหตุผลอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
ด้านลบต่อสุขภาพจิตหรือ ทางร่างกาย นักวิจัยบันทึก
ความพยายามทั้งหมดในการส่งต่อหรือให้การความช่วย
เหลือที่เหมาะสมในรายงานพิเศษ
เยาวชนที่ได้รับการคัดกรองใหม่และถือว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมสำ�หรับการศึกษานี้ได้รับคัดเลือกและสัมภาษณ์
หลังจากที่นักวิจัยได้รับการยินยอมซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิ

ของพวกเขาในฐานะผู้เข้าร่วม (เช่นการสัมภาษณ์เป็น
ความลับ ไม่เปิดเผยตัวตนและพวกเขาสามารถหยุดการ
สัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้) การสัมภาษณ์ทั้งหมดดำ�เนินการ
เป็นภาษาไทย บันทึกเสียง และถอดเทปในภายหลัง
(และแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์) การดำ�เนิน
การดังกล่าวทำ�ให้มีการบันทึกคำ�อธิบายโดยละเอียดเกี่ยว
กับประสบการณ์ของเยาวชนในการแลกเปลี่ยนบริการ
ทางเพศกับสิ่งมีค่า รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานบริการด้านสวัสดิการ
นักวิจัยดึงข้อมูลเชิงคุณภาพจำ�นวนมากจากการ
สัมภาษณ์ที่ถอดเสียงซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 30 นาที ไป
จนถึงมากกว่า 1 ชั่วโมง
การรวบรวมข้อมูลในตอนแรกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ
1 เดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม 2-3 สัปดาห์
หลังจากที่ผู้สัมภาษณ์ได้รับการฝึกอบรม รัฐบาลไทยได้
จำ�กัดการเคลื่อนไหวและการรวมตัวที่ไม่จำ�เป็นเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 แม้ว่าการรวบรวมข้อมูลจะเริ่มขึ้น
ในช่วงกลางเดือนมีนาคมก่อนการปิดเมือง (shutdown)
แต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
แม้ว่าการประกาศปิดเมืองจะทำ�ให้การรวบรวมข้อมูล
หยุดชะงักอย่างมีนัยสำ�คัญ แต่ก็ทำ�ให้ผู้วิจัยสามารถตรวจ
สอบการสัมภาษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนปิดเมืองและให้
ข้อเสนอแนะที่มีค่าแก่ทีม เช่นนักวิจัยได้เรียนรู้ว่า 1 ในผู้
ตอบแบบสอบถามที่สัมภาษณ์ในเดือนมีนาคม มีอายุ 26
ปี ซึ่งมีอายุมากกว่าที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือกสองปี
นักวิจัยได้หารือกับทีมและในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะรวมการ
สัมภาษณ์ไว้ในตัวอย่างเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ตอบให้มานั้นมี
ประโยชน์
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
และเป็นรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
และ Word การอ้างอิงคำ�พูด (quotation) ได้รับการ
ประมวลผลเป็นชุดเพื่อให้สามารถระบุคำ�พูดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวมไว้ในรายงานนี้ได้อย่างง่าย นักวิจัยประเมิน
จำ�นวนเยาวชนที่ตอบคำ�ถามสัมภาษณ์ในลักษณะ
หนึ่ง สิ่งนี้ช่วยในการระบุประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่เทียบ
กับประสบการณ์ภายนอก อนึ่งหมายเหตุสำ�คัญ คำ�ถาม
ที่กำ�หนดไว้ในเกณฑ์วิธีการสัมภาษณ์ไม่ได้ถูกใช้ทุกครั้ง
ไป ด้วยเหตุนี้ สำ�หรับหมวดหมู่และประเด็นหลัก ใน
แบบสอบถามซึ่งมีการนับจำ�นวนผู้ตอบ จึงรวมกันไม่ถึง
20 เสมอไป
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ให้ถึง 24 ปี ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้วิจัยสามารถถามเยาวชน
ที่มีอายุมากกว่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
การแลกเปลี่ยนบริการทางเพศในวัยเด็ก ตลอดจนถึง
สถานการณ์ที่อาจทำ�ให้พวกเขายังคงแลกเปลี่ยนบริการ
ทางเพศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในฐานะผู้ใหญ่
เนื่องจากนี่เป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจและวัตถุประสงค์
ประการหนึ่งคือเพื่อพิจารณาว่าวิธีการนี้สามารถหา
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงินในประเทศไทยได้
หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างของเยาวชนเพียง 20 คนถือว่าเป็น
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก มีความหวังว่าการศึกษาเต็มรูป
แบบในประเทศไทยอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในรูปแบบ
ที่คล้ายคลึงกับการศึกษาวิจัยในมหานครนิวยอร์ก
ซึ่งสามารถคัดเลือกเยาวชนได้เป็นจำ�นวนกว่า 283 คน
นักวิจัยภาคสนามติดต่อกลุ่มผู้รับบริการปัจจุบันและ
อดีตในองค์กรของตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับ
เกณฑ์การศึกษาและสอบถามว่าพวกเขาต้องการเข้าร่วม
หรือไม่ นอกจากนี้มีการสอบถามผู้รับบริการเหล่านั้นว่า
พวกเขารู้จักใครที่สนใจจะเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้หรือไม่ และหากสนใจ ช่วยส่งต่อข้อมูลติดต่อของนัก
วิจัยภาคสนามให้แก่เยาวชนที่สนใจด้วย การสัมภาษณ์
เกือบทั้งหมดดำ�เนินการในหน่วยงานที่นักวิจัยภาคสนาม
ทำ�งานอยู่ เมื่อมาถึงหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมจะได้รับการคัด
กรองใหม่เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้า
ร่วมการศึกษา รวมถึงคัดกรองความจำ�เป็นในการส่งต่อ
หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจจำ�เป็น

15

การวิเคราะห์กรอบกฎหมาย

เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนลทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในการจัดทำ�
สารคดีเกี่ยวกับกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิด
ทางเพศและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กผู้ชาย การวิเคราะห์ดำ�เนินการโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่พัฒนาโดยเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง
จะนำ�ไปใช้ในประเทศอื่น ๆ ภายใต้ โครงการ Global
Boys' Initiative โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการตรวจสอบ
ที่มีมากกว่า 120 รายการ คนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการวิเคราะห์และรับรองความ
ครอบคลุม ร่างบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
โดยพนักงานอัยการไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง
การรับรองและการพิ จารณาทาง
จริยธรรม
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เนื่องจากความเปราะบางของเด็ก การวิจัยเกี่ยวกับการ
ล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
ควรอยู่ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มงวด การ
ศึกษานี้ได้กำ�หนดแนวทางด้านจริยธรรมไว้อย่างชัดเจน
โดยทีมวิจัยและด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางการวิจัยที่
ละเอียดอ่อนทางจริยธรรม
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เด็กชายและการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่มีความหลาก
หลายทางเพศทำ�ให้โครงการวิจัยนี้มีความอ่อนไหวมาก
ความรู้ที่มีอยู่และบัญชีประวัติระบุว่าเยาวชนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ที่แลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับสิ่ง
มีค่า มีแนวโน้มที่จะประสบกับการถูกเลือกปฏิบัติ การ
ล่วงละเมิดหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ความเสี่ยง
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการสำ�รวจผู้ให้บริการส่วน
หน้าเนื่องจากมีแนวโน้มว่ากลุ่มตัวอย่างจะรวมถึงเจ้า
หน้าที่ซึ่งในบางครั้งอาจถูกละเลยหรือละเมิดในรูปแบบ
ต่างๆ และคำ�ถามบางคำ�ถามอาจกระตุ้นให้เกิดอารมณ์
รุนแรง พวกเขาอาจได้รับผลกระทบจากทางจิตใจจาก
การรับฟัง “ประสบการณ์อันขมขื่น” ของผู้อื่น เมื่อเปิด
เผยถึงการถูกล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ระเบียบวิธีวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์
อย่างรอบคอบจึงรวมถึงมาตรการในการลดความเสี่ยง
ต่างๆ ตามแนวปฏิบัติของเอ็คแพท สำ�หรับการวิจัยใน
ทางจริยธรรมเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก9 ระเบียบวิธีวิจัยนี้ได้รับการเสนอให้
แก่และอนุมัติโดยคณะผู้เชี่ยวชาญสามคนที่ประชุมเพื่อ
ทบทวนโครงการ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ก่อนทำ�การสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับ
แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและได้ให้ความ
ยินยอม หากผู้ให้บริการส่วนหน้าต้องการถอนตัวจาก
การศึกษาสามารถดำ�เนินการได้ตลอดเวลาในระหว่าง
ขั้นตอนการป้อนข้อมูล แต่ต้องดำ�เนินการถอนตัวก่อน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยติดต่อทีมวิจัยของเอ็คแพท
อินเตอร์เนชั่นแนล จะไม่มีการร้องขอให้ผู้เข้าร่วมถอนตัว
ผู้เข้าร่วมได้รับแจ้งอย่างชัดเจนว่าสามารถถอนตัวจากการ
ศึกษาวิจัยได้ตลอดเวลาและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
นอกจากนี้ ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมได้รับแจ้ง
ว่าการสัมภาษณ์อาจครอบคลุมหัวข้อที่มีความอ่อนไหว
และได้รับแจ้งว่าไม่ต้องให้สัมภาษณ์ต่อหากรู้สึกอึดอัด
ไม่พอใจ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยหลักทั้งสองกิจกรรมได้รับแจ้ง
ว่าคำ�ตอบของพวกเขาจะถูกนำ�มาใช้ในการเขียนรายงาน
การวิจัย ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ จึงไม่มีการกล่าวถึงชื่อของ
ผู้ตอบการสัมภาษณ์
ข้อจำ�กัด

เกิดข้อจำ�กัดในการลงพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด
19 ทำ�ให้ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่วางแผนไว้ล่าช้า
อย่างไรก็ตาม หลังสถานการณ์คลี่คลาย การรวบรวม
ข้อมูลสามารถดำ�เนินการต่อไปได้ โดยมีการแก้ไขแผน
ดำ�เนินงานเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเป็นไป
ได้ที่ข้อมูลอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยบางอย่าง ในแบบสำ�รวจของผู้ให้บริการส่วนหน้า มีบางคำ�ถามที่ขอให้ผู้

ECPAT International. (2019, December). Guidelines for ethical research on sexual exploitation involving children. Bangkok: ECPAT
International.

เข้าร่วมระบุจำ�นวนเคสที่พวกเขารับผิดชอบอยู่ “ในช่วง
เดือนที่แล้ว” ซึ่งสำ�หรับผู้ตอบแบบสอบถามจำ�นวน
มากอยู่ในช่วงเวลาที่มีการจำ�กัดการเคลื่อนไหว อย่างไร
ก็ตาม ผู้จัดการโครงการได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมตอบคำ�ถามนี้
โดยนึกถึง 1 เดือนก่อนหน้าที่จะได้รับผลกระทบโควิด 19
อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้อาจยังคงได้รับผลกระทบอยู่ดี ซึ่งได้
รับการอธิบายในบทวิเคราะห์ นอกจากนี้ในขณะที่ระยะ
เวลา ‘1 เดือน’ ถูกเลือกโดยเจตนาเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกในการทวนความทรงจำ�ที่แม่นยำ�ยิ่งขึ้น ระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมการ
สำ�รวจบางคนไม่ได้ตอบคำ�ถาม เนื่องจากบางคนทำ�งาน
กับเด็กผู้ชายไม่บ่อยนัก และไม่ได้ทำ�ภายในเดือนที่แล้ว
ในอนาคตทีมวิจัยจะกำ�หนดระยะเวลาที่ยาวขึ้น

หัวข้อใหม่ ๆ ซึ่งสามารถสำ�รวจเพิ่มเติมได้ในการวิจัยใน
อนาคต ด้วยขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ เยาวชน
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการสัมภาษณ์มีอายุเกิน 18 ปี การวิจัยที่
ผ่านมา10 แสดงให้เห็นว่าเยาวชนรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุย
เกี่ยวกับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนบริการทางเพศเมื่อ
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการเพิ่มจำ�นวน
ตัวอย่างมากขึ้นสำ�หรับการศึกษาในอนาคต ที่ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัย เช่น วิธีการสุ่มแบบเครือข่าย และอาจประสบ
ความสำ�เร็จในการคัดเลือกเยาวชนอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
ในจำ�นวนมากขึ้นที่มีการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับ
เงินและสิ่งของมีค่า
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Curtis, et al. (2006).; Dank, M. et al. (2015, February). Surviving the Streets of New York. Experiences of LGTBQ Youth, YMSM, and
YWSW Engaged in Survival Sex. Urban Institute.

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ข้อจำ�กัดอีกประการหนึ่งของการสัมภาษณ์เยาวชนที่
มีความหลากหลายทางเพศ คือผู้ตอบแบบสอบถาม
งานวิจัยนี้ได้สำ�รวจ ‘มุมมองต่อความเปราะบาง’ ของ
ทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติไทย อาจเป็นเพราะเยาวชน
ผู้ให้บริการส่วนหน้าโดยพิจารณาจากรายการข้อเสนอ
ที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่เป็นชาวต่างชาติที่มีการ
แนะตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทั่วโลก และไม่ได้นำ�มาจาก
แลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับกับสิ่งมีค่า ไม่ค่อยสบายใจ
ประเด็นเชิงกว้างและความแตกต่างเล็กน้อยภายในชุมชน หรือกลัวที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ หรือว่าผู้ให้
ข้อมูลที่เข้าถึงการบริการขององค์กรพัฒนาเอกชนส่วน
จำ�นวนตัวอย่างสำ�หรับการสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนที่มี
ใหญ่เป็นคนไทย การวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับเยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ มีจำ�นวนน้อย (20 คน) ซึ่ง
ความหลากหลายทางเพศ ที่มีการแลกเปลี่ยนบริการทาง
จำ�กัดความสามารถของนักวิจัยในการสรุปผลการวิจัย
เพศกับกับสิ่งมีค่าควรศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างที่
ในภาพกว้าง เมื่อเทียบกับปริมาณของเยาวชนที่มีความ ไม่ใช่สัญชาติไทยด้วยเพื่อศึกษาประสบการณ์และความ
หลากหลายทางเพศและมีการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศ ต้องการของคนกลุ่มนี้ว่ามีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
กับสิ่งของมีค่า ดังนั้น การค้นพบในบทนั้นควรถือเป็น
ที่เกิดและโตในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร
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การสำ�รวจผู้ให้บริการในส่วนหน้า
(frontline worker) ที่ช่วยเหลือเด็กชาย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง

บริการต่างๆ

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ภาพกราฟในหน้าถัดไปแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (86%) ให้คำ�ปรึกษาหรือการ
สถานที่
สนับสนุนทางจิตสังคมซึ่งพบมากในเชียงใหม่ (95%) และ
พัทยา (100%) เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานคร (56%)
ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใกล้
บริการสุขภาพทางเพศให้บริการโดยเกือบสองในสาม
เคียงกันในจุดศูนย์กลางตัวเมืองของประเทศไทย 3 แห่ง
(40 หรือ 62%) ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งพบได้บ่อย
ได้แก่ พัทยา (25 คนคนหรือ 38%) เชียงใหม่ (22 คน
ในพัทยา (72%) และกรุงเทพฯ (67%) เมื่อเทียบกับ
หรือ 28%) และกรุงเทพมหานคร (18 คนหรือ 28%)
เชียงใหม่ (45%) การเข้าถึงชุมชน (60%) และการสร้าง
แม้ว่านี่จะไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ทางสถิติ แต่
ความตระหนัก / การฝึกอบรม (58%) ยังจัดทำ�โดย
นักวิจัยภาคสนามอธิบายว่ามีนักสังคมสงเคราะห์จำ�นวน
องค์กรเป็นส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามในเชียงใหม่
จำ�กัดที่กำ�ลังรับผิดชอบเคสที่ผู้เสียหายเป็นชายที่ถูก
มีแนวโน้มที่จะส่งต่อเคสไปยังบริการอื่น ๆ ที่องค์กรของ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ มีความพยายามทำ�การสำ�รวจ
ตนไม่ครอบคลุม โดย 73% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
กับเจ้าหน้าที่ 110 คน แต่เจ้าหน้าที่หลายคนไม่เข้าข่าย
ในเชียงใหม่ (ผู้ตอบแบบสอบถาม 16 คน) ให้การส่ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด เนื่องจากไม่มีเคสเกี่ยวข้องกับ
ต่อเคสไปยังการบริการอื่นเปรียบเทียบกับ 11% ใน
ผู้เสียหายที่เป็นผู้ชาย อย่างไรก็ดี นักวิจัยภาคสนามเชื่อ
กรุงเทพมหานคร (ผู้ตอบ 2 คน) และ 4% ในพัทยา (ผู้
ว่านี่เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยละเอียดของผู้ให้บริการที่
ตอบ 1 คน) สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อ
เหมาะสมกับเกณฑ์ที่กำ�หนด สำ�หรับการสำ�รวจในสาม
กันมากขึ้นของผู้ให้บริการท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่นี้
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เพศสภาพ

ผู้ให้บริการที่ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่ง (29 คน
หรือ 45%) เป็นเพศหญิง 19 คน (29%) และเป็นเพศ
ชาย17 คน (26%) ระบุว่าเป็นบุคคลข้ามเพศหรือ
“อื่น ๆ” ในจังหวัดกรุงเทพฯ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 18
คน (39%) ระบุว่าเป็นเพศชาย 17% ระบุว่าเป็นเพศ
หญิง และ 44% ระบุว่าเป็นคนข้ามเพศหรือ “อื่น ๆ”
ผู้ให้บริการที่ตอบแบบสอบถามจำ�นวน 22 คนในจังหวัด
เชียงใหม่ 90% ระบุว่าเป็นทั้งชาย (45%) หญิง (45%)
และอีก 2 คน (9%) ระบุว่าเป็น “อื่น ๆ” ในพัทยามีผู้
ตอบแบบสอบถาม 25 คน เกือบ 2 ใน 3 (64%) ระบุว่า
เป็นเพศหญิง 7 คน (28%) ระบุว่าเป็นคนข้ามเพศ และ
อีก 2 คน (8%) ระบุว่าเป็นผู้ชาย จากสถิติดังกล่าวอาจ
เป็นตัวแทนของการสุ่มตัวอย่างผ่านองค์กรที่เน้นกลุ่ม
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้จากข้อมูล
ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือทางด้านการเงินมีเพียง
เล็กน้อย (8%) ที่พักพิงชั่วคราว (8%) การช่วยเหลือเด็ก
พิการ (14%) และการสนับสนุนสำ�หรับครอบครัวและ
ผู้ดูแล (17%) ความช่วยเหลือทางด้านการเงินถือ
เป็นบริการที่มีอยู่น้อยที่สุด จากข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามใน 3 พื้นที่เชียงใหม่ (14%) ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 1 คนในกรุงเทพมหานคร (6%) และผู้ตอบ
แบบสอบถาม 1 คน ในพัทยา (4%) ที่พักพิงชั่วคราวได้
รับการระบุเฉพาะในเชียงใหม่จากผู้ตอบแบบสอบถาม 5
คน (23%) บริการสำ�หรับเด็กที่มีความพิการ ระบุโดยผู้
ตอบแบบสอบถาม 9 คน โดย 6 คนอยู่ในเชียงใหม่ (27%
ของผู้ตอบแบบสอบถามในเชียงใหม่) และ 2 คนใน
พัทยา (8% ของผู้ตอบแบบสอบถามในพัทยา) ไม่มีระบุ
ถึงบริการสำ�หรับเด็กพิการตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามใน
กรุงเทพมหานคร

การให้บริการในแต่ละพื้นที่
กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

10

บริการสุขอนามัยทางเพศ
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ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนจัดการกับกรณีราย
บุคคลของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
อย่างไรก็ตาม อาจเป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (SEC) โดยตรงมากกว่ารวม 181 เคส มีทั้งเคสชาย
ของผู้ให้บริการแนวหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับ
และหญิง เกือบครึ่งหนึ่งของเคสดังกล่าว (87 คนหรือ
การระบุคัดเลือก ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ
คิดเป็น 48%) อยู่ในเชียงใหม่ รองลงมาคือกรุงเทพฯ
ทางเพศ (67%) และการให้คำ�ปรึกษา / การสนับสนุน
มีเคสน้อยกว่า 1 ใน 3 (54 คนหรือคิดเป็น 30%) และ
ด้านจิตสังคม (56%) ในทางตรงกันข้ามจังหวัดเชียงใหม่
ดูเหมือนจะมีบริการหลายประเภทและหลากหลายที่สุด พัทยา 40 คน (22%) ผู้ให้บริการที่ตอบแบบสอบถาม
สำ�หรับเด็กผู้ชาย ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ การให้คำ�ปรึกษา / ในจังหวัดเชียงใหม่มีจำ�นวนเคสที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนด้านจิตสังคม (95%) การส่งต่อไปยังบริการ กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กสูงสุดโดย
อื่น ๆ (73%) การสร้างความตระหนัก / การฝึกอบรม
เฉลี่ย 4.4 เคส กรุงเทพมหานครและพัทยา มีเคสราย
(64%) การศึกษา / การฝึกอบรมอาชีพ (59%) การเข้า ย่อยที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ถึงชุมชน (50%) และการสนับสนุนทางกฎหมาย (50%) จากเด็กโดยเฉลี่ยแล้ว 2.2 เคส ในเดือนที่ผ่านมา
พัทยาดูเหมือนจะมีการให้บริการโดยทั่วไปแต่มีประเภท
ของบริการน้อยกว่า โดยีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เมื่อพิจารณาถึงเคสการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ระบุว่ามีบริการ 5 ประเด็นสำ�คัญ แต่มีบริการเพียงไม่กี่
จากเด็ก ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าให้บริการทั้งหมด
แห่งในพื้นที่อื่น ๆ การบริการทั่วไปที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ 97 เคส ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาใน 3 พื้นที่ เกือบครึ่งหนึ่ง
การให้คำ�ปรึกษา / การสนับสนุนด้านจิตสังคม (100%) ของกรณีเหล่านี้ (46 คน หรือ 47%) ให้บริการโดยผู้ตอบ
การเข้าถึงชุมชน (84%) การสร้างความตระหนัก / การ แบบสอบถามในเชียงใหม่ ตามด้วย 31 คน (32%) ใน
ฝึกอบรม (84%) บริการด้านสุขภาพทางเพศ (72%)
พัทยาและ 20 คน (21%)
และการสนับสนุนการคืนสู่สังคม (72%)

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ให้คำปรึกษาและดูแลด้านจิตสังคม

พัทยา
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ในกรุงเทพมหานคร แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะจำ�กัดเฉพาะ
กลุ่มที่ทำ�งานกับเด็กผู้ชายในปัจจุบันเท่านั้น (ทั้งนี้ ไม่
รวมผู้ที่ทำ�งานกับเด็กผู้หญิงเท่านั้น) คดีการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กชายมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เล็กน้อย (54%) จากคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กทั้งหมด 181 กรณี (ทั้งเด็กชายและหญิง) ใน
เดือนที่ผ่านมาโดยมีการค้นพบที่คล้ายกันในทั้ง 3 แห่ง
(50% ในกรุงเทพมหานคร 53% ในเชียงใหม่และ 57%
ในพัทยา) ผู้ตอบแบบสอบถามจากเชียงใหม่ระบุว่าให้
บริการคดี SEC (Sexual exploitation of boys หรือ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย) ที่เป็นชาย
เกือบ 2 เท่าโดยเฉลี่ย โดยมีกรณีการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กชาย 2.2 เคส ภายในเดือนที่ผ่านมา
เทียบกับ 1.1 เคส ในกรุงเทพมหานครและ 1.2 เคส ใน
พัทยา โดยรวมแล้วผู้ให้บริการส่วนหน้า รายงานว่าพบ
กรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย โดย
เฉลี่ย 1.5 เคส ภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จำ�นวนกรณี
สูงสุดคือ 6 และต่ำ�สุดเพียง 1
จำนวนเคสที่ีรับผิดชอบอยู่ในแต่ละพื้นที่
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เมื่อพิจารณาถึงอายุของผู้รับบริการพบว่าจำ�นวนกรณี
ผู้ชายที่ได้รับบริการมีความคลาดเคลื่อน จำ�นวนผู้รับ
บริการที่อยู่ภายใต้ช่วงอายุที่กำ�หนด เฉพาะในเดือน
ที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีกรณีของการ
แสวงหาผลปะโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เป็นผู้ชายเกือบ
200 คน ซึ่งพวกเขามีการจัดการโดยตรง ตัวเลขดัง
กล่าวเกือบ 2 เท่าของจำ�นวนผู้รับบริการชายที่ระบุไว้ใน
จำ�นวนกรณีที่รับผิดชอบอยู่ที่ได้รับรายงาน แม้ว่าจะไม่มี
ความชัดเจนว่าเหตุใดตัวเลขเหล่านี้จึงแตกต่างกัน แต่เป็น
ไปได้ว่าผู้ให้ข้อมูลในที่นี้รวมถึงผู้ชายทุกคนที่ได้รับการ
บริการระหว่างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งต่าง
จากผู้รับบริการที่เป็นทางการที่ผ่านกระบวนการรับเข้า
และการจัดการกรณี
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พัทยา

ผู้รับบริการส่วนใหญ่ (89%) มีรายงานว่ามีอายุมากกว่า
14 ปี โดย 58% มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และ 32%
มีอายุมากกว่า 18 ปี มีเพียง 11% ของผู้รับบริการที่
ถูกรายงานว่ามีอายุต่ำ�กว่า 14 คน คิดเป็น 9% ที่มีอายุ
ระหว่าง 11-13 ปี และ 2% มีอายุระหว่าง 6-10 ปี ไม่มี
รายงานว่าพบผู้รับบริการที่อายุต่ำ�กว่า 6 ขวบ ในบรรดา
ผู้รับบริการ 3 คน ที่อายุต่ำ�กว่า 11 ปี 2 คนอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและอีก 1 คนอยู่ในพัทยา ไม่มีรายงาน
ว่าพบผู้รับบริการอายุต่ำ�กว่า 11 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชายมักมีจำ�นวนเคสที่รับผิด
ชอบอยู่ที่ประกอบไปด้วยผู้รับบริการที่เป็นเด็กผู้ชายคิด
เป็น 83% ของจำ�นวนกรณีเฉลี่ยทั้งหมดซึ่งสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามข้ามเพศ (74%) และหญิง (65%) อย่างไร
ก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชายมีโอกาสน้อยมาก
ที่จะทำ�งานกับเด็กชายที่เคยถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ คดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กผู้ชายคิดเป็น 46% ของจำ�นวนงานที่ผู้ตอบ
ผู้กระทำ�ความผิดและผู้ร่วมกระทำ�
แบบสอบถามชายรับผิดชอบอยู่โดยเฉลี่ยซึ่งต่ำ�กว่าผู้ตอบ ความผิด
แบบสอบถามข้ามเพศ (72%) และผู้ตอบแบบสอบถาม
หญิง (55%)
ในทุกพื้นที่ที่ทำ�การสำ�รวจและจากการพิจารณาคดีใน
เดือนที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำ�ความผิดที่พบมากที่สุดได้รับ
การระบุว่าเป็นคนแปลกหน้าชาวไทยในท้องถิ่น (58%)

มีความแตกต่างที่น่าสังเกตบางประการระหว่างพื้นที่
วิจัย ในขณะที่คนแปลกหน้าที่เป็นไทยถูกระบุว่าเป็นผู้
กระทำ�ความผิดที่พบบ่อยที่สุดโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และพัทยา สำ�หรับ
กรุงเทพมหานคร ดูเหมือนจะบ่งชี้ถึงผู้กระทำ�ผิดที่เป็นผู้
กระทำ�ผิดทั่วไปใน “วงกว้าง” ซึ่งรวมถึงคนแปลกหน้า
ในพื้นที่ (5 คนหรือ 28%) พี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ (3 คนหรือ
17%) ผู้ปกครองหรือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง (2 คนหรือ 11%)
และพี่น้องของเด็ก (2 คนหรือ 11%)
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปราะบาง
ของเพศชายและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
การตอบสนองต่อสถานการณ์การคุ้มครองเด็ก

ผู้เข้าร่วมทำ�แบบสอบถามจะได้รับคำ�จำ�กัดความเกี่ยว
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบ
ที่ต่างกันไป โดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการตอบ
แบบสอบถาม “เด็กตกเป็นผู้เสียหายของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเมื่อเธอ / เขามีส่วนร่วมในการแลก
เปลี่ยนบริการทางเพศกับบางสิ่งบางอย่าง (เช่น ได้รับ
หรือได้ประโยชน์หรือแม้แต่คำ�สัญญา) จากบุคคลที่สาม
ผู้กระทำ�ความผิดหรือโดยตัวเด็กเอง สิ่งที่ทำ�ให้แนวคิด
เรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กแตกต่าง
จากการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในรูปแบบอื่น ๆ คือการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศนั้นมีการแลกเปลี่ยน”
จากนั้นจะมีการนำ�เสนอเรื่องราวสั้นๆ 6 เรื่อง แก่ผู้เข้า
ร่วม ซึ่งรวมถึงตัวอย่างที่อธิบายถึงการแสวงหาประโยชน์

ทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและขอให้ผู้เข้าร่วมประเมิน
ตัวละครต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ โดยคำ�นึงถึงการ
ตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้กระทำ�ความผิด คำ�ถามได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนแต่พบ
ได้บ่อย โดยเกี่ยวข้องกับตัวละครที่มีอัตลักษณ์ทั่วไปและ
รสนิยมทางเพศที่หลากหลาย อันเป็นวิธีการประเมิน
อคติและ หรือสมมติฐานทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นและระบุการ
ตอบสนองที่เป็นไปได้ในบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้ให้
บริการ
สถานการณ์ที่ 1: ชัยจ่ายเงินให้เจ๋งที่เป็นญาติที่อายุต่ำ�
กว่า 16 ปี ให้เปลื้องผ้าขณะถ่ายทำ� และได้เผยแพร่ทาง
ออนไลน์ในภายหลัง ศักดิ์ผู้ซึ่งไม่รู้จักชัยหรือเจ๋ง ได้เฝ้า
ดูปฏิสัมพันธ์ครั้งนี้ทางออนไลน์จากบ้านที่อยู่ห่างออกไป
30 ไมล์
สถานการณ์ท่ี 1
สถานการณ์ท่ี 1 :

่ง Disagreement
Total
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ
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ท่านคิดว่าเจ๋งเป็นเหยื่อของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

94%

6%

ท่านคิดว่าชายเป็นผู้กระทำผิดจาก
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

94%

6%

ท่านคิดว่าศักดิ์เป็นผู้กระทำผิดจาก
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

49%

51%

 เจ๋ง: ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ (61 คนหรือ 94%) เห็นด้วย

ว่าเจ๋งเป็นผู้เสียหายของการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ โดย 74% เห็นด้วย “อย่างยิ่ง” และ 20%
เห็นด้วย คำ�ตอบที่คล้ายกันมีให้เห็นในทุกกลุ่มเพศ
ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามมี 4 คน (7%) ที่เชื่อว่า
เจ๋งไม่ใช่ผู้เสียหาย 3 คนเป็นผู้ชายและอีก 1 คน
ระบุตนว่าเป็นทรานส์

 ชัย: ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (61 คนหรือ

94%) ยอมรับว่า ชัยได้ทำ�การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศโดย 71% เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในกลุ่มของผู้ที่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งนั้น จำ�นวนมากเป็นผู้หญิง (86%) เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ชายและ
ทรานส์ ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามมี 4 คน (7%)
ที่เชื่อว่า ชัยไม่ได้ทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
3 คนเป็นผู้ชายและอีก 1 คน ระบุว่าเป็นทรานส์

 ศักดิ์ ความรู้สึกเกี่ยวกับศักดิ์มีความหลากหลาย

มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (33 คน
หรือ 51%) เชื่อว่าเขาแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดย

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือผู้มีสัญชาติไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเด็ก
สิ่งนี้พบเห็นได้ทั่วไปในพัทยาและเชียงใหม่โดยคิดเป็น
72% และ 68% (ตามลำ�ดับ) ระบุว่าผู้กระทำ�ความผิด
มักเป็นคนไทย ผู้ตอบแบบสอบถาม 4 คน (6%) ระบุ
ว่าเป็นคนแปลกหน้าชาวต่างชาติ (เช่น นักท่องเที่ยวหรือ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย) ซึ่งเป็นผู้กระทำ�ผิดที่พบ
บ่อยที่สุด รองลงมาคือสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่ (3
หรือ 5%) ผู้ปกครองหรือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง (3 คนหรือ
5%) และพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ (3 คนหรือ 5%) ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 9 คน (14%) ระบุว่าพวกเขาไม่มีเคสใด ๆ
เลยในเดือนที่ผ่านมาที่มีการระบุตัวผู้กระทำ�ความผิด
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มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงไม่กี่คน (8 คนหรือ 12%)
ที่ระบุว่ามีความเชื่อ “อย่างยิ่ง” ว่าเขาไม่ได้แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
ความแตกต่างดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนระหว่างบุคคลที่มีอัต
ลักษณ์ทางเพศตรงกับเพศทางชีววิทยาเมื่อแรกเกิดและ
บุคคลที่ไม่ระบุว่าเป็นชายหรือหญิง โดยเพศชายและหญิง
มีแนวโน้มที่จะคิดว่าศักดิ์ได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์
เกือบสองในสามของผู้ชาย (12 คนหรือ 63%) มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของผู้หญิง (16 คนหรือ 55%) และน้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม ( 5 คนหรือ 29%) ของผู้ตอบแบบสำ�รวจที่เป็น
บุคคลข้ามเพศเชื่อว่าศักดิ์ได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ
สถานการณ์ที่ 2: เทพเป็นนักเรียนอายุ 17 ปี เขา
พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีในปีนี้และกังวลว่า
ครูแดงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวจะบอกพ่อของ
เขา เทพรู้ว่าเรื่องนี้จะทำ�ให้ที่บ้านแย่ลงไปอีก เขาเสนอ
การมีเพศสัมพันธ์กับครูแดงแลกกับการที่ครูแดงจะไม่
บอกพ่อของเขา ครูแดงตอบรับขอเสนอ
สถานการณ์ท่ี 2 :

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
0%

ท่านคิดว่าเทพเป็นเหยื่อของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ท่านคิดว่าแดงเป็นผู้กระทำผิดจาก
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?
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 เทพ: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกหลากหลาย

เกี่ยวกับการที่เทพตกเป็นผู้เสียหายของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศโดย 33 คน (54%) เชื่อว่าเขาตก
เป็นผู้เสียหายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ผู้
ตอบแบบสอบถามเพียง 8 คน (13%) เชื่อว่า เชื่อว่า
เขาตกเป็นผู้เสียหาย "อย่างยิ่ง" และอีก 4 คน (7%)
เชื่อว่าเขาไม่ใช่ผู้เสียหาย โดยรวมแล้วผู้ชายมีแนว
โน้มที่จะเชื่อว่าเทพเป็นผู้เสียหาย (69%) เมื่อเทียบ
กับผู้หญิง (49%) และผู้ตอบแบบสอบถามข้ามเพศ
(41%) เปรียบเทียบในเชิงสถานที่รวบรวมข้อมูล ผู้
ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่
มีแนวโน้มที่จะเห็นว่าเทพเป็นผู้เสียหาย (61% และ
86% ตามลำ�ดับ) มีผู้ตอบแบบสอบถามจากพัทยา
จำ�นวนน้อยที่เข้าใจว่าเทพนั้นเป็นผู้เสียหาย มีผู้ตอบ
เพียง 4 คน (16%) เห็นว่าเทพเป็นผู้เสียหายและ 21
คน (84%) เชื่อว่าเขาไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายของการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศ
 ครูแดง: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (37 คน

หรือ 57%) เชื่อว่าครูแดงใช้ประโยชน์ทางเพศจาก
เทพโดยเกือบหนึ่งในสาม (20 คนหรือ 31%) เชื่อ
“อย่างยิ่ง” ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างผู้
ตอบแบบสอบถามในเชียงใหม่และพัทยา ในขณะ
ที่เชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะเข้าใจครูแดงในฐานะผู้
แสวงหาประโยชน์ (21 คนหรือ 95%) มีเพียง 4 คน
ในพัทยา (16%) เท่านั้นที่เข้าใจเช่นเดียวกันและผู้
ตอบแบบสอบถาม 1 คนที่รู้สึกเป็นอย่างยิ่งว่าแดงไม่
ได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์

สถานการณ์ที่ 3: ตี๋ เป็นเด็กอายุ 7 ขวบ ที่ครอบครัว
ต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดในหมู่บ้านในชนบท นายไก่
ผู้เป็นลุงมีงานราชการที่ดีและให้เงินช่วยเหลือครอบครัว
มาโดยตลอด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในระหว่างการเยี่ยมบ้าน
ของครอบครัวตี๋ ลุงไก่ขอให้ตี๋นั่งบนตักและเริ่มสัมผัสกับ
ของลับของเขา แม่ของตี๋เดินเข้าไปในห้องและตระหนัก
ว่ามีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้น แต่ก่อนที่เธอจะได้กล่าวสิ่งใด
ออกไป ไก่บอกเธอว่าเขามีความสุขมากที่ได้มาเยี่ยมและ
นำ�เงินมาให้พวกเขา แม่ของตี๋พยักหน้าและปิดประตู
สถานการณ์ท่ี 3 :

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ท่านคิดว่าตี๋เป็นเหยื่อของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

98%

ท่านคิดว่าไก่เป็นผู้กระทำผิดจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

100%

ท่านคิดว่าแม่ของตี๋เป็นผู้กระทำผิดจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?
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 ตี๋ : ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (64 คนหรือ

98%) เห็นด้วยว่า ตี๋ตกเป็นผู้เสียหายของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ โดยมากกว่าครึ่ง (57%) เห็นด้วย
“อย่างยิ่ง” ว่าตี๋เป็นผู้เสียหาย คำ�ตอบดังกล่าวที่คล้าย
กันนี้พบได้ในทุกอัตลักษณ์ทางเพศโดยเพศชายมีแนว
โน้มในการเห็นด้วยอย่างยิ่งมากกว่าเล็กน้อยว่าตี๋เป็น
ผู้ถูกแสวงหาประโยชน์ (68% เทียบกับ 55% และ
47% ในกลุ่มเพศหญิงและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
คนข้ามเพศตามลำ�ดับ) ผู้ตอบแบบสอบถามใน
เชียงใหม่ค่อนข้างที่จะ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่าตี๋เป็น
ผู้เสียหาย (77%) รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร
(61%) และพัทยา (36%)

อย่างยิ่ง” ไก่ได้ทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ถึง 54% โดยเพศชายมีแนวโน้มที่ค่อนข้างเห็นด้วย
“อย่างยิ่ง” (68% เทียบกับ 52% ในผู้หญิง และ
41% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนข้ามเพศ)
รูปแบบคำ�ตอบมีลักษณะคล้ายกันในทุกที่ที่ทำ�การ
วิจัยโดยผู้ตอบแบบสอบถามในเชียงใหม่มีแนวโน้ม
ที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่ง (77%) ตามด้วย 56% ใน
กรุงเทพมหานครและ 32% ในพัทยา

 แม่ของตี๋: ส่วนใหญ่ (58 คนหรือ 89%) รู้สึกว่าแม่

ของตี๋กระทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยที่
ปล่อยให้การล่วงละเมิดต่อตี๋ดำ�เนินต่อไป อย่างไร
ก็ตาม มีเพียง 1 ใน 5 (13 คนหรือ 20%) เท่านั้น
ที่เชื่อ “อย่างยิ่ง” ว่าแม่ของตี๋เป็นผู้ที่แสวงหา
ประโยชน์ คำ�ตอบที่คล้ายกันนั้นพบเห็นได้ในทุก
อัตลักษณ์ทางเพศโดยผู้ชายมีแนวโน้มที่ที่จะเห็นด้วย
อย่างยิ่งค่อนข้างมากกับความเชื่อว่าแม่ของตี๋
ได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์

สถานการณ์ที่ 4: หนึ่งอายุ 17 ปี เมื่อ ศรี เพื่อนบ้านคน
หนึ่งขอให้เขามาที่บ้านของเธอในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อ
ช่วยงานในไร่เล็กน้อย หนึ่งยินดีที่จะช่วยเหลือ ต้น สามี
ของเธอมักจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานและย้ายถิ่นที่อยู่
เพื่อการทำ�งาน หนึ่งเคารพสามีของเธอมากและต้องการ
สร้างความประทับใจที่ดี วันหนึ่งขณะที่หนึ่งทำ�งานอยู่
รอบ ๆ ไร่ ศรีเชิญหนึ่งเข้าไปในบ้าน เธอให้คำ�มั่นสัญญา
ว่าจะทำ�ให้แน่ใจว่าต้นจะชื่นชมทุกสิ่งที่หนึ่งทำ�เพื่อ
ครอบครัวของพวกเขา – ถ้าเขายอมให้เธอมีเพศสัมพันธ์
ทางปาก (oral sex)กับเขา และหนึ่งตอบตกลง
สถานการณ์ท่ี 4 :

ท่านคิดว่าแดงเป็นผู้กระทำผิดจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?
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 ศรี: ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน (98%) เชื่อว่าศรีได้

กระทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยขอหนึ่ง
ให้มีเพศสัมพันธ์ทางปาก อย่างไรก็ตามเกือบ 2 ใน
3(40 คนหรือ 62%) ไม่ได้เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผู้หญิงมี
แนวโน้มน้อยที่จะเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยมีเพียง 1 ใน 3
(34%) ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าศรีได้ใช้ประโยชน์
จากหนึ่ง ผู้ตอบแบบสอบถามจากพัทยามีแนวโน้ม
น้อยที่สุดที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (20%)

สถานการณ์ที่ 5: เจอายุเกือบ 15 ปี แม้ว่าเขาจะดูมี
วุฒิภาวะมากขึ้นก็ตาม เขาระบุตัวเองว่าเป็นคนรักร่วม
เพศและมีความมั่นใจในเพศสภาพของเขา ในวันหยุด
สุดสัปดาห์เขามักจะพบกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าซึ่งเขา
เรียกว่า “แฟน” เขามีเพศสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นและได้
รับเงินและได้รับของขวัญในบางโอกาส เมื่อถามถึงเรื่องนี้
เจบอกว่านี่เป็นทางเลือกของเขาและคนอื่น ๆ ควรคิดถึง
เรื่องของตัวเอง
สถานการณ์ที่ 5 :

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ท่านคิดว่าเจเป็นเหยื่อของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

48%

52%

ท่านคิดว่ากลุ่มชายที่เจอธิบายว่าเป็น
“แฟน” เป็นผู้กระทำผิดจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

48%

52%

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
0%

ท่านคิดว่าหนึ่งเป็นเหยื่อของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

เพศชายมีแนวโน้มที่ลดลงมา (9 คนหรือ 37%) ผู้
ตอบแบบสอบถามกลุ่มคนข้ามเพศส่วนน้อยที่รู้สึก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเพียง 5 คน (29%) ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เชียงใหม่เกินครึ่ง (59%) เห็นด้วย
อย่างยิ่งว่าหนึ่งเป็นผู้เสียหาย ในขณะที่ผู้ตอบแบบ
สำ�รวจชาวพัทยาน้อยกว่า 1 ใน 3 (32%) รู้สึกเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง

2%

 หนึ่ง: แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนยอมรับว่า หนึ่ง

เป็นผู้เสียหายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แต่
ส่วนใหญ่ (36 คนหรือ 55%) ไม่ได้เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง หากมองข้ามอัตลักษณ์ทางเพศ ผู้หญิงมีแนวโน้ม
ค่อนข้างมากที่จะเห็นด้วย “อย่างยิ่ง” (52%) และ

 เจ: ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็น

ที่ขัดแย้งที่สำ�คัญในสถานการณ์นี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ (52%) เชื่อว่าเจไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายของ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดย 3 คน (5%) เชื่อ
“อย่างยิ่ง” ว่าเขาไม่ใช่ผู้เสียหาย ส่วนในบรรดา
48%ที่เชื่อว่าเขาเป็นผู้เสียหาย 12 คน (19%) เชื่อ
อย่างยิ่ง ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเห็นว่าเจเป็นผู้เสียหาย
โดยส่วนใหญ่ (63%) ระบุว่าเขาเป็นผู้เสียหาย ผู้หญิง
จำ�นวนน้อยกว่าครึ่ง (45%) และมากกว่า 1 ใน 3
ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มคนข้ามเพศ (38%)

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

 ไก่: ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนยอมรับว่า “เห็นด้วย
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ระบุว่าเจเป็นผู้เสียหาย ความเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในพัทยาไม่เห็นว่าเจเป็นผู้
เสียหายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งแตก
ต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่กรุงเทพมหานครและ
เชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 คนที่ “ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” ว่าเจเป็นผู้เสียหาย มาจากพัทยาและ
ประกอบด้วย 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามในพัทยา
 ผู้ชาย: ในทำ�นองเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ส่วนใหญ่ (51%) เชื่อว่าผู้ชายไม่ได้ทำ�การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ โดย 4 คน (6%) “เชื่ออย่างยิ่ง”
ในบรรดา 48% ที่เชื่อว่าชายเหล่านี้เป็นผู้กระทำ�
ความผิด 1 ใน 4 (6 คนหรือ 19%) เชื่อ “อย่าง
ยิ่ง” ว่าผู้ชายเหล่านี้เป็นผู้กระทำ�ความผิด ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นผู้หญิงและคนข้ามเพศมีแนวโน้ม
น้อยที่สุดที่จะเห็นว่าผู้ชายเป็นผู้กระทำ�ความผิดโดย
มี 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้หญิงและ 44%
ของกลุ่มคนข้ามเพศ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ในเชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะระบุว่าผู้ชายเป็นผู้กระทำ�
ความผิด (86%) แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในพัทยามี
แนวโน้มน้อยที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง
2 คน (8%) ที่เชื่อว่าชายเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากเจ
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สถานการณ์ที่ 6: ไม้ อายุ 17 ปี และระบุตัวตนว่าเป็น
คนข้ามเพศ ไม้เคยอาศัยอยู่ในชนบทแต่ต้องเผชิญกับการ
เลือกปฏิบัติจากครอบครัวและเพื่อนบ้าน จึงย้ายเข้าไป
อยู่ในเมืองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม้ยังหางานทำ�ไม่ได้และ
ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงต้องนอนที่วัดชั่วคราว ไม้ต้องการเงิน
เพื่อจ่ายค่าอาหารและค่าเล่าเรียน ดังนั้น ไม้จึงนัดพบกับ
ผู้ชายและบางครั้งผู้หญิง และมีเพศสัมพันธ์กับคนเหล่า
นั้นเพื่อแลกกับเงิน ไม้ยอมรับว่าชีวิตนี้ยากลำ�บาก แต่
ยอมรับกับสถานการณ์นี้เพราะไม้ต้องการสร้างอนาคต
ที่ดีกว่า
สถานการณ์ท่ี 6 :

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
0%

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ท่านคิดว่าใหม่เป็นเหยื่อของการแสวง
หาประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

53%

47%

ท่านคิดว่ากลุ่มชายและหญิงที่ใหม่
มีกิจกรรมทางเพศด้วยนั้นเป็น
ผู้กระทำผิดจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศหรือไม่?

53%

47%

 ไม้: มีความขัดแย้งที่คล้ายกันที่เห็นได้ในสถานการณ์

นี้ คนส่วนใหญ่ (53%) เชื่อว่า ไม้ไม่ได้ตกเป็นผู้เสีย
หายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม 6 คน (9%) เชื่อ “อย่างยิ่ง” ว่าไม้
ไม่ใช่ผู้เสียหาย ในบรรดา 47% ที่เชื่อเป็นว่าไม้เป็น
ผู้เสียหาย, 9 คนเชื่อ “อย่างยิ่ง” ว่า ไม้เป็นผู้เสีย
หาย (14%) ผู้ชายส่วนใหญ่ (53%) ผู้หญิงน้อยกว่า
ครึ่ง (48%) และมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบ
สำ�รวจกลุ่มคนข้ามเพศ (37%) ระบุว่าไม้เป็นผู้เสีย
หาย คำ�ตอบของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งกันอย่าง
ชัดเจนโดยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ 82% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในเชียงใหม่ เชื่อว่าใหม่เป็นผู้เสียหาย
แต่ 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามในพัทยาเชื่อว่า
ไม้ไม่ใช่ผู้เสียหาย ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามใน
กรุงเทพมหานคร 47% เชื่อว่า ใหม่เป็นผู้เสียหายและ
53% เชื่อว่า ไม้ไม่ใช่ผู้เสียหาย

 ‘ชายและหญิง’: ความเชื่อที่คล้ายกันเรื่องที่ ไม้ พบ

กับ ชายและหญิงเพื่อกิจกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่
(54%) เชื่อว่าชายและหญิงที่ไม้พบเพื่อมีกิจกรรม
ทางเพศด้วยนั้นไม่ได้ทำ�เพื่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ โดย แปด หรือ (13%) ของกลุ่มนี้ เชื่อเป็น
“อย่างยิ่ง” ว่าชายและหญิงที่ไม้พบไม่ได้ทำ�เพื่อการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในบรรดา 46% ที่เชื่อว่า
ชายและหญิงแสวงหาประโยชน์จากไม้ มีจำ�นวน 1
ใน 6 (16%) ที่ “เชื่ออย่างยิ่ง” ผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย (12 คนหรือ 63%) มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าชาย
และหญิงได้ทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้หญิงและ
คนข้ามเพศ (42% และ 28% ตามลำ�ดับ) ผู้ตอบ
แบบสอบถามในพัทยามีแนวโน้มที่จะระบุว่าเป็นการ
แสวงหาประโยชน์น้อยที่สุด (2 คนหรือ 8%) โดย
เปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามในเชียงใหม่ (18
คนหรือ 82%) และกรุงเทพมหานคร (10 คนหรือ
59%)

ปัจจัยเกี่ยวกับความเสี่ยง

ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับชุดปัจจัย 30 ประการในชีวิต
ของเด็กชายและขอให้ประเมินขอบเขตของปัจจัยที่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยเลือก “มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาก” “มีความเสี่ยงค่อนข้างเพิ่มขึ้น”

(72%) ระบุถึงวัฒนธรรมที่ผู้ใหญ่ชอบสัมผัสหรือเล่น
กับอวัยวะเพศของเด็กชายในวัยทารกและปฐมวัยทำ�ให้
เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ นอกเหนือจาก
12 คน (18%) ที่ระบุว่าปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้เกิดความ
เสี่ยง “ค่อนข้าง” เพิ่มขึ้น “การเข้าถึงและการเปิดรับสื่อ
ปัจจัยสี่ประการที่ได้รับการจัดอันดับให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ ลามก” เป็นปัจจัยที่ถูกมองว่ามีผลกระทบอย่างมาก โดย
ชัดในบรรดาชุดปัจจัยที่มีให้ โดยทั้งหมด 60% ของผู้ตอบ 44 คน (68%) ระบุว่าปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้ความเสี่ยงเพิ่ม
แบบสอบถามหรือมากกว่านั้นอ้างถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ขึ้น “สูง” และ 16 คน (25%) ระบุว่าสิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยง
อย่างมากในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดย “ความ “ค่อนข้าง” เพิ่มขึ้น 41 คน (63%) ระบุว่า “การเข้าถึง
ยากจนมาก” ได้รับการจัดอันดับโดยทั่วไปว่ามีผลกระทบ เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต” ทำ�ให้เด็กผู้ชายมีความเสี่ยง
อย่างมีนัยสำ�คัญโดยผู้ตอบแบบ 49 คน (75%) เชื่อว่าสิ่ง ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพิ่มขึ้นและ 20 คน
นี้เพิ่มความเสี่ยง “ขึ้นมาก” และอีก 18% ระบุว่าปัจจัย (31%) ระบุว่าปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้มีความเสี่ยง “ค่อน
ข้าง” เพิ่มขึ้น
ดังกล่าวทำ�ให้มีความเสี่ยงค่อนข้างเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ
ปัจจัย “ความยากจนมาก” ผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน
หรือ “ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเลย” คำ�ตอบมีความหลาก
หลายและแตกต่างกันอย่างมากตามเพศสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามและสถานที่วิจัย ปัจจัยที่ระบุมาจากผลจาก
การศึกษาวิจัยระดับโลกและระดับภูมิภาคชิ้นอื่น ๆ

ปัจจัยที่เชื่อว่ามีผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อความเปราะบาง
ของเด็กชาย ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
ไม่ทำให้เพิ่มขึ้น
3

การสัมผัสอวัยวะเพศของ
เด็กชายเป็นการแสดงความรักใคร่

5

การเข้าถึงและการเปิดรับสื่อลามก

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือการใช้ยาเสพติด

เพื่อนมีส่วนร่วมในการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
้ ที
่ เห็
่ นการค้า
อาศัยอยู่ในพืนที
บริการทางเพศได้ชัด
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3

การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด
(ภายในครอบครัว)

3

ถูกละเลยจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ซึ่งย้ายไปทำงานต่างถิ่น

3

ระบุตนเองว่าเกย์ หรือคนข้ามเพศ

33
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28

4

ความรุนแรงในครอบครัว

ออกจากโรงเรียน

49
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4

การเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
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รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ความยากจนอย่างรุนแรง

เพิ่มขึ้นบ้าง

25

การมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศยังถือเป็นการ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็ก
ชาย โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำ�นวน 29 คน (45%) อ้าง
ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ 34 คน (52%) เห็นว่าเพิ่มขึ้น
ในระดับปานกลางและมีเพียงคนเดียว (<2%) ที่ระบุว่า
ไม่ได้ทำ�ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในทำ�นองเดียวกัน การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติด กลุ่มเพื่อนที่มี
ส่วนร่วมในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการอาศัย
อยู่ในพื้นที่ที่มีการขายบริการทางเพศที่มองเห็นได้ ถูก
มองว่าทำ�ให้เพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญ

ชาย

อัตลักษณ์ทางเพศของผู้ให้บริการดูเหมือนว่าจะมีบทบาท
ต่อการระบุว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำ�ให้เด็กผู้ชายมีความเสี่ยง
มากขึ้น โดยรวมแล้วผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะบ่งชี้ถึงปัจจัยที่
เพิ่มเปราะบางต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอย่างมี
นัยสำ�คัญ ตามมาด้วยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนข้าม
เพศ ในขณะที่เพศชายมีแนวโน้มที่จะบ่งชี้ถึงผลกระทบ
ระดับปานกลางต่อความเปราะบาง โดยรวมแล้ว “ความ
ยากจนมาก” และ “การสัมผัสอวัยวะเพศของเด็กผู้ชาย
เพื่อแสดงความรัก” ได้รับการพิจารณาอย่างกว้าง ๆ ว่า
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความเสี่ยงในทุกอัต
ลักษณ์ทางเพศ อย่างไรก็ตาม ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะระบุ
ว่าการเข้าถึงและการเปิดรับสื่อลามกเป็นปัจจัยสำ�คัญ

หญิง

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

การเข้าถึงและการเปิดรับ 13 68% ความยากจนขั้นรุนแรง
สื่อลามก
การจับ/เล่นอวัยวะเพศของ 12 63% การจับ/เล่นอวัยวะ
เด็กชาย
เพศของเด็กชาย
ความยากจนขั้นรุนแรง
12 63% การเข้าถึงและการเปิดรับ
สื่อลามก

26

คนข้ามเพศ หรือ เพศที่สาม

24 83% ความยากจนขั้นรุนแรง

24 83% การจับ/เล่นอวัยวะเพศ
ของเด็กชาย
23 79% ใช้แอลกอฮอล์หรือสาร
เสพติดในทางที่ผิด (ตัว
เด็กเอง)
มีการเข้าถึงเทคโนโลยีและ 11 58% มีการเข้าถึงเทคโนโลยีและ 22 76% ใช้แอลกอฮอล์หรือ
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
สารเสพติดในทางที่ผิด
(ครอบครัว)
การขาดความตระหนักใน 10 53% เด็กชายระบุว่าเป็นเกย์
20 69% การเข้าถึงและการเปิดรับ
ความเสี่ยงและการแสวงหา
กระเทยหรือข้ามเพศ
สื่อลามก
ประโยชน์ทางเพศ
(กลัวการเลือกปฏิบัติ)
การใช้ชีวิตในสภาพ
10 53% เด็กชายที่มีลักษณะ
19 66% มีการเข้าถึงเทคโนโลยี
แวดล้อมที่สามารถพบ
แบบผู้หญิง
และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
เจอบริการที่เกี่ยวข้องกับ
เพศได้สูง
เด็กมีสถานะต่ำ�และไม่
10 53% ความรุนแรงในครอบครัว 15 52% การขาดความตระหนัก
เคารพว่ามีสิทธิ์ของตัวเอง
ในความเสี่ยงและการ
(เด็กเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ได้
แสวง
รับฟังหรือเห็นคุณค่า)
หาประโยชน์ทางเพศ
เหยื่อมักเผชิญกับความรู้สึก 10 53% การขาดความตระหนักใน 14 48% เด็กชายที่มีลักษณะแบบ
อับอายและการถูกตีตรา
ความเสี่ยงและการแสวงหา
ผู้หญิง
(การไม่พูดเรื่องดังกล่าวได้
ประโยชน์ทางเพศ
กลายเป็นวัฒนธรรม)

13 76%
11 65%
10 59%
9 53%
8 47%
8 47%

7 41%

6 35%

ความเห็นดังกล่าวขัดแย้งกับหลักฐานจากการศึกษาชิ้น
อื่น ที่ระบุว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเชื่อทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับความเป็นชาย เรื่องเพศและการรัก

11

12
13
14
15
16

ร่วมเพศ11 นอกจากนี้เยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
เพศถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและเผชิญกับความเป็นไป
ได้ที่เพิ่มขึ้นในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อการอยู่รอด เนื่องมา
จากการปฏิเสธและการเลือกปฏิบัติทางสังคมและใน
ครอบครัว การเลือกปฏิบัติและการละเมิดจากผู้บังคับใช้
กฎหมายและผู้ให้บริการ ความยากจนและการขาดงาน
การไร้ที่อยู่อาศัย ความรุนแรงในครอบครัวและในชุมชน12
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ยังสังเกตได้จากเด็กผู้ชายที่อพยพมา
จากชนบท ชุมชนที่ยากจน13 และเด็กที่มีความพิการ14
Tadele (2009) ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชนไม่เต็มใจยอมรับว่าการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กผู้ชายนั้นมีอยู่ ทำ�ให้เด็กผู้ชายตกอยู่ใน
ความเสี่ยง15 นอกจากนี้ มีแนวโน้มที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
และผู้ให้บริการจะระบุว่าเด็กชายเป็นผู้เสียหายของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเด็ก
หญิง16

Berelowitz, S., et al., (2012). “I Thought I Was the Only One. The Only One in the World”. London: Office of the Children’s
Commissioner, London.; Radford, L., D. Allnock and P. Hynes, (2016). Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and
Exploitation: Evidence review. New York: UNICEF. United Nations Children’s Fund, (2020). Research on the Sexual Exploitation of
Boys: Findings, ethical considerations and methodological challenges. New York: UNICEF.
Dank, M. et al. (2015, February). Surviving the Streets of New York. Experiences of LGTBQ Youth, YMSM, and YWSW Engaged in
Survival Sex. Urban Institute.
Davis & Miles.(2014). “Boys for Baht”: An exploratory study on the vulnerability of male entertainment workers in Chiang Mai.
Love146/Urban Light.; Frederick. (2010). Hilton, et al. (2008). I Thought It Could Never Happen to Boys. World Vision: Phnom
Penh.
Chynoweth, S., (2017). “We Keep It in Our Heart”: Sexual violence against men and boys in the Syria crisis. Geneva: Office of the
United Nations High Commissioner for Refugees.
Tadele, G., (2009). ‘Unrecognized Victims’: Sexual abuse against male street children in Merkato area, Addis Ababa’, Ethiopian
Journal of Health Development, vol. 23, no. 3, 2009, pp. 174−182.
Berelowitz, S., et al., (2012). “I Thought I Was the Only One. The Only One in the World”. London: Office of the Children’s
Commissioner, London; Hounmenou, C., ‘An Initial Exploration of Prostitution of Boys in the West African Region’, Child Abuse &
Neglect, vol. 69, 2017, pp. 188−200, cited in United Nations Children’s Fund, (2020). Research on the Sexual Exploitation of Boys:
Findings, ethical considerations and methodological challenges. New York: UNICEF.

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ในทางกลับกัน ข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องเพศและเรื่องทาง
เพศซึ่งเป็นข้อห้ามของชนกลุ่มน้อยและผู้ที่มีความพิการ
อย่างน้อย 1 ประเภทหรือมากกว่า เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามพิจารณาน้อยที่สุดว่าส่งผลกระทบต่อความ
เสี่ยงของเด็กชายต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่ง (49%) มองว่าข้อห้ามเกี่ยว
กับเรื่องเพศและเรื่องทางเพศไม่มีผลกระทบ มากกว่า
1 ใน 3 (38%) เห็นว่าเป็นของชนกลุ่มน้อยจึงไม่มีผลก
ระทบ และน้อยกว่า 1 ใน 3 (31%) มองว่า ความพิการ
ไม่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ ในทำ�นองเดียวกัน ความรุนแรงในชุมชน
(28%) การตีตราและความอัปยศ (26%) สมมติฐาน
ทางเพศเกี่ยวกับการปรับตัวของเพศชาย (22%) มักถูก
พิจารณาว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
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ปัญหาที่ผู้รับบริการสะท้อน / ความต้องการของผู้รับบริการชาย

ปัจจัยที่เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อความเปราะบางของเด็กชาย
ต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศมากที่ี่สุด
ไม่ทำให้เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นบ้าง

เด็กที่ต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำ

6

การมีผู้ปกครองที่ี่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
ความเชื่อที่ี่ยอมรับการลงโทษทางร่างกาย
หรือการกระทำความรุนแรงต่อเด็กทางกาย
อาศัย ทำงานและอยู่บนถนน

41

5

การแยกจากสังคม
มีพ่อแม่ / ผู้ปกครองที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ความขัดแย้งระหว่างบรรทัดฐาน
ปัจจุบันและตามจารีตประเพณี
ความเชื่อว่าเด็กผู้ชายมีความเข้มแข็ง
ไม่เปราะบางและสามารถคุ้มครองตัวเองได้
การมีผู้ปกครองที่ี่มีความพิการ
อย่างน้อย 1 ประเภทหรือมากกว่า
การตีตราและความอัปยศที่ี่ผู้เสียหาย
มักเผชิญ(วัฒนธรรมการนิ่งเงียบ)

9

24

36

10

20

33

13

21

27

10

24
43

13

16

32

18

11

48
17

5

26

18

21
28

20

เป็นส่วนหนี่งของชนกลุ่มน้อย

11

35

14

ผู้ที่่มีความพิการอย่างน้อย 1 ประเภทหรือมากกว่า

18
30

25

การพูดคุยเรื่องเพศและเพศวิถีท่ถื
ี อเป็นข้อห้าม

14
24

32
10%

20%

“ในการทำ�งานของคุณ สิ่งใดที่เด็กผู้ชาย
บอกกับคุณว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด
เท่าที่พวกเขามี อันเป็นผลมาจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ?”
รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

13

31

ความรุนแรงในชุมชน

0%

17

46

8

ความเชื่อว่าเด็กผู้ชายชอบการมี
เพศสัมพันธ์และเป็นผู้ควบคุม

28

เพิ่มขึ้นมาก

ทีมวิจัยเชิญผู้ตอบแบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาจำ�นวนสามประเด็น หรือ
ปัญหาที่เชื่อว่าร้ายแรงที่สุดที่ผู้รับบริการของพวกเขาต้อง
เผชิญอันเป็นผลมาจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
คำ�ตอบดังกล่าวแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ตาม
หัวข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าวถึงปัญหาที่
เด็กผู้ชายประสบกับความรุนแรงทางร่างกาย (19 คน
หรือ คิดเป็น 29%) ทั้งนี้ รวมถึงการทำ�ร้ายร่างกาย การ
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การถูกลวนลามและการถูก
รังแก ผู้ตอบแบบสอบถามยังกล่าวถึงการถูกบงการหรือ
การข่มขู่ (18 คนหรือ 28%) ชุดรูปแบบนี้รวมถึงการตอบ

15
19

30%

40%

50%

60%

13
70%

80%

90%

100%

สนองหลายรูปแบบและรวมถึงการแสวงหาประโยชน์
จากการเป็นหนี้ การถูกบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่
ป้องกัน ภัยคุกคามต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชาย
และงานของเขา และถูกเอาเปรียบจากหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำ�นาจอื่นนอกจากนี้ ประเด็น
อื่นที่มีการกล่าวถึงได้แก่ความต้องการทางวัตถุ / การเงิน
(15 คนหรือ 23%) ซึ่งเกิดขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์
ความต้องการเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำ�กัดเพียงการต่อสู้กับ
ความยากจน ความอดอยากและแรงกดดันในการรับผิด
ชอบหนี้สินและค่าใช้จ่ายของครอบครัว
เมื่อพิจารณาจากสถานที่ที่ทำ�การวิจัย พบว่ามากกว่า
2 ใน 3 (68%) ของผู้ให้บริการสวัสดิการที่ทำ�การตอบ
แบบสำ�รวจู้ที่เห็นว่าความรุนแรงทางร่างกายเป็นประเด็น
สำ�คัญอยู่ที่พัทยา ในขณะที่กรุงเทพมหานครไม่มีผู้

ปัญหารุนแรงที่สุดที่เด็กผู้ชายประสบที่ี่เป็นผลมาจาก
การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เพศชาย
2

4

ความรุนแรงทางร่างกาย

10

5
2

2
4

2
3

1

2

3

1
2

19
18

15

10
2

9
8

5

3
1

2
1

20

3

2

ประเด็นทางกฎหมาย
ความรุนแรงทางเพศ

18

3

4

5

3

ที่เกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กออนไลน์
สุขภาพ
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การหลอกลวง / การข่มขู่

รูปแบบบรรทัดฐาน
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คนข้ามเพศ
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2
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ให้บริการสวัสดิการเล็งเห็นความรุนแรง และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามเพียง 6 คน ในเชียงใหม่ (29%) ระบุว่า
ความรุนแรงทางร่างกายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด แต่
ผู้ตอบแบบ 13 คนหรือ 76% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในพัทยาระบุว่าความรุนแรงทางร่างกายเป็นปัญหา
สำ�คัญ ในทำ�นองเดียวกันเกือบ 2 ใน 3 (61%) ของผู้
ที่มองว่าการหลอกลวง / การข่มขู่ เป็นประเด็นสำ�คัญ
อยู่ในพัทยา ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 2 คนใน
กรุงเทพมหานครและอีก 5 คนในเชียงใหม่เห็นว่า
ประเด็นเรื่องการถูกบงการ / การข่มขู่เป็นประเด็น
สำ�คัญ ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 11 คนในพัทยา (65%)
กล่าวเช่นนี้
“ ในงานของคุณ สิ่งใดที่เด็กผู้ชายบอกกับ
คุณว่าคือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด
อันเป็นผลมาจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ ? ”

ความกดดันทางการเงินและแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
ถูกมองอย่างชัดเจนว่าเป็นความจำ�เป็นที่สำ�คัญของเด็ก
ผู้ชายที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศและดูเหมือนจะ
เข้าใจว่าส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุ
ว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดของเด็กผู้ชายที่เคยถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ (35 คนหรือ 54%)

โดยอ้างถึงความจำ�เป็นในการจ้างงานที่มั่นคงและแรง
กดดันในการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว
(สิ่งนี้สอดคล้องกับคำ�ตอบจากการสัมภาษณ์เยาวชน - ดู
หัวข้อ “หนี้สิน” และ “การเข้ามาเป็นผู้ขายบริการทาง
เพศ” จากรายงานในบทหลัง) เป็นจำ�นวนไม่มากนักที่
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงความต้องการสิ่งจำ�เป็นพื้น
ฐาน (15 คนหรือ 23%) รวมทั้งอาหารและที่อยู่อาศัย
ตลอดจนความต้องการทางสังคมหรือเชิงสัมพันธ์รวมถึง
เพื่อนที่ไว้วางใจ ความรัก การยอมรับจากผู้ปกครองและ
ความเข้าใจจากชุมชนของตน ผู้ตอบแบบสอบถาม 7 คน
(11%) ระบุว่าความจำ�เป็นในการรักษาความลับบ่งบอก
ถึงความกลัว ว่าพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวจะพบ
ว่าเด็กชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ ประการสุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถาม 4 คน ระบุ
ว่าการช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการปกป้องสิทธิ
ที่บกพร่อง การฟ้องร้องผู้กระทำ�ความผิด (ผู้ซื้อบริการ
ทางเพศกับเด็กผู้ชาย) และการให้ความรู้ / การศึกษาของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นสิ่งสำ�คัญที่เด็ก
ชายต้องการ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างสถาน
ที่ที่ทำ�การวิจัย ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามในพัทยามี
แนวโน้มที่จะ อธิบายถึงความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการ
เงิน (24 คนหรือ 96%) และความจำ�เป็นพื้นฐานเพื่อ
ความอยู่รอด (14 คนหรือ 56%) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ระบุถึงความจำ�เป็นที่
หลากหลาย

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

0

เพศหญิง

29

สิ่งจำเป็นที่สุด ที่เป็นผลมาจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
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มุมมองต่ออุปสรรคของเพศชาย

“เด็กชายที่ตกเป็นผู้เสียหายของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศต้องเผชิญกับ
ความท้าทายอะไรบ้าง เมื่อพยายามเข้าถึง
บริการช่วยเหลือ”

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

20

25

30

35

40

กล้าพอหรือสามารถเปิดเผยประสบการณ์การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อผู้ให้บริการ ประเด็นสำ�คัญอื่น ๆ
ที่ระบุโดยผู้ตอบแบบสอบถามและมีแนวโน้มที่จะนำ�ไป
สู่ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความ
สามารถในการเข้าถึงบริการ ซึ่งรวมถึงการทำ�ให้เด็กชาย
รู้สึกปลอดภัย ความไว้วางใจและความอับอายในระดับ
สูงที่เด็กชายได้รับผลกระทบจากการแสวงหาประโยชน์
บางคนสังเกตถึงปัญหาเฉพาะทางเพศสภาพที่เด็กชาย
ต้องเผชิญในการอธิบายถึงความเปราะบางของตนเอง
ซึ่งส่งผลให้เกิดความท้าทายที่สำ�คัญในการขอความช่วย
เหลือและเข้าถึงบริการ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ท้าทายที่ผู้ให้บริการที่ต้องการมีส่วนร่วมกับและให้ความ
ช่วยเหลือเด็กชายต้องเผชิญ ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่างต่อไป

การขอความช่วยเหลือเมื่อถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ
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สังคม ความสัมพันธ์

พัทยา

มีผู้ตอบแบบสอบถามไม่กี่คนที่ตอบคำ�ถามนี้ ในบรรดา
ผู้ตอบแบบสอบถาม 31 คน (48%) ที่ตอบทำ�ให้เห็น
รูปแบบที่ชัดเจน เกือบ 1 ใน 3 ของผู้ที่ตอบคำ�ถามดัง
กล่าว (32%) อธิบายถึงความยากลำ�บากของเด็กผู้ชายที่

ความท้าทายที่ผู้เสียหายจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศประสบในการเข้าถึงการบริการ
เพศชาย

เพศหญิง

คนข้ามเพศ
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การเปิดเผย ความกล้า
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ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศ การขาดข้อมูลและความ
ตระหนักเป็นปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดที่ส่งผลต่อความพร้อม
ในการสนับสนุนของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการตีตรา
ทางสังคมสำ�หรับผู้เสียหายที่เป็นชายและข้อสันนิษฐาน
ที่จำ�กัดเกี่ยวกับความเป็นชายและบรรทัดฐานทางเพศซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญอันดับถัดไป บางทีอาจเชื่อมโยงกับ
สมมติฐานที่เกี่ยวกับ “ความกังวลในระดับต่ำ�สำ�หรับเด็ก
ผู้ชาย” ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญของกลุ่มตัวอย่างเกือบ
ครึ่งหนึ่งและความเชื่อว่าเด็กผู้ชายไม่ต้องการความช่วย
เหลือในกลุ่มตัวอย่างเกือบ 1 ใน 3 ในระดับน้อยกว่า
1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสัญชาติ ภาษา
หรือชาติพันธุ์ มีผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการ โดยผู้ให้
บริการในเชียงใหม่ระบุถึงปัจจัยนี้ในระดับที่ค่อนข้างสูง
ในขณะที่ผู้ให้บริการในพัทยาระบุปัจจัยนี้ในระดับต่ำ�มาก

“ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความพร้อมใน
การให้ความช่วยเหลือต่อเด็กผู้ชาย
ก่อน ระหว่างและหลังการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ? ”

ในภาพรวม การขาดข้อมูล ความตระหนักและการฝึก
อบรมของผู้ให้บริการถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดที่ส่งผล
ต่อความสามารถของเด็กชายในการเข้าถึงการบริการ
ช่วยเหลือจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ปัจจัยถัด
มาคือการตีตราทางสังคมที่ผู้เสียหายเพศที่เป็นชายต้อง
เผชิญ และข้อสันนิษฐานทางเพศที่จำ�กัด ซึ่งบ่งชี้ว่าเพศ
ชายมีความแข็งแกร่งหรือมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะถูก

ปัจจัยที่ี่เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่อเด็กชาย ในพื้นที่วิจัย
เชียงใหม่

การขาดความรู้ ความตระหนักและการอบรม

พัทยา
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การตีตราทางสังคมที่ผู้เสียหายมักเผชิญ (วัฒนธรรมในการนิ่งเงียบ)
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ความเชื่อว่าเด็กผู้ชายเข้มแข็ง ไม่สามารถเป็นผู้เสียหาย
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การใช้ยาเสพติดและดื่มสุรา

7

ความกังวลระดับต่ำสำหรับเด็กผู้ชาย
ความเชื่อว่าเด็กชายที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศไม่ต้องการความช่วยเหลือ

4

เด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะไม่เปิดเผยเรื่องราว และ
ขอความช่วยเหลือ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นปัญหา
เห็นการให้บริการทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นเรื่อง “ปกติ”

7

เด็กผู้ชายที่ี่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศถูกมองว่าเป็นอาชญากร

6

5

สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือภาษา

5

ผู้เข้าร่วมถูกถามถึงสิ่งที่คิดว่าเป็นความท้าทายที่สำ�คัญ
ที่สุดและเกิดขึ้นบ่อยที่สุดที่พวกเขาประสบในการให้
ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ชาย เป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในงานวิจัยอื่น ๆ ว่าผู้ให้บริการต้องเผชิญกับความ
ท้าทายหลายประการ ต้องมีส่วนร่วมและให้ความ
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ความท้าทายในการสร้างความสัมพั นธ์และ
มีส่วนร่วมกับเด็กผู้ชาย และการให้ความ
ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น

10
7

7
8

0

14

12

10

8

11
5

10

38
34

26
25

20

4

7

44

20
18

1 17
15

20

25

30

35

40

45

50

ช่วยเหลือเด็กชายที่ได้รับผลกระทบจากการแสวงหา
ประโยชน์และการล่วงละเมิด ประเด็นดังกล่าวอาจ
เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นความลับของการล่วงละเมิด
และการแสวงหาประโยชน์ ความอับอาย ความกลัว
ผลของการเปิดเผยข้อมูลและผลกระทบต่อผู้เสียหาย
การขาดหลักฐานในการวางแผนงานสำ�หรับเด็กผู้ชาย
ประสบการณ์ที่จำ�กัดในการทำ�งานกับผู้ชายและ / หรือ
การฝึกอบรมที่จำ�กัด ความรู้และการตระหนักถึงความ

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

กรุงเทพฯ

31

ต้องการเฉพาะของผู้ชายในหลาย ๆ สภาพแวดล้อม
สำ�หรับคำ�ถามปลายเปิดผู้เข้าร่วมได้รับเชิญให้แบ่งปัน
แนวคิดของพวกเขาอย่างอิสระโดยอิงจากประสบการณ์
การทำ�งานของพวกเขาเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะ
ที่พวกเขาเผชิญในการทำ�งาน อย่างไรก็ดี มีผู้ตอบ
แบบสอบถามค่อนข้างน้อย ที่เลือกตอบคำ�ถามนี้แม้ว่า
คำ�ตอบจะระบุถึงแก่นเรื่องที่สำ�คัญและเชื่อมโยงกัน
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คำ�ตอบที่พบบ่อยที่สุดที่เกี่ยวกับ “การเปิดเผย
ข้อมูล” (เด็กชายไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของพวกเขา) โดยมีผู้เข้าร่วม 14 คน ที่
ระบุถึงปัจจัยนี้ ปัจจัยนี้มักถูกอธิบายว่าเด็กผู้ชายต้อง
ให้ “ข้อมูลที่แท้จริง” หรือ “ข้อเท็จจริง” ที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า เด็ก
ผู้ชาย “ปฏิเสธที่จะพูดความจริงเพราะพวกเขาละอาย
ที่จะบอกหรือพูดถึงเรื่องนี้” ผู้เข้าร่วมอีกคนอธิบายถึง
ความท้าทายของ “การสนับสนุนให้เด็กเปิดใจและให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเด็กปิดกั้นตัวเอง” สิ่งนี้สะท้อนให้
เห็นถึงการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับ “ความท้าทายสำ�หรับ
เด็กผู้ชาย” (ด้านบน) ที่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ นี่
เป็นการค้นพบที่สำ�คัญเมื่อพิจารณาว่า หากเด็กไม่
สามารถสื่อสาร บอกเล่าประสบการณ์และความต้องการ
ของพวกเขาได้ มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะได้รับความ
เข้าใจ รวมถึงความจำ�เป็นในการให้ความช่วยเหลือและ
เข้าถึงบริการที่เหมาะสม
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ประเด็นสำ�คัญอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการเห็นตรงกันตามลำ�ดับ
เกี่ยวข้องกับการให้ “ความช่วยเหลือด้านจิตใจ” การ
สร้าง “การรักษาความลับและความปลอดภัย” และ
“การมีส่วนร่วมของเด็กผู้ชาย” ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับเด็กที่จะ
สามารถแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาได้ มีการตั้ง
ข้อสังเกตที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการ
เปิดเผย รวมถึงความจำ�เป็นในการ “สร้างความไว้วางใจ
ให้เพียงพอเพื่อบอกเล่าเรื่องราว” และ “วิธีการให้ได้รับ
ความไว้วางใจจากเด็ก” และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนทางจิตสังคม ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอธิบายถึงความ
ท้าทายนี้ว่าเป็นความสามารถ “เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก
และทัศนคติ” นอกจากนี้ แก่นเรื่องของความไว้วางใจ
ยังปรากฏในความคิดเห็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ “การมี
ส่วนร่วมกับเด็กผู้ชาย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่ง
อธิบายถึง “ความยากลำ�บากในการสร้างความสัมพันธ์
17

ที่มั่นคง เนื่องจากพบว่าเด็ก ๆ ไว้วางใจผู้อื่นได้ยากมาก
สิ่งนี้ทำ�ให้พวกเขามีความเปราะบางมาก ผู้ให้บริการต้อง
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มั่นคงและสม่ำ�เสมอเพื่อช่วย
ให้เด็กไว้วางใจพวกเขาอย่างแท้จริง” ทั้งนี้ โดยตระหนัก
ว่ากระบวนการฟื้นฟูอาจมีแนวคิดใน 3 ขั้นตอน คือการ
สร้างความปลอดภัย การเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่
กระทบกระเทือนจิตใจ reconnecting with others
ในที่นี้น่าจะหมายถึง กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตาม
ปกติ17การรับทราบประเด็นเหล่านี้และประเด็นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำ�คัญและจะกล่าวถึงในการอภิปราย
และข้อเสนอแนะ ในส่วนต่างๆ ของรายงานนี้ต่อไป
การประเมินบริการความช่วยเหลือ
ที่มีอยู่
รัฐบาล

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ให้บริการได้รับการร้องขอ
ให้ประเมินคุณภาพของรัฐบาลไทย ผู้บังคับใช้กฎหมาย
และบริการของหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่อการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ความตระหนัก การฝึกอบรม การให้เงินทุนและการพูด
ถึงปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ชาย อย่างเปิดเผย ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่าการตอบสนองของรัฐบาลนั้นต่ำ�หรือปาน
กลางในทุกประเด็น
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กับการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กผู้ชาย

สังคม

ผู้ตอบแบบสอบถามทำ�การประเมินความตระหนักและ

Herman, J. (1992). Trauma and recovery. New York: Basic Books.

ความตระหนักและการตอบสนอง
ต่อปัญหาของการแสวงหาประโยชน์
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับคำ�ถามให้พิจารณาคุณภาพ
ของบริการที่เกี่ยวกับการความช่วยเหลือทางการแพทย์
จิตวิทยา กฎหมายและการสนับสนุนเรื่องการกลับคืนสู่
สังคม มีจำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เท่ากัน (32 คน) ที่
เห็นว่าว่าบริการทางการแพทย์นั้นดีเยี่ยม / ดี ในขณะ
ที่ ที่เหลือนั้นเห็นว่า ไม่พอใจ / พอใช้ คุณภาพของการ
สนับสนุนด้านจิตใจเห็นชอบโดย 2 ใน 3 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามว่าดีเยี่ยม / ดี ส่วนที่เหลือพิจารณาว่าไม่
พอใจ / พอใช้ คุณภาพของการสนับสนุนทางกฎหมาย
ถือว่ามีคุณภาพน้อยที่สุดโดย 2 ใน 3 เห็นว่าไม่ดี / ปาน
กลางการรับรู้การบริการของการกลับคืนสู่สังคมได้รับการ
ประเมินว่า ไม่พอใจ / พอใช้ (ผู้ตอบ 36 คน) และอีกครึ่ง
ตอบว่า ดีมาก / ดี (ผู้ตอบ 28 คน)
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37

ดีเยี่ยม

เมื่อได้รับคำ�ถามเกี่ยวกับความพร้อมของบริการที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการแพทย์ จิตวิทยา
กฎหมายและความช่วยเหลือในการคืนสู่สังคมในพื้นที่
ที่พวกเขาทำ�งาน คำ�ตอบที่ได้รับมีความหลากหลาย คน
ส่วนใหญ่มองว่าความพร้อมด้านบริการทางจิตวิทยาและ
การแพทย์ดีเยี่ยมหรือดีมาก (ผู้ตอบแบบสอบถามจำ�นวน
37 และ 47 คนตามลำ�ดับ) อย่างไรก็ดี การบริการทาง
กฎหมายและการกลับคืนสู่สังคม ส่วนใหญ่พิจารณาว่าไม่
พอใจหรือพอใช้ ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า สำ�หรับประเด็นนี้
และประเด็นต่อไป มีการรวบรวมข้อมูลในสถานที่สำ�คัญ
ในเมืองสามเมือง ดังนั้น ความคาดหวังจะแตกต่างกัน
อย่างมาก หากเป็นการรวบรวมข้อมูลในสถานที่อื่น ๆ
ทั่วประเทศไทย
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การอภิปรายผลการสำ�รวจ

แม้จะมีการตระหนักถึงความเปราะบางของผู้ชายต่อการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเพิ่มขึ้น แต่ผลกระทบต่อเด็ก
ผู้ชายยังไม่ได้รับการสะท้อนในเชิงกฎหมายและนโยบาย
และมักไม่ได้รับการกล่าวถึงในการวางแผนโครงการทาง
สังคม
สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและผลที่ตามมาและความต้องการ
ที่เป็นผลมาจากเด็กผู้ชายที่ประสบกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศนั้นมีหลายประการ ซับซ้อนและ
เชื่อมโยงกันในขอบเขตทางสังคม18 รวมถึงสังคมที่กว้าง
ขึ้น ภายในครอบครัวและปัจเจกบุคคล19 สิ่งนี้ต้องการ
การตอบสนองที่ครอบคลุมและสอดคล้องกัน เพื่อแก้ไข

Mitchell, K., et al., (2017). Rethinking Research on Sexual Exploitation of Boys: Methodological challenges and recommendations
to optimize future knowledge generation, Child Abuse & Neglect, vol. 66, 2017, pp. 142−151.
United Nations Children’s Fund, (2020). Research on the Sexual Exploitation of Boys: Findings, ethical considerations and
methodological challenges. New York: UNICEF.
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การตอบสนองของภาคประชาสังคมไทยต่อประเด็นการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชายโดยเน้นที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและความตระหนักของประชาชนทั่วไป ใน
ภาพรวม มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันปรากฏขึ้น โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
บังคับใช้กฎหมายและความยุติธรรมทางอาญายังมีการ
ตอบสนองที่ไม่ดีหรือพอใช้ และมีการแบ่งแยกอย่างเท่า
กันในประเด็นเรื่องความตระหนักของสาธารณชน
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ปัญหาการป้องกันการคุ้มครองและความช่วยเหลือที่เด็ก
ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศต้องการ
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ข้อมูลจากการศึกษานี้พบว่า ประเภทของการบริการมี
จำ�กัดในขณะที่ผู้ให้บริการมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ
ความต้องการของเด็ก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการบริการที่มี
อยู่เสมอไป สิ่งนี้อาจชี้ให้เห็นว่าการวางแผนโครงการจะ
ได้รับประโยชน์จากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการ
ลงทุนในการทำ�ความเข้าใจต่อความต้องการของท้องถิ่น
ผ่านการวิจัย การประเมินโครงการที่มีอยู่ และการทำ�งาน
ร่วมกันที่มุ่งเน้นไปที่เด็กผู้ชายที่ได้รับผลกระทบจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่
การศึกษานี้ไม่ได้ศึกษาที่มาของบริการให้ความช่วยเหลือ
ในปัจจุบัน หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
โครงการการให้ความช่วยเหลือสำ�หรับเด็กผู้ชายตลอด
ทั้งสามพื้นที่การวิจัยมาจากที่ใด
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เฉพาะทางเพื่อช่วยในการทำ�ความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์
กับเด็กผู้ชายและชายหนุ่มที่อาจไม่เต็มใจที่จะเปิดเผย
ความเปราะบางและประสบการณ์ของการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศและความรุนแรง คำ�ตอบนี้บ่งชี้ว่าเจ้า
หน้าที่ตระหนักถึงช่องว่างความสามารถ / ข้อบกพร่อง
ของบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าถึง
ความรู้และการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็น

ในขณะที่มีตัวอย่างที่ชัดเจนของบริการที่มีคุณภาพอยู่
ทั่วประเทศ ช่องว่างระหว่างมุมมองกับความต้องการ /
ความเปราะบางของเด็ก และบริการที่จัดเตรียมไว้ ชี้ให้
เห็นว่าการวางแผนการให้บริการอาจใช้ทรัพยากรเป็น
ตัวนำ�มากกว่าใช้ความต้องการของเด็กเป็นตัวนำ� ความ
แตกต่างนี้อาจมีความสำ�คัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่ม
คนที่มีความต้องการและความเปราะบางที่ซับซ้อนและ
มักจะทับซ้อนกัน การใช้ ‘ความต้องการเป็นตัวนำ�’
ช่วยให้สามารถพัฒนาบริการโดยอาศัยหลักฐานที่ได้มา
อย่างไรก็ตาม ตามข้อสังเกตข้างต้น ประเภทของการให้ จากเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ทำ�งานร่วมกันเพื่อให้บริการบนพื้นฐานของความต้องการ
บริการที่มีจำ�กัด อาจบ่งบอกถึงความจำ�เป็นในการให้
และหลักฐานที่แสดงออกซึ่งเกิดจากการประเมินโครงการ
ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมตามหลักฐานเชิงประจักษ์
และ / หรือการวิจัย ในขณะที่การใช้ “ทรัพยากรนำ�”
เพิ่มเติม ยกเว้นเชียงใหม่ซึ่งหลักฐานบ่งชี้ถึงความพร้อม
ของประเภทการบริการที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ มีแนวโน้มที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของบริการ
มาตรฐานซึ่งมีอยู่ในทุกชุมชนโดยมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
จากข้อมูลพบความท้าทายที่โดดเด่นในความสามารถของ
ในขณะที่การวางแผนที่ใช้ทรัพยากรเป็นตัวนำ�ช่วยให้ผู้
ผู้ให้บริการส่วนหน้าในการระบุการแสวงหาประโยชน์
ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาทักษะที่เรียบง่ายและจัดเตรียม
ทางเพศจากเด็กในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
‘รายการ’ ของบริการซึ่งสามารถนำ�ไปปรับใช้กับกลุ่มที่มี
ที่เกี่ยวกับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ตอบ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ แต่การดำ�เนินการดังกล่าวมองข้าม
แบบสอบถามอธิบายถึงความท้าทายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสำ�คัญที่ขาดหายและความต้องการที่ไม่เป็นที่
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม
รับรู้ ซึ่งอาจเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญสำ�หรับการพัฒนา
กับเด็กผู้ชาย การสร้างความสัมพันธ์ การส่งเสริมการ
ในทางตรงกันข้าม การมุ่งเน้นความต้องการด้วยการฟัง
เปิดเผยข้อมูลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และการเรียนรู้อย่างละเอียดรอบคอบและดำ�เนินงานด้วย
สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น “การรักษา
ความลับ” และ “การมีส่วนร่วมของเด็กผู้ชาย” นั้นเป็น ความเต็มใจ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้หลากหลาย
พัฒนาเอกสารข้อมูล ยุทธ์ศาสตร์และบริการ เพื่อตอบ
อุปสรรคที่พบได้บ่อย ปัจจัยเหล่านี้เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน
สนองความต้องการที่เด็กนำ�เสนอ ข้อมูลที่ได้ชี้ให้เห็นถึง
ในการขอความช่วยเหลือหรือการเปิดเผยข้อมูล เมื่อ
พิจารณาถึงความท้าทายดังกล่าว ในการระบุความเปราะ ความจำ�เป็นในการวางแผนโครงการที่ครอบคลุมสำ�หรับ
เด็กผู้ชายซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานข้อมูล การ
บางและการมีส่วนเกี่ยวข้องของเด็กผู้ชาย การพัฒนา
ศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
บุคลากรและความสามารถส่วนบุคคลมีความจำ�เป็น
ผู้ชายอย่างเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักว่าพวกเขา
อย่างมาก รวมถึงการสร้างเครื่องมือและการฝึกอบรม

ช่องว่างและความทับซ้อนในการให้บริการ

ในชุมชนในลักษณะเดียวกันในระดับหนึ่งซึ่งคิดเป็น 2 ใน
3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม แม้ว่าจะมีการให้บริการทั้ง
สามด้านนี้อย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่ แต่ความต้องการ
ของเด็กชายที่แสดงออกมามักจะซับซ้อนและทับซ้อน
กัน ความยากจนและประสบการณ์ที่บ้านและในช่วงวัย
เด็ก รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่
เพิ่มขึ้นและอินเทอร์เน็ต ได้รับกล่าวถึงจากผู้ให้บริการว่า
ทำ�ให้เด็กผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประสบการณ์ในวัยเด็ก ได้แก่
การสัมผัสอวัยวะเพศในเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศในวัย
เด็กและการเข้าถึง / การเปิดรับกับสื่อลามก การสัมผัส
อวัยวะเพศเป็นเรื่องปกติในหลาย ๆ ชุมชนโดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัดทั่วภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงและมักเกี่ยวข้อง
กับการที่พ่อแม่หรือญาติที่มีอายุมากกว่าจับบีบหรือจูบ
อวัยวะเพศของเด็กชาย23 แม้ว่าสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในวัย
เด็กและลดความถี่ลงเมื่อเด็กโตขึ้น การกระทำ�ดังกล่าว
มักจะค่อยๆ ริดรอนอำ�นาจที่เด็กมีเหนือร่างกายของ
ตนเอง และอาจทำ�ให้เกิดความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่ง
ระหว่าง “การสัมผัสที่ดี” และ “การสัมผัสที่ไม่ดี” ในช่วง
เวลาสำ�คัญของพัฒนาการของเด็ก การเข้าถึงและการ
เปิดรับสื่อลามกเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับโดย
ทั่วไปสำ�หรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศซึ่งสะท้อนให้
เห็นในการวิจัยเบื้องต้นกับผู้ให้บริการ24 แม้ว่าข้อมูลของ
การศึกษานี้ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อม
โยงที่เฉพาะเจาะจงระหว่างการเข้าถึงสื่อลามกและความ
เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แต่ความเชื่อนี้ใน
หมู่ผู้ให้บริการควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง การ
ที่เด็กอายุน้อยเข้าถึงสื่อลามกอนาจารได้ง่ายอาจทำ�ให้
ความสัมพันธ์ทางเพศดูเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่เหมาะสม
สำ�หรับอายุและพัฒนาการของเด็ก และเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้
กระทำ�ผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและ
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กใช้เพื่อล่อลวงเด็ก25

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด ยกเว้น 9 คนระบุว่า
ตนให้คำ�ปรึกษาและการสนับสนุนด้านจิตสังคมและ
บริการด้านสุขภาพทางเพศ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่เด็กซึ่งเข้าถึงหรือ
ใช้สื่อลามกอนาจาร อาจถูกผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กหรือ
ผู้ให้บริการกล่าวโทษเด็กที่ถูกล่วงละเมิดหรือแสวง

ในการพิจารณาผลการวิจัยเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในส่วน
ข้อจำ�กัด สิ่งสำ�คัญคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่
อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ได้รับ แม้ว่าผู้เก็บข้อมูลจะ
พยายามแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ตาม อาทิเช่น การศึกษาพบ
ว่าผู้แสวงประโยชน์ส่วนใหญ่ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็น
คนแปลกหน้าชาวไทย (58%) หรือคนไทยที่ไม่คุ้นเคยกับ
เด็ก การค้นพบนี้อาจได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทของการเดินทางและการท่องเที่ยวในระหว่างการ
รวบรวมข้อมูลเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19
(พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563) แม้ว่าปัจจัยดังกล่าว
อาจจะมีอิทธิพลต่อข้อมูล แต่สิ่งสำ�คัญคือต้องสังเกต
ว่าการค้นพบดังกล่าวเน้นย้ำ�ถึงความชุกที่มีอยู่ของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชายและชายหนุ่มที่มี
อยู่ในประเทศ นอกเหนือจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศภายในบริบทการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งปกติ
ใช้เป็นพื้นฐานการอภิปรายและวางแผนการคุ้มครองเด็ก
ในประเทศไทย
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ยังขาดแนวทางที่อิงหลักฐานที่สอดคล้องกัน20 ผู้ปฏิบัติ
งานทั่วโลกระบุว่าพวกเขายังขาดแนวทางตามหลักฐาน
ที่สอดคล้องกันในการพัฒนาการวางแผนงาน21 และการ
วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและผลที่ตามมา
ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (และด้วยเหตุ
นี้ความต้องการของเด็กผู้ชาย) ที่มีความหลากหลายซับซ้อนและเชื่อมโยงกันระหว่างขอบเขตความรู้ทางสังคม22
การตอบสนองต่อความต้องการและผลกระทบเหล่า
นี้จำ�เป็นต้องครอบคลุมและสอดคล้องกัน ดังนั้น ผู้ให้
บริการที่ทำ�งานกับเด็กกลุ่มเสี่ยงจึงมีบทบาทสำ�คัญในการ
ระบุผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้ชายและทำ�ให้แน่ใจว่าพวกเขา
จะได้รับความช่วยเหลือที่จำ�เป็น
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ประโยชน์ ในสถานการณ์เช่นนี้การที่เด็กมีส่วนร่วม
ในสื่อลามกและ / หรือเรื่องเพศวิถีของตนเองอาจถูกชี้ว่า
เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ข้อแนะดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงและถือเป็นการละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของเด็ก26 แม้ว่าจะต้องคำ�นึงถึงประเด็นเหล่า
นี้เป็นสิ่งสำ�คัญ ความเชื่อมโยงระหว่างสื่อลามกและความ
เปราะบางยังไม่ชัดเจนจากข้อมูล
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ฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย ตลอดจนความช่วยเหลือ
ในการหางานทำ�ที่มั่นคงและรายได้ที่เพียงพอที่จะเลี้ยง
ดูสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่ต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม
การให้ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในปัญหาที่ได้รับ
การแก้ไขน้อยที่สุด

เช่นเดียวกัน ผู้ให้บริการระบุว่าความจำ�เป็นด้านการเงิน
และการจ้างงานที่มั่นคงเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการทำ�งาน
แม้จะมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าความยากจนและประสบ- แต่กลับไม่ตรงตามการบริการที่มี แม้ว่านี่จะทำ�ให้เกิด
คำ�ถามเกี่ยวกับพื้นฐานกับการวางแผนโครงการและหลัก
การณ์ที่บ้านในวัยเด็กเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ แต่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเพียงไม่กี่คนระบุว่ามีการให้บริการเพื่อตอบ ฐานเชิงประจักษ์ที่นำ�มาใช้ การประเมินความต้องการ
และการวิจัยที่มุ่งเน้นมากขึ้นมีความจำ�เป็นต่อการสร้าง
สนองต่อปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ในทุกพื้นที่การวิจัย การ
บริการสำ�หรับเด็กชายไม่ตรงกับความต้องการและความ ความเข้าใจพลวัตของการพัฒนาโครงการภายใต้บริบทนี้
เปราะบาง ผู้ตอบแบบสอบถามอธิบายถึงการสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจและความต้องการการยอมรับจากสังคม ว่า ความต้องการทางสังคม / ความต้องการเชิง
เป็นความต้องการที่กลุ่มเด็กชายที่ถูกกแสวงหาประโยชน์ สัมพั นธ์เทียบกับการขาดการให้บริการแก่
ครอบครัวและผู้ดูแล  
ทางเพศ แสดงออกบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การบริการ
ที่จัดให้ส่วนมากเป็นการบริการทั่วไป รวมถึงการให้คำ�
ผู้ให้บริการส่วนหน้าตระหนักถึงการขาดการติดต่อกับ
ปรึกษา / การสนับสนุนทางจิตสังคม บริการสุขภาพทาง ผู้ปกครอง และ “การยอมรับ” ว่าเป็นความท้าทายที่
เพศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน และการบริการ สำ�คัญในหมู่เด็กผู้ชายและชายหนุ่มที่ประสบกับการ
ในระดับที่น้อยลงไป ได้แก่การสร้างความตระหนัก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
จำ�เป็นที่เด็กผู้ชายต้องได้รับการยอมรับจากครอบครัว
งานวิจัยพบว่า ในขณะที่เชียงใหม่แสดงตัวอย่างของ
และความจำ�เป็นที่ญาติต้องเข้าใจว่าการแสวงหา
ประเภทการบริการที่หลากหลาย เช่นการสนับสนุนทาง ประโยชน์ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึง
กฎหมาย การฝึกอบรมด้านการศึกษาและวิชาชีพ และ
ความจำ�เป็นในการทำ�ความเข้าใจและสนับสนุนเด็กและ
การสนับสนุนสำ�หรับผู้ปกครองและผู้ดูแล ประเภทของ เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
การบริการในกรุงเทพมหานครและพัทยานั้นมีจำ�กัด ผู้
ตอบแบบสอบถามในเชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะส่งต่อเคส
การวิจัยระหว่างประเทศระบุว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลาย
ไปยังองค์กรอื่น ๆ ที่บริการเฉพาะทางอย่างมีนัยสำ�คัญ
ประการที่มักทับซ้อนกับผลที่ตามมาของการแสวงหา
โดย 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากเชียงใหม่ระบุ
ประโยชน์ในทุกสังคม และยังเน้นย้ำ�ถึงความจำ�เป็นที่ผู้ให้
ว่าการส่งต่อเป็นคุณลักษณะมาตรฐานในการทำ�งานของ บริการต้อง “สร้างความมีส่วนร่วมของครอบครัว” ปัจจัย
พวกเขาเมื่อเทียบกับ 11% และ 4% ในกรุงเทพมหานคร เสี่ยงรวมถึงความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารเสพ
และพัทยาตามลำ�ดับ
ติด ความยากจน การขาดการติดต่อกับครอบครัว ความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกที่ไม่ดี การหนีออกจากบ้านและ
ความจำ�เป็นทางเศรษฐกิจและการขาดโครงการ
ใช้เวลาบนถนนและเยาวชนเร่ร่อน27 นอกจากนี้ความ
ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
จำ�เป็นในการมีส่วนร่วมกับครอบครัวเพื่อจัดการกับความ
เสี่ยง ความเปราะบาง ปัจจัยการป้องกันและผลที่ตามมา
การต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจได้รับการระบุ
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ดูเหมือนจะชัดเจน
ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของเด็กผู้ชายที่เคยถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ซึ่งรวมถึงความต้องการสิ่งจำ�เป็นพื้น
26
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นอกจากนี้ พบว่าในพื้นที่สองแห่งยังขาดองค์กรเชื่อมต่อ
ที่สามารถส่งต่อผู้เสียหายไปยังผู้ให้บริการอื่น ที่สามารถ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย โดย
มีเพียง 11% ในกรุงเทพมหานครและ 8% ในพัทยา แต่
เชียงใหม่ดูเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นโดย 73% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามรายงานว่า การส่งต่อเป็นบริการหลักซึ่ง
บ่งบอกถึงความต้องการแนวทางการทำ�งานร่วมกันและ
ครอบคลุมมากขึ้น
การขาดความตระหนักและการออกแบบความ
ช่วยเหลือสำ�หรับเด็กที่มีความพิ การ

ความพิการและความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับการถูก
ละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ กล่าวโดยกว้างดู
เหมือนว่าจะเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ในบรรดา
ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 ใน 3 หรือ 31% คิดว่าเด็กที่มี
ความพิการหรือความพิการซ้ำ�ซ้อนเป็นปัจจัยเสี่ยง และ
ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เหลือยอมรับว่าความ
พิการมีผลต่อความเสี่ยง ‘สูง’ (14) หรือ บ้าง (30) กลับ
ไม่ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบให้บริการ พ่อแม่ที่มีความ
พิการหรือความพิการซ้ำ�ซ้อนไม่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 11 คนและในขณะที่อีก 53
คนที่เหลือยอมรับว่ามีผลต่อความเปราะบาง ‘สูง (5)
หรือ ‘บ้าง’ / (48) ความพร้อมและการให้ความช่วย
28

เหลือเด็กพิการและครอบครัวค่อนข้างหายาก (0% ใน
กรุงเทพมหานคร 12% พัทยา และ 27%เชียงใหม่)
ซึ่งอาจสะท้อนถึงการขาดความตระหนักและความ
ห่วงใยในบริการสวัสดิการสังคม
แม้ว่างานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความ
พิการและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจะมีจำ�กัด แต่
เด็กที่มีความพิการก็ถูกระบุว่าเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่ม
ขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ28 การวิจัยระหว่าง
ประเทศบ่งชี้ถึงความตระหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ว่าเด็กที่มีความพิการมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
และถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงสูงกว่าต่อการ
ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีความ
พิการ เด็กที่มีความพิการและครอบครัวยังต้องเผชิญกับ
อุปสรรคสำ�คัญในการเข้าถึงการคุ้มครองเด็กและบริการ
อื่น ๆ เนื่องจากการตีตราเรื่องความพิการ ผลการวิจัยที่
ศึกษาผลกระทบของเพศวิถีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพิการและการล่วงละเมิดนั้นไม่สอดคล้องกัน แม้ว่า
จะมีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กชายพิการอาจ
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดมากกว่าเด็กหญิงพิการ
หลักฐานจากการศึกษานี้บ่งชี้ถึงความจำ�เป็นที่ผู้ให้บริการ
ส่วนหน้าจะต้องพัฒนาความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความ
เปราะบางที่เป็นลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความพิการต่อ
การแสวงหาประโยชน์และความรุนแรงทางเพศ และการ
พัฒนาการตอบสนองเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละ
คน การขาดความตระหนักรวมถึงการขาดระบบการส่ง
ต่อตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ อาจส่งผลให้ความต้องการ
และสิทธิของเด็กพิการถูกมองข้าม ละเลยโดยผู้ให้บริการ
ชุมชน นักการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
อคติโดยไม่ได้ตั้งใจต่อเด็กที่มีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ในการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง

เมื่อแบ่งประเภทคำ�จำ�กัดความของ “การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ” ที่ชัดเจน ดูเหมือนว่าจะมีการ
ตระหนักถึงความเปราะบางของเด็กค่อนข้างมาก แต่เมื่อ
มีการนำ�สถานการณ์จริงมาจัดภายใต้หมวดหมู่ของการ
แสวงประโยชน์เหล่านี้ ผู้ตอบแบบสอบถามกลับตระหนัก
ถึงความเปราะบางน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

Chynoweth, S., (2017). “We Keep It in Our Heart”: Sexual violence against men and boys in the Syria crisis. Geneva: Office of the
United Nations High Commissioner for Refugees.

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

อย่างไรก็ตาม พบว่าการวางแผนให้บริการแก่เด็ก
ผู้ชายและชายหนุ่มที่ระบุในการศึกษานี้ส่วนใหญ่ จะ
ใช้แนวทางที่เป็นปัจเจกและวิธีการที่จำ�กัดในการตอบ
สนองต่อความต้องการของเด็ก และดูเหมือนว่าจะไม่
เชื่อมโยงกับเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นใหม่ๆ ซึ่งแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงความเปราะบางและปัจจัยเสี่ยงที่หลาก
หลาย ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงไม่ได้รับการสะท้อนใน
โครงการทางสังคม ตัวอย่างหนึ่งคือผู้ตอบแบบสอบถาม
จำ�นวนมาก (73%) ที่พิจารณาว่าการสัมผัสอวัยวะเพศ
ของเด็กชาย (เป็นการแสดงความรักใคร่) ซึ่งเกิดขึ้นใน
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ บ่งชี้ถึง
ความจำ�เป็นในการทำ�งานใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว
และชุมชน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม มีเพียง 17% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่ามีบริการช่วยเหลือสำ�หรับ
ครอบครัวและผู้ดูแล (0% ในกรุงเทพมหานคร 4% ใน
พัทยา และมากถึง 41% ในเชียงใหม่)
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การระบุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากกลุ่มเยาวชน
ที่มีความหลากหลายทางเพศ
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มีความท้าทายอย่างชัดเจนในการระบุความเสี่ยงและความเปราะบางของเด็กและกลุ่มเยาวชนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งเห็นได้โดยเฉพาะในสถานการณ์สมมติทั้งสองสถานการณ์ที่นำ�เสนอต่อผู้ให้บริการ
โดยมีเด็กชายที่ระบุว่าเป็นคนรักร่วมเพศและเด็กที่ระบุว่าเป็นคนข้ามเพศเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพศหญิงที่รักต่างเพศ และในระดับที่น้อยกว่า เพศชาย ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นถึงมุม
มองที่ลดลงเกี่ยวกับความเปราะบางและการรับรู้ถึงการแสวงหาประโยชน์เยาวชนที่มีการแสดงออกเพศ
หลากหลาย และมีแนวโน้มน้อยที่จะรับรู้ว่าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เมื่อ
พิจารณาถึงคำ�จำ�กัดความที่ชัดเจนของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่ให้ไว้ในแบบสำ�รวจ
คำ�ตอบในส่วนนี้ทำ�ให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอคติโดยไม่ได้ตั้งใจที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชนที่มีความหลาก
หลายทางเพศ
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ในสถานการณ์แรก ชัยจ่ายเงินให้เจ๋ง ญาติที่อายุน้อยกว่า 16 ปีทำ�การถ่ายทำ�ในขณะที่กำ�ลังเปลื้องผ้าและ
โพสต์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ตในภายหลัง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่าชัย ได้กระทำ�การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศโดย 74% เชื่อว่าเจ๋งเป็นผู้เสียหายและ 71% เชื่อว่าเจ๋ง ได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์
อีกสถานการณ์หนึ่ง เจอายุ 15 ปี ที่ระบุว่าเป็นคนรักร่วมเพศและมีเพศสัมพันธ์กับชายสูงอายุในวันหยุด
สุดสัปดาห์เพื่อแลกกับเงินและของขวัญ ในสถานการณ์นี้มากกว่าครึ่ง (52%) เชื่อว่าเจไม่ได้ถูกเอาเปรียบ
และมีเพียง 18% เท่านั้นที่ ‘เห็นด้วย’ อย่างยิ่ง ว่าเจตกเป็นผู้เสียหายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในทำ�นองเดียวกันในสถานการณ์นี้มากกว่าครึ่ง (51%) เชื่อว่า ‘ผู้ชาย’ ไม่ได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์
และ 25% เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ‘ผู้ชาย’ ได้ทำ�การแสวงหาประโยชน์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครและพัทยามีจำ�นวนน้อยที่สุดที่จะระบุสถานการณ์นี้ว่าเป็นการหาประโยชน์ อีกสถานการณ์หนึ่ง
กล่าวถึงตีค๋ นข้ามเพศวัย 17 ปีซงึ่ ย้ายไปอยูใ่ นเมืองทีไ่ ม่คนุ้ เคยเนือ่ งจากการเลือกปฏิบตั ขิ องทีบ่ า้ นและต้อง
ต่อสู้กับการไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย เพื่อความอยู่รอด ตี๋มีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงเพื่อแลกกับเงิน ผู้ตอบแบบ
สอบถามกว่าครึ่งเชื่อว่าตี๋ไม่เคยถูกแสวงหาประโยชน์และมีเพียง 14% เท่านั้นที่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่ามี
การแสวงหาประโยชน์เกิดขึ้น
ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งไม่สามารถระบุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศภายใต้สองสถานการณ์นี้สิ่งนี้
ทำ�ให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอคติที่อาจเกิดขึ้นและ / หรือสมมติฐานที่ถดถอยเกี่ยวกับเพศและ
รสนิยมทางเพศ แม้จะมีทั้งสองสถานการณ์ที่มีตัวอย่าที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก แต่ก็เป็นไปได้ว่าการรับรู้ที่ลดลงของความเปราะบางอาจเกิดขึ้นจากสมมติฐาน (มักไม่เป็นประโยชน์)
ที่ว่าเยาวชนที่เป็นรักร่วมเพศและคนข้ามเพศนั้น โดยธรรมชาติแล้ว ‘มีความต้องการทางเพศ’ มากกว่า
หรือ “สำ�ส่อน” และด้วยเหตุนี้การได้รับเงินเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่จึงถือว่าเป็นสิทธิเสรีของพวกเขา
มากกว่า
นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ว่าความสับสนเกิดขึ้นเนื่องจากการรับรู้ว่าเด็ก ๆ กำ�ลัง “เลือก” ที่จะมีเพศสัมพันธ์
กับผู้ใหญ่เพื่อแลกกับเงิน แม้ว่าเด็ก ๆ จะไม่สามารถยินยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ของตนเองได้ สิ่ง
นี้เห็นได้จากสถานการณ์สมมุติที่ครูยอมรับความปรารถนาทางเพศจากเทพอายุ 17 ปี เพื่อแลกกับการ
ไม่รายงานผลการเรียนที่ไม่ดี ในสถานการณ์นี้มีเพียง 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าเทพเป็น
ผู้เสียหายและมีเพียง 25% เท่านั้นที่เชื่อว่าครูได้กระทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แม้ว่าเทพจะไม่ได้

ถูกนำ�เสนอว่าเป็นรักร่วมเพศหรือคนข้ามเพศ แต่นักเรียนถูกอธิบายว่าเป็นการ “มอบ” ความปรารถนา
ทางเพศเพื่อแลกกับการไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเกรดที่ไม่ดี และผู้ตอบแบบสอบถามดูเหมือนจะเห็นว่า
การแลกเปลี่ยนนี้เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์น้อย และมีข้อกังวลในการคุ้มครองเด็ก น้อยกว่า
มีความเป็นไปได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามกำ�ลังตอบคำ�ถามนี้ด้วยเข้าใจว่า ในประเทศไทย อายุที่กฎหมาย
ยินยอมให้เด็กมีเพศสัมพันธ์คือ 16 ปี อย่างไรก็ตาม คำ�ตอบบ่งบอกถึงพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่อย่างจำ�กัด
ว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้กระทำ�ความผิดกับผู้
เสียหายที่เป็นเด็กโดยตรงและ / หรือผู้ร่วมกระทำ�ความผิดในการก่ออาชญากรรม) เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ในรูปแบบส่วนใหญ่ โดยต้องไม่คำ�นึงถึงอายุที่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ได้ตามกฎหมายตามรายละเอียด
ในการวิเคราะห์กฎหมายในภายหลัง
รูปแบบของบรรทัดฐานรักต่างเพศ และรักเพศเดียวกัน

หลักฐานชี้ให้เห็นว่าคำ�จำ�กัดความของการแสวงหา
เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ที่ลดลงเกี่ยวกับความเปราะบาง ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ที่ให้ไว้ในการศึกษา (ตาม
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล) สำ�หรับผู้ตอบ
ของเกย์และสาวประเภทสองที่ระบุไว้ในกรอบด้านบน
แบบสอบถามจำ�นวนมากดูเหมือนจะแตกต่างอย่างมี
เป็นที่น่าสนใจว่าเกือบ2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
นัยสำ�คัญจากความเข้าใจของพวกเขาเอง ในกรณีของ
ที่ระบุว่าตนเป็นสาวประเภทสองยังไม่สามารถระบุถึง
ความเปราะบางของคนรักร่วมเพศหรือเด็กข้ามเพศภาย เทพ เขามีอายุเกินเกณฑ์ความยินยอม ดังนั้น จึงไม่ถือว่า
ใต้สถานการณ์ที่กำ�หนดได้ ในทำ�นองเดียวกันใน 7 คนที่ เป็นการข่มขืนตามกฎหมาย แต่อาจถือได้ว่าเป็นการ
ระบุว่าการเป็นคนรักร่วมเพศหรือคนข้ามเพศไม่ส่งผลต่อ แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก อันเนื่องมาจาก
ความเปราะบาง ใน 4 คน ที่ตอบเป็นคนข้ามเพศ เป็นที่ ความตั้งใจในการแสวงหาประโยชน์ของครูประกอบกับ
น่าสังเกตว่า มีอคติโดยไม่ได้ตั้งใจ และสมมติฐานภายใน สถานการณ์ที่ซ้ำ�เติม ทำ�ให้ครูอยู่ในตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจ
เหนือเด็ก นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นในกฎหมายไทยใน
ชุมชุนของเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศรวมถึง
ปัจจุบันว่าการก่ออาชญากรรมโดยบุคคลที่มีอำ�นาจเหนือ
“การทำ�ให้เป็นมาตรฐาน” ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่
เด็กถือเป็นความผิดซ้ำ�เติมตามประมวลกฎหมายอาญา
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในหมู่เด็กและเยาวชนที่เป็น
คนรักร่วมเพศและคนข้ามเพศ งานวิจัยก่อนหน้าเกี่ยวกับ (ดูบทกฎหมายของรายงานฉบับนี้) อย่างไรก็ตามในกรณี
นี้ กลุ่มตัวอย่าง 46% ไม่คิดว่าเขาถูกเอาเปรียบ ผลการ
ผู้ให้บริการทางเพศในกรุงเทพมหานครและพนมเปญ29
พบว่ามีอิทธิพลและสมมติฐานที่น่าสังเกตเกี่ยวกับความ ตอบคำ�ถามเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าสำ�หรับผู้ตอบแบบสอบถาม
บางคน ความสามารถในการตีความทางกฎหมายและ
เปราะบางภายในวัฒนธรรมย่อยของเยาวชนที่มีความ
หลากหลายทางเพศเยาวชนข้ามเพศในการศึกษาเหล่านี้ / หรือวิเคราะห์ พลวัตความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจของ
บ่งชี้ว่าการกระทำ�ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องปกติอย่าง สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กชาย
มีนัยสำ�คัญ และในระดับหนึ่ง ความเชื่อว่าประสบการณ์ มีข้อจำ�กัด และต้องการการศึกษาและการสนใจเพิ่มขึ้น
ที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของการระบุตัว
ตนของเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศแม้ว่าข้อมูล ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมติฐานทั่วไปที่มักเชื่อว่าเด็ก
จะไม่เพียงพอที่จะสรุปผลการค้นพบเหล่านี้ได้ แต่สิ่งนี้ก็ เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน ซึ่งทำ�ให้เกิด
แสดงให้เห็นถึงความจำ�เป็นอย่างมีนัยสำ�คัญสำ�หรับการ การแสวงหาประโยชน์ แนวความคิดอาจทำ�ให้มองว่าเด็ก
วิจัยที่มุ่งเน้นมากขึ้นเกี่ยวกับการดำ�รงอยู่ ผลกระทบ และ มีส่วนรับผิดชอบในสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบของอคติที่ไม่ได้ตั้งใจ สมมติฐาน และการทำ�ให้ สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยเล็กน้อยอื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจดังกล่าว และ ‘ความเต็มใจที่จะมีส่วน’
ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องปกติของผู้ให้บริการทั้งใน
29
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งานในชีวิตประจำ�วันและความสามารถของผู้ให้บริการ
ในการตอบสนองความต้องการของเด็กบางคน
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รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

เป็นเพราะไม่มี ‘ทางเลือก’ อันที่จริง การยินยอมคือต้อง
มีทางเลือก มีความสามารถในการเลือกและเด็กไม่อยู่ภาย
ใต้อิทธิพลใด ๆ หรือกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติ
ตาม “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กไม่สามารถ
ถือเป็นความยินยอมได้ เนื่องจากผู้กระทำ�ความผิดใช้
ประโยชน์จากความไม่สมดุลของอำ�นาจที่มีอยู่เพื่อกระตุ้น
ให้เด็กยอมรับความต้องการทางเพศของพวกเขา”30
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ไม่มีเด็กคนใดยินยอมให้
ผู้ใหญ่แสวงหาประโยชน์จากตนได้31
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การเข้าใจและตระหนักที่จะยอมรับในความแตกต่างทาง
สังคมของหญิงและชาย อันจะนำ�มาซึ่งบริการช่วยเหลือ
และสถาบันที่คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของเด็กชายที่ตกเป็นผู้เสียหายของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบุตัวตนและการให้บริการ32
อุปสรรคด้านการบริการสำ�หรับเด็กผู้ชาย

จากหลากหลายคำ�ถาม ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงความ
มีความจำ�เป็นอย่างชัดเจนในการสร้างความตระหนักและ ท้าทายอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังความรู้สึกไว้วางใจและ
ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอคติที่ไม่ได้ตั้งใจ ที่อาจเกิด
ความปลอดภัยในหมู่เด็กชายซึ่งส่งผลให้มีการเปิดเผย
ขึ้นต่อผู้เสียหายของการถูกแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะขึ้น ข้อมูลอย่างจำ�กัดและความยากลำ�บากในการทำ�ความ
อยู่กับเพศ บรรทัดฐานทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ เข้าใจความแตกต่างของกรณีและบริบทของเด็กแต่ละคน
พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ ความเชื่อและทัศนคติ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่านี่เป็นปัญหาทั่วไปสำ�หรับนัก
ดั้งเดิม – หรือการรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเกี่ยว สังคมสงเคราะห์นอกเหนือจากความท้าทายที่ไม่เหมือน
กับเด็กชายและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ใครในการทำ�งานกับเด็กผู้ชาย ผู้ตอบแบบสอบถามคน
อคติที่อาจเกิดขึ้นได้บางประการที่ควรคำ�นึงถึง อาจรวม หนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านักสังคมสงเคราะห์บางคน
ถึงสิ่งต่อไปนี้ :
“ขาดความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
 หากเด็กชายเป็นฝ่ายเสนอหรือถูกมองว่ามีส่วนร่วม
ชาย” และด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มที่จะตัดสินหรือตำ�หนิ
อย่างเต็มใจในบริการทางเพศ เขาไม่ใช่ผู้เสียหาย
เด็กชาย คนอื่น ๆ อธิบายถึงช่องว่างและอุปสรรคใน
ความสามารถของผู้ให้บริการและความเข้าใจในการมี
 หากเด็กผู้ชาย ‘สำ�ส่อน’ หรือแสดงออกทางเพศ
ส่วนร่วมและการทำ�งานกับเด็กผู้ชาย ตลอดจนข้อจำ�กัด
เขาไม่ใช่ผู้เสียหาย
ในการฝึกอบรม เมื่อได้รับคำ�ถามเกี่ยวกับทรัพยากรหลัก
 หากเด็กผู้ชายเป็นคนรักร่วมเพศและผู้กระทำ�ความ
ที่จำ�เป็นต่อการให้ความช่วยเหลือเด็กชายให้ดีขึ้น ความ
ผิดเป็นผู้ชาย เขาไม่ใช่ผู้เสียหาย
จำ�เป็นในการฝึกอบรม ความตระหนักและการสร้าง
 หากเด็กชายดื้อรั้นหรือถูกมองว่าเป็น “เด็กเลว”
ศักยภาพสำ�หรับผู้ให้บริการแนวหน้าเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึง
เขาไม่ใช่ผู้เสียหาย
มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่งกังวลใจว่าเด็กชาย
จะนิ่งเฉย ปล่อยให้การล่วงละเมิดดำ�เนินต่อไปและกลาย
 หากเด็กชายเป็นผู้ติดยาเสพติด เขาไม่ใช่ผู้เสียหาย
เป็นเรื่องปกติในชีวิตของพวกเขา
ในบริบทที่ไม่มีการฝึกอบรมเฉพาะสำ�หรับการทำ�งาน
“เป็นเรื่องยากที่จะให้เด็กเปิดเผยความจริง
กับเด็กผู้ชายโดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ความเปราะ
เพราะพวกเขาคิดว่าเมื่อได้รับการบอกเล่า
บางผ่าน มุมมองในเรื่องอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ผู้ให้บริการ
แล้ว พวกเขาจะถูกตีตราและผู้คนจะเลือก
อาจมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นเกิดอคติที่ไม่ได้ตั้งใจ โดยมี
ปฏิบัติต่อพวกเขาแตกต่างกันไป [สิ่งนี้]
สมมติฐานทางวัฒนธรรมในเชิงลบเกี่ยวกับเพศและอัต
ทำ�ให้การละเมิด สามารถเกิดขึ้นเป็นวงจร
อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเรื่องปกติซ่งน่
ึ า
ลักษณ์ทางเพศซึ่งนำ�ไปสู่ “ความไม่อ่อนไหว” ต่อการ
กลัวมาก“
พัฒนาและให้บริการ ความจำ�เป็นในการปรับปรุงเรื่อง
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ห่าง” ระหว่างเด็กผู้ชายที่ต้องการความคุ้มครองและการ
สนับสนุน และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดหาการบริการรวม
ถึงผู้ให้บริการ
ความท้าทายเฉพาะสำ�หรับผู้ให้บริการ รวมถึงการเข้าถึง
เด็กผู้ชาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและไว้วางใจ
การสร้างเงื่อนไขสำ�หรับเด็กผู้ชายในการเปิดเผยการล่วง
ละเมิด / การแสวงหาประโยชน์ และการให้การสนับสนุน
ด้านจิตใจ การบริการนี้สะท้อนสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยใน
สภาพแวดล้อมอื่น35

งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า มีความจำ�เป็นที่ต้องมีการสร้าง
ความตระหนักและการหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุม
สำ�หรับผู้ให้บริการโดยใช้มุมมองทางเพศสภาพ (gender
lens) ที่แตกต่างเพื่อจัดการกับความเชื่อทางสังคมและ
ความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะในการจัดการกับความ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดและการแสวงหา
ต้องการและการพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายที่
ประโยชน์ ความเป็นชาย บรรทัดฐานทางเพศและอัตเป็นเยาวชนชายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศได้รับ ลักษณ์ทางเพศ การฝึกอบรมควรรวมถึงองค์ประกอบที่
การยอมรับ แม้ว่าสมมติฐานทางเพศอาจส่งผลกระทบ
เกี่ยวข้องกับการทำ�ความเข้าใจ เรื่องความเสี่ยงและความ
ต่ออคติที่ไม่ได้ตั้งใจของผู้ให้บริการ แต่สมมติฐานเดียวกัน เปราะบาง การมีส่วนร่วมกับเด็กชาย / ครอบครัวและ
นี้ยังแจ้งให้ทราบถึงการสร้างอัตลักษณ์ของเด็กในเพศ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการเปิด
สภาพของตนเอง
เผยข้อมูล นอกจากนี้ ควรส่งเสริมเครื่องมือสำ�หรับการ
ดำ�เนินการประเมินที่ครอบคลุมและการพัฒนาแผนการ
สมมติฐานเชิงลบเกี่ยวกับการระบุความเป็นชาย สามารถ สนับสนุนที่ยืดหยุ่นและกระบวนการจัดการรายกรณี
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทบทวนและประเมินโครงการที่เชื่อมโยงกับการ
ความยินยอมและการกระทำ�ที่เด็กชายใช้กับตัวเอง เช่น พัฒนาแผนงานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นพื้นฐาน
เดียวกับขอบเขตที่เขามองว่าตัวเองเปราะบางต่อการถูก การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรเกิดขึ้นโดยความร่วมมือ
ทารุณกรรมและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
อย่างใกล้ชิดกับเด็กผู้ชายและชายหนุ่มที่ได้รับผลกระ
ทบจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพื่อให้แน่ใจว่า
บรรทัดฐานทางเพศและความเป็นชาย ยังเป็นอุปสรรค
“เสียง” ของพวกเขาที่มาจากประสบการณ์ในชีวิต
ต่อพฤติกรรมแสวงหาความช่วยเหลือของเด็กชาย ความ ช่องว่างและความต้องการ สามารถมีส่วนช่วยในการ
คิดดังกล่าวจำ�กัดความสามารถในการแสวงหาการ
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
33
ดูแล สิ่งนี้ก่อให้เกิดการทัศนคติในเชิงลบต่อการขอ
ความช่วยเหลือในหมู่เด็กผู้ชาย นอกจากนี้เด็กผู้ชายมัก
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การถูก
34
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ไม่ค่อยเปิดเผย และบ่อยครั้งที่แสดงความทุกข์ออกมา
ซึ่งผู้ให้บริการอาจมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ “กระทำ�ผิด”
หรือ “เป็นปัญหา” ซึ่งส่งผลให้เกิดการตำ�หนิหรือการ
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึง “ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด”
ตีตราต่อเด็กชายมากขึ้น ทั้งนี้ อาจส่งผลให้เกิด “ระยะ
ที่เด็กชายต้องเผชิญ คำ�ตอบที่สำ�คัญที่สุดเกี่ยวกับความ
33
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รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษเมื่อต้องทำ�งาน
กับเด็กผู้ชายที่เป็นคนรักร่วมเพศ (gay and bisexual)
เช่นเดียวกับเด็กข้ามเพศหรือเด็กที่แสดงออกทางเพศซึ่ง
ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคม ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้
ให้บริการส่วนหน้าจำ�นวนไม่น้อยแสดงให้เห็นถึงอคติที่
ไม่ได้ตั้งใจที่อาจเกิดขึ้นต่อเยาวชนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ และมีแนวโน้มที่จะรับรู้ถึงการแสวงหาประโยชน์
หรือช่องโหว่ในการแสวงหาประโยชน์ในเด็กที่รักร่วมเพศ
หรือเด็กข้ามเพศน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเยาวชนรักต่าง
เพศ แม้ว่าการค้นพบเหล่านี้ไม่ได้กีดกันอคติที่ไม่ได้ตั้งใจ
ว่าเป็นพื้นฐานสำ�หรับการรับรู้ว่าขาดความไว้วางใจและ
สายสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แต่ก็ไม่
พบว่าอคติดังกล่าวจะช่วยให้เด็กยอมเปิดเผยเรื่องราว
มากขึ้นแต่อย่างใด
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รุนแรงทางร่างกาย (19 คนหรือ 29%) รวมถึงการทำ�ร้าย
ร่างกาย การข่มขืน การถูกลวนลามและการถูกรังแก การ
ใช้กำ�ลังและการบีบบังคับควบคู่ไปกับการใช้อำ�นาจและ
การข่มขู่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นการ
ค้นพบในงานวิจัยระดับโลกอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่การล่วง
ละเมิดทางเพศของผู้ชาย ข้อมูลทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าเด็ก
ผู้ชายมักประสบกับความรุนแรงทางร่างกายในระหว่าง
กระบวนการแสวงหาประโยชน์ซึ่งนำ�ไปสู่การบาดเจ็บ
ทางร่างกาย36

งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่ามุมมองของเด็กชายต่อ
ความเป็นชาย อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการร้องขอความ
ช่วยเหลือ รวมถึงเด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่มีทัศนคติเชิงลบ
ต่อการขอความช่วยเหลือ เนื่องจาก “บรรทัดฐานความ
เป็นชายในเพศชาย”37 ข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนโดย
ข้อมูลจากการสำ�รวจความรุนแรงต่อเด็กทั่วโลก ซึ่งระบุ
ว่าการที่เด็กชายไม่เห็นว่าตนเองสามารถตกเป็นผู้เสียหาย
จากความรุนแรงทางเพศ เป็นสาเหตุหลักที่เด็กชายเข้าไม่
ถึงบริการช่วยเหลือ38

คำ�ตอบอื่นๆ ที่รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการทางวัตถุ (15) และปัญหาครอบครัว (10) ใน
ขณะที่ความรู้สึกอายและ “ความเป็นปกติ” ของการ
แสวงหาประโยชน์ ได้รับการตั้งเป็นข้อสังเกตโดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม และให้ความเห็นว่า “เด็ก ๆ คิดว่าปัญหา
ที่พวกเขากำ�ลังประสบอยู่นั้นไม่รุนแรง และพวกเขา
“ไม่สามารถยอมรับความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเองและปฏิเสธที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม”

การไม่เปิดเผยเรื่องราวมีเหตุผลมาจากความรู้สึกละอาย
ความกลัวความอับอายไม่ต้องการมีปัญหา และความ
กังวลว่าจะไม่มีใครเชื่อพวกเขา ความกลัวผลกระทบด้าน
ลบ ซึ่งรวมถึงการถูกมองว่าเป็น “รักร่วมเพศ” มีลักษณะ
ของความเป็นผู้หญิงและมีโอกาสตกเป็นผู้กระทำ�ความ
ผิด ความรู้สึกผิดที่ได้รับความสุขและความรู้สึกละอายที่
ไม่สามารถป้องกันการล่วงละเมิดได้
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ความผิดและความอับอายที่ได้รับสิ่งของ เงิน หรือสิทธิ
พิเศษเพื่อแลกกับการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศ กลัว
ต่อทัศนคติของผู้อื่นและการถูกปฏิเสธจากครอบครัว
และเพื่อน และกลัวการถูกคุกคามจากผู้กระทำ�ความผิด
ทำ�ให้เด็กผู้ชายส่วนใหญ่เลือกที่จะเงียบ39
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การสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ (SOGIE) ที่มีการแลกเปลี่ยนทาง
เพศกับเงินและสิ่งของ
เป็นหญิงข้ามเพศ และอีก 1 คนระบุตนเองว่าเป็น
“เพศทางเลือก”
ผู้ให้ข้อมูลข้ามเพศ รวมถึงเพศที่สาม เป็นสมาชิกส่วน
ใหญ่ของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการ
ทางเพศในประเทศไทย นักวิจัยพบว่ามีเยาวชนข้ามเพศ
ที่ขายบริการทางเพศเป็นจำ�นวนมาก และเยาวชนข้าม
เพศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศมากกว่า
ผู้ที่ไม่ใช่คนข้ามเพศ41
รสนิยมทางเพศ

เมื่อทีมวิจัยจากอเมริกาจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภาค
สนามเพื่อให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ
(SOGIE) ผลจากการอบรมพบว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมี
กลุ่มตัวอย่าง
ความสับสนต่อแนวคิดเรื่องเพศวิถี (เช่น รักร่วมเพศ
เลสเบี้ยน bisexual = ไปเซ็กชวล pansexual = แพน
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอธิบายลักษณะทั่วไปและลักษณะ
เซ็กชวล ฯลฯ) เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้นประกอบกับผล
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเยาวชน
การวิจัยจึงยืนยันได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามและผู้เข้า
รวมถึงข้อมูลด้านการศึกษา สถานการณ์ความเป็น
ร่วมโครงการวิจัยเข้าใจผิดในคำ�ถามที่เกี่ยวกับรสนิยม
อยู่ในปัจจุบัน และหนี้สิน
ทางเพศ ซึ่งคำ�ตอบที่ได้มักเกี่ยวข้องกับผู้ที่พวกเขามีเพศ
สัมพันธ์ด้วย มากกว่าคนที่พวกเขารู้สึกถูกดึงดูดทางเพศ
เพศ
แม้ว่าบางคนระบุว่าเป็นตนมีรสนิยมรักร่วมเพศ คนรัก
สองเพศ (bisexual) หรือชายแท้ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจาก
นักวิจัยภาคสนามได้แสดงรายการอัตลักษณ์ทางเพศ
ผู้วิจัยไม่ต้องการตีตรารสนิยมทางเพศของผู้ให้ข้อมูล ดัง
ที่กำ�หนดไว้ให้ผู้ให้ข้อมูลเลือก และผู้ให้ข้อมูลทุกคนมี
อิสระในการใช้คำ�ใดก็ได้ในการระบุอัตลักษณ์ทางเพศของ นั้น กล่าวได้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุรสนิยมทางเพศ
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ของตนว่าเป็นคนรักร่วมเพศ (6 คน) หรือ “มีเพศสัมพันธ์
กับผู้ชาย” (5 คน) ผู้ให้ข้อมูล 3 คนระบุว่าเป็นคนรักสอง
ระบุเพศของตนว่าเป็นชาย (11 คน)40 รองลงมาคือสาว
เพศ (bisexual) 3 คนระบุว่าเป็นชายแท้ และอีก1 คน
ประเภทสอง (6 คน) มีผู้ให้ข้อมูล 2 คนระบุว่าตนเอง
ระบุว่าตนเองมี “เพศสัมพันธ์ได้ทั้ง
40 ตัวเลขดักล่าวเป็นจำ�นวนคน ไม่ใช่ร้อยละ เนื่องจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก การคำ�นวณเป็นร้อยละจึงไม่เหมาะสม
41
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บทนี้จะเน้นที่การให้ข้อมูลภาพรวมของลักษณะและเส้น
ทางที่ทำ�ให้เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศทำ�การ
แลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับสิ่งมีค่า ซึ่งส่วนมากคือ
เงิน และให้ภาพรวมของประสบการณ์ของเยาวชนและ
แนวคิดในการขายบริการ คำ�ถามนั้นขอให้เยาวชนอธิบาย
ถึงชีวิตความเป็นอยู่เมื่อโตขึ้น ครั้งแรกที่แลกเปลี่ยนทาง
เพศนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะเหตุใด ใครบ้างใน
เครือข่ายที่แลกเปลี่ยนทางเพศกับเงิน และ/หรือวัตถุ
สิ่งของ และการประเมินตนเองเรื่องความเสี่ยงและ
ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึงความต้องการ
ของเยาวชน และประสบการณ์กับผู้ให้บริการ
ประสบการณ์จากความรุนแรง การตกเป็นเหยื่อ
และปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับใช้กฎหมาย

43

กับกับชายและหญิง” ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีคุณสมบัติเป็น
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศตรงตามเกณฑ์คัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลของการศึกษาวิจัย
ภูมิลำ�เนา

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากจังหวัดในชนบทของ
ประเทศไทย มีเพียงผู้ให้ข้อมูล 4 คนมาจากจังหวัด
เชียงใหม่ โดย 2 คนเป็นชนกลุ่มน้อย ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งผู้ให้ข้อมูลตามภูมิลำ�เนาได้ดังนี้ จังหวัด แพร่
บุรีรัมย์ (3) กำ�แพงเพชร ปราจีนบุรี สกลนคร สุโขทัย
พิจิตร อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี (2) เชียงดาว
น่าน ลำ�พูน และตัวเมืองเชียงใหม่ (4) ไม่มีผู้ให้ข้อมูล
คนใดมาจากต่างประเทศ

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

การศึกษา
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ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ทางการถึงระดับชั้นมัธยมต้น ผู้ให้ข้อมูล 9 คน สำ�เร็จการ
ศึกษาระดับชั้นมัธยมต้นและไม่ได้ศึกษาต่อ ผู้ให้ข้อมูล
7 คนสำ�เร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย 3 คนสำ�เร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามี
เหตุผลหลายประการที่ทำ�ให้ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจลาออก
จากระบบการศึกษา รวมถึงการไม่มีเงินสำ�หรับการศึกษา
ต่อ ไม่สนใจเรียนต่อ และปัญหาความมั่นคงในครอบครัว
รวมถึงการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งปัญหา
ภายในเป็นสาเหตุที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นชายวัย 17 ปี จาก
จังหวัดสุโขทัย ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน
“ผมสำ�เร็จการศึกษาระดับปวส. ที่
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตอนเรียน
อยู่ชั้นประถม (ผมมี) เกรดเฉลี่ยค่อน
ข้างดี ประมาณ 3.00-3.50 ตอนที่ผม
เรียนมัธยมต้นเกรดเฉลี่ยของผมคือ
3.00 ตอนที่ผมอยู่เรียนอยู่เทคนิค
เกรดเฉลี่ยของผมแย่ท่สุ
ี ดเพราะ
พ่ อแม่ของผมทะเลาะกันตลอดเวลา
สุดท้ายพ่ อติดคุก แม่ของผมย้ายไป
เชียงใหม่ ผมจึงตัดสินใจลาออกจาก
โรงเรียนและกำ�ลังหางานทำ� (ผู้ให้
ข้อมูลลำ�ดับที่ 19)”

สถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อได้รับคำ�ถามถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ของผู้ให้ข้อมูล พบว่าผู้ให้ข้อมูล 6 คนระบุว่าพวกเขา
ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง 5 คนอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 3 คน
อาศัยอยู่กับพี่น้อง 1 คน อยู่กับเพื่อน 1 คน อาศัยอยู่กับ
แฟนและอีก1 คน อาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง
สถานะความสัมพั นธ์

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าพวกเขาไม่ได้กำ�ลังคบหา
กับใครในปัจจุบัน มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 3 คนเท่านั้น ที่บอก
ว่าตนเองกำ�ลังคบหากับใครบางคน และมีผู้ให้ข้อมูล
คนหนึ่งระบุว่าตนเองกำ�ลังเริ่มต้นความสัมพันธ์เมื่อไม่กี่
สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งอธิบายว่าเขารู้สึกว่า
ตนเองไม่มีวันที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครได้ ตราบใด
ที่พวกเขายังทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางเพศ
ผู้ให้ข้อมูล: เนื่องจากงานประเภทนี้ที่ทำ� ฉันจึงไม่
สามารถจริงจังกับเรื่องความรักได้และฉันก็ไม่อยาก
โกหกพวกเขาว่าฉันทำ�งานประเภทไหน
ผู้สัมภาษณ์: ถ้าคุณเจอคนที่สามารถยอมรับคุณใน
แบบที่คุณเป็นได้? คุณจะทำ�อย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันไม่รู้ แต่ฉันก็กลัวที่จะบอกพวกเขา
เกี่ยวกับงานของฉัน และถ้าพวกเขารู้ พวกเขาจะรับ
ไม่ได้ พวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับมัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่
13 คนรักร่วมเพศอายุ 24 ปี จังหวัดอุดรธานี)
ภาระหนี้สิน

ผู้ให้ข้อมูล 9 คน ระบุว่าพวกเขาเป็นหนี้ใครบางคนหรือ
มีหนี้สิน บางคนมีหนี้สินจำ�นวนเล็กน้อยเป็นจำ�นวนเพียง
500 บาท ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลคนอื่นเป็นหนี้หลายพัน
บาท โดยผู้ให้ยืมเงินส่วนใหญ่เป็นเพื่อนหรือสมาชิกใน
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าเงินที่ยืมมานั้นนำ�มาใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง ค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ ค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจำ�วัน (เช่น ค่าอาหาร และค่าเดินทาง) และ
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังที่ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า

“บางครั้งคุณมีรายได้น้อยลง แต่คุณมียังรายจ่ายที่เท่า
เดิม คุณต้องมีความรับผิดชอบ” (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 2
เพศทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัดปราจีนบุรี)
การได้รับการเลี้ยงดูในวัยเด็ก

ครอบครัวซึ่งปัญหาดังกล่าวดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เธอเล่าว่าเมื่อเธออายุ
6 ขวบ เธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากเพื่อนบ้าน
และเธอกล่าวว่าประสบการณ์ดังกล่าวทำ�ให้เธอกลาย
เป็นคนรักร่วมเพศ

ผู้ให้ข้อมูล: เมื่อฉันอายุ 6 ขวบ ฉันมีผมสั้น ฉันยังไม่
ตระหนักถึงรสนิยมทางเพศที่แท้จริงของตัวเอง ฉันอาศัย
อยู่ในชุมชนใกล้กับโรงงานเบเกอรีหลายคนที่ทำ�งานที่
โรงงานมักจะมาเยี่ยมพ่อแม่ของฉัน มีชายคนหนึ่งที่มัก
จะมาเยี่ยมและเขาพยายามทำ�สิ่งต่างๆกับฉัน ฉันไม่รู้ว่า
มันคืออะไรฉันอายุ 6 หรือ 7 ขวบ ฉันยังเด็กเกินไปที่จะ
ความสัมพั นธ์ในครอบครัว
เข้าใจ เขาใช้อะไรบางอย่างถูกับร่างกายของฉัน ฉันไม่รู้
ว่ามันคืออะไรแต่ฉันยังจำ�มันได้ หลายปีต่อมาฉันยังคง
งานศึกษาวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นปัจจัยผลักดัน /
เห็นเขาอาศัยอยู่บริเวณนั้น ฉันรู้ตัวว่าฉันเป็นคนรักร่วม
ปัจจัยดึงดูด ถึงสาเหตุและกระบวนการที่ทำ�ให้เยาวชน
เพศจากประสบการณ์นี้มีความรุนแรงในครอบครัวของ
เข้ามามีส่วนร่วมกับการค้าบริการทางเพศ โดยพบว่า
ฉัน พ่อแม่ของฉันมักจะมีปากเสียงกัน ฉันเป็นคนอ่อน
สาเหตุที่เยาวชนเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นจากการ ไหวมาก ฉันไม่อยากอยู่บ้าน มันเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ฉันออก
ถูกล่วงละเมิดจากคนในครอบครัว การเลี้ยงดูแบบปล่อย จากบ้านไปทำ�งานเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง ฉันออกจากบ้านใน
ปละละเลย และการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว42
ปี พ.ศ. 2543 มาทำ�งานนวดเพื่อหาเงิน ฉันพึ่งพาตัวเอง
คำ�ถามขอให้อธิบายวัยเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความ มาตั้งแต่นั้น
สัมพันธ์ของพวกเขากับสมาชิกครอบครัว เพื่อนและ
ชุมชนที่เติบโตขึ้นมา นักวิจัยภาคสนามได้รับการฝึกฝน
ผู้สัมภาษณ์: ความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัว
เทคนิคในการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหากผู้ให้ข้อมูล
[ตอนนี้] เป็นอย่างไร?
กล่าวถึงประสบการณ์การถูกปฏิเสธ การได้รับความ
รุนแรง หรือการล่วงละเมิดใด อันเนื่องมาจากรสนิยม
ผู้ให้ข้อมูล: ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดี พี่สาวและพ่อ
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออก
ของฉันติดเหล้า ฉันรู้สึกอึดอัดที่จะอยู่บ้าน นี่คือ
ทางเพศที่แตกต่าง
เหตุผลที่ฉันออกมา ฉันเลือกที่จะออกมาและ
ทำ�ทุกวิถีทางเพื่อพาตัวเองออกจากที่นั่น
ในภาพรวมผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล
ผู้สัมภาษณ์: ดูเหมือนว่าครอบครัวของคุณ
มีตั้งแต่การใช้รุนแรง การถูกกระทำ�ทารุณ ไปถึงการได้
มีสมาชิกหลายคน
รับความรักและการยอมรับ หญิงข้ามเพศวัย 23 ปี จาก
เชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าเธอมีชีวิตวัยเด็กที่บอบช้ำ� ดังที่เธอ
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ เป็นครอบครัวใหญ่ เราต้องแบ่งปัน
อธิบายไว้ด้านล่างว่า เธอเติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะ
อาหารและทุกอย่าง เรามักจะทะเลาะกันในเรื่อง
ยากจนมาก และประสบกับปัญหาความรุนแรงภายใน
ต่าง ๆ
42
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ในส่วนนี้ ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับสมาชิกภายใน
ครอบครัว เพื่อน และชุมชนตลอดจนประสบการณ์การ
หนีออกจากบ้าน บุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลสามารถ ขอความ
ช่วยเหลือ รวมถึงประสบการณ์การทำ�งานครั้งแรก
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เช่น ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภค และของใช้ภายใน
บ้าน ตอนฉันออกจากบ้านมา ฉันไม่มีรายได้เลย
ฉันไม่รู้จะทำ�อย่างไร ฉันจึงมาทำ�งานนวด (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที่ 7)
ตัวอย่างจากผู้ให้ข้อมูลอีกคนเป็นสาวประเภทสองวัย
22 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ เธอมีประสบการณ์การเห็น
พ่อที่ติดเหล้าทำ�ร้ายร่างกายแม่มานานหลายปี หลัง
จากเธอแสดงออกว่าเธอเป็นสาวประเภทสอง เธอก็ถูก
กระทำ�ทารุณโดยพ่อของเธอเอง สำ�หรับเธอแล้วการ
ใช้ความรุนแรงดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติ เธอรู้สึก
ว่าครอบครัวส่วนใหญ่ประสบกับการกระทำ�ทารุณเช่น
กัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยไม่แน่ใจว่าการกลายเป็นปกติ (normalization) สำ�หรับผู้ให้ข้อมูลคนนี้คือการใช้กลไกป้องกัน
ตัวเองที่เธอใช้รับมือกับสถานการณ์ หรือเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงกับหลายครอบครัวในชุมชนของเธอ
ผู้สัมภาษณ์: แล้วพ่อแม่ของคุณ? พวกเขาอยู่ที่ไหน?
ผู้ให้ข้อมูล: พ่อแม่ของฉันหย่าร้างกัน
ผู้สัมภาษณ์: คุณอายุเท่าไหร่เมื่อพวกเขาหย่าร้าง?
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ผู้ให้ข้อมูล: ตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันจำ�ความไม่ได้
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ผู้สัมภาษณ์: สาเหตุของการหย่าร้างของพ่อแม่ของ
คุณน่าจะมาจากปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขา?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ พ่อเคยดื่มเหล้าและทุบตีแม่
ผู้สัมภาษณ์: แสดงว่าคุณเคยเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
พวกเขา คุณยังจำ�มันได้ไหม? จากสิ่งที่เกิดขึ้น คุณคิด
ว่าคุณมีครอบครัวที่ไม่เข้มแข็งหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันไม่คิดว่าตัวเองมีปัญหาครอบครัวที่ไม่
เข้มแข็ง ฉันคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวจะทะเลาะ
กัน แล้วฉันก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ส่วนใหญ่
ผู้สัมภาษณ์: คุณทำ�อะไรเมื่อเห็นพ่อทำ�ร้ายร่างกาย
แม่?

ผู้ให้ข้อมูล: ฉันเข้าไปช่วยแม่ เธอร้องไห้หนัก
มาก ตอนนั้นฉันยังเด็กและมันเป็นสัญชาตญาณตาม
ธรรมชาติของฉันที่จะช่วยแม่ของฉัน
ผู้สัมภาษณ์: คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของคุณ
หรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: พ่อของฉันไม่ชอบสาวประเภทสองแต่แม่
ของฉันบอกว่าฉันสามารถเป็นสิ่งที่ฉันต้องการได้
ผู้สัมภาษณ์: พ่อของคุณไม่ชอบให้คุณเป็นสาว
ประเภทสองขนาดไหน?
ผู้ให้ข้อมูล: เมื่อพ่อดื่มเหล้าเขาจะใช้ความรุนแรงและ
ทุบตีฉัน
ผู้สัมภาษณ์: คุณคิดว่าการทำ�ร้ายร่างกายเมื่อพ่อของ
คุณเมาเป็นเพราะความมึนเมาหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ตอนที่เขาไม่เมาเขาเหมือนคนละคนกับ
ตอนที่เขาเมา
ผู้สัมภาษณ์: คุณคิดว่าการทำ�ร้ายร่างกายเป็นเพราะ
เขาต้องการลงโทษคุณหรือเพราะเขาต้องการให้คุณ
เลิกเป็นสาวประเภทสอง?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาแค่ไม่ชอบสาว
ประเภทสองอยู่แล้ว พ่อของฉันไม่ได้บังคับ เพียงแต่
เขาไม่ชอบ เขาจะไม่พูดอะไรแต่เมื่อเวลาเขาเมา
เขาก็จะแสดงออกมา (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 14)
ไม่ใช่ว่าผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีวัยเด็กที่ถูกกระทำ�ทารุณมีผู้ให้
ข้อมูลบางคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถูกเลี้ยงดูด้วย
ความรักและเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
ผู้สัมภาษณ์: คุณมีความสัมพันธ์กับครอบครัว
อย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: เราอยู่ด้วยกัน ฉันมีทั้งแม่และพ่อ และพี่
น้องอีก 1 คน
ผู้สัมภาษณ์: ชีวิตมีความสุขไหม?

การศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและ
การค้ามนุษย์ทั่วโลก ระบุว่าความยากจนเป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ทำ�ให้บุคคลถูกบังคับหรือข่มขู่ให้เข้าสู่
สถานการณ์การถูกแสวงหาประโยชน์43 ตามที่ระบุไว้ใน
คำ�พูด (quote) ข้างต้น ข้อมูลต่อไปนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ความยากจนเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง
มาหางานทำ�ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร
เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น และมีเงินมาก
พอสำ�หรับส่งไปกลับไปให้คนที่บ้าน
ผู้สัมภาษณ์: ความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัวเป็น
อย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
ผู้สัมภาษณ์: ยังไง?
ผู้ให้ข้อมูล: ที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าสถานการณ์ทาง
การเงิน และเราเป็นเกษตรกรจึงไม่มีรายได้มากมาย
พ่อแม่ของฉันยืมเงินของคนอื่นและพวกเขาต้องไป
ทำ�งานรับจ้างให้คนอื่นเพื่อหารายได้เพิ่มอีกด้วย
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 3 เพศทางเลือก อายุ 21 ปี
จังหวัดกำ�แพงเพชร)
ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าตนเองเป็นสาวประเภทสองมีแนวโน้ม
จะไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวเมื่อพวกเขายังเด็ก
เนื่องจากอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของพวก
เขา ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเยาวชนบางคนได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อนดังที่ผู้ให้ข้อมูลคนต่อไปนี้อธิบาย แต่ไม่
เคยได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัว เป็นผลให้พวก
เขาถูกบังคับให้แสดงออกทางเพศให้สอดคล้องกับเพศที่
คนในครอบครัวคาดหวังเมื่ออยู่ที่บ้าน ทำ�ให้เมื่อไม่ได้อยู่
บ้านเขาจะรู้สึกเป็นอิสระอย่างที่สุด:
เท่าที่จำ�ได้ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมไม่แน่ใจว่าอยู่ชั้นเรียน
ใด ฉันมีความรู้สึกว่าอยากเป็นเด็กผู้หญิง ฉันไม่อยากเป็น
เด็กผู้ชายและครอบครัวของฉันก็รับไม่ได้เช่นเดียว
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กับชุมชนที่ฉันอาศัยอยู่ในเวลานั้น พวกเขาก็ยอมรับ
ไม่ได้เช่นกัน หลังจากนั้นฉันก็ต้องแอบแต่งตัวแบบ
เด็กผู้หญิง ฉันไม่เคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงให้ครอบครัวเห็น
ฉันแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงนอกบ้าน บางครั้งก็ที่โรงเรียน
ตอนนั้นฉันมีปากเสียงกับพ่อบ่อยมาก เขาสอนให้ฉันเป็น
ผู้ชาย เขาสอนวิธีใช้ปืน วิธีเล่นการพนันแต่ฉันไม่สามารถ
ทำ�ได้เพราะฉันไม่ชอบมัน ฉันชอบเล่นกับตุ๊กตา ตอนที่
ฉันเรียนมัธยมต้นสมาชิกในครอบครัวของฉันบางคนเริ่ม
ยอมรับความจริงที่ว่าฉันอยากเป็นเด็กผู้หญิง แต่ไม่ใช่ทุก
คน ฉันต้องแต่งหน้าและเป็นคนที่ฉันอยากเป็นที่โรงเรียน
เพราะฉันไม่อยากให้พ่อรู้เรื่องนี้ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
ในครอบครัวและฉันไม่มีพี่น้องเลย ฉันกลัวว่าครอบครัว
ของฉันจะไม่ยอมรับฉัน ฉันทะเลาะกับพ่อบ่อยมากเพราะ
เขาไม่อยากให้ฉันแต่งตัวเหมือนผู้หญิง ฉันจึงชอบใช้เวลา
ส่วนใหญ่กับเพื่อน ๆ ฉันเริ่มโดดเรียนจนกระทั่งครูบอก
กับครอบครัวของฉัน ทำ�ให้ฉันตัดสินใจเรียนต่อจนจบชั้น
มัธยมต้น ฉันคิดว่าจะหางานทำ�หลังจากเรียนจบเพราะ
ฉันไม่ชอบเรียนหนังสือ ฉันอยากไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ที่
ไนท์คลับ ฉันชอบชีวิตกลางคืน หลังจากเรียนจบฉันก็หา
งานทำ�ที่บาร์และคาราโอเกะ ตอนนี้ครอบครัวของฉันยัง
ไม่ยอมรับอย่างเต็มที่ว่าฉันเป็นรักร่วมเพศ ฉันเกิดมาเป็น
ผู้ชายแล้วฉันก็กลายมาเป็นแบบนี้ทำ�ให้พ่อของฉันรู้สึกไม่
พอใจกับสิ่งนี้เลย (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 9 สาวข้ามเพศอายุ
21 ปี)
ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสองรายหนึ่งจากโคราช (ไม่ระบุ
อายุในการสัมภาษณ์) กล่าวว่าบุคคลแรกที่ยอมรับอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของเธอคือพี่ชาย แม่
ของเธอยอมรับทันที แต่พ่อของเธอใช้เวลาเล็กน้อยใน
การยอมรับตัวตนของเธอ ผู้ให้ข้อมูลเชื่อว่าเป็นเพราะพ่อ
ของเธอไม่สามารถแสดงความรักต่อเธออย่างตรงไปตรง
มาได้ หลังจากที่หนีออกจากบ้านและพิสูจน์ให้ครอบครัว
เห็นว่าเธอดูแลตัวเองได้ ในที่สุดเธอก็สามารถกลับมามี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับครอบครัวอีกครั้ง
ผู้สัมภาษณ์: พี่ชายของคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณบอก
เขาว่าคุณเป็นสาวประเภทสอง?

ECPAT International. (2016, March). Power, Impunity and Anonymity. Understanding the forces driving the demand for sexual
exploitation of children.43.

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ มีความสุข (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 2 เพศ
ทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัดปราจีนบุรี)
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ผู้ให้ข้อมูล: ฉันคิดว่าฉันโชคดีเพราะพี่ชายของฉันไม่
เคยหัวเราะเยาะฉันเลย แม้ว่าเราจะทะเลาะกันเพื่อ
แย่งของเล่น หรือแค่ไม่ค่อยเข้าใจกัน แต่เขาก็ยอมรับ
ในแบบที่ฉันเป็น แม้กระทั่งกับเพื่อน ๆ ของเขา เขายัง
บอกว่า “นี่คือน้องสาวของฉัน” และตอนนี้พ่อแม่ของ
ฉันก็ยอมรับว่าฉันเป็นลูกสาวของพวกเขา
ผู้สัมภาษณ์: เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาอาจจะเข้าใจ
คุณมากขึ้นใช่ไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ ครอบครัวมีความสำ�คัญมาก และคน
กลุ่มแรกที่ต้องยอมรับในแบบที่เราเป็นและเป็นเรื่อง
ยากสำ�หรับพวกเขา สำ�หรับแม่ มันง่ายแต่สำ�หรับพ่อ
มันยาก เขาคิดว่าฉันเกิดมาเพื่อเป็นเด็กผู้ชายแต่เมื่อ
ฉันโตขึ้นฉันก็เข้าใจเขามากขึ้นไม่ใช่เพราะเขาไม่รักฉัน
แต่เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะแสดงความรักหรือมี
ปฏิกริยากับฉันอย่างไร

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้สัมภาษณ์: ตอนนี้ครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนตอนคุณยังเป็นเด็ก?
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ผู้สัมภาษณ์: คุณช่วยเล่าประวัติของคุณให้เราฟัง
หน่อยได้ไหม?คุณสามารถเริ่มจากสิ่งที่คุณจำ�ได้
เกี่ยวกับวัยเด็กของคุณ
ผู้ให้ข้อมูล: เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของฉันพบว่า
ฉันเป็นแบบนี้พวกเขาไม่สามารถยอมรับฉันได้เลย
โดยเฉพาะแม่ของฉัน พ่อไม่ค่อยพูดอะไรมาก แต่แม่
พูดตลอดเวลาก่อนนอนว่า “อย่าเป็นสาวประเภท
สอง” เพราะทั้งครอบครัวของฉันเป็นผู้ชายทั้งหมด
แต่สิ่งที่ทำ�ให้ฉันผิดหวังและเจ็บใจที่สุดคือลูก ๆ
ของป้า พวกเขาชอบล้อเลียนฉันเรียกฉันว่า “กะเทย”
และพวกเขาบอกฉันเสมอว่าฉันต้องถูกเรียกว่า “เด็ก
ชาย (หรือนาย)” เหมือนกับผู้ชาย รวมถึงไม่สมควร
ไปเล่นกับผู้หญิงอะไรแบบนั้น
ผู้สัมภาษณ์: ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ตอนนั้นฉันรู้สึกเสียใจและอยากฆ่าตัวตาย
ผู้สัมภาษณ์: คุณผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไร?

ผู้ให้ข้อมูล: ดีขึ้นมาก ฉันโตแล้ว ฉันพิสูจน์ตัวเอง
กับพ่อแม่และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าฉันดูแลตัวเอง
ได้ เพราะฉันย้ายออกจากบ้านตั้งแต่ฉันอายุ 18 ปี
ช่วงที่ฉันหนีออกจากบ้านไปเพราะมีปัญหาครอบครัว
มากมาย ฉันไม่เคยติดต่อหรือขอความช่วยเหลือจาก
พวกเขาเลยตั้งแต่ฉันหนีออกจากบ้านและตอนนี้พวก
เขาเห็นว่าฉันดูแลตัวเองได้แล้ว (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่
16)

ผู้ให้ข้อมูล: ตอนไปโรงเรียนและเจอเพื่อน ๆ ตอนนั้น
เรียนดีมาก แต่เมื่อฉันเรียนจบชั้นมัธยมต้นครอบครัว
ของฉันกำ�ลังมีปัญหา และเป็นเหตุผลที่ฉันต้องลาออก
จากโรงเรียน และฉันขอพ่อแม่ว่าฉันจะมาทำ�งานใน
กรุงเทพ

ในบางกรณีการไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวทำ�ให้
ผู้ให้ข้อมูลทำ�ร้ายตัวเองและคิดฆ่าตัวตาย ดังที่ผู้ให้ข้อมูล
สาวประเภทสองอายุ 23 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์เล่าว่า เธอ
ไม่ได้ถูกปฏิเสธจากครอบครัว แต่เธอใช้เวลาหลายปีอยู่
กับความรู้สึกผิดของตัวเอง และการถูกทารุณทางอารมณ์
จากแม่ของเธอ นอกจากนี้ เธอมักถูกลูกพี่ลูกน้องของเธอ
รังแกโดยที่เธอไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือจากใคร

ผู้ให้ข้อมูล: ตอนนี้ความสัมพันธ์ของฉันกับครอบครัว
ดีมาก ฉันซื่อสัตย์ต่อครอบครัวว่าตัวเองเป็นสาว
ประเภทสอง ครั้งหนึ่งฉันร้องไห้คือตอนที่แม่ของฉัน
บอกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นใครหรือทำ�อะไรขอให้ทำ�ดี และ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ความรู้สึกเป็นห่วงของแม่
ทำ�ให้ฉันร้องไห้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 4)

ได้ หลังจากเธอออกจากครอบครัวไปและพิสูจน์ตัวเองว่า
เธอสามารถดูแลตัวเอง แม่ก็ยอมรับเธอในที่สุด

ผู้สัมภาษณ์: คุณช่วยบอกเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของคุณกับครอบครัวตอนนี้ได้ไหม?

ความสัมพั นธ์กับเพื ่ อน

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกัน เป็น
บุคคลกลุ่มแรกที่ยอมรับรสนิยมทางเพศ การแสดงออก
ทางเพศ และอัตลักษณ์ของผู้ให้ข้อมูล พวกเขาไม่มี

ผู้สัมภาษณ์: คุณมีปัญหากับเพื่อน ๆ หรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันมักมีปัญหากับเพื่อนผู้ชาย พวกเขา
ชอบหัวเราะเยาะฉัน พวกเขาเรียกฉันว่า “กะเทย”
พวกเขาสนุกในการล้อเลียนฉันแบบนั้นแล้วฉันก็โกรธ
พวกเขาและไม่อยู่ใกล้พวกเขา
ผู้สัมภาษณ์: แล้วเพื่อนที่เป็นผู้หญิง ล่ะ? คุณมีปัญหา
กับพวกเขาหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: กลุ่มเด็กผู้หญิงไม่มีปัญหา พวกเขา
ยอมรับฉันให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพวกเขามองฉัน
เป็นผู้หญิง ฉันจะเล่นเหมือนที่พวกเขาเล่นและทำ�ตัว
เหมือนผู้หญิงตั้งแต่ฉันอยู่อนุบาล
ผู้สัมภาษณ์: เมื่อมีเด็กผู้ชายเข้ามาใกล้คุณคุณรู้สึกว่า
คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่ ฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งใน
นั้น ฉันไม่เล่นรุนแรงหรือใช้ความรุนแรงเหมือนที่
เขาเล่นกัน ฉันไม่สามารถเล่นกับพวกเขาหรือเล่น
แบบเดียวกับพวกเขาได้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 15 สาว
ประเภทสอง จากโคราช จังหวัดนครราชสีมา)
ความสัมพั นธ์กับชุมชน

ในภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า สมาชิกในชุมชนที่พวก
เขาเติบโตขึ้นมาปฏิบัติกับพวกเขาเป็นอย่างดี ในขณะ
เดียวกันพวกเขากลับรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการปฏิบัติ
เช่นนั้นในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน จาก
ประสบการณ์ของผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งเธอรู้สึกว่าตนเอง
ถูกกีดกันจากเพื่อนบ้านในปัจจุบันของเธอ ซึ่งแตกต่าง
จากประสบการณ์ที่เธอเคยได้รับจากสมาชิกชุมชนที่เธอ
เติบโตมา เป็นไปได้ว่าเธอระบุว่าตนเองเป็นเด็กผู้ชายใน

ขณะที่เธออาศัยอยู่ในชุมชนที่เธอเติบโตมา แต่สำ�หรับ
ชุมชนที่เธออาศัยอยู่ในปัจจุบันเธอระบุและแสดงออก
อย่างชัดเจนว่าเธอเป็นผู้หญิง ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบาย
ทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างทั้ง 2 ชุมชนได้จากตัวอย่าง
ของผู้ให้ข้อมูลคนนี้
ผู้สัมภาษณ์: ความสัมพันธ์ของคุณกับชุมชนของคุณ
ในอดีตและตอนนี้เป็นอย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ตอนนั้นฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับ
ชุมชนของฉัน ตอนนี้ฉันห่างจากผู้คนเพราะฉันขี้
อาย ตอนนั้นผมสั้น ฉันแสดงออกและเล่นเหมือนเด็ก
ผู้ชาย ตอนนี้ฉันแตกต่างออกไปดังนั้นฉันจึงอายที่จะ
เข้าหา[เพื่อนบ้านของฉัน] ทำ�ให้ฉันไม่ค่อยมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมภายในชุมชน เว้นแต่จะมีการบังคับ
ผู้สัมภาษณ์: ปฏิกิริยาของพวกเขาที่มีต่อคุณเป็น
อย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: พวกเขากีดกันฉันจากกิจกรรมชุมชน
เช่น พวกเขาไม่เชิญบ้านของฉันเมื่อมีพิธีขึ้นบ้านใหม่
ในหมู่บ้าน พวกเขาไม่ได้ใส่สายสิญจน์ในบ้านของฉัน
ฉันต้องทำ�เองถ้าฉันต้องการเข้าร่วมพิธี
ผู้สัมภาษณ์: ความสัมพันธ์นั้นคุณหมายถึงตอนนี้หรือ
ในตอนนั้น?
ผู้ให้ข้อมูล: ตอนนี้ นอกจากนี้ชุมชนปัจจุบันของ
ฉันค่อนข้างตัวใครตัวมัน ผู้คนไม่ค่อยเข้าหาหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 7 หญิงข้าม
เพศอายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนรักร่วมเพศชายอายุ 23 ปี อีกคนหนึ่ง
เล่าว่าสมาชิกในชุมชนให้กำ�ลังใจ สนับสนุนให้เขากลับ
บ้านที่ลำ�พูนทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นคนรักร่วมเพศ
ผู้สัมภาษณ์: คุณมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน
บ้านเกิดที่จังหวัดลำ�พูนเป็นอย่างไรบ้าง?
ผู้ให้ข้อมูล: เพื่อนบ้านผู้ชายและเพื่อนผู้ชายของฉัน
ปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดี พวกเขาไม่รังแกฉัน พวกเขา
ปฏิบัติกับฉันราวกับว่าฉันเป็นชายแท้ แม้พวกเขารู้

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

เพื่อนกลุ่มใหญ่แต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็สามารถไว้
วางใจเพื่อนไม่กี่คนที่ยอมรับว่าในสิ่งที่เขาเป็น และให้
ความช่วยเหลือพวกเขาในขณะที่พวกเขามีปัญหาภายใน
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุตนเองว่าเป็นสาวประเภทสอง
หรือผู้หญิงข้ามเพศมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กผู้หญิงคน
อื่น ๆ ซึ่งพร้อมที่จะยอมรับพวกเขามากกว่าเด็กผู้ชาย
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ว่าฉันเป็นคนรักร่วมเพศ พวกเขาก็ปฏิบัติกับฉันอย่าง
ดี พวกเขาไม่กลัวที่จะถอดเสื้อผ้าต่อหน้าฉัน พวกเขา
ไม่เห็นว่าฉันเป็นตัวอันตราย

ผู้ให้ข้อมูลอีกคนระบุว่า เขาไม่มีใครในชีวิตที่เขา
สามารถพึ่งพาได้ในยามลำ�บาก หากเขาประสบปัญหา
ใด ๆ เขาจะต้องหาวิธีจัดการด้วยตนเอง

ผู้สัมภาษณ์: ชุมชนสันป่าตองปัจจุบันของคุณเป็น
อย่างไร

ผู้สัมภาษณ์: คุณมีใครที่คุณสามารถขอความช่วย
เหลือได้เมื่อคุณต้องเผชิญกับความยากลำ�บาก?

ผู้ให้ข้อมูล: ก็ไม่เป็นอย่างไร ฉันอาจจะไม่ได้สนิท
กับพวกเขามากนักเพราะฉันไม่ได้เติบโตที่นี่ ฉันจะ
สบายใจกว่าถ้ามีคนมาจากบ้านเกิดของฉันโดยรวม
ก็ถือว่าดี ฉันมีเพื่อนใหม่ที่นี่ด้วย เราเข้ากันได้ดีมาก
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8)

ผู้ให้ข้อมูล: ไม่เลย ฉันไม่มีใคร

ระบบสนับสนุนทางสังคม

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเยาวชนส่วนใหญ่มีระบบที่ให้การ
สนับสนุนในชีวิต มีคนที่ให้การสนับสนุนเหล่านี้เป็นคน
ที่สามารถไปหาได้หากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
หรือต้องการพูดคุย โดยบุคคลกลุ่มนี้มักเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อน ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งเล่าถึงความ
สัมพันธ์ที่เธอมีต่อพี่ชายที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นคนที่ช่วยให้แม่
ของเธอยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศ

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้สัมภาษณ์: เท่าที่คุณจำ�ได้ตั้งแต่วัยเด็กคุณสามารถ
ขอความช่วยเหลือจากใครเมื่อคุณมีปัญหา?
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ผู้ให้ข้อมูล: ก่อนที่พี่ชายของฉันจะเสียชีวิต เขาเป็น
คนที่ให้ความช่วยเหลือฉัน
ผู้สัมภาษณ์: เขาช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันสามารถพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่อง
แม้กระทั่งเรื่องการย้ายมากรุงเทพ และเรื่องความ
ต้องการเปลี่ยนเป็นสาวประเภทสอง เขายังคุยกับแม่
ของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อชี้แจงให้แม่ของฉันเข้าใจ
ว่าพวกเราใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ พี่ชายของฉันเคย
สนับสนุนฉันทางการเงินและทุกอย่างก็ดีขึ้นเพราะพี่
ชายของฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 4 สาวประเภทสอง
อายุ 23 ปี จังหวัดบุรีรัมย์)

ผู้สัมภาษณ์: คุณพึ่งตัวเองมาตลอดเลยเหรอ?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ฉันเป็นอิสระ ฉันไม่มีสมาชิกใน
ครอบครัวหรือญาติให้ขอความช่วยเหลือได้ ต่างคน
ต่างก็ยุ่งกับงาน พวกเขาจำ�เป็นต้องทำ�มาหากินฉัน
ต้องดูแลตัวเอง เพื่อเอาชีวิตรอด
ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยขอความช่วยเหลือจากพวกเขา
หรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่ ฉันยังไม่เคย
ผู้สัมภาษณ์: พวกเขาจะช่วยคุณได้ไหมถ้าคุณถาม?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันรู้สึกอายที่จะขอความช่วยเหลือ ฉัน
คิดว่าพวกเขาจะช่วยถ้าฉันขอ แต่ฉันต้องการพยายาม
ทำ�ด้วยตัวเอง ฉันไม่ต้องการตอบแทนความบุญคุณ
ของพวกเขาในภายหลัง (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8 เกย์
อายุ 23 ปี จังหวัดลำ�พูน)
ประสบการณ์การหนีออกจากบ้าน

ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดเคยหนีออกจากบ้านอย่างน้อย 1
ครั้ง บางคนหนีออกจากบ้านหลายครั้งในช่วงวัยเด็กของ
พวกเขาแต่ในที่สุดก็กลับบ้าน ในขณะที่คนอื่น ๆ หนีออก
จากบ้านครั้งเดียวและไม่กลับบ้านอีกเลย มีผู้ให้ข้อมูล
เพียง 4 คนเท่านั้นที่ไม่เคยหนีออกจากบ้าน ผู้วิจัยพบว่า
สาเหตุหลักของการหนีออกจากบ้านคือการหลีกหนีความ
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทะเลาะกับพ่อ
แม่ และบางครั้งมีการใช้ความรุนแรง รวมถึงการทารุณ
กรรมอย่างต่อเนื่อง

ผู้สัมภาษณ์: คุณจำ�ได้ไหมว่าคุณอายุเท่าไหร่เมื่อคุณ
หนีออกจากบ้านครั้งแรก?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนมัธยมปลาย
ฉันอายุประมาณ 16-17 ปี
ผู้สัมภาษณ์: คุณหนีไปกี่ครั้ง?
ผู้ให้ข้อมูล: บ่อยมาก ฉันหนีมาเกือบตลอดชีวิต ฉัน
ต้องหนีออกไปเมื่อเกิดปัญหา บางครั้งฉันออกจาก
บ้านเป็นเวลา 2 วัน เพื่อสงบสติอารมณ์ เหตุการณ์
ดีขึ้นแล้วค่อยกลับ ฉันมักจะออกจากบ้านเมื่อพ่อกับ
แม่ทะเลาะกัน
ผู้สัมภาษณ์: นั่นคือเหตุผลที่คุณตัดสินใจออกจาก
บ้าน?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ ฉันต้องเอาตัวเองออกจากสถานการณ์
นั้น ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำ�อย่างไรฉันจึงออกไป ฉัน
เครียดมาก (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8 คนรักร่วมเพศอายุ
23 ปี จังหวัดลำ�พูน)
ประสบการณ์การทำ�งานครั้งแรก

แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลมักจะไม่กล่าวถึงประสบการณ์ในการ
ทำ�งานครั้งแรก แต่จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
บางส่วนพบว่า ผู้ให้ข้อมูลเริ่มทำ�งานครั้งแรกเมื่ออายุ
ประมาณ 15-16 ปี มีผู้ให้ข้อมูลบางคนเริ่มทำ�งานครั้ง
แรกเมื่อพวกเขาอายุ 5 หรือ 6 ปี โดยภาพรวมแล้วงาน
แรกของพวกเขาอยู่ในร้านอาหารและร้านกาแฟ ผู้ให้
ข้อมูลที่ทำ�งานตั้งแต่อายุยังน้อยมักทำ�งานกับพ่อแม่หรือ
ญาติเป็นหลัก

่ นจบชันประถมศึ
้
่ ทำ�งาน
ทันทีทีฉั
กษาปี ที ่ 6 ฉันเริม
เป็ นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร หลังฉันลาออก
จากโรงเรียน จริง ๆ แล้วฉันมองหางานและ
่ นอายุประมาณ 15-16 ปี เมือ
่
่ ทำ�งานเมือฉั
เริม
่
ฉันออกจากบ้าน ฉันใช้โอกาสทีฉันสามารถหา
่
ได้ ฉันทำ�งานในร้านอาหาร ฉันใช้แรงงานทัวไป
่ นยังเด็กฉันคิดว่างานอะไรก็ได้ ที ่
ด้วย ตอนทีฉั
ทำ�ให้ได้เงินจำ�นวนมาก (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 7
หญิงข้ามเพศ อายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
่ นยังเด็ก] ฉันจะไปทำ�งานในไร่ เช่น ทำ�
[ตอนทีฉั
่
นาหรือทำ�ไร่มันฝรังและฉั
นได้รับค่าจ้างวันละ 150
บาท (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 4 สาวประเภทสอง อายุ
23 ปี จังหวัดบุรีรัมย์)

เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามถึงสาเหตุที่ผลักดันให้ผู้ให้ข้อมูล
ตัดสินใจหางานทำ� พบว่าผู้ให้ข้อมูลจำ�นวนมากมีความ
ต้องการทางการเงิน และพวกเขาไม่ต้องการให้ครอบครัว
เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องนี้
ฉันตัดสินใจแล้ว ฉันมีความจำ�เป็ นต้องเดินทาง
้ ฉันจึงต้องการหางาน
มาจากต่างจังหวัด ดังนัน
่
้
่ นต้องการ หากฉัน
่
ทำ�เพื อหาเงินไปซือสิงของทีฉั
ต้องการอะไรฉันต้องทำ�งานเพื ่อให้ได้มา (ผู้ให้
ข้อมูลลำ�ดับที ่ 2 เพศทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัด
ปราจีนบุรี)
เหตุผลหลักคือครอบครัวของฉันไม่ได้ร่�ำ รวย
พวกเขาไม่สามารถสนับสนุนฉันได้หากฉัน
่ อเหตุผลทีทำ
่ �ให้ฉันมีความคิด
ต้องการเรียน นันคื
ว่าฉันต้องทำ�งานหาเงินเพื ่อส่งตัวเองเรียน และ
้
หาเลียงชี
พ ฉันจึงไม่ต้องการขอความช่วยเหลือ
จากพวกเขาให้พวกเขาช่วยสนับสนุนฉัน
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 1 สาวประเภทสอง อายุ 22 ปี
จังหวัดอุดรธานี)

การย้ายถิ่นฐาน

หลังจากทำ�งานหลากหลายงานที่ได้ค่าจ้างน้อยมาสัก
ระยะหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่หรือกรุงเทพมหานคร ตระหนักว่าพวกเขา
สามารถหารายได้มากขึ้นหากพวกเขาย้ายไปอยู่ในเมือง
นอกจากความคาดหวังที่จะได้ทำ�งานที่มีค่าจ้างที่สูง

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

้ นมีแฟนและพ่ อของ
ฉันทะเลาะกับพ่ อ ตอนนันฉั
้
ฉันโกรธมากฉันจึงหนีไปอยู่ในตัวเมือง ตอนนัน
ฉันอายุประมาณ 17-18 ปี ฉันหนีออกจากบ้านมา
่
่
ประมาณ 2 เดือนและฉันอยู่ทีในหอพั
กแห่งหนึง
่
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที 9 ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี
จังหวัดเชียงใหม่)
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ขึ้นแล้ว ผู้ให้ข้อมูลบางคนย้ายไปจังหวัดเชียงใหม่หรือ
กรุงเทพมหานครเพื่อไปศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าการสำ�เร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น แต่
เมื่ออาศัยอยู่ในเมืองใหญ่พวกเขาจึงตระหนักได้ว่าค่า
ครองชีพนั้นสูงกว่าที่พวกเขาคาดการณ์ไว้มาก ทำ�ให้
หลายคนมองหางานที่สร้างรายได้มากขึ้น จากข้อมูลข้าง
ต้นจึงนำ�ไปสู่การการสรุปได้ว่านี่คือสิ่งที่ทำ�ให้ผู้ให้ข้อมูล
หลายคนต้องแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับสิ่งมีค่า

จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าห้องพักและค่าอาหาร ในขณะ
นั้นพวกเขาได้รับการแนะนำ�จากเพื่อนหรือลูกค้าที่ร้าน
อาหารและบาร์ให้ลองไปขายบริการทางเพศ

จากที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ชีวิตในชนบทของ
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากลำ�บากและสะเทือน
ใจ ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรง
การทารุณกรรมที่เกิดขึ้นในบ้าน การไม่ได้รับการ
ยอมรับจากครอบครัว หรือความยากจนด้วยวิธีใด ก็ไม่
สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลายคนคิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของพวก
เขาคือการย้ายไปอยู่ในเมืองเพื่อโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้น
และ/หรือสามารถเข้าถึงการเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้น ผู้ให้
ข้อมูลเพศทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัดปราจีนบุรี ระบุ
เหตุผลในการย้ายมากรุงเทพมหานคร ไว้ว่า :

ผู้ให้ข้อมูลเพศชายอายุ 17 ปี คนหนึ่งย้ายที่อยู่อาศัยจาก
จังหวัดสุโขทัยมาสู่เชียงใหม่ เพื่อมาอาศัยอยู่กับพี่ชายของ
เขา เขาพยายามหางานทำ�ทันทีที่มาถึงจังหวัดเชียงใหม่
แต่เขาไม่มีทางเลือกในการทำ�งานมากนักเนื่องจากข้อ
จำ�กัดด้านการศึกษา พี่ชายของเขาที่ทำ�งานค้าบริการทาง
เพศอยู่แล้วจึงแนะนำ�เรื่องการขายการบริการทางเพศให้
กับเขา ขณะให้สัมภาษณ์เขาเพิ่งทำ�งานค้าบริการทางเพศ
ได้เพียง 2 เดือน

่ อเรืองเพื
่
่อเรียน
เพื ่อทำ�งานและอีกเหตุผลหนึงคื
ต่อ เพราะครอบครัวของฉันไม่สามารถสนับสนุน
่
ให้ฉันไปโรงเรียนได้ เนืองจากปั
ญหาทางการ
เงิน ฉันคิดว่ามันจะดีถ้าฉันสามารถทำ�งานและ
สามารถส่งเสียตัวเองให้ไปโรงเรียนได้ (ผู้ให้
ข้อมูลลำ�ดับที ่ 2)

ผู้ให้ข้อมูลเป็นรักร่วมเพศวัย 23 ปี อีกคนหนึ่งจากจังหวัด
ลำ�พูน กล่าวว่าสาเหตุที่ทำ�ให้เขาย้ายมาจังหวัดเชียงใหม่
คือเพื่อทำ�งาน และหนีจากความรุนแรงที่บ้านด้วย
่ บอกไปครอบครัว
ฉันมาเพื ่อหางานทำ� จากทีได้
่ นกัน ฉันจึงออกไป
ของฉันก็เป็ นสาเหตุหนึงเช่
หางานทำ�และอยู่ด้วยตัวเอง ฉันส่งเงินกลับบ้าน
่ �ได้ ปั ญหาครอบครัวของฉันเป็ นปั ญหา
เมือทำ
้
่ กว่า (ผู้ให้
เรือรัง ฉันต้องออกมาเพื ่ออนาคตทีดี
ข้อมูลลำ�ดับที ่ 8 )

เมื่อขอให้ผู้ให้ข้อมูลระบุช่องทางการหารายได้เมื่อมา
ถึงกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่เป็นครั้งแรกบางคน
ระบุว่าลองทำ�งานในบาร์ ร้านอาหารและงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการเป็นครั้งแรก แต่ตระหนักได้ว่าค่า
จ้างที่ได้รับไม่เพียงพอสำ�หรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งค่าใช้-

ฉันทำ�งานเป็ นพนักงานเสิร์ฟในผับและบาร์ บาง
้ กค้าต้องการมีเพศสัมพั นธ์กับฉัน ฉันเองก็
ครังลู
ต้องการเงิน และอยากมีเพศสัมพั นธ์กับพวกเขา
้ นและผู้ชายได้
ด้วย มันทำ�ให้ฉันสามารถมีทังเงิ
ในเวลาเดียวกัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 9 หญิงข้าม
เพศ อายุ 21 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

ผู้สัมภาษณ์: คุณทำ�อะไรเมื่อมาถึงที่เชียงใหม่
ผู้ให้ข้อมูล: ผมบอกพี่ชายให้มารับผมถามเขาเกี่ยวกับ
งานที่ผมสามารถทำ�ได้ เขาจึงถามผมเกี่ยวกับวุฒิการ
ศึกษา ผมบอกเขาว่าผมเพิ่งเรียนจบมัธยมต้น พี่ชาย
เลยพาไปสมัครงาน แต่ไม่มีตำ�แหน่งว่าง จากนั้นพี่
ชายของผมจึงแนะนำ�ให้ผมไปยืน [ในสถานที่ที่คนค้าบริการทางเพศรวมตัวกันอยู่]
ผู้สัมภาษณ์: แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการซื้อขาย
บริการทางเพศใช่ไหม
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 19) ขณะเดียวกัน
ผู้ให้ข้อมูลบางคนเริ่มให้บริการทางเพศหลังจากเดิน
ทางมาถึงกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่เป็นเวลาสัก
ระยะหนึ่ง แต่ผู้ให้ข้อมูลบางคนได้รับการแนะนำ�ให้
เข้าสู่การทำ�งานให้บริการทางเพศทันทีผ่านเครือข่าย
ที่พวกเขามีในเมือง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสอง
คนหนึ่งจากจังหวัดนครราชสีมาอธิบายไว้ว่าเธอถูก
แนะนำ�ให้รู้จักกับงานให้บริการทางเพศ
ผู้ให้ข้อมูล: ตอนที่ฉันกำ�ลังหางานมันหางานยาก
มาก ฉันเหนื่อยมากกับการหางานและไม่รู้ว่าตอนนั้น
จะได้งานแบบไหน ใกล้ ๆ บ้านที่ฉันเคยอยู่กับแม่

ผู้สัมภาษณ์: แล้วต่อไปล่ะ? คุณต้องทำ�อะไรบ้างเมื่อ
ทำ�งานที่บาร์คาราโอเกะ
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันทำ� 2 ตำ�แหน่ง เสิร์ฟอาหาร และนั่ง
คุยกับลูกค้า
ผู้สัมภาษณ์: นั่งคุยกับลูกค้า? คุณต้องทำ�อะไรเมื่อนั่ง
กับพวกเขา?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันทำ�เครื่องดื่มให้พวกเขา คุยกับพวกเขา
ให้ความบันเทิง
ผู้สัมภาษณ์: คุณสามารถยกตัวอย่างและอธิบายได้
ไหมว่าการนั่งกับลูกค้าเป็นอย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: เช่น เมื่อคุณนั่งกับพวกเขา พวกเขาจะ
สัมผัสร่างกายของฉันบางครั้งก็กอด

การถูกปฏิเสธ) ซึ่งอาจทำ�ให้พวกเขาต้องมีกิจกรรมทาง
เพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินและสิ่งของอื่น ๆ การวิจัยใน
อนาคตสามารถศึกษาข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้น
หากพบข้อบ่งชี้ว่าผู้ที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี มีความเปราะ
บางซึ่งนำ�ไปสู่การมีกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งของมีค่ามากกว่าคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป การศึกษา
ครั้งนี้พบผู้ให้ข้อมูลเพียงไม่กี่คนที่มีกิจกรรมทางเพศเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งของมีค่าในครั้งแรกที่ในขณะที่มีอายุ
ต่ำ�กว่า 14 ปี ดังตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งที่ได้รับการ
แนะนำ�ให้รู้จักกับการให้บริการทางเพศ
ตั้งแต่อายุ 12 ปี
้
้
พู ดตามตรงฉันทำ�แบบนีมาตั
งแต่
อายุ 12 ปี ไม่ว่า
จะเป็ นการขายบริการทางเพศเพื ่อความต้องการ
่
่ ของมีค่าและเงิน
ทางเพศหรือเพื ่อแลกเปลียนสิ
ง
่
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที 6 คนรักร่วมเพศ อายุ 20 ปี
จังหวัดสกลนคร)

จากข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตาม
ระยะเวลาการทำ�งานให้บริการทางเพศได้ดังนี้:
 ผู้ให้ข้อมูล 2 คนมีประสบการณ์การให้บริการทางเพศ

ต่ำ�กว่า 1 ปี
ผู้สัมภาษณ์: พวกเขามีขอบเขตในการเข้าถึงเนื้อตัว
ระหว่างคุณกับพวกเขาหรือไม่? พวกเขาเข้ามาใกล้คุณ  ผู้ให้ข้อมูล 9 คนมีประสบการณ์การให้บริการทางเพศ
อยู่ในระหว่าง
ได้แค่ไหน?
 1-5 ปี
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่มีขอบเขตจำ�กัด ถ้าพวกเขาสามารถ
 ผู้ให้ข้อมูล 6 คนมีประสบการณ์การให้บริการทางเพศ
มีเพศสัมพันธ์กับฉันได้ตรงนั้น พวกเขาก็น่าจะทำ�ไป
อยู่ในระหว่าง 6-10 ปี
แล้ว (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 15)
วิธีการที่นำ�ผู้ให้ข้อมูลให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการ
การเข้าสู่งานให้บริการทางเพศ
ทางเพศนั้นแตกต่างกันไป ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วน
ใหญ่ได้รับการแนะนำ�จากเพื่อนที่ทำ�งานด้านนี้อยู่แล้ว
เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนบริการทาง
และลูกค้าที่บาร์หรือร้านอาหารที่พวกเขาทำ�งานอยู่ใน
เพศกับเงิน สินค้า ที่พักอาศัย ความคุ้มครองและ/หรือ
เวลานั้น ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสองคนหนึ่งจากจังหวัด
สถานะเป็นครั้งแรกเมื่ออายุต่ำ�กว่า 18 ปี และอีกครึ่งอุบลราชธานี เล่าถึงประสบการณ์การค้าบริการทางเพศ
หนึ่งเริ่มเมื่อายุเกิน 18 ปี44 ผู้วิจัยไม่ได้ให้ความสำ�คัญ
ครั้งแรกว่า ตอนแรกเธอไม่ต้องการขายบริการทางเพศ
กับอายุของกลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ แต่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เธอจะได้เงิน แม้ว่าเพื่อนที่
ครั้งนี้คือการเก็บข้อมูลประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลที่มี
แนะนำ�ให้เธอไปบาร์คาราโอเกะจะเลิกทำ�งานไปหลัง
การแสดงออกทางเพศหลากหลายผู้มีกิจกรรมทางเพศ
จากนั้น 2-3 วัน เธอก็รู้สึกว่าจำ�เป็นต้องทำ�งานต่อไปเพื่อ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งมีค่า เพื่อทำ�ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หาเงิน แม้ว่าเธอจะรู้สึกไม่สบายใจในการขายบริการทาง
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลต้องเผชิญในวัยเด็ก (เช่น การ
เพศ
ทารุณกรรมทางเพศ ร่างกาย และอารมณ์ ความยากจน
44

มีสองคนที่ไม่ระบุอายุของตน

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

มีบาร์ คาราโอเกะ คนที่ฉันรู้จักช่วยให้ฉันได้งานที่นั่น
เพราะเขาเห็นฉันแต่งตัวเหมือนผู้หญิงอยู่แล้ว ฉันได้
งานที่บาร์ คาราโอเกะ

53

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย
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่ ชวนให้
่
ฉันมีเพื ่อนเป็ นสาวประเภทสองคนหนึงที
่
ฉันไปทำ�งานทีบาร์กับเธอ ความจริงก็คือฉันชอบ
ทำ�งานและหาเงิน ฉันคิดว่าฉันสามารถลองได้
่
และไม่มีอะไรจะเสีย แต่ฉันไม่คิดว่าจะมีลูกค้าทีจะ
พาฉันออกไป ในใจฉันรู้สึกกลัวแต่ฉันแค่อยาก
ทำ�งานและมีเงิน ฉันรู้ว่าการทำ�งานในบาร์เป็ น
อย่างไร แต่ฉันบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ไปกับลูกค้า
่
ฉันไม่ใช่คนทีสามารถนอนกั
บใครก็ได้ แต่ฉันแค่
้ นจึงได้ไปทำ�งานในพื ้นทีที
่ มี
่
อยากได้เงิน ดังนันฉั
สาวประเภทสองจำ�นวนมากทำ�งาน ฉันมีเพื ่อน
่
่ นแต่
่
ทีพาฉั
นมาทีนั
เธอออกจากร้านไป 2 วันหลัง
่
จากเราเริมทำ�งาน เพื ่อนของฉันบอกว่าเธอทำ�
ไม่ได้เพราะไม่ใช่วิถีทางของเธอ แต่จริงๆแล้ว
่
่ น
่ เธอไม่สามารถทำ�งาน
เธอเป็ นคนทีพาฉั
นไปทีนั
ต่อไปได้ ฉันเองก็ไม่อยากทำ�งานนี ้ แต่ฉันทำ�มัน
ได้เป็ นเดือน แม้ว่ามันจะได้เงินไม่มาก แต่ทฉั
ี่ น
ทำ�เพราะคิดว่า“ ฉันได้ก้าวเข้ามาแล้วและฉันจะ
่ ่อทำ�งานทีนี
่ ”่ (ผู้ให้ข้อมูล
พยายามอย่างเต็มทีเพื
่
ลำ�ดับที 16)

ผู้สัมภาษณ์: มีใครบังคับคุณหรือไม่? และด้วยวิธี
การใด

ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสองจากนครราชสีมาได้เล่าถึง
ประสบการณ์ที่ได้งานร้านคาราโอเกะในส่วนข้างต้น ได้
เล่าต่อถึงประสบการณ์การนอนกับลูกค้าครั้งแรก ผู้ให้
ข้อมูลโดยเธอระบุว่าเธอไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ
ลักษณะของงาน หลังจากเธอมีโอกาสนวดให้ลูกค้าบ่อยๆ
ลูกค้าก็บังคับให้เธอทำ� ปัจจุบันเธอยังรู้สึกว่าตนเองถูก
บังคับให้ขายบริการทางเพศ เนื่องจากสาวประเภทสอง
มีโอกาสในการทำ�งานอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำ�งานใน
บาร์คาราโอเกะน้อยกว่าคนทั่วไป

ผู้สัมภาษณ์: นั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของคุณ
ใช่ไหม หลังจากนั้นมีประเด็นอะไรอีกไหม?

ผู้สัมภาษณ์: เมื่อคุณเริ่มทำ�งานที่บาร์คาราโอเกะคุณ
ได้สมัครงานด้วยตัวเองหรือมีคนช่วยคุณสมัครงาน?
ผู้ให้ข้อมูล: มีคนแนะนำ�ให้ฉันหางานทำ�ที่นั่น
ผู้สัมภาษณ์: เพราะคน ๆ นั้นเห็นอะไรบางอย่าง
ในตัวคุณ คุณจึงสามารถทำ�งานนั้นได้?
ผู้ให้ข้อมูล: พูดตามตรง คนในชุมชนยังคิดว่าสาว
ประเภทสองเหมาะกับการทำ�งานที่บาร์คาราโอเกะ
ซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาแนะนำ�ให้ฉันทำ�งานนี้
ผู้สัมภาษณ์: ไม่ใช่แค่กอดใช่มั้ย? ครั้งแรกที่คุณนอน
กับลูกค้าคุณรู้สึกอย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ครั้งแรกที่ได้นอนกับลูกค้าฉันถูก
บังคับให้ทำ� มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ

ผู้ให้ข้อมูล: บาร์คาราโอเกะมีอาบอบนวดด้วย มี
ลูกค้าคนหนึ่งมาที่บาร์คาราโอเกะตลอดเวลาเขาชอบ
นอนกับพนักงานใหม่ที่มาทำ�งานที่นั่น ฉันเป็นหนึ่ง
ในนั้นที่เพิ่งเริ่มทำ�งานที่นั่น หลังจากฉันเรียนรู้วิธีการ
นวดจากเพื่อนที่ทำ�งานที่นั่น เจ้าของร้านก็บอกฉัน
ว่าฉันต้องนวดให้ลูกค้าคนนี้ ฉันจึงเข้าไปในห้องกับ
ลูกค้าคนนั้น ฉันเริ่มนวดที่ขาของเขาจากนั้นเขาก็ดึง
แขนฉันจนฉันล้มลงบนตัวเขา ฉันพยายามถอยห่าง
จากเขาแต่เขาบอกฉันว่าไม่เป็นไร ทุกคนที่ทำ�งานที่
นั่นก็ทำ�เหมือนกัน ไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้น และฉัน
ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับเขา และฉันทำ�อย่างนั้นเพื่อ
เอาเงินไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน

ผู้ให้ข้อมูล: ไม่อยากทำ�รู้สึกว่าทำ�ไมฉันต้องบังคับ
ตัวเองให้ทำ�อะไรแบบนั้น (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 15)
ผู้ให้ข้อมูลเป็นคนรักร่วมเพศ อายุ 20 ปี จากจังหวัด
สกลนครเล่าถึงประสบการณ์การให้บริการทางเพศครั้ง
แรกเมื่ออายุ 12 ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า เพื่อนของเขา
ที่ให้บริการทางเพศอยู่แล้วแนะนำ�ให้เขารู้จักกับลูกค้า
รายแรก และลูกค้ารายต่อ ๆ ไปจนกระทั่งผู้ให้ข้อมูล
จะสามารถหาลูกค้าได้ด้วยตัวเอง
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันไม่ได้จะทำ�ในตอนแรก เห็นเพื่อนทำ�
แล้วได้เงิน มันเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ทำ�ให้ได้เงินจำ�นวนมาก
จากนั้นฉันก็ขอให้เพื่อนของฉันติดต่อกับลูกค้าและฉัน
ก็เริ่มรับงาน ณ จุดนั้น ต่อมาฉันเริ่มมีลูกค้าบางคนเข้า
มาหาฉัน
ผู้สัมภาษณ์: คุณเห็นว่าเพื่อนของคุณมีเงินและคุณ
สนใจ จากนั้นคุณก็ขอให้เพื่อนของคุณแนะนำ�งาน
และเริ่มรับลูกค้าใช่ไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่
ผู้สัมภาษณ์: เพื่อนของคุณเป็นคนหาลูกค้าให้คุณ
หรือไม่?

ผู้ให้ข้อมูล: ใช่
ผู้สัมภาษณ์: เขารู้ได้อย่างไรว่าจะหาลูกค้าได้อย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันไม่รู้ แต่เพื่อนของฉันรู้จักลูกค้าเป็น
อย่างดี
ผู้สัมภาษณ์: ครั้งแรกของคุณคือตอนที่คุณอายุ 12 ปี
ใช่ไหม? คุณรู้สึกอย่างไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันค่อนข้างกลัว ฉันนั่งอยู่ที่นั่นในขณะ
ที่ลูกค้าขับรถผ่านมาเขาจอดรถและเดินเข้ามาหาฉัน
เขาถามว่าฉันอยากไปกับเขาไหม เขาบอกว่า
“ใช้เวลาไม่นาน ฉันจะให้เงินคุณ”
ผู้สัมภาษณ์: อะไรคือสาเหตุที่คุณเลือกไปกับเขา
ครั้งแรก?

 ผู้ให้ข้อมูล 1 คน พบลูกค้าผ่านเพื่อน
 ผู้ให้ข้อมูล 10 คน พบลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่น / สื่อ

ออนไลน์
 ผู้ให้ข้อมูล 4 คน พบลูกค้าที่บาร์ / ร้านอาหาร / อาบ
อบนวด
 ผู้ให้ข้อมูล 5 คน พบลูกค้าโดยยืนอยู่ในสถานที่
สาธารณะ
ผู้ให้ข้อมูลเพศชาย อายุ 23 ปี คนหนึ่งจากจังหวัดลำ�พูน
จะไปที่ทำ�งานบาร์เพื่อหาลูกค้า หรือเป็นสมาชิกในกลุ่ม
แชทเกย์ และแอปหาคู่ เมื่อเขานัดเดทกับใครบางคนผ่าน
แอปพลิเคชั่นเขาจะระบุตนเองว่าเป็นหมอนวด
่
้ นพบพวกเขาในกลุ่ม
ฉันมักจะไปทีบาร์
บางครังฉั
แชทเกย์และแอปหาคู่ ส่วนใหญ่ฉันจะพู ดคุยและ
ทำ�การนัดหมายในแอปก่อน ฉันมักจะไปพบพวก
่ วย45 (ผู้ให้
เขาในฐานะหมอนวด ฉันไปบาร์ฝรังด้
่
ข้อมูลลำ�ดับที 8)

ผู้ให้ข้อมูล: ฉันต้องการเงินเพื่อใช้จ่าย (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที่ 17)

ไม่ว่าผู้ให้ข้อมูลจะมีประสบการณ์ในการให้ค้าบริการ
ทางเพศเป็นเวลา 2 เดือนหรือ 10 ปี แต่ผู้ให้ข้อมูลทั้ง
20 คน ต่างมีประสบการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับวิธีใน
การหาลูกค้า สถานที่ที่ไปกับลูกค้า รายได้ที่พวกเขาทำ�
ได้ เป้าหมายของการใช้เงิน กลุ่มลูกค้า และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับนายหน้า ส่วนนี้จะกล่าวถึงประสบการณ์
การขายบริการทางเพศในปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูล
วิธีการหาลูกค้า

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มักใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการค้นหาลูกค้า
และมีผู้ให้ข้อมูล 2 คนจะระบุว่ามีมากกว่า 1 วิธี โดยผู้
วิจัยสามารถสรุปวิธีการหาลูกค้าของผู้ให้ข้อมูลได้ดังนี้
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คำ�นี้ใช้เรียกชาวต่างชาติ – ปกติหมายถึงชาวต่างชาติผิวขาว (Caucasian)

้ นกำ�ลัง
ฉันทำ�ทุกวิถีทางเพื ่อหาลูกค้า บางครังฉั
้
ซือของอยู่บนถนนและพวกเขามาถามฉันว่า“ เท่า
ไหร่?” ฉันจะไม่ตอบว่าใช่ในทันทีเพราะฉันเขิน
อาย แต่ถ้าฉันยืนอยู่ในสถานบันเทิงหรือใต้ต้นไม้
หรือเดินตามท้องถนน ฉันจะตอบตกลงทันที
่ านัน
้ ส่วนทาง
เพราะฉันไม่อายถ้าอยู่ในสถานทีเหล่
่ ่มคน
อินเทอร์เน็ตฉันจะติดต่อลูกค้าผ่านแอปทีกลุ
่
รักร่วมเพศรู้จักกันดี (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที 6 คน
รักร่วมเพศอายุ 20 ปี จังหวัดสกลนคร)

ผู้ให้ข้อมูลอย่างน้อย 50% สามารถหาลูกค้าผ่านช่อง
ทางสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชั่น โซเชียลมี
เดียที่เป็นการแชทออนไลน์ เช่นเฟสบุ๊ค หรือไลน์ ผู้ให้
ข้อมูลหญิงข้ามเพศ อายุ 23 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
เล่าให้ผู้สัมภาษณ์ฟังว่าเธอใช้การแชทออนไลน์เพื่อหา
ลูกค้าอย่างไร

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเกย์ อายุ 20 ปี อีกคนจากจังหวัดสกลนคร
ใช้วิธีการหลากหลายในการหาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการยืน
ประสบการณ์การการทำ�งานบริการทาง อยู่ในสถานที่สาธารณะที่มีการรับรู้โดยทั่วไปว่าเป็นสถาน
ที่ขายบริการทางเพศรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์
เพศในปัจจุบัน
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ผู้สัมภาษณ์: คุณมักจะหาลูกค้าของคุณที่ไหน?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันพบพวกเขาจากกลุ่มออนไลน์ ฉัน
โพสต์เพื่อโฆษณา ฉันมักจะแจ้งวันที่ฉันว่าง ฉันโพสต์
เพื่อเสนอบริการนวดจากหมอนวดทั้งชายและหญิง
ผู้สัมภาษณ์: คุณใช้แอปพลิเคชันอะไร
ผู้ให้ข้อมูล: กลุ่มเฟซบุ๊ค
ผู้สัมภาษณ์: เฉพาะเฟซบุ๊ค?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ ฉันเน้นกลุ่มทางออนไลน์เป็นหลัก

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้สัมภาษณ์: แล้วไลน์ล่ะ?
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ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ นั่นเป็นวิธีหลักในการติดต่อกับลูกค้า
เพราะบางคืนอาจมีฝนตกและคุณไม่อยากออกไปยืน
ตากฝน หากคุณต้องให้บริการทางเพศ คุณต้องฉลาด
และติดต่อกับลูกค้าทางออนไลน์
ผู้สัมภาษณ์: คุณใช้รูปภาพของตัวเองเพื่อแสดงว่าคุณ
เป็นใครกับลูกค้าหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่ ส่วนใหญ่ฉันจะติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง ตัวอย่างเช่น ฉันอาจเล่าเรื่องให้พวกเขา
ฟัง ว่าฉันมีปัญหาบางอย่างที่ฉันต้องการความช่วย
เหลือเพื่อให้พวกเขารู้สึกสงสาร ฉันอาจถามว่าพวก
เขาอยากจะช่วยฉันไหม อะไรทำ�นองนั้น แต่ฉันยังไม่
กล้าขนาดนั้นที่จะเปิดเผยตัวเองบนอินเทอร์เน็ตแล้ว
บอกคนอื่นว่าฉันทำ�งานให้บริการทางเพศ (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที่ 6)

ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ มีกลุ่มไลน์ด้วย พวกเขาต้องอนุมัติและ
เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามถึงเหตุผลที่ทำ�ให้พวกเขาใช้วิธีการ
คัดกรองเมื่อมีคนขอ [เข้าร่วม] โดยปกติจะจำ�กัดไว้
เฉพาะลูกค้าประจำ�หรือคนที่คุ้นเคย บางครั้งฉันต้อง หาลูกค้าทางออนไลน์ ซึ่งต่างจากตามท้องถนนหรือตาม
สถานทีต่ ่างๆ เช่น บาร์ และอาบอบนวด หลายคนระบุ
จ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมกลุ่มเหล่านี้
ว่าวิธีนี้ง่ายและปลอดภัยกว่า เนื่องจากพวกเขามีโอกาส
ผู้สัมภาษณ์: คุณชอบกลุ่มเฟซบุ๊ค มากกว่ากลุ่มไลน์ สนทนากับลูกค้าก่อนพบกับพวกเขาผู้ให้ข้อมูลหญิงข้าม
เพศ อายุ 23 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ อธิบายเหตุผลที่เธอ
หรือไม่?
เลือกหาลูกค้าทางออนไลน์ ซึ่งต่างจากบนท้องถนนหรือ
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ กลุ่มไลน์ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ส่วน ในสถานอาบอบนวดไว้ว่า
กลุ่มเฟซบุ๊คเข้าร่วมได้ง่ายกว่า
ผู้สัมภาษณ์: ทำ�ไมคุณถึงเลือกมองหาลูกค้าทาง
ออนไลน์?
ผู้สัมภาษณ์: ใครเป็นคนทำ�โฆษณาเพื่อหาลูกค้าให้
คุณ?
ผู้ให้ข้อมูล: โดยปกติฉันมองหาลูกค้าในกลุ่มนวด
เมื่อฉันเห็นลูกค้าตอบกลับว่าพวกเขากำ�ลังมองหาการ
ผู้ให้ข้อมูล: โดยปกติฉันจะสร้างขึ้นเองและโพสต์ไว้ใน
บริการ ฉันจะส่งข้อความไปหาเขาโดยตรงเพื่อดูว่า
กลุ่ม ลูกค้าจะติดต่อฉันหากพวกเขาสนใจ (ผู้ให้ข้อมูล
พวกเขาสนใจหรือไม่ โดยปกติจะมีการแสดงความคิด
ลำ�ดับที่ 7)
เห็นจำ�นวนหนึ่งเมื่อมีคนโพสต์บางสิ่งบางอย่าง ฉันก็
มองหาลูกค้าจากคนที่มาแสดงความคิดเห็น
ผู้ให้ข้อมูลเป็นเคนรักร่วมเพศอายุ 20 ปี จากจังหวัด
สกลนคร กล่าวว่าตนพบลูกค้าทางออนไลน์แต่ไม่ได้
ผู้สัมภาษณ์: คุณคิดว่าปลอดภัยกว่าการหาลูกค้าตาม
โฆษณาการบริการทางเพศโดยตรง เช่น การนวด แต่เขา
ท้องถนนหรือไม่?
กลับติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
ทางการเงิน และหวังว่าพวกเขาจะสนใจที่จะช่วยเหลือ
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่แล้ว
เขา
ผู้สัมภาษณ์: คุณติดต่อกับลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
หรือไม่?

ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยมองหาลูกค้าตามท้องถนนหรือ
พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ บ้างไหม?

ไปในสถานที่ที่สะดวกที่สุดสำ�หรับลูกค้า รวมถึงห้องน้ำ�ใน
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ ฉันเคย แต่ฉันไม่สามารถยืนอยู่ข้าง
ปั๊มน้ำ�มัน
ถนนและรอลูกค้าได้มันเป็นวิธีที่ชัดเจนเกินไป มัก
จะมีคนมาดูถูกฉัน หมอนวดมักจะจัดตั้งกลุ่มของ
ตนเอง พวกเขามีพื้นที่และตำ�แหน่งในการหาลูกค้า
ผู้สัมภาษณ์: ปกติคุณไปที่ไหน?
ของตัวเอง ถ้าฉันไม่รู้จักพวกเขาหรือไม่สามารถเข้ากับ
พวกเขาได้ มันก็ยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล: บางครั้งเราไปปั๊มน้ำ�มัน บางครั้งเราไป
โรงแรม
ผู้สัมภาษณ์: ช่วยขยายความหน่อยได้ไหม
ผู้สัมภาษณ์: คุณทำ�อะไรที่ปั๊มน้ำ�มัน?
ผู้ให้ข้อมูล: คนเหล่านั้นมักยืนอยู่ในจุดของตัว
เอง หากมีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้น พวกเขาจะถูกตำ�หนิ
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันให้บริการ [ทางเพศ] ที่ปั๊ม
โดยคนที่ทำ�งานในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว เขาจะไม่พอใจ
น้ำ�มัน ลูกค้าบางคนก็รีบมากมันจึงง่ายกว่าสำ�หรับ
และตะโกนใส่เด็กใหม่ พวกเขาเมายา “เสียตัว”
พวกเขา
[Xanax or Alprazolam] และจะเริ่มทะเลาะกับพวก
หน้าใหม่ และพวกเขายังมาเรียกเก็บ “ค่าสถานที่”
ผู้สัมภาษณ์: ในห้องน้ำ�เหรอ?
อีกด้วย คนมาใหม่ต้องจ่ายเงินเพื่อให้สามารถยืนอยู่
ในพื้นที่นั้นเพื่อรอลูกค้าได้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 7)
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 20 เพศชาย อายุ
21 ปี จังหวัดเชียงใหม่) บาร์ที่ฉันทำ�งาน มีห้องที่คุณ
ผู้ให้ข้อมูลเป็นคนรักร่วมเพศ อายุ 23 ปี จากจังหวัด
สามารถใช้สำ�หรับสิ่งนั้นได้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 1 สาว
ลำ�พูนให้ข้อมูลว่า การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อหาลูกค้านั้น
ประเภทสอง อายุ 22 ปี จังหวัดอุดรธานี)
ปลอดภัยและง่ายกว่าการหาลูกค้าด้วยตนเองอย่างไร

ผู้ให้ข้อมูลทุกคนกล่าวว่าได้รับเงิน แต่ผู้ให้ข้อมูลบาง
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ มันช่วยให้ฉันสามารถต่อรองราคาและ คนขอสิ่งของเป็นวัตถุเพิ่มเติม เช่น อาหาร เสื้อผ้า หรือ
สร้างข้อตกลงก่อนการไปพบลูกค้า ช่วยให้ฉันสามารถ โทรศัพท์มือถือ
ติดต่อกับลูกค้าหลายรายได้ฉันถามคำ�ถามพวกเขา
ผู้สัมภาษณ์: คุณมักจะได้อะไรจากการบริการแลก
ได้ ฉันสามารถถามเพื่อแลกเปลี่ยนรูปได้ฉันสามารถ
เปลี่ยนทางเพศ ได้อย่างอื่นที่นอกจากเงินหรือไม่?
เปรียบเทียบ และเลือกลูกค้าได้ มีความเสี่ยงต่ำ�กว่า
การพบปะพูดคุยต่อหน้า ฉันใช้เวลาเพียง 5-10 นาที
ผู้ให้ข้อมูล: ก่อนอื่นเลยฉันจะไปเที่ยวกับลูกค้า ได้
ในการค้นหาลูกค้า เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว (ผู้ให้
อาหารและเครื่องดื่มฟรี สองคือฉันได้รับเงิน สามคือ
ข้อมูลลำ�ดับที่ 8)
ฉันได้เสื้อผ้าใหม่จากที่พวกเขา ประมาณนี้

สถานที่ในการมีกิจกรรมทางเพศกับ
ลูกค้าเพื่ อแลกเปลี่ยนกับสิ่งของมีค่า

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าสถานที่คือโรงแรม แต่ผู้ที่
ทำ�งานในสถานที่ที่มีการให้บริการทางเพศด้วย เช่น อาบ
อบนวด และบาร์คาราโอเกะ มักมีห้องที่สามารถใช้ให้
บริการทางเพศได้ ผู้ให้ข้อมูลคนอื่น ๆ เปิดเผยว่าจะเลือก

ผู้สัมภาษณ์: มีอะไรอีกไหม? เช่น อาหาร เครื่องดื่ม?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ พวกเขาซื้ออาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
ให้ฉัน
ผู้สัมภาษณ์: คุณได้รับที่พักไหม?

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้สัมภาษณ์: ดูเหมือนว่าคุณใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วน
มากใช่ไหม ?

สิ่งของมีค่าที่ได้รับเพื่ อแลกกับการมี
กิจกรรมทางเพศ
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ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ มีด้วย แต่ฉันไม่ค่อยขอพวกเขา
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 20 เพศชาย อายุ 21 ปี
จังหวัดเชียงใหม่)
พวกเขาใช้จ่ายเงินอย่างไร

ผู้ให้ข้อมูลใช้เงินไปกับสิ่งจำ�เป็นมากมาย เช่น การเช่า
ห้อง การรับประทานอาหาร การใช้สาธารณูปโภค ค่า
โทรศัพท์ เครื่องสำ�อางค์ การเล่นเกมส์ ค่าเดินทาง การ
ซื้อฮอร์โมน และเสื้อผ้า หลายคนระบุว่าพวกเขาประหยัด
เงินสำ�หรับบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น การทำ�ศัลยกรรม
รถมอเตอร์ไซค์ และโรงเรียน ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
บางคนจะส่งรายได้กลับบ้านให้กับครอบครัว
ฉันบริหารเงินโดยจะแบ่ง[เงินของฉัน] เป็ นสาม
่ นจะเก็บไว้เพื ่อจ่ายค่าเช่า ส่วนที ่
ส่วน ส่วนหนึงฉั
สองเป็ นค่าอาหารและค่าครองชีพของฉัน และ
่
ส่วนทีสามฉั
นจะส่งให้แม่ของฉัน (ผู้ให้ข้อมูล
่
ลำ�ดับที 4 สาวประเภทสอง อายุ 23 ปี จังหวัด
บุรีรัมย์)
ฉันใช้ [เงินของฉัน] ไปกับค่าเช่าบ้าน ค่าไฟ ค่า
้ �คัญมาก และอีกส่วนก็เอา
่ เหล่านีสำ
โทรศัพท์ สิง
มาใช้ตอบสนองความต้องการส่วนตัวของฉัน
้ อผ้
้ าและอาหาร (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 2
เช่น ซือเสื
เพศทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัดปราจีนบุรี)

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

วิธีการอื่นในการหารายได้
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โฆษณาบริการการตัดผมของฉัน ฉันเริ่มให้บริการโดย
ไปยังสถานที่ของพวกเขา ฉันคิดค่าบริการ 500 บาท
หากอยู่ห่างจากสถานที่ของฉันไม่เกิน 5 กม. ฉันให้
บริการพิเศษด้วยการเปลือยกายเมื่อตัดผม
ผู้สัมภาษณ์: ช่างตัดผมเปลือยกายเหรอ?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ ฉันเสนอให้บริการเปลือยการตัดผมที่
บ้านในช่วงทีปิดเมืองเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ฉัน
ไม่ได้ให้บริการทางเพศ ฉันแค่ให้บริการตัดผมที่น่าตื่น
เต้นและสนุกสนานเท่านั้น ร้านเสริมสวยปิดตัวลงใน
ช่วงการปิดการเมืองเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำ�ให้
ผู้คนไม่สามารถไปตัดผมได้ ดังนั้น พวกเขาจึงมองหา
บริการตัดผมที่บ้าน ฉันเลยจัดบริการนี้ขึ้นมา ฉันต้อง
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีเพื่อสร้างรายได้เพื่อ
ความอยู่รอด ฉันตื่นนอนตอนตี 5 เพื่อขายหมูย่าง
ผู้สัมภาษณ์: ดูเหมือนว่าคุณทำ�งานหลายอย่างรวมถึง
งานให้บริการทางเพศ การทำ�งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศ ขายอาหารและงานอื่น ๆ ใช่ไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ ฉันยังทำ�อาชีพช่างตัดผมอย่าง
จริงจัง แบบที่แต่งตัวตามปกติและตัดผมโดยไม่มี
บริการเสริมใด ๆ คิดราคา 100-150 บาท บวกค่า
เดินทาง (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8)

ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสอง อายุ 23 ปี อีกรายหนึ่ง จาก
ผู้ให้ข้อมูล 8 คนระบุว่าพวกเขามีรายได้จากช่องทาง
จังหวัดบุรีรัมย์ จะหารายได้เพิ่มเติมโดยการแต่งหน้าใน
อื่นซึ่ง ได้แก่ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ ผู้ให้
ช่วงงานฉลองต่างๆ เช่น งานปีใหม่ และงานรับปริญญา
บริการด้านความงาม ช่างทำ�ผม และช่วยเหลือธุรกิจของ
ครอบครัว ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีก 8 คน ระบุว่าการให้
้ นก็แต่งหน้าเพื ่อหารายได้ ตัวอย่าง
บางครังฉั
่
บริการแลกเปลี่ยนทางเพศกับสิ่งของมีค่าเป็นช่องทาง
เช่น ในโรงงานทีคนงานกำ
�ลังฉลองปี ใหม่ ฉันจะ
่ กศึกษาจบการศึกษา
ไปแต่
ง
หน้
า
ให้
หรื
อ
เมื
อนั
เดียวที่จะสร้างรายได้ในขณะนี้ ผู้ให้ข้อมูลเป็นคนรักร่วม
จากมหาวิทยาลัยฉันจะไปแต่งหน้าให้พวกเขาเช่น
เพศ อายุ 23 ปี จากจังหวัดลำ�พูนคนหนึ่งได้รับการฝึก
กัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 4)
อบรมจนสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม มีความ
คิดสร้างสรรค์ในช่วงที่มีการปิดเมืองเนื่องจากสถานการณ์ การรับรู้ของคนในครอบครัวและเพื่ อน
ระบาดของโควิด19 โดยเสนอบริการเปลือยกายตัดผมให้
กับลูกค้าบางราย
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เก็บข้อมูลเรื่องการทำ�งานให้บริการ
ไว้เป็นความลับจากเพื่อนและครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลเพียง
ผู้สัมภาษณ์: คุณมีแหล่งรายได้อื่นหรือไม่?
3 คน ระบุว่าพวกเขาบอกแม่ว่าตนเองกำ�ลังทำ�งานให้
บริการทางเพศอยู่ ผู้ให้ข้อมูลบางคนระบุว่า เพื่อนของ
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันมีงานนอกเวลาอื่น ๆ ฉันบอกกับ
พวกเขาบางคนที่ไม่ได้ทำ�งานเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
คุณแล้วว่าฉันเป็นช่างตัดผม ฉันใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ

่
พวกเขาไม่รู้และฉันไม่ต้องการให้พวกเขารู้เรือง
้
่
นี มันไม่ดีสำ�หรับพวกเขาทีจะรู้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับ
ที ่ 2 เพศทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัดปราจีนบุรี)

ผู้ให้ข้อมูล: ไม่ พวกเขาไม่ทราบ ฉันบอกให้พวก
เขารู้ไม่ได้ พวกเขาคงจะเครียดมาก จริงๆ แล้ว
พวกเขาเกือบจะรู้แล้วครั้งหนึ่ง ตอนนั้นผู้ชายที่ฉัน
พูดถึงกำ�ลังตามหาฉันที่ไร่ของฉัน เขาอยากจะให้
โทรศัพท์ฉัน ฉันขอของจากเขาด้วย เขาตกหลุมรัก
ฉัน เขาจึงนำ�ของที่ฉันต้องการมาให้ฉัน ครอบครัว
ของฉันรู้ว่าเขามาตามหาฉัน พ่อของฉันโกรธมาก
เขาตะโกนใส่ฉัน
ผู้สัมภาษณ์: พ่อคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น?
ผู้ให้ข้อมูล: เขารู้ว่าฉันเป็นคนรักร่วมเพศ แต่เขา
ไม่รู้ว่าฉันกำ�ลังคบหากับใครอยู่เขาจับได้เมื่อชาย
คนนั้นมาหาฉันที่ไร่ของฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8
คนรักร่วมเพศชาย อายุ 23 ปี จังหวัดลำ�พูน)
ผู้ให้ข้อมูลเพศชาย อายุ 22 ปี รายหนึ่ง จากจังหวัด
พิจิตร เล่าประสบการณ์การบริการแลกเปลี่ยนทางเพศ
กับสิ่งของมีค่าให้เพื่อน ๆ ของเขาที่สถานสงเคราะห์
เด็กกำ�พร้าที่เขาพักอยู่ฟัง ทำ�ให้เพื่อนๆของเขาเริ่มสนใจ
การให้บริการทางเพศด้วยเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าเขา
สามารถซื้อสิ่งที่ต้องการได้ด้วยเงินที่ได้มาจากการให้
บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่
ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำ�พร้านั้นรู้ แต่ก็ไม่ได้ห้ามให้เขา
ออกไปพบลูกค้า

ผู้ให้ข้อมูล: พวกเขาต้องการเงิน พวกเขาต้องการ
ซื้อของ พวกเขาอยากมีสิ่งต่างๆเหมือนที่คนอื่นมี
ผู้สัมภาษณ์: น่าสนใจ! คุณบอกฉันว่าในครั้งแรกคุณ
ไม่อยากทำ� แต่เมื่อคุณได้เล่าให้เพื่อนฟัง คุณบอกพวก
เขาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: พวกเขาถามฉันว่าฉันไปไหน พวกเขา
เห็นฉันไปกับลูกค้า ฉันจึงบอกพวกเขาว่าเกิดอะไร
ขึ้น พวกเขาเห็นว่าฉันมีเงินซื้อขนมให้พวกเขา
ผู้สัมภาษณ์: พวกเขาสนใจหลังจากที่คุณบอก
พวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ�ใช่ไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่
ผู้สัมภาษณ์: มีเพื่อนที่เริ่มทำ�จริงจังหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: มี บางคนไม่เคยทำ�อะไรแบบนี้มาก่อน
แต่ในที่สุดพวกเขาก็ทำ� และพวกเขายังคงทำ�มันอยู่ฉัน
เคยทำ�ตอนอยู่สถานสงเคราะห์เด็กกำ�พร้าด้วยซ้ำ� แต่
ฉันไม่มีรถ ฉันจึงไม่ทำ�แบบนั้นบ่อยๆบางครั้งฉันก็นั่ง
รถเมล์หรือไปกับเพื่อน ไม่มีใครบังคับกันให้ทำ� มัน
เป็นทางเลือกของแต่ละคน
ผู้สัมภาษณ์: เพื่อนที่คุณพูดถึงเป็นเพื่อนจากสถาน
สงเคราะห์เด็กกำ�พร้าใช่มั้ย?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่
ผู้สัมภาษณ์: คุณกลับมาที่สถานสงเคราะห์เด็ก
กำ�พร้าหลังจากที่คุณไปกับลูกค้าหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่

ผู้ให้ข้อมูล: เพื่อนเท่านั้นที่รู้ บางคนถึงกับอยากลอง
ทำ�บ้าง พวกเขาบอกว่าอยากไปกับลูกค้าด้วย

ผู้สัมภาษณ์: ฉันเข้าใจ เจ้าหน้าที่ที่สถานสงเคราะห์
เด็กกำ�พร้ารู้หรือไม่ว่าคุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่

ผู้สัมภาษณ์: หลังจากที่พวกเขาได้ยินเรื่องนี้พวกเขา
ก็อยากลองดูใช่ไหม อะไรเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาทำ�
เช่นนั้น

ผู้ให้ข้อมูล: ฉันคิดว่าพวกเขารู้ แต่พวกเขาไม่พูด
อะไรเลย บางครั้งฉันก็บอกพวกเขาว่าฉันไปที่ร้าน
อินเทอร์เน็ตในเมืองหรือย่านช้างเผือกพวกเขาบอกว่า

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ทางเพศทราบว่าพวกเขากำ�ลังทำ�งานด้านการให้บริการ
ทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลบางคนยืนกรานที่จะเก็บข้อมูลนี้เป็น
ความลับไม่ให้คนในครอบครัวและเพื่อนรู้ เนื่องจากคิด
ว่าหากคนในครอบครัวหรือเพื่อนรู้จะมีผลกระทบเชิงลบ
มากมาย
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ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปตอนกลางคืนเพราะ
มันอันตราย อย่างไรก็ตามฉันหาทางหลบหนีและ
ออกไปได้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 18)
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเยาวชนจำ�นวนหนึ่งให้ข้อมูลว่า พวกเขา
บอกครอบครัวเกี่ยวกับงานบริการทางเพศที่พวกเขาทำ�
อยู่ในปัจจุบัน แล้วรู้สึกว่าตนเองมีอำ�นาจ (empower)
หรือรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับจากครอบครัว
เนื่องจากส่งเงินให้ครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นมาก
สำ�หรับครอบครัวพวกเขา

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

่ นกลับบ้านฉันบอก
ใช่พวกเขารู้ ทุกคนรู้ เมือฉั
่
่ นทำ� และหลัง
่ ทีฉั
พวกเขาทุกอย่างเกียวกับสิง
่ นบอกพวกเขาฉันรู้สึกว่าฉันโตขึนใน
้
จากทีฉั
่
อีกระดับหนึง และทุกคนก็โอเคกับมัน ไม่มีใคร
้ งมาก เขา
พู ดอะไร พวกเขาคิดว่า “เด็กคนนีเจ๋
ยอมรับฉันและฉันภูมิใจในตัวเอง. (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที ่ 6 คนรักร่วมเพศอายุ 20 ปี จังหวัด
สกลนคร)
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บริการทางเพศ ผู้ที่ส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัวมักจะ
ส่งเงินก้อนทุกเดือน ซึ่งจำ�นวนเงินที่ส่งให้ครอบครัวขึ้น
อยู่กับจำ�นวนเงินที่พวกเขาทำ�ได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในเดือนนั้น
[ฉันส่งเงิน]เกือบทุกวัน 200-300 บาทต่อวัน
้ อฉั
่ นได้รับเงินมากขึน
้ พี ่สาวของ
ฉันให้มากขึนเมื
ฉันเป็ นคนพิ การ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 7 หญิงข้าม
เพศ อายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
่ นเริม
่ ทำ�งานถ้าฉันทำ�เงินได้มากฉัน
จากวันทีฉั
จะส่ง [ให้ครอบครัวของฉัน] ประมาณ 5,000้
่ นอยู
้
6,000 บาท หรือบางครังอาจถึ
งหมืนขึ
่กับ
่
สถานการณ์ แต่ทีแน่ ๆ ฉันจะส่งเงินให้อย่างน้อย
เดือนละสามพั นบาท (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 1 สาว
ประเภทสอง อายุ 22 ปี จังหวัดอุดรธานี)

ประสบการณ์ร่วมงานกับนายหน้า

ผู้สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
ผู้ให้ข้อมูลและนายหน้าเพื่อเข้าถึงลูกค้า ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ผู้สัมภาษณ์: แม่ของคุณรู้หรือไม่ว่ารายได้ของ
7 คน ระบุว่าพวกเขาทำ�งานร่วมกับนายหน้า หรือกลุ่ม
คุณมาจากไหน?
เพื่อนซึ่งช่วยหาลูกค้า ผู้ให้ข้อมูล 2 คน ระบุว่าพวกเขา
เคยทำ�งานกับนายหน้าแต่ในปัจจุบันกำ�ลังหาลูกค้าด้วย
ผู้ให้ข้อมูล: แม่ของฉัน? รู้ ฉันบอกแม่ของฉัน
ตัวเอง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อธิบายว่าพวกเขามีความ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
สัมพันธ์ที่ดีกับนายหน้า ไม่มีใครระบุว่าตนเองรู้สึกถูก
ล่วงละเมิดหรือล่อลวงโดยคนที่ช่วยพวกเขาในการเข้า
ผู้สัมภาษณ์: แม่ของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไร?
ถึงลูกค้า ผู้ให้ข้อมูลมองว่าการกระทำ�ดังกล่าวเป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสอง จาก
ผู้ให้ข้อมูล: แม่ไม่พูดอะไรเลย เขายอมรับและเข้าใจ จังหวัดอุบลราชธานีคนหนึ่ง ซึ่งทำ�งานอยู่ที่บาร์กล่าวว่า
หากไม่มีนายหน้าหมายความว่าเธอต้องมีความสวยและ
ผู้สัมภาษณ์: ในความคิดของคุณ คุณคิดว่าแม่ของคุณ โชคเข้าด้วยกันจึงจะดึงดูดลูกค้าได้ นี่เป็นเรื่องยากสำ�หรับ
มีทัศนคติเชิงลบต่องานประเภทนี้ หรือเขาโอเคและ
เธอกว่าจะมาถึงจุดนี้และมีหลายครั้งที่เธอคิดจะยุติชีวิต
อนุญาตให้คุณทำ�หรือไม่?
การทำ�งานของตนเอง
ผู้ให้ข้อมูล: แม่รับได้และฉันก็ต้องการทำ�งานประเภท
นี้ต่อไป ฉันให้เงินแม่ด้วย (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 13 คน
รักร่วมเพศอายุ 24 ปี จังหวัดอุดรธานี)

เมื่อถามว่าผู้ให้ข้อมูลส่งเงินที่ได้จากการขายบริการทาง
เพศให้ครอบครังหรือไม่ผู้ให้ข้อมูล 8 คน ส่งเงินที่ได้จาก
การให้บริการทางเพศให้กับครอบครัว ส่วนอีก 7 คน ไม่
ได้ส่งเงินให้ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่าเขาส่ง
เงินกลับบ้านให้ครอบครัว แต่เงินที่ส่งไปเป็นเงินที่ได้จาก
งานประจำ�ในฐานะช่างตัดผม ไม่ใช่เงินที่ได้จากการขาย

่ �งานในบาร์คือคนทีไม่
่ มีนายหน้าจริงๆ เมือ
่
คนทีทำ
คุณเข้าไปในบาร์ของสาวประเภทสอง สาว
ประเภทสองจะสวมบิกินและเต้
ี่
น หากลูกค้ามา
่
หรือลูกค้าทีเป็ นชาวต่างชาติเข้ามาชมการแสดง
่
่ ม
่
พวกเขาจะเลือกคนทีพวกเขาต้
องการมานังดื
ด้วย และหากพวกเขาพอใจในตัวคุณพวกเขาจะ
้ นรู้สึกอยากจะยอม
พาคุณออกไปด้วย ตอนนันฉั
้ น
แพ้ ฉันคิดว่าชีวิตของฉันต้องจบลง บางครังฉั
้ นก็รู้สึกแย่และถามตัวเองว่า
ร้องไห้ บางครังฉั
้
ทำ�ไมฉันต้องทำ�อะไรแบบนี ้ แต่ฉันก็ดีขึนและมอง
่
่
ไปทีคนอืน ๆ ฉันเข้าใจว่าทำ�ไมพวกเขาถึงทำ�งาน
้
้ ณไม่เพี ยงแต่
แบบนีเพราะการทำ
�งานแบบนีคุ

ประสบการณ์การได้รับความรุนแรง
เมื่อทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ

จากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการทาง
เพศมักได้รับความรุนแรงและการล่วงละเมิดจากลูกค้า
เพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้
หญิงข้ามเพศมีแนวโน้มที่จะถูกทำ�ร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน
และมีแนวโน้มที่จะถูกฆาตกรรมโดยลูกค้ามากกว่าคู่
สมรสของพวกเขา46 ส่วนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์การได้รับความรุนแรงและการล่วง
ละเมิดที่เคยได้รับจากลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน รวมถึง
การวางแผนป้องกันอันตราย หรือแผนความปลอดภัย
ในกรณีที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
ความรุนแรงและการล่วงละเมิด

เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับปัญหาที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน
นายจ้าง หรือลูกค้า ผู้ให้ข้อมูลบางคนตอบว่า บางครั้ง
พวกเขาจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเรื่องลูกค้า ในกรณีที่
พวกเขารู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานแย่งลูกค้าไป ผู้ให้ข้อมูลบาง
คนมีประสบการณ์กับลูกค้าที่พูดจาหยาบคายหรือเสียง
ดัง เมื่อพวกเขามึนเมา โดยลูกค้าเหล่านั้นมักคาดหวังว่า
จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการจากพนักงาน
่ �งานในตำ�แหน่ง
ในผับมีพนักงานมากมายทีทำ
้
เดียวกับฉัน และบางครังเราก็แย่งลูกค้าของกัน
้ กค้าของเพื ่อนก็อยากไปกับฉัน
และกัน บางครังลู
แต่เพื ่อนของฉันไม่ต้องการปล่อยให้ลูกค้าไปกับ
้
ฉัน ดังนันพวกเขาจะดู
ถูกฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่
9 หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
่ ดจาโผงผาง ส่วนใหญ่เป็ นพวก
เฉพาะลูกค้าทีพู
้ กค้าทีมึ
่ นเมาเพี ยงแค่จ่ายเงิน
เมาเหล้า บางครังลู
และคาดหวังให้เราทำ�และดูแลทุกอย่าง ฉันไม่เคย
เถียง ต่อสู้ หรืออะไร (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 11 คนรัก
ร่วมเพศอายุ 18 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
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ผู้ให้ข้อมูล 2 คน กล่าวว่าพวกเขากลัวถูกตำ�รวจจับหรือ
ปรับเงิน ผู้ให้ข้อมูลเพศชาย อายุ 23 ปี คนหนึ่งจาก
จังหวัดลำ�พูน เล่าว่านายจ้างที่ร้านอาบอบนวดที่เขา
ทำ�งานอยู่ต้องจ่ายเงินสินบนให้กับตำ�รวจ ซึ่งในความจริง
เงินสินบนควรช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย แต่เขากลับ
ไม่รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น
ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยประสบปัญหาใด ๆ ในขณะที่
ทำ�งานให้บริการทางเพศหรือไม่? อาจเป็นปัญหากับ
ลูกค้า ผู้บังคับใช้กฎหมาย นายจ้าง หรือใครก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ผู้ให้ข้อมูล: ปกติอาบอบนวดต้องจ่ายสินบน พวก
เขาต้องจ่ายเงินเพื่อการป้องกันการถูกตรวจสอบ
ภายในพื้นที่ของพวกเขา สินบนคือการทำ�ให้พวกเขา
ปลอดภัย แต่บางครั้งฉันก็ยังรู้สึกกลัว
ผู้สัมภาษณ์: คุณต้องจ่ายตำ�รวจหรือสถานอาบอบ
นวดเป็นคนจ่าย?
ผู้ให้ข้อมูล: พวกเขา(สถานอาบอบนวด) จ่ายเงิน
โดยใช้เงินที่หักออกจากการจ่ายค่าจ้างของฉันเพื่อ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ผู้สัมภาษณ์: การจ่ายสินบนเป็นวิธีที่จะทำ�ให้คุณ
ปลอดภัยหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่มีอะไรรับประกัน บางครั้งลูกค้าใช้
ยาเสพติด กับผู้ให้บริการทางเพศในระหว่างการใช้
บริการ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8)
ผู้ให้ข้อมูลหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์ของการได้รับ
ความรุนแรงทางร่างกายจากลูกค้า นายจ้าง เพื่อนร่วม
งาน หรือคนอื่น ๆ ในละแวกนั้น ผู้ให้ข้อมูลบางคนระบุว่า
พวกเขาประสบกับการล่วงละเมิดทางวาจาจากลูกค้าบาง
รายที่ไม่ชอบสาวประเภทสอง และบางคนอ้างว่าลูกค้า
บางรายต้องการมีเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรงกับพวกเขา

Dank, M. et al. (2015, February). Surviving the Streets of New York. Experiences of LGTBQ Youth, YMSM, and YWSW Engaged
in Survival Sex. Urban Institute; Bigelsen, Jayne, and Stefanie Vuotto. 2013. Homelessness, Survival Sex and Human Trafficking:
As Experienced by the Youth of Covenant House New York. New York: Covenant House; Curtis, Ric, Karen Terry, Meredith Dank,
Kirk Dombrowski, and Bilal Khan. 2008. The Commercial Sexual Exploitation of Children in New York City, Volume 1: The CSEC
Population in New York City: Size, Characteristics, and Needs. Submitted to the National Institute of Justice, US Department of
Justice.

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ต้องสวยแต่คุณต้องมีโชคด้วย แม้ว่าคุณจะ
สวยมากแต่ถ้าคุณไม่มีโชค ลูกค้าก็ไม่เลือกคุณ
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 16)

61

และคาดหวังว่าผู้ให้ข้อมูลจะอนุญาตในสิ่งที่พวกเขา
ต้องการทำ� มีผู้ให้ข้อมูล 2 คน ระบุว่าพวกเขาเคยถูก
ลูกค้าขโมยสิ่งของไปด้วย
มีลูกค้าบางคนที่ไม่ชอบสาวประเภทสอง พวกเขารู้ว่าผับ
แห่งนี้มีแต่สาวประเภทสองแต่พวกเขาก็ยังมา พวกเขาดู
หมิ่นเรา (ผู้ให้ข้อมูล 9 สาวข้ามเพศอายุ 21 ปี
จากเชียงใหม่)
ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยถูกลูกค้าทำ�ร้ายอย่างรุนแรง
หรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: เคย
ผู้สัมภาษณ์: บ่อยแค่ไหน?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่บ่อยนัก ครั้งหนึ่งฉันไปกับลูกค้า
ชาวไทยนอกที่ทำ�งานและพวกเขาวางยาฉันด้วย
ยานอนหลับ
ผู้สัมภาษณ์: พวกเขาวางยาคุณด้วยยานอนหลับ
เหรอ?

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้ให้ข้อมูล: วันนั้นฉันมีลูกค้าก่อนหน้านี้และสวม
เครื่องประดับทอง นั่นคือสาเหตุที่ลูกค้าวางยาฉัน

62

ผู้สัมภาษณ์: ทำ�ไม?
ผู้ให้ข้อมูล: เพราะเขาต้องการของมีค่าของฉัน
ผู้สัมภาษณ์: คุณพระช่วย คุณถูกปล้นเหรอ เป็นสิ่ง
ที่แย่ที่เกิดขึ้น คุณจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้
อย่างไร คุณแจ้งตำ�รวจเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหม
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่เพราะคุณดูเหมือนแค่นอนมาทั้งวัน
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 13 คนรักร่วมเพศอายุ 24 ปี
จังหวัดอุดรธานี)
แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่ได้กล่าวถึงการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืน แต่ผู้ให้ข้อมูลสาว
ประเภทสองจากจังหวัดนครราชสีมาคนหนึ่งได้เล่าถึง
ประสบการณ์อันเจ็บปวดที่เธอถูกลูกค้าข่มขืนในขณะที่
เพื่อน ๆ ของลูกค้าเฝ้าดู

ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยมีเพศสัมพันธ์แบบที่คุณไม่เต็มใจ
ที่จะทำ�ไหม
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ มีลูกค้ารายหนึ่งจ่ายเงินให้ฉันออกไป
ข้างนอกกับเขาเพราะเขาไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับฉัน
ในที่ทำ�งาน ฉันก็ไปกับเขา แต่เมื่อเขาเปิดห้องเพื่อน
ของเขาก็อยู่ในห้องนั้น
ผู้สัมภาษณ์: เพื่อนของเขาอยู่ในห้องกี่คน?
ผู้ให้ข้อมูล: 2 คน ดังนั้นรวมแล้วจึงมีทั้งหมดสาม
คน เมื่อฉันเห็นว่าเขามีเพื่อนของเขาอยู่ในห้องฉัน
ก็ถามว่าเขาพาฉันกลับไปที่ร้านได้ไหมและบอกเขา
ว่าเขาไม่ต้องจ่ายเงินให้ฉันก็ได้ แต่เขาต้องการให้ฉัน
อยู่ต่อและเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำ�อะไรฉัน และพวก
เขาใช้ยาเสพติด แต่ฉันไม่ได้ร่วมด้วย จากนั้นลูกค้า
ก็เปลี่ยนใจและต้องการมีเพศสัมพันธ์กับฉันต่อหน้า
เพื่อน ๆ ของเขา ฉันพยายามปฏิเสธ แต่เขาไม่สนใจ
ด้วยซ้ำ�ว่าเพื่อนของเขาอยู่ตรงนั้น และเมื่อฉันปฏิเสธ
เขาก็เอาปืนจ่อหัวฉัน เขาบอกว่าฉันต้องมีเพศสัมพันธ์
กับเขา เพื่อนของเขาไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันด้วย
ซ้ำ� ฉันอยากมีชีวิตรอดฉันจึงปล่อยให้เขาทำ�ในสิ่งที่เขา
อยากทำ�กับฉัน
ผู้สัมภาษณ์: ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น?
ผู้ให้ข้อมูล: มันยังคงเป็นความทรงจำ�ที่น่ากลัว
สำ�หรับฉัน แต่ฉันก็ใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อสอน
ตัวเอง (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 15)
การวางแผนเพื่ อความปลอดภัยในการทำ�งาน

เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 5 คนที่ระบุว่า
พวกเขาบอกใครบางคนก่อนที่จะพบกับลูกค้าข้างนอก
บางคนบอกกับเพื่อนในขณะที่คนอื่น ๆ บอกนายจ้างของ
พวกเขาว่าพวกเขาจะออกไปไหนกับลูกค้า
่ นไปถึงสถานทีนั
่ น
้ ฉันจะส่งพิ กัดให้กับเพื ่อน
เมือฉั
่
หรือพี ชายของฉัน และบอกพวกเขาว่าฉันอยู่
่
ทีไหน
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 4 สาวประเภทสอง อายุ
23 ปี จังหวัดบุรีรัมย์)

ฉันบอกเพื ่อนสนิทว่าถ้าฉันหายไปพวกเขาจะตาม
หาฉันได้ทนี
ี ่ ่ ถ้าพวกเขาไม่สามารถติดต่อฉันได้
่
พวกเขาจะรู้ตำ�แหน่งทีจะพบฉั
น ฉันบอกสถานที ่
่
่
ประจำ�ทีฉันไปกับลูกค้า เมือฉันได้ลูกค้าใหม่หรือ
่ ฉันจะบอกเพื ่อนก่อนที ่
พวกเขาพาฉันไปทีใหม่
จะไป ฉันระวังว่าลูกค้าบางคนอาจเป็ นตำ�รวจ ฉัน
จะบอกเพื ่อนของฉันว่าถ้าพวกเขาติดต่อฉันไม่ได้
้ นขอให้เพื ่อนนังรถไปหา
่
ฉันอาจถูกจับ บางครังฉั
่
และขอให้เขารอฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที 7 ผู้หญิง
ข้ามเพศ อายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

ความรู้สึกอายอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้ผู้ให้ข้อมูล
บางคนไม่บอกรายละเอียดใด ๆ กับใครก่อนที่จะพบ
กับลูกค้า พวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขา
กำ�ลังไปที่ไหน หรือกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ และคิดว่าหากมี
อะไรเกิดขึ้นพวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
่
ไม่ ฉันไม่เคยบอกใครก่อนทีจะไปพบลู
กค้า
่
ฉันพยายามทีจะไม่บอกใคร ถ้าฉันต้องการไป
ฉันไปคนเดียว (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 3 เพศทาง
เลือก อายุ 21 ปี จังหวัดกำ�แพงเพชร)
ไม่ ถ้าฉันมีปัญหาฉันจะแก้ไขด้วยตัวเอง
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 5 คนรักร่วมเพศ อายุ 15 ปี
จังหวัดบุรีรัมย์)

เมื่อผู้สัมภาษณ์ขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนความปลอดภัย
ในการรับมือคนพยายามทำ�ร้ายพวกเขา ส่วนใหญ่กล่าว
ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอด ไม่
ว่าจะเป็นการต่อสู้กลับ วิ่งหนี หรือเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์โดยหวังว่าผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุด
้ ฉันจะต้อง
ฉันไม่มีแผนอะไรแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึน
่ ่อเอาชีวิตรอด ฉันต้อง
พยายามอย่างเต็มทีเพื
้
่ กค้า
ดูสถานการณ์เฉพาะหน้า มีอยู่ครังหนึ
งลู
่
้
ของฉันทิงฉันไว้ทโรงแรมและลู
ี
กค้าไม่ยอมจ่าย
่
เงิน ฉันต้องจ่ายค่าห้องพั กทีโรงแรมด้
วยตัว
่
เอง ฉันโทรหาเพื อนของฉันให้มารับ (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที ่ 9 ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จังหวัด
เชียงใหม่)
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ไม่ ฉันแค่เตรียมใจให้พร้อม (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 3 เพศ
ทางเลือก อายุ 21 ปี จังหวัดกำ�แพงเพชร)
่ นจะทำ�คือวิง
่ แรกทีฉั
่ และถ้าฉันไม่สามารถหนี
สิง
ได้ทันฉันจะสู้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 5 คนรักร่วม
เพศชายอายุ 15 ปี จังหวัดบุรีรัมย์)

เครือข่ายในการทำ�งาน

การวิจัยเกี่ยวกับเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
ให้บริการทางเพศ แสดงให้เห็นว่า เยาวชนส่วนใหญ่มี
เครือข่ายเพื่อน และคนรู้จักจำ�นวนมากที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการทางเพศ47 เมื่อพิจารณาจากการศึกษาครั้ง
นี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดรู้จักบุคคลที่มีอายุระหว่าง
16-24 ปี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ แต่
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมโดยเฉพาะกับผู้ที่อายุน้อย
กว่าและผู้ให้ข้อมูลเองก็ไม่ได้รู้ข้อมูลส่วนตัวของคนกลุ่ม
นั้นมากนัก
ผู้สัมภาษณ์: คุณรู้จักเยาวชนในช่วงอายุเดียวกับคุณ
ระหว่าง 16-24 ปี ที่ทำ�งานนี้กี่คน?
ผู้ให้ข้อมูล: มีค่อนข้างมาก เป็นผู้หญิง สาวประเภท
สอง และคนรักร่วมเพศ พวกเขาทำ�สิ่งนี้เพื่อแลก
กับของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้าแบรนด์เนม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารดีๆ พวกเขามักจะ
ให้ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องดื่ม เช่น วิสกี้หรือเบียร์
ผู้สัมภาษณ์: พวกเขาเป็นคนไทยใช่ไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: แน่นอน! บางคนเป็นลูกครึ่งไทยและ
ไทใหญ่48
ผู้สัมภาษณ์: อะไรคือปัจจัยผลักดันให้คนทำ�งานนี้?
ผู้ให้ข้อมูล: เงิน! ผู้คนต้องการเงินเพื่อความอยู่
รอด พวกเขาจำ�เป็นต้องทำ�มาหากินและซื้อสิ่งที่
จำ�เป็น (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 7 หญิงข้ามเพศ
อายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

Dank, M. et al. (2015, February). Surviving the Streets of New York. Experiences of LGTBQ Youth, YMSM, and YWSW Engaged in
Survival Sex. Urban Institute; Curtis, Ric, Karen Terry, Meredith Dank, Kirk Dombrowski, and Bilal Khan. 2008. The Commercial
Sexual Exploitation of Children in New York City, Volume 1: The CSEC Population in New York City: Size, Characteristics, and Needs.
Submitted to the National Institute of Justice, US Department of Justice.

48 ไทใหญ่คือชนกลุ่มน้อยจากเมียนมาร์

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ฉันต้องบอกเจ้าของผับเพื่อให้พวกเขาบอกลูกค้า
คนอื่น ๆ ว่าฉันจะออกไปข้างนอก (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับ
ที่ 9 หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
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ผู้สัมภาษณ์ยังถามผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
ทำ�งานลักษณะนี้ว่า ผู้ให้ข้อมูลคิดว่าเยาวชนที่มีความ
หลากหลายทางเพศมีแนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนทางเพศ
กับสิ่งของมีค่ามากกว่าเยาวชนที่เป็นเพศตรงตามกำ�เนิด
หรือไม่ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า งานบริการทางเพศ
ไม่ใช่การค้าขาย มีผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าการเป็นผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศไม่มีผลต่ออัตราการเป็นผู้ให้บริการ
ทางเพศ พวกเขาระบุว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีเพศสภาพ
ตรงกับเพศที่กำ�เนิด หรือบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศก็มีโอกาสในการเป็นผู้ขายบริการทางเพศอย่างเท่า
เทียมกัน
้ มันก็เหมือนกันเพราะจาก
ไม่ ฉันไม่คิดอย่างนัน
่ นได้ยินมามีผู้หญิงหลายคนทีทำ
่ �งานประเภท
ทีฉั
้
นีและฉันคิดว่ามันเหมือนกัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 3
เพศทางเลือก อายุ 21 ปี จังหวัดกำ�แพงเพชร)

ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสอง อายุ 22 ปี จังหวัดอุดรธานี
ให้มุมมองว่าเหตุใดเธอจึงคิดว่าการแลกเปลี่ยนบริการ
ทางเพศไม่ได้จำ�กัดอยู่ที่เพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศที่
เฉพาะเจาะจง

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

จากมุมมองของฉัน ทุกคนมีสิทธิ ์ [ขายบริการ
่ ๆ นันจะมา
้
ทางเพศ] และมีเหตุผลเสมอทีคน
่
ทำ�งานแบบนี ้ ไม่ได้เกียวกั
บการเป็ นคนรักร่วม
่ องขายตัว แต่ทุกคน
เพศหรือสาวประเภทสองทีต้
้ คื
่ อมุมมอง
มีเหตุผลว่าทำ�ไมเขาถึงต้องทำ�งานนีนี
ของฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 1 )
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มีผู้ให้ข้อมูลเพียงคนเดียวที่คิดว่าบุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศ มีแนวโน้มจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้
บริการทางเพศมากกว่าผู้ที่ระบุตนเองว่าเป็นบุคคลที่มี
เพศสภาพตรงกับเพศที่กำ�เนิด เขาเชื่อว่าเป็นการเป็น
คนที่มีความหลากหลายทางเพศ ทำ�ให้มีตัวเลือกในการ
ทำ�งานน้อยมากนอกเหนือจากการให้บริการทางเพศ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ากลุ่มคนเพศที่
สามในประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อของ
ตนในบัตรประจำ�ตัวประชาชนได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
เข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงมีข้อจำ�กัดใน
การเข้าถึงการสนับสนุนรวมถึงสิทธิอื่น ๆ49

49

เพราะส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มนี้ (SOGIE –diverse) เป็น
งานที่ได้เงินจำ�นวนมาก เราไม่สามารถทำ�งานที่อื่น
ได้ เราไม่สามารถแต่งกายเหมือนผู้หญิง และทำ�งานใน
สำ�นักงาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแต่งกายตาม
ที่เราต้องการได้ เราไม่สามารถทำ�เช่นนั้นได้ (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที่ 9 หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
สุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดระบุว่าพวกเขาป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และคุมกำ�เนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัย
ผู้ให้ข้อมูล 6 คน ระบุว่าพวกเขาใช้ถุงยางอนามัยกับ
ลูกค้าเสมอ ส่วนผู้ให้ข้อมูล 6 คนระบุว่าใช้ถุงยางอนามัย
เพื่อการคุมกำ�เนิด ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าพวกเขาใช้วิธีนี้เกือบ
ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งที่พวกเขาไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับ
ลูกค้าบางรายเนื่องจากพวกเขาจะได้รับเงินมากกว่า
ผู้สัมภาษณ์: คุณใช้ถุงยางอนามัยบ่อยแค่ไหน?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันมักจะใช้ถุงยางอนามัยเมื่อไปกับ
ลูกค้า ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไง
ผู้สัมภาษณ์: ตัวอย่างเช่นในสิบครั้งที่คุณไปกับลูกค้า
คุณใช้ถุงยางอนามัยกี่ครั้ง?
ผู้ให้ข้อมูล: ประมาณ 6-7 ราย บางครั้งฉันไม่ได้ใช้มัน
ผู้สัมภาษณ์: ทำ�ไมไม่ใช้ล่ะ
ผู้ให้ข้อมูล: ลูกค้าไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัย ฉัน
ต้องการเงิน ดังนั้น ฉันจึงต้องทำ�ตามที่พวกเขาร้องขอ
ผู้สัมภาษณ์: พวกเขาขอไม่ใช้ แต่ไม่ได้บังคับคุณใช่
ไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่
ผู้สัมภาษณ์: ลูกค้าเสนอที่จะจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ถ้า
คุณไม่ใช้ถุงยางอนามัย?

World Bank. (2018). Economic Inclusion of LGBTI Groups in Thailand. Bangkok: World Bank.

ผู้สัมภาษณ์: นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้คุณไม่ใช้ถุง
ยางอนามัยหรือไม่?

่ อสาเหตุทีแม่
่ ของฉันกังวลมาก เธอมัก
จิตเวช นีคื
จะถามว่าฉันจะไปไหนและอยู่กับใคร (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที ่ 10 คนรักร่วมเพศอายุ 26 ปี จังหวัด
น่าน)

ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 17 เพศชาย อายุ
20 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสอง อายุ 23 ปี จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานว่าเธอมีอาการซึมเศร้าเป็นครั้งคราว แต่เธอจะ
รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พกถุงยางอนามัยติดตัวตลอดเวลา
หรือสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยฟรีในที่ทำ�งาน ผู้ให้
ข้อมูลจำ�นวนมากสามารถเดินทางไปคลินิกเพื่อรับถุงยาง
อนามัยและเจลหล่อลื่นฟรี

ผู้สัมภาษณ์: คุณมีปัญหาสุขภาพเช่น ภูมิแพ้ หรือ
สมาธิสั้น โรคอารมณ์สองขั้ว ปัญหาสุขภาพจิตหรือ
ภาวะซึมเศร้าหรือไม่?

่ ฉั
่ นอยู่ (ผู้ให้ข้อมูล
ฉันมีถุงยางอนามัยทุกทีที
่
ลำ�ดับที 20 เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด
เชียงใหม่)

ผู้ให้ข้อมูล: ฉันจะบอกว่าบางครั้งฉันมีอาการ
ผู้สัมภาษณ์: บางครั้งคุณหมายถึงอะไร คุณมีอะไร?

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเพศทาง
เลือก LGBTQ + จะจัดเตรียมถุงยางอนามัยให้
เรา และตรวจเลือดด้วย (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 9

ผู้ให้ข้อมูล: อาการซึมเศร้า บางครั้งฉันก็หงุดหงิด

หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

ผู้สัมภาษณ์: คุณจัดการปัญหานั้นได้อย่างไร?

ผู้ให้ข้อมูล 6 คน เปิดเผยว่าพวกเขาเคยมีประสบการณ์
ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคหนองใน ไม่มีใคร
ระบุว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ผู้ให้ข้อมูล 8 คน ระบุ
ว่า พวกเขาเคยไปพบแพทย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดย
ส่วนใหญ่ไปพบแพทย์ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมดระบุว่า พวกเขาเคยตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่เดินทางไปตรวจเลือดที่
คลินิกในพื้นที่
ผู้ให้ข้อมูล 5 คน ระบุว่า พวกเขาเชื่อว่าตนเองป่วยเป็น
โรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า (Major Depressive
Disorder) วิตกกังวล (Anxiety Disorder) และ/หรือ
โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) แต่มีผู้ให้ข้อมูล
เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการประเมินและวินิจฉัยโดย
จิตแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการ
รักษาด้วยการใช้ยา
ฉันเคยเป็ นผู้ป่วยทางจิตเวช แม่ของฉันเป็ นห่วง
ว่าฉันอาจจะไม่กลับบ้าน หรืออาจมีบางอย่าง
้ บฉัน ฉันไม่ใช่คนไร้บ้าน ฉันเป็ นแค่คน
เกิดขึนกั
ธรรมดา ทีป่่ วยเป็ นโรคซึมเศร้าและต้องกินยา

ผู้ให้ข้อมูล: ฉันจะใช้เวลากับเพื่อนและพูดคุยกับ
เพื่อน ๆ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 4 )
การใช้สารเสพติด

ผู้ให้ข้อมูลประมาณ 50% เปิดเผยว่าเคยใช้สารเสพติด
รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ่อยครั้งที่การใช้สารเสพ
ติดจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่กับลูกค้า ผู้ให้ข้อมูล 7 คน
ระบุว่า พวกเขาใช้สารเสพติดอยู่ในขณะนี้ ในขณะที่ผู้ให้
ข้อมูล 4 คน บอกว่าพวกเขาเคยใช้สารเสพติดแต่ตอนนี้
พวกเขาไม่ได้ใช้แล้ว สารเสพติดที่ผู้ให้ข้อมูลใช้บ่อยที่สุด
คือยาบ้า ยาบ้าช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลมีความตื่นตัวและมีพลัง
สำ�หรับการทำ�งานจนดึก
่ ว ฉันสามารถ
มันคือยาบ้า มันช่วยทำ�ให้ฉันตืนตั
้
ทำ�งานได้ทังวัน มันทำ�ให้ฉันมีพลัง ฉันสามารถ
่
้ นทัง
้
พู ดคุยและออกไปเทียวกั
บเพื ่อน ๆ ได้ทังวั
่
คืน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที 7 ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 23
ปี จังหวัดจากเชียงใหม่)
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ผู้ให้ข้อมูล 2 คนระบุว่า พวกเขาสูบยาไอซ์กับลูกค้า
โดยไม่เต็มใจ แต่ที่ต้องทำ�เนื่องจากพวกเขาคิดว่าเป็น
สิ่งที่ต้องทำ�เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
้ อลู
่ กค้าของฉันใช้ยา
ฉันใช้ยาไอซ์ บางครังเมื
เสพติดและพวกเขาต้องการมีเพศสัมพั นธ์กับ
ฉัน พวกเขาก็จะบอกให้ฉันใช้ยาเสพติดด้วย ฉัน
ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะงานของฉันคือการให้
บริการแก่ [พวกเขา] (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 9
ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

ผู้ให้ข้อมูลเป็นคนรักร่วมเพศ อายุ 24 ปี คนหนึ่งจาก
จังหวัดอุดรธานี ให้ข้อมูลว่าเขาจะแกล้งทำ�เหมือนว่า
ตนเองใช้สารเสพติดเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า เนื่องจากเขา
ไม่ต้องการใช้สารเสพติดจริงๆ เขาจำ�เป็นต้องทำ�ให้ดู
เหมือนว่าเขากำ�ลังใช้มันเพื่อเอาใจลูกค้าของเขา
ผู้สัมภาษณ์: ย้อนกลับไปตอนที่คุณบอกว่าคุณต่อต้าน
การใช้ยาเสพติด หากลูกค้าติดต่อคุณเพื่อใช้ยา คุณจะ
ปฏิเสธอย่างไร? คุณใช้ยากับพวกเขาหรือไม่
ผู้สัมภาษณ์: ใช่ ฉันต้องใช้ยากับพวกเขา หรือบางครั้ง
ฉันก็แกล้งว่าเล่นยา
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ใช่ แค่การแสดง ฉันต้องทำ�เหมือน
ว่าฉันใช้มัน แต่ถ้าพวกเขาจับได้ว่าฉันแค่แกล้งเล่นยา
พวกเขาจะบังคับให้ฉันทำ�หรือฉันจะไม่ได้เงิน ดังนั้น
ฉันต้องแกล้งทำ�ให้ดีที่สุด (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 13)
การเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือ
การเข้าถึงบริการ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงผู้ให้บริการของผู้ให้ข้อมูล
ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯแตกต่างกันไป บางคน
ได้รับความช่วยเหลือทั้งทางการแพทย์ กฎหมาย และ
การศึกษาจากผู้ให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว ในขณะที่
ผู้ให้ข้อมูลอื่นไม่รู้จักองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะ
ทางองค์กรใดเลย อย่างไรก็ตาม พวกเขามั่นใจว่าตนเอง
สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและความช่วยเหลือที่
ต้องการได้บนอินเทอร์เน็ต

ฉันมีหมายเลขติดต่อขององค์กร พวกเขามัก
่ มชนของฉันเพื ่อจัดกิจกรรมและเวิร์
จะมาทีชุ
กช็อป (Workshop : การประชุมเชิงปฏิบัติการ :
ผู้วิจัย) ฉันสามารถขอความช่วยเหลือจากพวก
่ V-Power,
เขาได้ พวกเขาเป็ นองค์กรท้องถิน
M plus และ Caremat, V-Power เป็ นองค์กร
่
หลักในพื ้นทีของฉั
น พวกเขาทำ�การตรวจคัด
กรอง [สุขภาพทางเพศ] และให้การสนับสนุนใน
่ ให้ความรู้
พื ้นที ่ พวกเขาสร้างเครือข่ายท้องถิน
คน และจัดกิจกรรม (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 7 ผู้หญิง
ข้ามเพศ อายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

ผู้ให้ข้อมูลเพศชาย อายุ 23 ปี คนหนึ่งจากจังหวัดลำ�พูน
เล่าถึงการขอความช่วยเหลือหากเขาถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ แต่ท้ายที่สุดผู้ให้ข้อมูลคนนี้ก็ไม่มีข้อมูลว่าองค์กรใด
สามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้
ผู้สัมภาษณ์: คุณสามารถติดต่อใครได้บ้างเมื่อคุณมี
ปัญหา?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันขอความช่วยเหลือทางโซเชียลมี
เดีย ฉันมักจะค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
ผู้สัมภาษณ์: ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถูกข่มขืนคุณรู้ไหมว่า
ต้องติดต่อใคร?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันจะติดต่อตำ�รวจก่อน หากคดีใหญ่ขึ้น
จะมีผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น ฉันรู้ว่ามีคนจ่ายสินบนเพื่อยุติ
คดี หากฉันไม่สามารถขอค่าชดเชยจากการฟ้องร้อง
ทางกฎหมายได้ ฉันจะขอความช่วยเหลือจากองค์กร
พัฒนาเอกชนหรือมูลนิธิที่สามารถช่วยได้ แต่ฉันไม่มี
ข้อมูลติดต่อพวกเขา (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8 )
เมื่อถามถึงความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น
โอกาสในการจ้างงาน ความช่วยเหลือทางการเงิน ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย การมีพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ� (mentorship) และการให้คำ�ปรึกษา ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภท
สอง อายุ 22 ปี จากจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าเธอคิด
ว่าการมีพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ� (mentorship) จะช่วยให้
เธอตั้งเป้าหมายในชีวิตซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
A: คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากผู้ให้
่
บริการ ปกติเค้าให้ถุงยางอนามัย เจลหล่อลืน
คุณต้องการอะไรอีกไหม

A: เอาทิการมีคนช่วยแนะนำ�คุณใช่ไหม
้
B: ใช่ บางครังคนเราก็
มีแผนสำ�หรับชีวิตและมัน
่
้ แต่ถ้าคุณถามฉัน
เป็ นเรืองส่วนตัว ฉันคิดเช่นนัน
ว่าฉันต้องการ อะไรจากพวกเขาอีก ฉันไม่คิดว่า
่
่ ทีพวกเขายั
ฉันต้องการอะไรในสิง
งไม่ได้มอบให้
่
ฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที 1)

ผู้สัมภาษณ์: ถ้าฉันให้ตัวเลือกคุณมากกว่านี้ เช่น
โรงพยาบาล องค์กร ครอบครัว เพื่อนและคนในชุมชน
คุณต้องการอะไร?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันอยากไปองค์กร เป็นส่วนตัวและเป็น
ความลับมากขึ้น ฉันไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
ตัวของฉันมากเกินไป (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 7 ผู้หญิง
ข้ามเพศ อายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

ส่วนใหญ่ฉันไม่ได้แจ้งให้ใครรู้ ฉันจะพยายามจัดการกับ
ความช่วยเหลือ
มันด้วยตัวเองก่อน หากเป็นเรื่องเงินฉันจะดำ�เนินการด้วย
ตัวเองก่อน ฉันไม่กล้าพอที่จะเอาความกับคนอื่น ฉันต้อง
เมื่อถามว่าพวกเขาไปที่ไหนเมื่อมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พยายามจัดการกับมันด้วยตัวเองก่อนเพราะฉันรู้ว่าทุกคน
การเงิน กฎหมาย หรือปัญหาสุขภาพ :
มีปัญหาของตัวเอง เมื่อใดที่ฉันไม่มีลูกค้าเลย ฉันจะไปที่
บาร์ในย่านนี้เพื่อหาเงินค่าอาหาร (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 6
 ผู้ให้ข้อมูล 3 คน บอกว่าจะไปหาเพื่อน
คนรักร่วมเพศอายุ 20 ปี จังหวัดปราจีนบุรี)
 ผู้ให้ข้อมูล 3 คนจะไปหาสมาชิกในครอบครัว
 ผู้ให้ข้อมูล 2 คนจะไปหาตำ�รวจ
ฉันไม่อยากให้ครอบครัวกังวลเกี่ยวกับตัวฉัน ถ้าฉัน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ฉันจะไม่ขอคำ�แนะนำ�
 ผู้ให้ข้อมูล 2 คนจะไปหาผู้ให้บริการ
หรืออะไรจากพวกเขา เพราะครอบครัวของฉันเป็นห่วง
 ผู้ให้ข้อมูล 2 คนกล่าวว่าพวกเขาไม่มีใครและจะ
ฉันมาก ดังนั้น เมื่อฉันมีปัญหาฉันจะแก้ไข และถ้าฉัน
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับสถานการณ์
หาทางออกไม่ได้นั่นคือเวลาที่ฉันจะบอกครอบครัวของ
ด้วยตัวเอง
ฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 1 สาวประเภทสอง อายุ 22 ปี
จังหวัดอุดรธานี)
บทสนทนาต่อไปนี้คือการอธิบายว่าผู้ให้ข้อมูลจะไป
ขอความช่วยเหลือจากใคร หรืออะไรทำ�ให้พวกเขาถึง
ประสบการณ์กับตำ�รวจ
เลือกจัดการสถานการณ์ด้วยตนเอง
ฉันแจ้งตำ�รวจไม่ได้เนื่องจากงานที่ฉันทำ� ดังนั้นฉันจะ
ไปหาเพื่อนของฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 12 คนรักร่วมเพศ
ชายอายุ 18 ปี จังหวัดแพร่)
ผู้สัมภาษณ์: คุณมักขอความช่วยเหลือจากใครเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ?
ผู้ให้ข้อมูล: ฉันต้องการความช่วยเหลือจาก
องค์กร พูดคุยกับพวกเขาง่ายกว่าโรงพยาบาล
ให้ความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า ความเป็นทางการ
น้อยกว่าโรงพยาบาล ฉันรู้สึกสบายใจขึ้น

มีผู้ให้ข้อมูล 2 คนจาก 20 คน ที่มีประสบการณ์ถูกจับกุม
ในความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี มีผู้ให้ข้อมูล 4 คน
ที่เคยถูกจับกุมในฐานความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า
ประเวณี เช่น การครอบครองยาเสพติด และการค้ายาเสพติด สำ�หรับผู้ให้ข้อมูล 2 คนที่ถูกจับกุมในคดีความผิด
เกี่ยวกับการค้าประเวณี พวกเขาคิดว่าการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับตำ�รวจถือเป็นเรื่องปกติ พวกเขาคาดว่าจะต้องจ่ายค่าปรับ หากไม่สามารถทำ�ได้พวกเขาจะใช้เวลา 1 คืนในคุก
ไม่บ่อยมาก ทุกๆ 3 - 4 เดือน ฉันถูกจับข้อหาค้า
้ �รวจก็ทำ�ตัวเป็ นลูกค้าคน
ประเวณี บางครังตำ
่
หนึงของฉันแล้วก็จับฉัน (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 9
ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จังหวัดเชียงใหม่)
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B: จริงๆแล้วถุงยางอนามัยก็น่าจะเพี ยงพอแล้ว
่
ใช่ไหม? แต่อาจช่วยให้คำ�แนะนำ�เพิ ่มเติมเกียวกั
บ
การใช้ชีวิตของเรา
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ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสอง อายุ 22 ปี จากจังหวัด
บุรีรัมย์ กล่าวว่าคนที่ทำ�งานบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะ
มีแนวโน้มที่จะมีคนถูกจับในข้อหาค้าประเวณีมากกว่าคน
ที่ทำ�งานในบาร์หรือสถานอาบอบนวด อาจเป็นไปได้ว่า
สถานที่เหล่านี้มักจะจ่ายสินบนให้กับตำ�รวจเพื่อไม่ให้ถูก
จับกุมหรือถูกปรับ ดังข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบทก่อนหน้านี้
ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยหนีตำ�รวจไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: หากคุณทำ�งานในบาร์คุณไม่ต้องกังวล
แต่ถ้าคุณทำ�งานข้างนอกบนท้องถนน ตำ�รวจจะจับ
คุณและคุณต้องจ่ายค่าปรับ
ผู้สัมภาษณ์: ตำ�รวจรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำ�ลังทำ�อะไร
อยู่ คุณแค่ยืนอยู่แถวนั้น?
ผู้ให้ข้อมูล: เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่โสเภณีมักยืนอยู่
ผู้สัมภาษณ์: ตำ�รวจปรับเท่าไหร่?
ผู้ให้ข้อมูล: 1,000 บาท
ผู้สัมภาษณ์: ค่าปรับสำ�หรับอะไร?
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ผู้ให้ข้อมูล: การค้าประเวณี
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ผู้สัมภาษณ์: เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?
ผู้ให้ข้อมูล: ไม่บ่อยนัก ก็แล้วแต่สถานการณ์
โดยปกติฉันจะจ่ายค่าปรับสำ�หรับการค้าประเวณี
เดือนละครั้ง ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าปรับคุณต้อง
อยู่ในคุก (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 14)
ผู้ให้ข้อมูลบางคนระบุว่าพวกเขาไม่เคยมีปัญหาใด ๆ
กับตำ�รวจเนื่องจากมีลูกค้าที่เป็นตำ�รวจ ดังนั้นพวกเขา
จึงรู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการ
คุ้มครองจริง ๆ ก็ตาม
่
่ น
ตำ�รวจดี ทำ�งานตามหน้าทีของตน
และเมือเป็
้
เช่นนันก็เป็ นความผิดของฉัน และตำ�รวจบางคน
ก็มาใช้บริการของฉันด้วย (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 6
คนรักร่วมเพศชายอายุ 20 ปี จังหวัดสกลนคร)

ผู้สัมภาษณ์: คุณช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับ
ตำ�รวจได้ไหม?
ผู้ให้ข้อมูล: อย่าให้ได้พูด เจ้าหน้าที่ตำ�รวจคนหนึ่งเป็น
ลูกค้าของเรา เขาสนิทกับผู้จัดการร้านอาบอบนวด
ผู้สัมภาษณ์: เขาเป็นคนไทยเหรอ?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ เขาเป็นคนไทย แต่ฉันคิดว่าเพราะเขาอาจ
มีตำ�แหน่งสูง [ในวงการตำ�รวจ] และเป็นที่รู้จักกันดีใน
แวดวง แต่ถ้าเขามีตำ�แหน่งสูงการที่เขาจะมารับบริการ
นั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเขาจึงเป็นมิตรกับ [ผู้จัดการ] ถ้า
คนอื่นมองเขาหรือคนที่เขารู้จักพบว่า เขามาเพื่อทำ�อะไร
สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อเขา (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 1 สาว
ประเภทสอง อายุ 22 ปี จังหวัดอุดรธานี)
แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลไม่กี่คนจะมีการข้องเกี่ยวกับตำ�รวจ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานขายบริการทางเพศ แต่
ประเด็นนี้ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างที่
มีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อทำ�ความเข้าใจประสบการณ์การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางเพศ
กับตำ�รวจมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจาก
ประเทศอื่น (ไม่รวมอยู่ในตัวอย่างนี้)
มุมมองของเยาวชนต่อการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานให้บริการทางเพศ
การรับรู้เชิงบวกเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางเพศ
เพื่ อแลกเปลี่ยนกับสิ่งมีค่า

เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับข้อดีของการซื้อขายบริการ
ทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าการซื้อขายบริการทางเพศ
ทำ�ให้ผู้ให้ข้อมูลมีรายได้เพียงพอที่จะดูแลตัวเอง ถึงแม้ใน
บางกรณีครอบครัวของพวกเขาคิดว่าผู้ให้ข้อมูลควรออก
มาจากการซื้อขายบริการทางเพศ ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
ของการทำ�งานนี้คือการได้รับมิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน
พวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและ
ลูกค้า รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนอื่น ๆ
่ ของงานนีคื
้ อฉันสามารถส่งเงินกลับไป
่ ทีดี
สิง
้
้
่
ให้ครอบครัว เลียงดูตัวเองได้ และซือของที
่
้
ต้องการโดยใช้เงินทีได้จากงานนี (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที ่ 2 เพศทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัด
ปราจีนบุรี)

่ คือฉันมีเพื ่อนมากมายทีเต็
่ มใจจะช่วย
่ ทีดี
สิง
่
ฉัน มันเป็ นเครือข่ายทีดี ฉันไม่รู้สึกว่าฉันเป็ นคน
่ �สิง
่
่ นี ้ มีผู้คนมากมายทีคอยช่
เดียวทีทำ
วยเหลือ
และสนับสนุนฉันเสมอ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 10 คน
รักร่วมเพศชายอายุ 26 ปี จังหวัดน่าน)

ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งเล่าถึงวิธีที่เขาเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด
ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นทักษะสำ�คัญที่เขาพัฒนาขึ้นมาจาก
ประสบการณ์การขายบริการทางเพศ
่ อย่างหนึงคื
่ อฉันสามารถเปิ ด
่ ทีดี
สำ�หรับฉันสิง
่ อีกอย่าง
่ ทีดี
ใจกับการเรียนรู้โลกภายนอก สิง
สำ�หรับฉันคือฉันสามารถเรียนรู้และรู้จักวิธีดูแล
และป้ องกันตัวเองจากอันตราย ฉันเรียนรู้วิธี
เปิ ดใจและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม (ผู้
ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 5 คนรักร่วมเพศชายอายุ 15 ปี
จังหวัดบุรีรัมย์)

การรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบริการ
ทางเพศกับสิ่งมีค่า

จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า ความ
รู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการขายบริการทางเพศมักเกิด
จากลูกค้า โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่พวก
เขาไม่ได้ชอบ ไม่รู้สึกดึงดูดใจ ไม่สนใจหรือไม่ได้รัก การ
ต้องทำ�ให้สิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำ�ส่งผลให้การใช้ชีวิตอยู่
กับงานลักษณะนี้เป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ พวกเขารู้สึก
ว่าบางครั้งพวกเขาถูกบังคับให้มีกิจกรรมทางเพศบาง
อย่างที่ไม่ต้องการ หรือให้บริการลูกค้าบางคนที่โดยปกติ
แล้วพวกเขาจะไม่ให้บริการ แต่ที่ต้องทำ�เพราะพวกเขา
ต้องการเงิน แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ให้ข้อมูลทุกคนก็สามารถ
จัดการกับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้
่ นไม่ชอบคือการตอบสนองความต้องการ
่ ทีฉั
สิง
้ ณต้องทำ�สิง
่ ณไม่
่ ทีคุ
ของลูกค้า บางครังคุ
อยากทำ�แต่ต้องบังคับตัวเองให้ทำ�เพี ยงเพราะ
่ อสิง
่ ชอบ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับ
่ ทีไม่
ต้องการเงิน นันคื
่
ที 2 เพศทางเลือก อายุ 22 ปี จังหวัดปราจีนบุรี)

่ นไม่ชอบคือเวลาทีฉั
่ นต้องไปนอนกับคน
่ ทีฉั
สิง
่
่
ทีฉันไม่ได้รักและนันก็ยากพอสมควร แต่เพื ่อ
่
การแลกเปลียนกั
บเงินคุณต้องทำ� ฉันต้องตอบ
่ �งาน
สนองความต้องการของพวกเขา ทุกคนทีทำ
้
่
่ น
่
ในสภาพแวดล้อมนีไม่มีความสุข นันคือสิงทีฉั
่ แต่พวกเขาจำ�เป็ นต้องทำ� พวกเขาบางคน
เชือ
ไม่มีทางเลือกและบางคนอาจจะไม่สามารถได้งาน
่ เลยต้องมาทำ�งานแบบนี ้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่
ทีดี
3 เพศทางเลือก อายุ 21 ปี จังหวัดกำ�แพงเพชร)

งานให้บริการทางเพศและคุณค่าในตัวเอง

แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การทำ�งานให้บริการทางเพศและคุณค่าในตัวเองก็ตาม
แต่ผู้ให้ข้อมูลบางคนก็รู้สึกว่าการทำ�งานแบบนี้ลดคุณค่า
ในตัวเอง และทำ�ให้พวกเขารู้สึกอับอาย
่
ผู้คนดูถูกฉัน พวกเขาบอกว่ามันเป็ นงานทีไม่
่
่
มันคง งานขายบริการทางเพศไม่ใช่งานทีดี
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 7 ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 23 ปี
จังหวัดเชียงใหม่)
้ นรู้สึกเศร้าและฉันก็สงสัยว่าทำ�ไมฉัน
ใช่บางครังฉั
่ ดี
่ กว่านี(ผู
้ ้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 4 สาว
ไม่ได้เกิดในทีที
ประเภทสอง อายุ 23 ปี จังหวัดบุรีรัมย์)

ผู้ให้ข้อมูลหญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
อธิบายว่าการหางานทำ�นั้นยากมาก เนื่องจากชื่อและเพศ
ที่ระบุไว้ในบัตรประจำ�ตัวประชาชนของเธอเป็นผู้ชาย นี่
เป็นทัศนคติของผู้หญิงข้ามเพศและสาวประเภทสอง
หลายคนในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ พวกเขาหลายคนรู้สึกว่า
ถ้าการให้บริการทางเพศเป็นงานเดียวที่ให้พวกเขาทำ�ได้
มันควรเป็นงานที่ถูกกฎหมาย และพวกเขาควรได้รับผล
ประโยชน์ที่มาพร้อมกับงานที่ถูกกฎหมาย
ผู้ให้ข้อมูล: บางครั้งฉันดูถูกตัวเองแต่ฉันไม่สามารถ
เลือกได้ว่าอยากเป็นอะไร งานอื่น ๆ ยากกว่าสำ�หรับ
ฉัน เพราะฉันเป็นสาวประเภทสอง บางบริษัทไม่
ยอมรับสาวประเภทสอง ถ้าคำ�นำ�หน้าชื่อของฉันบน
บัตรประชาชนเป็นนาย แต่ฉันแต่งตัวเหมือนผู้หญิง
ทำ�ให้การหางานทำ�เป็นเรื่องยากพวกเขาจะไม่ยอมรับ
ฉันเป็นพนักงาน งานที่ฉันทำ�ได้มีงานเดียวแต่มันเป็น
เพียงงานที่ผิดกฎหมาย
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่ อเงิน และมิตรภาพ มิตรภาพจากเพื ่อน
ก่อนอืนคื
้ าคุณเจอลูกค้าทีใจดี
่ พวก
และลูกค้า บางครังถ้
เขาจะดูแลคุณ ฉันหวังว่าฉันจะสามารถหาคนที ่
สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือฉันได้ในอนาคต
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 13 คนรักร่วมเพศชายอายุ 24
ปี จังหวัดอุดรธานี)
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ผู้สัมภาษณ์: สิ่งนี้ลดคุณค่าของคุณจริงๆอย่างนั้น
เหรอ?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ แน่นอน เพราะฉันใช้ร่างกายทำ�งาน
หาเงิน ฉันไม่ได้ใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงิน (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที่ 9)
ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลหลายคนรู้สึกอับอายและสิ้นหวังกับ
การทำ�งานให้บริการทางเพศ แต่ในทางกลับกันผู้ให้ข้อมูล
บางคนกลับ รู้สึกว่าตนเองมีอำ�นาจ พลัง พวกเขาคิดว่า
ตนเองสามารถทำ�เงินได้ดี และกำ�หนดเวลาทำ�การของ
ตัวเอง ไม่เหมือนกับงานทั่วไป
่ �สิง
้ วยตัวเอง ฉันเดินทางมา
่ นีด้
ฉันเต็มใจทีจะทำ
่
่
ทีนีด้วยตัวเอง และฉันรู้ว่าวัตถุประสงค์ในชีวิต
้ ่อทำ�ในสิง
่ องทำ�เพื ่อ
่ ทีต้
คืออะไร ฉันมาถึงจุดนีเพื
้
่
เลียงดูตัวเอง และเมือฉันมองตัวเองฉันก็เห็นว่า
ฉันมีความสุขไปทำ�งานเพื ่อมีเพศสัมพั นธ์แล้วได้
เงินดีกว่ามีเพศสัมพั นธ์เปล่าๆ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับ
ที ่ 6 คนรักร่วมเพศชาย อายุ 20 ปี
จังหวัดสกลนคร)
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ผู้ให้ข้อมูลคนอื่นคิดว่าหากพวกเขาเอาแต่กังวลว่าคนอื่น
จะมีมุมมอต่อพวกเขาอย่างไร หรือกังวลว่าผู้อื่นจะคิด
อย่างไรกับอาชีพพวกเขา พวกเขาคงรู้สึกแย่กับตัวเอง
ดังนั้นแทนที่จะให้ความสนใจกับความคิดเห็นทางลบที่คน
อื่นมีต่อพวกเขา พวกเขาจึงให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขา
ต้องทำ�เพื่อความอยู่รอด
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่ แต่ฉันก็คิดนะว่าคนอืน
่
ฉันมองตัวเองในทางทีดี
จะมองฉันอย่างไร พวกเขาคงเข้าใจฉันผิด และ
่ นจะมุ้งเน้นไปทีแง่
่
คิดว่าฉันเป็ นคนไม่ดี แทนทีฉั
่
่
่
ลบ ฉันไม่สนใจและมุ่งเน้นไปทีสิงทีฉันต้องทำ�เพื ่อ
่
่ ดฉันจะ
่ ทีคนอื
ความอยู่รอด ถ้าฉันสนใจในสิง
นพู
้
รู้สึกแย่กับตัวเอง ดังนันฉันก็ไม่สนใจ (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที ่ 14 สาวประเภทสอง อายุ 22 ปี จังหวัด
บุรีรัมย์)

ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยรู้สึกว่างานนี้ทำ�ให้คุณค่าใน
ตนเองลดลงหรือไม่?
ผู้ให้ข้อมูล: ใช่ ฉันเคย ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
อยู่ในงานนี้ แต่ฉันต้องเพิกเฉยต่อสิ่งที่คนอื่นคิดหรือ
พูด ฉันรู้ว่าไม่มีใครอยากจะลงหลักปักฐานกับฉันถ้า

พวกเขารู้ว่าฉันเคยทำ�อะไร ผู้คนจะออกไปจากชีวิต
ของฉันทันทีที่พวกเขารู้ผู้ชายบางคนที่ฉันคุยด้วยเลิก
กับฉันหลังจากเห็นฉันในแอพพลิเคชั่นหาคู่ หรือใน
สถานอาบอบนวด ไม่มีใครคบหากับฉัน (ในเชิงชู้สาว)
เมื่อพวกเขารู้เรื่องแบบนั้น (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 8 ชาย
อายุ 23 ปี จังหวัดลำ�พูน)
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จำ�เป็นต่อ
การออกจากงานให้บริการทางเพศ
(หากเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ)

ผู้ให้ข้อมูล 18 จาก 20 คนระบุว่าพวกเขาอยากหยุดให้
บริการทางเพศถ้าทำ�ได้ แต่เพื่อที่จะทำ�เช่นนั้นได้พวก
เขาต้องการอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีผู้ให้ข้อมูลบาง
คน ระบุว่าพวกเขาพยายามที่จะเลิกทำ�งานดังกล่าวและ
หางานอื่น ๆ ทำ� แต่รายได้ที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอสำ�หรับ
ค่าใช้จ่ายที่พวกเขามี และทำ�ให้พวกเขาไม่สามารถส่งเงิน
กลับบ้านให้กับครอบครัวได้
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันอยากหยุดไหม ฉันก็อยากจะ
่ ณสามารถ
หยุดทำ�นะ แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในจุดทีคุ
่
หยุดได้ ต้องหาเงินเพื ออนาคตของคุณ คุณต้อง
ทำ�งานแบบนี ้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 13 คนรักร่วม
เพศชาย อายุ 24 ปี จังหวัดอุดรธานี)
่ กว่านี ้ ฉัน
ฉันอยากมีงานประจำ�และงานทีดี
ต้องการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฉันยากมี
เงินเดือนมากกว่านี ้ จะได้เลิกทำ�งานแบบนี ้ (ผู้ให้
ข้อมูลลำ�ดับที ่ 3 เพศทางเลือก อายุ 21 ปี จังหวัด
กำ�แพงเพชร)
่
ฉันต้องเปลียนมั
นเอง จริงๆ แล้วฉันกำ�ลัง
่
พยายามเปลียนแปลงบางอย่
าง แต่ก็
ต้องยอมรับว่ามันคือความท้าทายสำ�หรับ
ฉัน สถานการณ์ทางการเงินของฉันไม่ดี ฉันมี
่
วุฒิการศึกษาต่ำ� เป็ นข้อจำ�กัดเรืองโอกาสในการ
จ้างงานของฉัน ฉันไปได้ไม่ไกล ฉันไม่สามารถหา
่ รายได้ดี ฉันไม่มีพื้นฐานทีดี
่ เหมือนคนอืน
่
งานทีมี
่
้
่
ๆ ทีมาจากพื นฐานครอบครัวทีดีกว่า (ผู้ให้ข้อมูล
ลำ�ดับที ่ 8 ชาย อายุ 23 ปี จังหวัดลำ�พู น)

ผู้ให้ข้อมูลคนอื่นระบุว่าวิธีเดียวที่จะช่วยให้พวกเขาจะ
หยุดทำ�งานลักษณะนี้ได้คือ มีคนที่สามารถช่วยสนับสนุน
พวกเขาได้ เมื่อพวกเขาเปลี่ยนไปสู่สายงานใหม่

ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสองอายุ 22 ปี จากจังหวัด
อุดรธานีถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนถึงสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูล
จำ�นวนมากในการศึกษานี้รู้สึกได้อย่างน่าสนใจภายหลัง
จากเธอเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการทางเพศเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งของมีค่า การทำ�งานนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอยินดี
ที่จะทำ� แต่มันเป็นหนทางหนึ่งในการเอาชีวิตรอด ราย
ได้ทั้งหมดไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของเธอ
เท่านั้น แต่ยังต้องตอบสนองความต้องการของคน
ในครอบครัวด้วย
้
มันขึนอยู
่กับสาเหตุส่วนตัวของแต่ละคนอย่าง
่
ทีบอก ไม่มีใครอยากมาทำ�งานแบบนี ้ ถ้ามีทาง
่ หรือทางเลือกทีดี
่ กว่านี ้ หรือมีงานอืน
่
เลือกอืน
่
้
้
ทีดีกว่านี ฉันก็อยากทำ�งานนัน ถ้าคุณถามฉัน
่
ว่าฉันสามารถ [หยุดการแลกเปลียนบริ
การทาง
เพศ] ได้หรือไม่ ใช่ ฉันสามารถทำ�ได้เพราะฉัน
ผ่านอะไรมามากมายในชีวิต แต่มันยังไม่ถึงเวลา
่
ทีเหมาะสม
ฉันมีวัตถุประสงค์ในชีวิตของฉัน เช่น
้
ฉันต้องเลียงดูครอบครัว พวกเขาต้องการความ
่
ช่วยเหลือจากฉัน ฉันมีเป้ าหมายทีอยากจะบรรลุ
้ ฉันจะบอกว่านันคื
่ อ
่ นีได้
แล้วฉันถึงจะออกจากสิง
่
่
การย้ายไปสู่อีกโลกหนึงทีฉันไม่ต้องทำ�งานแบบ
นี ้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 1)

การอภิปรายบทสัมภาษณ์เยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ

เราจะเข้าใจประสบการณ์ของเยาวชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริการแลกเปลี่ยนทางเพศกับของมีค่าได้ดีที่สุด
หากไม่มองเรื่องนี้เป็นสีขาวหรือดำ� จากรายงานฉบับนี้
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูล 20 ราย ที่ทีมผู้วิจัยสัมภาษณ์
ได้แบ่งปันเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีที่พวก
เขามีส่วนร่วมในการบริการแลกเปลี่ยนทางเพศ ซึ่งข้อมูล
ที่ได้มักมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและ
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ยากลำ�บาก อย่างไรก็ดี เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับผู้วิจัยในการ
ทำ�ความเข้าใจประสบการณ์ของเขาโดยใช้คำ�พูดของพวก
เขาในการอธิบายประสบการณ์ และหลีกเลี่ยงการตีตรา
ในการอธิบายพฤติกรรมและสถานการณ์ของพวกเขา
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา ใน
ประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กของเยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศว่าเป็นปัจจัยที่นำ�เยาวชนมาสู่
สถานการณ์การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการแลกเปลี่ยน
ทางเพศในปัจจุบันของพวกเขา ประสบการณ์เหล่านี้รวม
ถึง ความยากจนในครอบครัว ความใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวและการทารุณกรรม รวมถึงการถูกปฏิเสธและ
การเลือกปฏิบัติอันเป็นผลมาจากรสนิยมทางเพศหรือ
อัตลักษณ์ทางเพศ จากสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และ
นายจ้าง50 ผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่กลุ่มผู้วิจัยสัมภาษณ์หนี
ออกจากบ้านเนื่องจากถูกล่วงละเมิดจากคนในครอบครัว
หรือจากชุมชนของพวกเขา และผู้ให้ข้อมูลบางส่วนหนี
ออกจากบ้านเพราะปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ
ผู้ให้ข้อมูลหลายคนอธิบายว่าพวกเขารู้ตัวเองตั้งแต่อายุ
ยังน้อยว่าพวกเขา “แตกต่าง” จากเด็กคนอื่น ๆ ในวัย
เดียวกัน โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าตนเองเป็นเพศที่
สามหรือหญิงข้ามเพศ ผู้ให้ข้อมูลบางคนไม่เปิดเผยอัต
ลักษณ์ทางเพศกับบุคคลในครอบครัวเพราะพวกเขามั่นใจ
ว่าครอบครัวจะไม่ยอมรับหรือไม่เข้าใจว่าพวกเขาเริ่มระบุ
อัตลักษณ์ทางเพศของตนเองอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้ให้ข้อมูลคนอื่นสามารถเลือกแสดงออกทางเพศได้ตั้งแต่
เด็ก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าพวกเขามีกลุ่มเพื่อน
ที่ยอมรับได้อย่างแท้จริงว่าเขาเป็นใครและกลายเป็นผู้
ให้การสนับสนุนที่มีอิทธิพลมากที่สุด ผู้ให้ข้อมูลหลายคน
ที่เปิดเผยตัวตนทางเพศของตนเองกับคนในครอบครัว
ถูกทอดทิ้งทันทีและ/หรือถูกล่วงละเมิดทางวาจาและ
อารมณ์อย่างรุนแรง ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวผลักดัน
ให้ผู้ให้ข้อมูลออกจากบ้านและหาหนทางในการเอาชีวิต
รอดด้วยตนเอง ผู้ให้ข้อมูลบางคนเปิดเผยว่าครอบครัว
จะยอมรับรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศและการ
แสดงออกของพวกเขามากขึ้น เมื่อสามารถพิสูจน์ให้
ครอบครัวเห็นว่าพวกเขาสามารถดูแลตัวเองได้

Dank, M. et al. (2015, February). Surviving the Streets of New York. Experiences of LGTBQ Youth, YMSM, and YWSW Engaged in
Survival Sex. Urban Institute; Bigelsen, Jayne, and Stefanie Vuotto. 2013. Homelessness, Survival Sex and Human Trafficking: As
Experienced by the Youth of Covenant House New York. New York: Covenant House; Rees, Jo. 2010. Trans Youth Involved in Sex
Work in New York City: A Qualitative Study. Ph.D. diss., New York University, New York; Lankenau, Stephen E., Michael C. Clatts,
Dorinda Welle, Lloyd A. Goldsamt, and Marya Viorst Gwadz. 2005. Street Careers: Homelessness, Drug Use, and Sex Work among
Young Men Who Have Sex with Men (YMSM). International Journal of Drug Policy 16: 10–18.
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่ ที ่
หากฉันพบรัก คุณรู้ใช่ไหมว่าความรักเป็ นสิง
ทุกคนคาดหวัง ฉันไม่รู้จะพู ดยังไง แต่ถ้าฉันเจอ
่ น
่ ต้นใหม่กับคนทีฉั
ใครสักคน หางานใหม่แล้วเริม
่
้
รัก เมือเป็ นเช่นนันฉันก็อยากจะเลิกทำ�งานประ
เภทน (ผู
ี ้ ้ให้ข้อมูลลำ�ดับที ่ 4 สาวประเภทสอง
อายุ 23 ปี จังหวัดจากบุรีรัมย์)

71

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้ให้ข้อมูลที่มีการแสดงออกทางเพศหลากหลายเกือบ
ทั้งหมดที่ทีมผู้วิจัยสัมภาษณ์มาจากพื้นที่ชนบทในจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศสภาพแวดล้อมที่แร้นแค้นที่ผู้ให้ข้อมูล
ประสบในวัยเด็ก ส่งผลให้พวกเขามีโอกาสน้อยลงในการ
เรียนต่อจนจบชั้นมัธยมปลายเพราะถูกคาดหวังให้เป็น
ที่พึ่งของครอบครัว และจำ�เป็นต้องหารายได้เพื่อช่วย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีผู้
ให้ข้อมูลจำ�นวนหนึ่งพยายามหาทางหนีออกจากบ้าน
เนื่องจากไม่ต้องการทนเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัว บางคนหนีออกจากบ้านหลายครั้ง
ก่อนที่พวกเขาจะออกจากบ้านโดยไม่กลับเข้าไปอีกเลย
ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลคนอื่นหนีออกจากบ้านเพียงครั้งเดียว
และไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยอย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลบาง
คนอยู่กับครอบครัวในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ หรือ
เชียงใหม่ แต่รู้สึกกดดันที่ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากจะต้องหาเงินเลี้ยงตัวเอง
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ผู้ให้ข้อมูลหลายคนมีประสบการณ์การให้บริการแลก
เปลี่ยนทางเพศกับสิ่งมีค่าผ่านการแนะนำ�ของเพื่อน หรือ
ได้รับการชักชวนจากลูกค้าที่มีกำ�ลังซื้อ ผู้ให้ข้อมูลส่วน
มากเริ่มต้นการบริการแลกเปลี่ยนทางเพศกับเงิน แต่ใน
บางกรณีผู้ให้ข้อมูลบางคนก็มีการบริการแลกเปลี่ยนทาง
เพศกับ สินค้า อาหาร ที่พักพิง หรือความมั่นคง เพื่อน
ของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งให้การบริการทางเพศเพื่อ
ความอยู่รอด มีบทบาทในการแนะนำ�ผู้ให้ข้อมูลเข้าสู่การ
บริการแลกเปลี่ยนทางเพศโดยให้ข้อมูลเรื่องการหาลูกค้า
ทำ�อย่างไรให้ปลอดภัย ในขณะที่บางคนมีบทบาทมาก
ในการหาลูกค้าให้ สถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะการ
แสวงหาประโยชน์ และคนเหล่านี้ไม่ได้รับผลประโยชน์
หรือคาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จากการช่วยเหลือ
เพื่อน ความช่วยเหลือดังกล่าวมาจากความพยายามที่จะ
ช่วยให้เพื่อนอยู่รอดได้ เช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยทำ�

ทางสังคมเหล่านั้น องค์กรที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ส่วน
ใหญ่เป็นองค์กรที่มีผู้ให้บริการด้านสุขภาพ จากข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลยัง
ไม่ได้กล่าวถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้บริการด้านอื่นเช่น
การฝึกอาชีพ การให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพจิต บริการ
ทางกฎหมาย การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและค่า
ครองชีพสำ�หรับการอยู่รอด
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าผู้ให้ข้อมูลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับ
ใช้กฎหมายน้อยมาก โดยผู้ให้ข้อมูลที่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจมักเกิดขึ้นจากการตั้งข้อหาความผิดเกี่ยว
กับการค้าประเวณี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอน
ปกติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ผู้ให้ข้อมูล
ที่ทำ�งานในสถานอาบอบนวดหรือบาร์กล่าวว่า นายจ้าง
ต้องจ่ายสินบนให้ตำ�รวจ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับ
การคุ้มครอง ในขณะที่คนที่ทำ�งานบนท้องถนนหรือ
พื้นที่สาธารณะมีความเสี่ยงในการถูกเพ่งเล็งจากตำ�รวจ
มากกว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลกับผู้สัมภาษณ์มี
ความประสงค์จะยุติการมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าบริการ
ทางเพศ

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการหยุดการขายบริการทางเพศ
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมองว่าการบริการแลก
เปลี่ยนทางเพศกับสิ่งมีค่าดูเหมือนเป็นหนทางเดียวใน
การหาเงินให้เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานของพวก
เขา ผู้ให้ข้อมูลเยาวชนกลุ่มนี้กล่าวถึงความจำ�เป็นในการ
มีทางเลือกที่จะช่วยให้พวกเขายุติการทำ�งานให้บริการ
ทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินและ/หรือสิ่งของ ซึ่งผู้
ให้ข้อมูลกล่าวว่า พวกเขาต้องการการฝึกอาชีพ โอกาส
ทางการศึกษา ความมั่นคงทางด้านอาหาร การมีพี่เลี้ยง
ให้คำ�ปรึกษา (mentorship) ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
เอกสารทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำ�ปรึกษาทางจิตวิทยา
และโอกาสในการทำ�งานที่มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าตนมีเพศสัมพันธ์อย่าง
แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะรับรู้ว่าบริการต่าง ๆ ขององค์กร
ปลอดภัย และประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลเคยมี
เอกชนหลายแห่งในเชียงใหม่และกรุงเทพฯเป็นประโยชน์
ประวัติการใช้สารเสพติด แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลบางคนใน
เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการ แต่บริการขององค์กรเหล่านั้นยังไม่เพียงพอ และมักจะได้
ทางสังคม แต่บางคนไม่ทราบว่ามีการให้บริการทางสังคม รับงบประมาณสนับสนุนที่จำ�กัด และมีทรัพยากรไม่เพียง
อยู่ที่ใดบ้าง หรือรู้แต่ไม่มีข้อมูลสำ�หรับติดต่อผู้ให้บริการ พอ

สะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์สำ�หรับการ
ศึกษาครั้งนี้มีความยืดหยุ่นทางจิตใจในระดับสูง พวกเขา
มีกระบวนการภายในตนเองที่เข้มแข็ง ในการดูแลชีวิต
ของตนเองและผู้อื่น กระบวนการดังกล่าวพัฒนาเป็น
ทักษะส่วนตัวของพวกเขา และนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของตนเองและสังคม

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้ให้ข้อมูลเยาวชนให้ความสำ�คัญกับผลประโยชน์ที่ตนเอง
ได้รับ เช่น ความอยู่รอด และอิสระทางการเงิน มากกว่า
การให้ความสำ�คัญกับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการ
ทำ�งาน เช่น การต้องโทษจำ�คุก การติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ความรู้สึกว่าตนเองถูกลดค่า และการถูกตี
ตรา นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในการถูกฆาตกรรม การ
ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ
จากลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วย จากข้อมูลทั้งหมด
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บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทย
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กที่ให้ความสำ�คัญกับเด็กผู้ชาย

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

พั นธสัญญาทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภูมิภาคของ
ประเทศไทย
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เมื่อกล่าวถึงพันธสัญญาระหว่างประเทศในการคุ้มครอง
เด็ก สำ�หรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทยมีการตั้งมาตรฐานในระดับสูง เอกสารหลัก
ในระดับสากลเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child: CRC)
รวมถึงบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองเด็กจากการล่วงละเมิด
ทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในทุกรูป
แบบและรวมถึงการคุ้มครองเด็กจากการขายหรือการค้า
มนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์หรือรูปแบบใด ๆ 51 ประเทศไทย
ได้ลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
ในปี พ.ศ. 2535 และได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อ
ดำ�เนินการให้สอดคล้องกับคำ�มั่นสัญญาที่มีต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก
ในปี พ.ศ. 2543 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยการขายเด็กการค้า
ประเวณีเด็กและภาพอนาจารของเด็ก (the Optional
Protocol to the CRC on the Sale of Children:
OPSC) ได้รับการยอมรับ เพื่อจัดการกับความกังวลที่เพิ่ม
ขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางเพศตลอดจนการล่วงละเมิดและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ52 ประเทศไทยได้ทำ�การลงนามรับรอง
พิธีสารรับเลือกดังกล่าว เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยยืนยันถึง
51
52
53
54
55
56

ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเด็ก ๆ จากอาชญากรรมที่เลว
ร้ายนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ประชาคมระหว่างประเทศได้
กดดันให้มีการยกระดับความสำ�คัญในการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศและนำ�พิธีสารเลือกรับว่า
ด้วยขั้นตอนการสื่อสาร (the Optional Protocol on a
Communications Procedure: OPIC)53 ซึ่งได้มีการรับ
การรับรองเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงระบบการชดเชย
ระหว่างประเทศได้หากกลไกระดับชาติล้มเหลวในการ
บังคับใช้สิทธิของพวกเขา ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
และในขณะที่เขียนมีเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ที่ให้สัตยาบัน (ในปี พ.ศ. 2555) พิธีสารเลือก
รับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในกระบวนการสื่อสาร54
นอกจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและ
พิธีสารทางเลือกแล้ว ในระดับนานาประเทศก็ยังมีเครื่อง
มืออื่น ๆ ที่จะปกป้องเด็กจากการล่วงละเมิดและการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อนุสัญญาว่าด้วยการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด 1999 ฉบับ
ที่ 18255 โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
พิธีสารของสหประชาชาติเพื่อป้องกันปราบปรามและ
ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก
การเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ56 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พิธีสารการค้า
มนุษย์”) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีการยืนยันต่อสมาชิกที่เข้า
ร่วมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำ�ไปใช้และบังคับใช้อนุสัญญา
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการสร้างและการใช้
มาตรการการลงโทษทางอาญา นอกจากนี้ พิธีสารการ
ค้ามนุษย์ยังได้กล่าวถึงประเด็นข้อเรียกร้องที่เป็นข้อ

UN Convention on the Rights of the Child. (1989), Articles 34 and 35.
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.
(2000).
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. (2014)
United Nations Treaty Collection.
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime. (2000).

ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการ
ทำ�งานร่วมกันหลาย ๆ ด้านในระดับนานาประเทศ ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดมติต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อขจัดความรุนแรงต่อ
เด็ก ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำ�ในบรรดาประเทศ
อื่น ๆ ที่ส่งร่างมติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต้นแบบและ
มาตรการเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการขจัดการใช้ความ
รุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อคณะกรรมาธิการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่กรุง
เวียนนาในปี พ.ศ. 255658 ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ
ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 ซึ่งนำ�ไปสู่การยอมรับข้อมติ UNGA A/RES/
69/194 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ
“ต้นแบบของสหประชาชาติ: United Nations Model”
กลยุทธ์และมาตรการเชิงปฏิบัติในการขจัดความรุนแรง
ต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา” ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบองค์รวมและใช้
งานได้จริงสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ให้เกิดความยุติธรรมทางอาญาที่เป็นมิตรกับเด็กและเพื่อ
ป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงต่อเด็ก59
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59
60
61
62
63
64
65
66

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่
กระตือรือร้นและเป็นผู้บุกเบิกในการแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
ในปี พ.ศ. 2558 เมื่ออาเซียนได้รับรองอนุสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและ
เด็ก ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์และปกป้องผู้เสียหายในประเทศ
สมาชิก60 ประเทศไทยยังมีข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่
หลากหลายกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมซึ่งมีองค์ประกอบข้ามพรมแดนเช่นเดียว
กับการค้ามนุษย์ ข้อตกลงที่สำ�คัญซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำ�โขง61 ตลอดจนสนธิสัญญาทวิภาคีกับเวียดนาม62
กัมพูชา63 ลาว64 และ เมียนมาร์65
ประเทศไทยยังเป็นประเทศตัวอย่างในการได้การรับรอง
ความมุ่งมั่นในเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
ที่กำ�หนดโดยสหประชาชาติ66 ได้มีการส่งรายงานการ
ตรวจสอบโดยสมัครใจในปี พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับความ
คืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ในรายงานดังกล่าว
ประเทศไทยได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการยุติการ
ค้ามนุษย์ทุกประเภทผ่านนโยบาย “ไม่ยอมรับ” (zero
tolerance) “การค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบรวมถึงเรื่องของ
เด็กด้วย โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อ
16.2 “ยุติการล่วงละเมิดการแสวงหาประโยชน์จากการ
ค้ามนุษย์และความรุนแรงและทรมานต่อเด็กทุกรูปแบบ”
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violence against children in the field of crime prevention and criminal justice E/CN.15/2013/L.21/Rev.1 24 April 2013.
United Nations General Assembly. (2015), United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence
against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice, A/RES/69/194, 26 January 2015.
ASEAN. (2015), ASEAN Convention against Trafficking in Persons Especially Women and Children.
Government of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Lao People’s Democratic Republic, the Union of
Myanmar, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam. (2004). Memorandum of Understanding on Cooperation
against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region.
Agreement Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on
Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Persons, Especially Women and Children and Assisting Victims of Trafficking
(2008).
Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of
Cambodia on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children and Women and Assisting Victims of Trafficking (2003).
Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Lao People’s
Democratic Republic and Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2005).  
Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Union of
Myanmar on Cooperation To Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2009)
United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1,
21 October 2015.

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

กำ�หนดให้รัฐต้องนำ�มาใช้หรือเสริมสร้างมาตรการทาง
กฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ในพื้นที่ทางการศึกษา
สังคมหรือวัฒนธรรมเพื่อกีดกันความต้องการที่ส่งเสริม
การแสวงหาประโยชน์จากบุคคลทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
ผู้หญิงและเด็ก57
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ได้มีการจัดตั้ง “หมู่บ้านแห่งความสุขตามคุณธรรม
เก้าประการ”67

ที่กำ�หนดไว้ที่อายุ 17 ปี71 และการมีข้อยกเว้นดังกล่าว
เป็นอุปสรรคในการคุ้มครองเด็กที่แต่งงานแล้ว

นอกจากการเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาคแล้ว สำ�นักงานตำ�รวจแห่ง
ชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษยังทำ�งานอย่างใกล้ชิด
กับองค์กรตำ�รวจสากล (INTERPOL) ซึ่งเป็นองค์กร
ตำ�รวจอาชญากรรมระหว่างประเทศที่จัดการกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ แนวทางการทำ�งานร่วมกันนี้ช่วย
ให้ปฏิบัติการ Blackwrist ประสบความสำ�เร็จ ซึ่งมีการ
ดำ�เนินการระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2662 มีเด็ก
กว่า 50 ราย ได้รับการช่วยเหลือและผู้กระทำ�ความผิด
ทางเพศถูกจับกุมและดำ�เนินคดี68

ขณะเดียวกัน ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(พ.ศ. 2553) มีความแตกต่างในการอ้างถึงบุคคลที่
มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 อ้างถึงบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี ว่าเป็น “เด็ก”
และบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ว่า
เป็น “เยาวชน”72 ความแตกต่างในพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ. ศ. 2553 อาจมีผลบังคับใช้กับทั้ง
(ผู้ต้องหา)73 ผู้กระทำ�ความผิดที่เป็นเยาวชนและเยาวชน
ที่ตกเป็นผู้เสียหายของความรุนแรงในครอบครัว (ซึ่ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอำ�นาจ)74 เนื่องจากทั้ง
เด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องภายใต้หมวดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี
ความเป็นอยู่ที่ดี75 จึงไม่ปรากฏว่าความแตกต่างจะส่งผล
ให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมหรือบริการ
คุ้มครองสำ�หรับผู้เสียหาย การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

แนวกฎหมายเพื่ อสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย
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ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก สื่อ
การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และการค้ามนุษย์ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
หลังการให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
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คำ�จำ�กัดความของเด็กในกฎหมายไทยมีการแยกส่วน
กัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย
แต่ หากพิจารณา่ในแง่ดี กฎหมายต่าง ๆ แบ่งแยกความ
แตกต่างระหว่างสิทธิและการคุ้มครองของเด็กชายและ
เด็กหญิง
กฎหมายหลักที่มุ่งคุ้มครองเด็กคือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 254669 ที่ระบุว่าเด็กคือ “บุคคลที่
มีอายุน้อยกว่า 18 ปี” แต่ไม่รวมถึงเด็กส่วนใหญ่ที่ผ่าน
การแต่งงานด้วยอายุตามกฎหมายของการแต่งงาน70
67
68

ประมวลกฎหมายอาญากำ�หนดให้การมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี (การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราตาม
กฎหมาย) ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอม ก็ตาม
ถือเป็นการกระทำ�ความผิดทางอาญา76 ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 1 (18) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ.
2562 ‘การมีเพศสัมพันธ์’ เป็นการกระทำ�โดยมีเจตนา
เพื่อสนองความต้องการทางเพศของผู้กระทำ�ความผิด
โดยการสอดอวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอด ทวารหนัก
หรือปากของบุคคลอื่น77 แม้ว่าคำ�จำ�กัดความใหม่นี้จะ
เป็นการขยายคำ�นิยามก่อนหน้านี้ซึ่งไม่รวมถึง “ทวาร
หนัก” และ “ปาก” ดังนั้น จึงอาจให้ความคุ้มครอง

The Ministry of Foreign Affairs. (2017). Thailand´s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for
Sustainable Development.
Interpol. (2019). 50 children rescued, 9 sex offenders arrested in international operation.

69 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4.
70

Ibid.

75
76
77

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499, แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) มาตรา 277
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) มาตรา 3

71 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448.
72 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553, มาตรา 4.
73 Ibid. มาตรา 10
74 Ibid. หมวด 15
Ibid.

มาตรา 277 (วรรค 5) ยังกำ�หนดให้มีการยกเว้นกรณี
ที่บุคคลอายุยังไม่เกิน 18 ปี มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ
มากกว่า 13 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปีโดยได้รับความยินยอม
จากบุคคลหลัง ในปี พ.ศ. 2562 กฎหมายได้มีการแก้ไข
เพื่อยกเลิกอำ�นาจของศาลในกรณีเช่นนี้ ในการอนุญาต
ให้มีการแต่งงานซึ่งส่งผลให้ไม่มีการลงโทษผู้กระทำ�ความ
78
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80
81
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Ibid. Section 276.
Ibid. Section 277.
Ibid.
Ibid.
Ibid มาตรา 277 (วรรค 5)

ผิด82 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นใน
วัยใกล้เคียง ศาลจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อจัดการ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เสียหายหรือผู้กระทำ�ความผิดที่เป็น
เด็กภายใต้กฎหมายการคุ้มครองเด็ก แทนการลงโทษผู้
กระทำ�ความผิด ศาลจะพิจารณาเพื่อประโยชน์ของเด็ก
นอกจากปัจจัยอื่น เช่น อายุ ภูมิหลัง การศึกษาและความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำ�ความผิดกับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
ในการตัดสินจัดการความเป็นอยู่ที่ด83ี นอกจากนี้ หาก
ผู้กระทำ�ความผิดซึ่งกระทำ�การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราตาม
มาตรา 277 เป็นเด็กศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดอัตรา
โทษหรือไม่ลงโทษเลยก็ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
73-76 แห่งประมวลกฎหมายอาญา84
อายุขั้นต่ำ�ของการทำ�งานกำ�หนดไว้ที่ 15 ปี85 อย่างไร
ก็ตาม อายุขั้นต่ำ�ของการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
ที่เป็นอันตราย86คือ 18 ปี อายุการเรียนภาคบังคับที่
กำ�หนดไว้ในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ87กำ�หนดว่ามีการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่อายุ 7
ขวบ เป็นเวลา 9 ปีจนถึง 16 ปี ยกเว้นการสอบผ่านการ
ศึกษาภาคบังคับปีที่ 988 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้
เน้นย้ำ�ถึงความจำ�เป็นที่รัฐจะต้องดูแลให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจาก
นี้ รัฐต้องดูแลให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สอดคล้องกับวัยโดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการดังกล่าว89

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 73-76
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44
ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำ�กว่าสิบแปดปีทำ�งานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ (2) งานปั๊มโลหะ
(3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง (4)
งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง (5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่
กำ�หนดในกฎกระทรวง (6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง (7)
งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง (8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ (9) งานที่ต้องทำ�ใต้ดิน ใต้น้ำ� ในถ้ำ�
อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา (10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง (11) งานทำ�ความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่
เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กำ�ลังทำ�งาน (12) งานที่ต้องทำ�บนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป (13) งานอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54
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เพิ่มเติมแก่เด็กผู้ชายได้ แต่ทางเลือกของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติในการระบุว่าผู้กระทำ�ความผิด “ต้องสอด
อวัยวะเพศ” ชัดเจนว่าไม่ครอบคลุมกรณีที่ผู้กระทำ�
ความผิดเป็นผู้หญิงและผู้เสียหายเป็นผู้ชาย ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 276 กำ�หนดหลักเกณฑ์สำ�หรับ
สิ่งที่จัดอยู่ในประเภทกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้รับความ
ยินยอม เกณฑ์นี้ใช้กับความผิดทั้งหมดและไม่ได้กำ�หนด
เป้าหมายโดยตรงไปยังบุคคลที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี78
มาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญารวมถึงความ
ผิดฐานข่มขืนเด็ก79 บทบัญญัติดังกล่าวกำ�หนดให้การ
ข่มขืนกระทำ�ชำ�เราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ใช่สามี
หรือภรรยาของผู้กระทำ�ความผิดไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่
ยินยอมก็ตาม เป็นความผิดอาญา ความผิดครอบคลุม
เด็กอายุยังไม่เกิน15 ปี โดยไม่คำ�นึงถึงเพศ มีการปรับ
บทลงโทษตามมาตรานี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เสียหายที่เป็น
เด็ก สำ�หรับการกระทำ�ความผิดต่อเด็กอายุเกิน 13 ถึง
15 ปี มีโทษจำ�คุก ห้า ถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่ หนึ่งแสน
ถึง สี่แสนบาท80 สำ�หรับความผิดที่กระทำ�ต่อเด็กอายุยัง
ไม่เกิน 13 ปี ผู้กระทำ�ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ เจ็ด ถึง
ยี่สิบ ปีและปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึง สี่แสนบาท
หรือจำ�คุกตลอดชีวิต81

77

อายุขั้นต่ำ�ของความรับผิดทางอาญาในประเทศไทย
กำ�หนดไว้ที่ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา “เด็กอายุ
ยังไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษเพราะกระทำ�สิ่งที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นความผิด”90 สำ�หรับเด็กอายุมากกว่า 10 ปี
แต่ยังไม่เกิน 15 ปี ศาลไม่ลงโทษความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา แต่มีดุลพินิจในการกำ�หนดมาตรการ
อื่น ๆ เช่น การว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเด็กไปโรงเรียน
หรือสถานฝึกอบรม91 สำ�หรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า
15 ปี แต่ต่ำ�กว่า 18 ปี ศาลต้องคำ�นึงถึงความรับผิด
ชอบและสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด (ไม่ได้ให้คำ�นิยามในประมวล
กฎหมายอาญา) เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวเพื่อตัดสินว่าจะ
ลงโทษเขา/เธอหรือไม่92
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ทำ�ความเข้าใจการคุ้มครองเด็ก
ชายจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในประเทศไทย
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ตราสารระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับรองสิทธิ
ของเด็ก โดยให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก สำ�หรับเด็กทุกคนโดยไม่
คำ�นึงถึงเพศสภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทุกฝ่ายของรัฐต้อง
พยายามให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันผ่านการออก
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและนโยบายที่มีประสิทธิผลซึ่ง
ให้ผลประโยชน์ของเด็กอยู่ในระดับแนวหน้า มาตรา 34
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก กำ�หนดให้
ภาคีของรัฐปกป้องเด็กจาก” การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศทุกรูปแบบ”93 โดยกำ�หนดอย่างชัดเจนว่า 1) การบีบ
บังคับเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย
2) การใช้ประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณีหรือการ
กระทำ�ทางเพศที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ และ 3) การใช้
ประโยชน์จากเด็กในสื่อลามกอนาจารซึ่งประกอบไปด้วย
มาตรา 19 โดยระบุว่า “รัฐภาคีต้องดำ�เนินมาตรการทาง
90 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 73
91 Ibid มาตรา 74
92 Ibid มาตรา 75
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กฎหมายการบริหารสังคมและการศึกษาเพื่อปกป้องเด็ก
จากความรุนแรงทุกรูปแบบรวมถึงการแสวงหาประโยชน์
และการล่วงละเมิดทางเพศ”94
ความรุนแรงทางเพศในรูปแบบที่แตกต่างกันส่งผลกระ
ทบต่อบุคคลและกลุ่มบุคคลในรูปแบบที่แตกต่างกัน95
แม้ว่าเด็กทุกคนจะได้รับผลกระทบจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ แต่โดยมากการวิจัยมักมุ่งเน้นไปที่
เด็กผู้หญิง96 อย่างไรก็ดี มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าผู้เสีย
หายผู้ชายที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศก็มีความชุกเช่น
กัน97 โดยเน้นย้ำ�ถึงความจำ�เป็นในการตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าการวิจัย นโยบายและกฎหมายในเรื่องดังกล่าวปกป้อง
เด็กทุกคนโดยไม่คำ�นึงถึงเพศสภาพ จากการพิจารณาถึง
ความสำ�คัญของการให้ความคุ้มครองจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศสำ�หรับเด็กทุกคน งานวิจัยนี้ได้มีการ
วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยที่บังคับ
ใช้กับเด็กผู้ชาย และได้ ให้ความสำ�คัญกับวิธีการที่เด็ก
ผู้ชายได้รับการคุ้มครองและพิจารณาภายใต้มุมมองด้าน
กฎหมาย
จากข้อมูลของสำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ้ข้อมูลระหว่างประเทศเกี่ยว
กับการแสวงหาประโยชน์พบว่า ผู้เสียหายที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ (ผู้ใหญ่และเด็ก) มากกว่าครึ่ง (59%) ถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในบรรดาผู้เสียหายที่ถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศทั้งหมด 3% เป็นเด็กผู้ชาย98
ในขณะที่ยังขาดการวิจัยเกี่ยวกับความชุกของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็กผู้ชายในประเทศไทย
โดยเฉพาะข้อมูลจากการวิจัยในประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ชี้ให้เห็นถึงขนาดของปัญหา ผล
การวิจัยพบว่าในประเทศกัมพูชา 5.6% ของผู้ชายเคย
มีประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศเมื่ออายุอายุต่ำ�กว่า
18 ปี99 และ 26% ของเด็กผู้ชายที่ทำ�งานข้างถนนถูก

UN Convention on the Rights of the Child. (1989), Article 34.
Ibid. มาตรา 19
World Health Organisation. (2002). World Report on Violence and Health. Chapter 6.
Greenbaum, J., Crawford-Jakubiak, J. E., & Committee on Child Abuse & Neglect. (2015). Child sex trafficking and commercial
sexual exploitation: Health care needs of victims. Pediatrics, 135(3), 566–574.
Josenhans, V., Kavenagh, M., Smith, S. & Wekerle, C. (2019). Gender, rights and responsibilities: the need for a global analysis of
the sexual exploitation of boys, Child Abuse & Neglect.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on Trafficking in Persons.
Sumner, S. A., Mercy, J. A., Buluma, R., Mwangi, M. W., Marcelin, L. H., Kheam, ... Hillis, S. D. (2016). Childhood sexual violence
against boys: A study in 3 countries. Pediatrics, 137(5).

ในประเทศฟิลิปปินส์สถิติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 27% ของ
เด็กผู้ชายที่ทำ�งานข้างถนน101 นอกจากนี้การศึกษาชี้ให้
เห็นว่าเด็กผู้ชาย 8% ทั่วโลกเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ในวัยเด็ก102 เนื่องจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยจึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่าง
ยิ่งที่กฎหมายและนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะ
ครอบคลุมเด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก
ส่วนต่อไปนี้จะศึกษาบริบทต่าง ๆ ที่การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกคนอาจเกิดขึ้นได้ในแง่ดี
กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความเท่าเทียม
ในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลทุกเพศ (Gender
Blind) ซึ่งหมายความว่า อาจมีผลบังคับใช้กับเด็กทุกคน
โดยไม่คำ�นึงถึงเพศสภาพ ในขณะที่การวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่ระบุว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงไม่ได้รับการปฏิบัติที่
แตกต่างกัน แต่มีบางกรณีที่มีการพิจารณาที่ละเอียดอ่อน
ทางเพศเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงกฎหมายที่ระบุไว้อย่าง
เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ แม้กฎหมายอาจอนุญาตให้มี
การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำ�นึงถึงเพศ
สภาพ แต่จำ�เป็นต้องมีการสำ�รวจการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อทำ�ความเข้าใจว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างไร
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตที่เด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะ
ตกเป็นผู้เสียหายของ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก
การแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการค้า
ประเวณี

แม้ว่าการค้าประเวณีจะผิดกฎหมายในประเทศไทย

ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง แต่ก็ยังคงมีการปฏิบัติกันอย่าง
แพร่หลายทั่วประเทศ คณะกรรมการสิทธิเด็กระบุในปี
พ.ศ. 2555 ว่า “มีการทำ�อย่างเปิดเผยโดยมีเด็กจำ�นวน
มากเข้ามาเกี่ยวข้อง”103 การประมาณการจำ�นวนเด็ก
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในประเทศนั้นแตกต่าง
กันไปและไม่มีสถิติล่าสุดที่ชัดเจนในรายงานสิทธิมนุษย
ชนประจำ�ปี พ.ศ. 2551 ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประมาณการจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย
นักวิจัยและองค์กรพัฒนาเอกชนระบุว่า มีเด็กประมาณ
60,000 คน104 ในปี พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยสุขภาพของ
ประเทศไทยคาดว่า 40% ของการค้าประเวณีทั้งหมดใน
ประเทศเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก105 แม้ว่าสิ่งเหล่า
นี้เป็นเพียงการประมาณการและไม่ใช่ตัวเลขล่าสุด แต่
เป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญว่าการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
ในการค้าประเวณีมีแนวโน้มที่จะดำ�เนินต่อไปในปัจจุบัน
การวิจัยเกี่ยวกับความชุกของการแสวงหาประโยชน์จาก
เด็กผู้ชายในการค้าประเวณียังมีอยู่น้อยมาก การศึกษา
ที่ดำ�เนินการในจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2556 ระบุว่า
ผู้ชายที่ค้าประเวณีในภูมิภาคนั้นได้เข้าทำ�งานนี้ในช่วง
วัยรุ่นตอนต้น106 ความจริงที่ว่าเด็กผู้ชายไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในการมีเพศสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ตามสถานประกอบ
การ อาจอธิบายถึงการขาดงานวิจัยเรื่องนี้ และงานวิจัย
ส่วนมากมุ่งเน้นไปที่เพศเชิงพาณิชย์ตามสถานประกอบ
การ ซึ่งผู้หญิงและเด็กหญิงมีความชุกมากกว่า107
ดังที่กล่าวมาการกระทำ�ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ประเวณีถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย108 อยู่ใน
ประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551109 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.

100 Davis, J. D., & Miles, G. M. (2014). “I want to be brave”: A baseline study on the vulnerabilities of street-working boys to sexual
exploitation in Sihanoukville Cambodia.
101 Davis, J. D., & Miles, G. M. (2017). A baseline study of vulnerabilities of street-involved boys to sexual exploitation in Manila,
Philippines. Philippine Journal of Child Sexual Abuse, 7, 32–58.
102 Stoltenborgh, M et al., (2011). A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-Analysis of Prevalence Around the World.
103 Committee on the Rights of the Child. (2012). Consideration of reports submitted by States parties under article 12, paragraph
1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child
pornography, Concluding observations: Thailand. CRC/C/OPSC/THA/CO/1, 21 February 2012, para 21.
104 US Department of State. (2008). Human Rights Report: Thailand.
105 ECPAT International. (2015). Situational Analysis of the Commercial Sexual Exploitation of Children in Thailand”
106 Davis, J. Glotfelty, E. and Miles, G. (2013). Boys for Baht?
107 ECPAT International and Defence for Children-ECPAT Netherlands. (2016). Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel
and Tourism. Regional Report: Southeast Asia.
108 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 5
109 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
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แสวงหาประโยชน์ทางเพศเพื่อแลกกับเงิน อาหารหรือ
ของขวัญ100
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2539 กำ�หนดโทษบุคคลที่กระทำ�การเฉพาะอย่างที่เกี่ยว
กับการค้าประเวณี เช่น ชักชวน ชักจูงให้ค้าประเวณี แต่
บทลงโทษนั้นจำ�กัดเป็นโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท110
เนื่องจากมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้แยก
ความแตกต่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่และพิจารณาว่าอายุ
ของความรับผิดชอบทางอาญาคือ 10 ปี ตามที่อธิบาย
ไว้ในหัวข้อข้างต้นจึงอาจขัดขวางการคุ้มครองผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็กจากการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
โดยระบุว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำ�ความผิดแทนของผู้เสีย
หาย

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ในขณะเดียวกัน ยังเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา
282 ของประมวลกฎหมายอาญาในการจัดหา ล่อลวง
หรือพาบุคคล (ไม่คำ�นึงถึงเพศสภาพ) อายุยังไม่เกิน 18
ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนาจาร111 ซึ่งสามารถตีความ
ได้ว่ารวมถึงวัตถุประสงค์ทางเพศด้วย ถ้าความผิดนี้
กระทำ�ต่อบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ต้อง
ระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปีและปรับระหว่าง
6,000 ถึง 30,000 บาท112 ถ้ากระทำ�ความผิดฐานกระทำ�
ชำ�เราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับระหว่างหนึ่งหมื่นถึงสี่หมื่นบาท113
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มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 กำ�หนดว่าบุคคลใดกระทำ�
การเพื่อสนองความต้องการทางเพศของตนหรือของ
บุคคลอื่น มีเพศสัมพันธ์หรือกระทำ�การอื่นใดต่อบุคคล
(โดยไม่คำ�นึงถึงเพศสภาพ) บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมหรือไม่
ก็ตามในสถานประกอบการค้าประเวณ เว้นวรรคจะต้อง
รับโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและปรับตั้งแต่สองหมื่น
ถึงหกหมื่นบาท114 ถ้าความผิดนี้กระทำ�กับเด็กอายุไม่
เกิน 15 ปี มีโทษเพิ่มเป็นจำ�คุกตั้งแต่สองถึงหกปีและปรับ
ตั้งแต่สี่หมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท115 เป็นที่น่ากังวล
ว่าการกระทำ�ที่กระทำ�ภายใต้มาตรานี้จะไม่ถือเป็นความ
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ผิดเมื่อกระทำ�ต่อคู่สมรสของตนเองและไม่ใช่เพื่อสนอง
ความต้องการทางเพศของบุคคลอื่น ดังนั้นการกระทำ�
ของบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสที่อายุเกิน 15 ปี
แต่ไม่เกิน 18 ปี ในสถานประกอบการค้าประเวณีจึง
ไม่เป็นความผิดทางอาญา
มาตรา 9 กำ�หนดโทษทางอาญาต่อผู้ใดล่อลวงหรือพา
บุคคลใดไปค้าประเวณีโดยไม่คำ�นึงถึงความยินยอมและ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย) และ
มีโทษจำ�คุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับสองหมื่นถึง
สองแสนบาท116 หากกระทำ�ความผิดต่อบุคคล (โดยไม่
คำ�นึงถึงเพศสภาพ) อายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี
ผู้กระทำ�จะต้องรับโทษจำ�คุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี
และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนถึงสามแสนบาท
ในขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ผู้กระทำ�
ผิดจะต้องโทษจำ�คุกตั้งแต่สิบถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สองแสนถึงสี่แสนบาท117
นอกจากนี้ ยังมีการกำ�หนดบทลงโทษที่เพิ่มขึ้น (หนักกว่า
1 ใน 3) ในกรณีที่ความผิดข้างต้นกระทำ�โดยการฉ้อโกง
หลอกลวง ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง และอิทธิพลที่ไม่เหมาะ
สมหรือการบีบบังคับต่อเจตจำ�นงของผู้ใด118
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 ก้าวไปอีกขั้นด้วยการขยายบทลงโทษ
เดียวกันกับผู้ที่สนับสนุนการกระทำ�ความผิด119
ประการสุดท้ายภายใต้มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
“การจัดหา ซื้อขาย จำ�หน่าย นำ�มาจากหรือส่งไปกักขัง
หรือกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือรับเด็ก” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาประโยชน์นั้นถือเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์120
คำ�จำ�กัดความของการแสวงหาประโยชน์ที่ระบุไว้ใน
มาตราเดียวกันครอบคลุมถึงการแสวงหาประโยชน์จาก

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 5
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282
Ibid. มาตรา 2.
Ibid. มาตรา 3.

Prevention and Suppression of Prostitution Act B.E. 2539 (1996). Section 8.
Ibid. มาตรา 8.
Ibid. มาตรา 9.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 มาตรา 6

โดยสรุป พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
ในประเทศไทยมีอย่างน้อย 3 ฉบับแยกกัน ภายใต้
ประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดสำ�หรับบุคคลใด ๆ
ในการจัดหาล่อลวงหรือพาบุคคลอายุยังไม่เกิน 18 ปี ไป
เพื่อจุดประสงค์ทางเพศ122 และยุยงให้บุคคลมีส่วนร่วม
ในการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี123
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 กำ�หนดโทษทางอาญาต่อบุคคลทุกคนรวม
ทั้งเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปี (ตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
อายุความรับผิดชอบทางอาญา) ที่มีส่วนร่วมในการค้า
ประเวณี124 พระราชบัญญัติดังกล่าวยังให้ความผิดทาง
อาญาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์หรือการกระทำ�อื่นใด
ต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี ในสถานประกอบการค้า
ประเวณีเพื่อสนองความต้องการทางเพศของเขาหรือเธอ
หรือของบุคคลอื่น125 ตลอดจนการจัดหา ล่อลวงหรือพา
บุคคลใด ๆ ไปเพื่อการค้าประเวณี ไม่ว่าจะกระทำ�ใน
หรือนอกราชอาณาจักรไทย126 พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ทำ�ให้การกระ
ทำ�เหล่านั้นผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของ
เด็กซึ่งกระทำ�โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์127
ความหมายของการแสวงหาประโยชน์ตามพระราช
บัญญัติดังกล่าวรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณี128 บทบัญญัติทั้งหมดข้างต้นครอบคลุมทั้งเด็ก
หญิงและเด็กชายโดยไม่มีความแตกต่าง ข้อกังวลที่เกิด
จากกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีคือผู้เสียหายเด็กที่
ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีอาจถูกปล่อยให้
ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกระบุว่าเป็นผู้กระทำ�ความผิด
จากการที่บุคคลทุกคนมีส่วนร่วมในการกระทำ�เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ของการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 129
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทาง
ออนไลน์ (Online child sexual
exploitation: OCSE)

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
(Child Sexual Abuse Material: CSAM) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการแสวงหาประโยชน์
จากเด็กระหว่างประเทศที่จัดเก็บโดยอินเตอร์โพล พบว่า
ใน 72.5% มีการบันทึกเพศของผู้เสียหาย 64.8% ของ
แฟ้มข้อมูลสื่อสารสนเทศที่ไม่ได้ระบุชื่อเป็นภาพเด็กหญิง
31.1% เป็นภาพเด็กผู้ชาย และ 4.1% เป็นผู้เสียหาย
ทั้งชายและหญิง130 เมื่อมีการแสดงภาพเด็กผู้ชายในการ
ล่วงละเมิดมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นหรือเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อกามวิปริต131 แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะหา
สถิติที่แม่นยำ�เกี่ยวกับจำ�นวนเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายของ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ใน
ประเทศไทย แต่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ
ว่า “ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าเป็นแหล่งผลิต
และจำ�หน่ายสื่อลามกอนาจารเด็ก”132 นอกจากนี้รองผู้
อำ�นวยการสำ�นักการต่างประเทศและอาชญากรรมข้าม
ชาติของกรมสอบสวนคดีพิเศษรายงานในปี พ.ศ. 2563
ว่าประเทศไทยกำ�ลังประสบกับการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก โดยมีผู้กระทำ�ผิดควบคุมและดูการล่วง
ละเมิดในเว็บไซต์แบบถ่ายทอดสดและผ่านเว็บแคม และ
จ่ายเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เกือบจะไม่สามารถติดตาม
ได้133 สิ่งนี้เน้นให้เห็นถึงความเปราะบางของเด็กทุกคนใน
การกระทำ�ความผิดของการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กทางออนไลน์และเน้นย้ำ�ถึงความสำ�คัญของ
การออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความต้องการ
เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และการ
ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิด

Ibid. มาตรา 4.
Criminal Code B.E 2499 (1956) Section 282.
Ibid. มาตรา 312 ตรี.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 5
Ibid. มาตรา 8.
Ibid. มาตรา 9.
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6
Ibid. มาตรา 6.
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 5

ECPAT International. (2018). Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material. Summary
Report. 3.
131 Ibid. 3.
132 Committee on the Right of the Child (2009). Initial reports of State parties on the OPSC: Thailand. para 16.
133 Bangkok Post. (2020). Dark net’ a godsend for pedophiles.
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ในแง่ของกรอบกฎหมายของไทย บทบัญญัติส่วนใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กจะรวมอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 1 (17) “สื่อลามกอนาจารเด็ก”
หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการก
ระทำ�ทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปด
ปี โดย รูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของอกสาร ภาพเขียน
ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์รูปภาพ ภาพโฆษณา
เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง เทป
บันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำ�นองเดียวกัน
และให้หมายความรวมถึงวัตถุและสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัด
เก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้134 คำ�
จำ�กัดความนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นภาพเสียงและเป็น
ลายลักษณ์อักษร หากใช้คำ�ว่า “ภาพวาด” และ “ภาพ
ประกอบ” จะสามารถใช้เพื่อครอบคลุมกรณีของเนื้อหา
เกี่ยวกับ ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเสมือน จริง
(เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่สร้างขึ้น
แบบดิจิทัลที่ไม่ปรากฎภาพของเด็กอยู่จริง) คำ�จำ�กัด
ความดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
ว่าด้วยการขายเด็กการค้าประเวณีเด็กและภาพอนาจาร
ของเด็ก อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถ ครอบคลุมเนื้อหา
ของบุคคลที่ แสดงเป็นเด็กเช่น ผู้ใหญ่สวมเสื้อผ้าของเด็ก
และแสดงพฤติกรรม เป็นเด็กที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรม
ทางเพศที่โจ่งแจ้งเว้นแต่จะเป็นภาพเสมือน (virtual)

แพร่เสนอ ฯลฯ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า แต่เป็นเพียง
การใช้งานส่วนตัว นอกจากนี้คำ�ว่า “ลามกอนาจาร” ไม่
ได้กำ�หนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย
การครอบครองเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางเพศต่อตนเอง
หรือบุคคลอื่นถือเป็นความผิดทางอาญาแยกต่างหาก
ภายใต้พระราชบัญญัต137
ิ ความผิดดังกล่าวมีโทษจำ�คุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำ�ทั้ง
ปรับ138 ข้อความนี้เน้นถึงความจำ�เป็นในการใช้เจตนา
เพื่อให้การกระทำ�นี้ถือเป็นการกระทำ�ผิดทางอาญา
กฎหมายควรได้รับการขยายให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะเอา
ความผิดทางอาญาในการครอบครองเนื้อหาเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดยไม่จำ�เป็นต้องมีเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดนั้น
จำ�กัดอยู่ที่การครอบครองและไม่รวมถึงการเข้าถึงเป็น
ความผิดเท่านั้น การส่งต่อเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กไปยังบุคคลอื่นก็เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายที่มีอัตราโทษจำ�คุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ139
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ กำ�หนดความผิดฐานบังคับ
ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็ก (ไม่ว่าเพศ
สภาพใด) แสดงหรือกระทำ�ในลักษณะลามกอนาจารโดย
ไม่คำ�นึงถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ�ดังกล่าว140
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำ�หนดความ
ผิดทางอาญาสำ�หรับผู้ร่วมก่อการอาชญากรรม ไม่ว่าจะ
โดยเจตนาหรือไม่รู้ตัวหรือการเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเจตนา สิ่งนี้ทำ�ให้เกิดช่องว่าง
ทางกฎหมายที่อาจทำ�ให้ผู้กระทำ�ผิดหลีกเลี่ยงการลงโทษ
โดยการเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
โดยไม่ต้องจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของตน (เช่น ในรูปแบบ
การถ่ายทอดสดออนไลน์)

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังครอบคลุมพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กอีกหลายประการ ประการแรกมาตรา 287 เป็น
อาชญากรในการผลิตเผยแพร่เสนอขาย135 หรือมีไว้ใน
ครอบครอง นำ�เข้าและส่งออกสิ่งที่ลามกอนาจารเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการค้าความผิดนี้มีโทษจำ�คุกไม่เกิน
กฎหมายอื่น ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วง
สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ136
ข้อความในส่วนนี้อาจสร้างช่องว่างในการอ้างอิงถึงกรณี ละเมิดทางเพศเด็กบางส่วน ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ที่เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ได้ผลิตเผย ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ และพระราช
134
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140

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24) มาตรา 1(17).
Ibid. มาตรา 287.
Ibid. ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26 มาตรา 10.
Ibid. 287/1.
Ibid.
Ibid. ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24.

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26(9).

ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ จึงมีร่างพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการเพื่อเอาผิดกับการถ่ายทอดสด
ของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการชักชวนเพื่อจุด
ประสงค์ทางเพศทางออนไลน์

เนื่องจากการถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ถือ
ได้ว่า “ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกต่อไป แต่
เป็นความจริงที่ต้องยอมรับในปัจจุบัน”145 จึงจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องได้รับการบัญญัติว่าเป็นความผิดภายใต้กฎหมาย
ของประเทศ ตามคำ�จำ�กัดความของสื่อเกี่ยวกับการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ที่กำ�หนดไว้ในประมวลกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำ�หนดความผิดทางอาญา
ในการนำ�เข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารไปยังระบบ อาญาของไทย การถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กจะไม่ครอบคลุมเนื่องจากการล่วงละเมิดดังกล่าว
คอมพิวเตอร์ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้143 อย่างไร
ก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้กำ�หนดสิ่งที่ก่อให้เกิด จะไม่มีการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ เนื่องจาก
การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก สามารถดูการถ่ายทอดสดได้
ข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร
โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำ�เป็นต้องดาวน์โหลด
เนื้อหา การรับรู้ถึงการไม่ต้องรับโทษของผู้กระทำ�ความ
ความผิดข้างต้นนำ�ไปใช้กับการดำ�เนินการในสภาพ
แวดล้อมออนไลน์ แต่มีความท้าทายที่สำ�คัญในประมวล ผิดจึงมีมากขึ้นและมีความท้าทาย ในการสอบสวนหลัง
เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกู้
กฎหมายวิธีการพิจารณาความทางอาญาสำ�หรับการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการรับเข้าสู่ศาลของหลักฐาน คืนหลักฐานและการระบุตัวตนของผู้เสียหายและ
ดิจิทัลในศาลสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้กระทำ�ความผิด146
ให้การสนับสนุนหน่วยงานทางกฎหมายสำ�หรับตรวจ
สอบหลักฐานดิจิทัล พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่สามารถ การศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ถ่ายทอดสดซึ่ง
รับประกันได้เสมอไปว่าข้อมูลที่รวบรวมจะไม่มีการ
ดำ�เนินการโดยมูลนิธิ Internet Watch พบว่า 98%
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการรวบรวมและวิเคราะห์ ของผู้เสียหายที่ปรากฏ ถูกประเมินว่ามีอายุ 13 ปี หรือ
จึงส่งผลต่อความสมบูรณ์ของหลักฐาน144
ต่ำ�กว่า และ 28% ถูกประเมินว่ามีอายุ 10 ปี หรือต่ำ�
กว่า147 รูปภาพที่มีเด็กผู้หญิง 1 คนขึ้นไป เป็นตัวแทน
ของกลุ่มตัวอย่าง 96% และรูปภาพที่มีเด็กผู้ชายคิดเป็น
ในปัจจุบันกฎหมายไทยไม่ได้กำ�หนดความผิดทางทาง
3% รูปภาพที่มีเด็กสองคนขึ้นไปของทั้งสองเพศคิดเป็น
อาญาอย่างชัดเจนของการกระทำ�ความผิดของการ
1% ของกลุ่มตัวอย่าง148 แม้ว่าข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ นอก
เกี่ยวกับความชุกของการถ่ายทอดสดของการล่วงละเมิด
เหนือจากที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ละเมิดทางเพศเด็ก เช่น
การถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์ ทางเพศเด็กในประเทศไทยยังไม่มีอยู่ แต่ความจริงที่ว่า
การชักชวนเพื่อจุดประสงค์ทางเพศทางออนไลน์และการ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำ�ลังเผชิญกับ
ปัญหานี้ ควรเป็นเรื่องที่น่ากังวล – ฟิลิปปินส์ได้รับการ
ขู่กรรโชกทางเพศ เมื่อตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้
141
142
143
144
145
146

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, มาตรา 4.
Ibid. มาตรา 6.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(4) ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560.
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บัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ฯ คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า “การแสวงหาประโยชน์” ครอบคลุมถึงการแสวงหาผลประโยชน์
จากการผลิตหรือจำ�หน่ายสื่อลามกอนาจาร141 เป็นการ
กระทำ�ที่ผิดกฎหมายในการจัดหา ซื้อขาย จำ�หน่าย
นำ�มาจากหรือส่งไปกักขังหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือ
รับเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ142
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ขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางการค้าของการถ่ายทอดสด
ระดับโลก149 แม้จะไม่สามารถประเมินขนาดของปัญหา
ในภูมิภาค แต่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนในการออกกฎหมาย
เพื่อทำ�ให้การถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็น
ความผิดทางอาญา

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

กรูมมิ่ง (grooming) หมายถึง การล่อลวงเด็กทั้งชาย
หรือหญิงเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ “กรูมมิ่ง (grooming) / กรูมมิ่งออนไลน์ (grooming online)” หมายถึง
กระบวนการสร้าง/สร้างความสัมพันธ์กับเด็กด้วยตนเอง
หรือผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการติดต่อทางเพศกับบุคคล
นั้นทางออนไลน์หรือออฟไลน์150 การวิจัยก่อนหน้านี้ระบุ
ว่ากรณีของผู้กระทำ�ผิดทางเพศต่อเด็กที่ดูแลเด็กผ่านทาง
ห้องแชทและเว็บไซต์โซเชียลมีเดียมีหลักฐานมากขึ้นใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้151 งานวิจัยอื่น ๆ แสดงให้เห็น
ว่าวัยรุ่นไทย 45% ได้พบกับ ‘เพื่อนในสังคมออนไลน์’
92% ถูกชักชวนให้คุยเรื่องเพศกับเพื่อนเหล่านี้ และ
13% เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนเหล่านี152
้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าใน
ขณะที่ไม่มีสถิติที่แม่นยำ�เกี่ยวกับขนาดของปัญหา แต่การ
ชักชวนเพื่อจุดประสงค์ทางเพศทางออนไลน์ของทั้งเด็ก
ชายและเด็กหญิงมีแนวโน้มจะแพร่หลายในประเทศไทย
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ในสถานการณ์ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ กฎหมายจำ�เป็น
ต้องมีการ แก้ไขโดยไม่ควรกำ�หนดความรับผิดทางอาญา
ของเด็กในการผลิต/แบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเมื่อถูกบังคับ
ให้ทำ�เช่นนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือถูก
แสวงหาประโยชน์
ประมวลกฎหมายอาญากำ�หนดให้ไม่สามารถใช้ความ
ไม่รู้ของกฎหมายเพื่อแก้ความรับผิดทางอาญาได้153 ใน
ทำ�นองเดียวกันมาตรา 285/1 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี
พ.ศ. 2558) ระบุว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดเกี่ยว
กับรายการความผิดเฉพาะที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ (รวม
ถึงการข่มขืนเด็ก การกระทำ�อนาจารทางเพศต่อเด็ก
การจัดหาและการล่อลวงเพื่อการอนาจารทางเพศ) ไม่
สามารถยกความไม่รู้เรื่องอายุของผู้เสียหาย154 มาเป็นข้อ
อ้างได้ กฎหมายไม่นิ่งเฉยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
ใช้ความไม่รู้เรื่องอายุของผู้เสียหายเป็นข้ออ้างในการก่อ
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก ทั้งหมดที่วิเคราะห์ในรายงานนี้ ในกรณีที่
ไม่มีข้อห้ามที่เฉพาะเจาะจง ผู้ถูกกล่าวหาอาจใช้การขาด
เจตนาร้าย (การกระทำ�โดยเจตนา) เป็นข้อโต้แย้ง

วิธีสำ�คัญวิธีหนึ่งที่ระบุไว้เพื่อป้องกันการเผยแพร่ภาพ
เด็ก ๆ อาจเข้าไปมีส่วนร่วมกับกับภาพการล่วงละเมิดทาง เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก คือการเปิดใช้งาน
เพศเด็ก โดยไม่รู้ตัว เช่น ในรูปแบบของการถูกชักชวนให้ และบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) รายงาน
กรอง/และหรือบล็อก ปิดกั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วง
แชร์ภาพเปลือยของตนเอง ในความเป็นจริงพ่อแม่อาจ
ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้กับเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย ละเมิดทางเพศเด็ก มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับ
อันเป็นผลมาจากบรรทัดฐานทางเพศ จากสถานการณ์
เช่นนี้ การกำ�หนดความรับผิดทางอาญาของเด็กอายุ 10 แก้ไข155 กำ�หนดความรับผิดต่อ ISP ที่จงใจ สนับสนุน
ขวบ อาจเพิ่มกรณีที่เด็กถูกมองว่าเป็นผู้กระทำ�ความผิด หรือยินยอมให้นำ�เข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
แทนที่จะเป็นผู้เสียหาย เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ ลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่สาธารณชนเข้า
เด็กสำ�หรับกฎหมายในการลงโทษเด็กที่อาจผลิตและ/
ถึงได้โดยต้องรับโทษเช่นเดียวกับที่กำ�หนดไว้กับผู้กระทำ�
หรือแบ่งปันภาพเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ความผิด (จำ�คุกไม่เกิน ห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสน
ด้วยความยินยอมพร้อมใจกับเด็กคนอื่นหรือถูกบังคับ
บาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ) ดังนั้นทั้ง ISP และเจ้าของร้าน
ให้ทำ�เช่นนั้น
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต้องรับผิดชอบหากการกระทำ�ความผิด
149 United Nations Children’s Fund. (2016). Safe from harm: Tackling online child sexual abuse in the Philippines.
150 Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. (2016). Terminology Guidelines for the Protection of Children from
Sexual Exploitation and Sexual Abuse. 51. Bangkok: ECPAT International.
151 ECPAT International. (2010), The Use of Information and Communication Technologies in Connection with Cases of Child-Sex
Tourism in East and Southeast Asia. Bangkok: ECPAT International, 47.
152 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Protecting the Future: Improving the Response to Child Sex Offending in
Southeast Asia. 21.
153 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24), มาตรา 64.
154 Ibid. มาตรา 285/1.
155 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 15

ในขณะนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไม่มี
หน้าที่เฉพาะในการกรองรายงานและ/หรือปิดกั้นเนื้อหา
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก แต่เมื่อมีการออก
หมายเรียกศาลพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบและดำ�เนินคดีกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพกฎหมายกำ�หนดให้ ISP ต้องรายงาน
กรองและ/หรือปิดกั้นทุกกรณีของความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งพวกเขา
ตระหนัก

คดีค้ามนุษย์ที่ถูกดำ�เนินคดีในปี พ.ศ. 2560 84.4% มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ159 จาก
ข้อมูลของ UNODC เด็กส่วนใหญ่ที่ถูกค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทยตกอยู่ในช่วงอายุ 13-17 ปี160 ในบรรดา
เด็กผู้ชายทั้งหมดที่ถูกบันทึกว่าค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มา
จากประเทศกัมพูชา ตามด้วยประเทศเมียนมาและ
ประเทศเวียดนาม เด็กหญิงที่ถูกค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มา
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศ
เวียดนาม161 การย้ายถิ่นในระดับภูมิภาค ความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจในวงกว้าง และความต้องการบริการทาง
เพศของเด็กในภูมิภาคเป็นปัจจัยบางประการที่ทำ�ให้เด็ก
เสี่ยงต่อการขายและการค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ทาง
เพศ

คำ�จำ�กัดความของการค้ามนุษย์ที่กำ�หนดโดยกฎหมาย
อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าพระราชบัญญัติการรักษา
ไทยสอดคล้องกับพิธีสารการค้ามนุษย์162 ในกรณีของ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งมีผลใช้
ผู้เสียหายที่เป็นเด็ก (ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใด ) กฎหมาย
บังคับไม่มีบทบัญญัติใด ๆ เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ กำ�หนดว่าวิธีการค้ามนุษย์ เช่น การบีบบังคับ การลักพาทางเพศจากเด็กทางออนไลน์156
ตัว การฉ้อโกง การหลอกลวงและการใช้อำ�นาจโดยมิชอบ
ไม่มีความจำ�เป็น163 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็น
การขายและการค้าเด็กเพื่ อจุดประสงค์
หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการค้ามนุษย์164 และรวมทั้งการ
ทางเพศ
ค้าข้ามพรมแดนและการค้าภายใน165 ‘การเคลื่อนย้าย’
หรือ ‘การย้ายที่’ ของผู้เสียหายไม่จำ�เป็นต้องถือเป็นการ
ในขณะที่มีสถิติที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความชุกของ
ค้ามนุษย์ แต่การกระทำ�ของ ‘จัดหา ซื้อขายจำ�หน่าย นำ�
การค้ามนุษย์ในประเทศไทยแต่งานวิจัยส่วนใหญ่ยัง
มาจากหรือส่งไปกักขังหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือรับเด็ก
ไม่ได้แยกแยะตามอายุเพศหรือวัตถุประสงค์ของการ
ซึ่งเป็นการค้ามนุษย์166
แสวงหาประโยชน์ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
หลักสำ�หรับผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา สิ่งสำ�คัญคือการขายเด็กเพื่อจุดประสงค์ทางเพศนั้นถูก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมา ทำ�ให้ผิดกฎหมายในฐานะบทบัญญัติแบบแยกส่วนโดย
และประเทศเวียดนาม157 ผลการวิจัยจาก UNODC ใน
เน้นถึงความสำ�คัญของปัญหาภายใต้ประมวลกฎหมาย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกพบว่าในปี พ.ศ.
อาญามาตรา 312 เป็นการผิดกฎหมายที่จะยอมรับ
2559 ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ 60% ถูกค้ามนุษย์เพื่อ
จำ�หน่าย จัดหา ล่อหรือการค้ามนุษย์ (ไม่ว่าจะเป็นเพศ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ158 รายงานประเทศไทย
สภาพใด) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย167
เกี่ยวกับการตอบโต้การต่อต้านการค้ามนุษย์พบว่าใน
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on Trafficking in Persons, 69.
Ibid. 67
Ministry of Social Development and Human Security. (2017). Thailand´s Country Report on Anti Human Trafficking Response. 10.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand. 193.
Ibid.193.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, มาตรา 6.
Ibid. มาตรา 6(2)
Ibid. มาตรา 4.
Ibid. มาตรา 11.
Ibid. มาตรา 6.
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 312 ตรี.
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เกี่ยวกับ ‘การนำ�เข้า’ ข้อมูลลามก ซึ่งรวมถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก นั้น กระทำ�โดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของพวกเขา
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หากกระทำ�ความผิดต่อเด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน
18 ปี ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ168 หากกระทำ�ความผิด
ต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี จะมีโทษปรับเป็นจำ�คุกไม่เกิน
เจ็ด ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ169
312 ตรี วรรค 2, 312 ตรี วรรค 2 มาตรา 317, 318
และ 319 ของประมวลกฎหมายอาญากำ�หนดความผิด
ฐานพรากเด็กไปจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล170 การ
กระทำ�โดยไม่สุจริตในการซื้อจำ�หน่ายหรือรับเด็กที่จะ
ถูกพรากไปอยู่ภายใต้บทบัญญัติเหล่านี้ สำ�หรับเด็กที่
มีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี จะต้องกระทำ�
ต่อเจตจำ�นงของเด็กเพื่อให้เข้าข่ายความผิด171 เว้นแต่
การกระทำ�นั้นจะทำ�เพื่อเจตนาล่อลวงหรืออนาจาร172
ข้อกำ�หนดนี้ไม่ใช้กับเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี173 การลงโทษ
สำ�หรับความผิดนี้จะมากกว่านี้หากการกระทำ�นั้นได้
กระทำ�เพื่อหวังผลตอบแทนหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการปรับบทลงโทษตามอายุของเด็ก
โดยมีบทลงโทษที่สูงขึ้นสำ�หรับความผิดเกี่ยวกับเด็กอายุ
ไม่เกิน 15 ปี174
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คำ�จำ�กัดความที่เหมาะสมถึงปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการค้าเด็ก
เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศและการระบุข้อกำ�หนดที่ถูกต้อง
ในการใช้อย่างชัดเจนเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องการตัดสินลงโทษผู้กระทำ�ผิด
และการเข้าถึงการเยียวยาบริการและการชดเชยให้กับผู้เสียหาย175 การรับรู้ถึงแรงจูงใจของการกระทำ�ความผิดนี้
กำ�หนดไว้ในมาตรา 312 ตรี 317 และ 318 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา176 รวมทั้งมาตรา 8 และมาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 (พ.ศ. 2539)177 ซึ่งมีการปรับบทลงโทษ
เฉพาะเจาะจงที่กำ�หนดเป้าหมายการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก
168
169
170
171
172
173
174
175

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยว (Sexual
Exploitation of Children in Travel
and Tourism: SECTT

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวทางเพศและการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยมี
ชาวต่างชาติช่วยขับเคลื่อนความต้องการในการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เด็กย้ายถิ่น ผู้ลี้ภัยหรือเด็ก
พลัดถิ่นภายใน เด็กพื้นเมืองหรือเด็กที่มาจากชนกลุ่ม
น้อยทั้งหมดอาจมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว กำ�ลัง
เปลี่ยนจากซ่องโสเภณีหรือการแสวงหาประโยชน์ตาม
สถานประกอบการเป็นการแสวงหาประโยชน์ตามท้อง
ถนน178 ซึ่งเมื่อพิจารณาว่าเด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีส่วน
ร่วมในการมีเพศสัมพันธ์ตามสถานประกอบการน้อยอยู่
แล้ว179 อาจเห็นเด็กผู้ชายจำ�นวนมากที่เสี่ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในลักษณะนี้
มีร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว แต่ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่
กำ�หนดให้บริษัทท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวที่มีความรับ
ผิดชอบซึ่งสร้างหรืออำ�นวยความสะดวกในการมีส่วนร่วม
(เกี่ยวข้องกับ) เด็กในการบริการแลกเปลี่ยนทางเพศ ร่าง
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าวเสนอให้รวมความรับผิดทาง
กฎหมายสำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาการดูแลและการค้าเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
เพื่อความพึงพอใจทางเพศของผู้อื่นโดยมีโทษจำ�คุกตั้งแต่
7 ปีถึง 15 ปีและปรับตั้งแต่ 140,000 ถึง 300,000 บาท

Ibid.
Ibid.
Ibid. มาตรา 317-319.
Ibid. มาตรา 318.
Ibid. มาตรา 319.
Ibid. มาตรา 317.
Ibid. มาตรา 317-319.
Varrella, A. (2019). Terminology Considerations on Trafficking of Children for Sexual Purposes based on the Luxembourg
Guidelines. Journal of Human Rights and Peace Studies, 5(1), 36.

176 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24) มาตรา 312, 317, 318.
177 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 8-9.
178 ECPAT International and Defence for Children-ECPAT Netherlands. (2016). Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel
and Tourism. Regional Report: Southeast Asia, 33.
179 Ibid. 40.

ตามกฎหมายของไทย หลักเกณฑ์การรับสมัครและ
การจ้างงานอาสาสมัครนานาชาติอยู่ภายใต้พระราช
บัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ. ศ. 2551185 แต่ใน
ทางปฏิบัติไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด อย่างไร
่
ก็ตาม การกระทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยครู
การท่องเทียวจิตอาสา (หรือการท่องเที่ยวเชิงอาสา
ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการดูแลเด็กถือเป็นความผิดซ้ำ�
สมัคร) อธิบายถึงสาขาการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวไป
เติมตามมาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เยี่ยมชมจุดหมายปลายทางและมีส่วนร่วมในโครงการ
ภายใต้มาตรานี้ผู้กระทำ�ความผิดที่กระทำ�ความผิด186 ต่อ
ในชุมชนท้องถิ่น โครงการยอดนิยมหลายโครงการ
เกี่ยวข้องกับการทำ�งานกับเด็ก ๆ ในโรงเรียน สถานเลี้ยง เด็กซึ่งพวกเขาต้องรับผิดชอบ จะต้องรับโทษหนักกว่า
เด็กกำ�พร้าหรือศูนย์รับเลี้ยงเด็ก181 แม้ว่าในหลาย ๆ กรณี ที่กำ�หนดไว้ในความผิดเดิม 1 ใน 3187 ในขณะนี้อาสา
โครงการเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงบวกต่อ สมัครอาจต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่กระทำ�ต่อเด็กแต่
ทั้งโครงการและอาสาสมัคร แต่ก็อาจทำ�ให้เด็กเสี่ยงต่อ
เฉพาะในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กอยู่ภายใต้ความ
การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ หลายองค์กรที่เสนอให้ รับผิดชอบและการดูแลของพวกเขา จำ�เป็นควบคุมและ
มีให้มีตำ�แหน่งนักท่องเที่ยวจิตอาสา แต่ยังขาดนโยบาย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อป้องกันเด็ก
และขั้นตอนการคุ้มครองเด็กที่เหมาะสมและหลายแห่ง
จาก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ไม่สามารถดำ�เนินการตรวจสอบประวัติประเภทใด ๆ ได้ ทางและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
สิ่งนี้เป็นการสร้างช่องทางสำ�หรับผู้ใหญ่ แปลกหน้าเพื่อ
ติดต่อกับเด็กที่เปราะบางได้ง่าย182 ช่วงระยะสั้น ๆ ของ สิ่งสำ�คัญคือต้องกำ�หนดเงื่อนไขที่เด็กอาจทำ�งานใน
อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว บริษัท
กิจกรรมเหล่านี้ อาจทำ�ให้เกิดการ พบเจอกับคนแปลก
่
หน้าเป็นประจำ�และ อย่างไม่สมำ�เสมอ ซึ่งส่งผลกระทบ ทั้งหมดรวมถึง บริษัทที่ทำ�งานในบริบทการเดินทาง
ต่อความสามารถของเด็กในการรับรู้สัญญาณอันตราย183 และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
อาสาสมัครหลายคนอาจถูกจัดให้อยู่ในตำ�แหน่งผู้รับ
จ้างงานเด็กในมาตรา 44 ถึง 52188 ภายใต้บทบัญญัติ
ผิดชอบแม้ว่าจะไม่มีทักษะหรือไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สำ�หรับบทบาทนี้ก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้เกิดความไม่ ดังกล่าว การจ้างเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี เป็นเรื่องผิด
สมดุลของอำ�นาจที่อาจทำ�ให้ผู้กระทำ�ความผิดแสวงหา
กฎหมาย189 และเมื่อมีการจ้างเด็กอายุ ระหว่าง 15-18
ประโยชน์จากเด็กได้ง่ายขึ้น ในที่สุดอาสาสมัครหลายคน ปี มีกฎระเบียบที่กำ�หนดเกี่ยวกับการแจ้งพนักงานตรวจ
มักจะถ่ายรูประหว่างที่อยู่ใน ที่อาจทำ�ให้เด็ก ๆ เสี่ยงต่อ แรงงานและจัดทำ�บันทึกการจ้างงานที่ต้องปฏิบัติตาม190
การละเมิดความเป็นส่วนตัวการแชร์รูปภาพทางออนไลน์ นอกจากนี้ กฎหมายยังกำ�หนดห้ามให้เด็กทำ�งานระหว่าง
อาจทำ�ให้เด็ก ๆ ถูกแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติมหรือการ
เวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น.191 หรือทำ�งานในสถานที่
ชักชวนเพื่อจุดประสงค์ทางเพศทางออนไลน์ (online
เล่นการพนันหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ192 ห้ามมิให้
grooming)184
เด็กทำ�งานที่ใดก็ตามที่มีการขายอาหารหรือเครื่องดื่มรวม
ถึงโรงแรมและสถานอาบอบนวด193
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 282/1.
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หากกระทำ�ผิดต่อผู้ที่มีอายุต่ำ�กว่า 15 ปี จะมีโทษจำ�คุก
ตั้งแต่สิบถึง 20 ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 400,000
บาท180
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เพื่อจัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ สิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง ได้แก่พยายามเพื่อให้
แน่ใจว่าชาวต่างชาติที่เคยเป็นผู้กระทำ�ความผิดก่อนหน้า
นี้หรือผู้ที่ถูกพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะกระทำ�ความผิด
จะถูกขัดขวางไม่ให้เข้าประเทศ อยู่ภายใต้มาตรา 12
ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งกำ�หนด
ว่าคนต่างด้าวที่ถูกระบุว่า “มีแนวโน้มที่จะก่อให้
เกิดความแตกแยกเป็นอันตรายต่อความสงบสุขหรือ
ความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงของราช
อาณาจักรหรือเป็นบุคคลที่มีหมายจับโดยรัฐบาลต่าง
ประเทศ” หรือ “มีแนวโน้มที่จะค้าประเวณีหรือค้าเด็ก
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
มาในราชอาณาจักร194
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แต่งงาน ทั่วโลกมีเด็กชาย 115 ล้านคนที่แต่งงานก่อน
อายุ 18 ปี196 ซึ่งส่งผลให้เจ้าบ่าวมีวัยเด็กที่สั้นลง โดย
คำ�นึงถึงความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ก่อนวัยอันควรเช่น
ความเป็นพ่อในวัยเด็กและความกดดันทางเศรษฐกิจ
ครอบครัว ในประเทศไทยเด็กหญิง 23% แต่งงานก่อน
อายุ 18 ปีและ 4% ของเด็กผู้หญิงแต่งงานก่อนอายุ 15
ปี197 ในขณะที่เจ้าบ่าวเด็กมีความชุกน้อยกว่าเจ้าสาวที่
เป็นเด็ก แต่ 10% ของเด็กผู้ชายในประเทศไทยแต่งงาน
ก่อนอายุ 18 ปี198 เพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทุกคน สิ่ง
สำ�คัญที่จะต้องพยายามอย่างหนักในการ แก้ไขปัญหา
การแต่งงานเร็วและการถูกบังคับให้แต่งงานในเด็ก199

อายุตามกฎหมายของการแต่งงานของทั้งชายและหญิง
กำ�หนดไว้ที่ 17 ปี200 โดยมีข้อยกเว้นที่ทำ�ให้ศาลสามารถ
พิจารณาในกรณีที่มีเหตุผลที่เหมาะสมที่อนุญาตให้บุคคล
ที่จะแต่งงานก่อนที่จะบรรลุอายุดังกล่าว201 แนวคิดเรื่อง
ศาลอาจให้ประกันตัวในบางสถานการณ์ที่ต้องมี การวาง “เหตุผลที่เหมาะสม” ไม่ได้กำ�หนดไว้โดยกฎหมายและ
เงินประกันและเงินฝากจะถูกยึด หากบุคคลนั้นเดินทาง ปล่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้พิพากษา สาเหตุที่พบบ่อย
ออกนอกประเทศโดยฝ่าฝืนข้อจำ�กัดการเคลื่อนไหวที่ออก ได้แก่ การตั้งครรภ์และการที่เด็กมีทรัพยากรทางการเงิน
เพียงพอ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีความแตกต่างในกฎหมาย
โดยศาล195
การแต่งงาน กฎหมายอิสลามบังคับใช้กับ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กฎหมายครอบครัวอิสลามนี้อนุญาต
การบังคับสมรสและสมรสก่อนวัยอันควร
(Child, Early and Forced Marriage:
ให้เด็กผู้หญิงแต่งงานได้เมื่อถึงวัยแรกรุ่นซึ่งส่งผลให้การ
CEFM)
แต่งงานของเด็กส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวมลายู มุสลิมที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดเหล่านี้อย่างไม่ได้สัดส่วน202 นอกจาก
ในขณะที่เด็กที่แต่งงานเร็วและถูกบังคับให้แต่งงาน เป็น นี้ การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันยังไม่ถูกกฎหมาย แต่
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงอย่างมาก แต่ควรรับรู้ ก็ไม่มีความรับผิดทางอาญาเช่นกัน
ว่าเด็กที่แต่งงานก่อนอายุครบ 18 ปี กำ�ลังถูกละเมิดสิทธิ
สิ่งสำ�คัญคือต้องทราบว่านี่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ ตามมาตรา 1454 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
ทั้งสองเพศที่ไม่ควรมองข้าม ความยากลำ�บากที่เด็กชาย พาณิชย์ การแต่งงานต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล
เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
เผชิญอันเป็นผลมาจากการแต่งงานเร็วและถูกบังคับให้

194 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12.
195 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา พ.ศ. 2577 มาตรา 112
196 United Nations Children’s Fund. (2019). Child Marriage.
197 United Nations Children’s Fund. (2019). The State of the World´s Children 2019 Children, food and nutrition Growing well in a
changing world. 234.
198 Ibid.
199 ECPAT International. (2020). Summary Paper – Exploitation of Children in Child, Early and Forced Marriage. (forthcoming
publication)
200 ประมวลกฎหมายและพาณิชย์ มาตรา 1448.
201 Ibid.
202 PATANI Working Group for the Monitoring of International Mechanisms. (2017) “Joint CEDAW Shadow Report on the Situation of
the Rights of Malay Muslim Women in Southern Thailand” 8.

สินสอดถูกควบคุมโดยกฎหมายภายใต้มาตรา 535 (4)
และ 1437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ไทย ภายใต้มาตรา 535 (4) กำ�หนดว่า สินสอดนั้นจะ
ถอนคืนด้วยเหตุเนรคุณไม่ได้206 มาตรา 1437 ระบุว่า
คู่หมั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่า ฝ่ายชายจะส่งมอบหรือ
โอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่ฝ่ายหญิง มาตรานี้ยัง
ระบุด้วยว่าฝ่ายชายสามารถเรียกร้องสินสอดใด ๆ ที่โอน
ไปยังพ่อแม่ ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองของผู้หญิง
คืนได้ หากมีเหตุสำ�คัญแก่หญิงหรือมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่าย
หญิงต้องรับผิดชอบ ทำ�ให้ฝ่ายชายไม่สมควรหรือไม่อาจ
สมรสกับฝ่ายหญิงได้207
ท้ายสุด ประมวลกฎหมายอาญากำ�หนดให้ไม่สามารถใช้
ความไม่รู้ของกฎหมายเพื่อแก้ตัวความรับผิดทางอาญา
ได้208 ในทำ�นองเดียวกันมาตรา 285/1 (ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
203

เติมในปี พ.ศ. 2558) ระบุว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิด
เกี่ยวกับรายการความผิดเฉพาะที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ
(รวมถึงการข่มขืนเด็ก การกระทำ�อนาจารทางเพศต่อ
เด็ก การจัดหาและการล่อลวงเพื่อการอนาจารทางเพศ)
ไม่สามารถ ไม่รู้เรื่องอายุของผู้เสียหายยกเป็นข้ออ้าง
ได้209 กฎหมายไม่นิ่งเฉยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
ใช้ความไม่รู้เรื่องอายุของผู้เสียหายเป็นข้ออ้างในการก่อ
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก ทั้งหมดที่วิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ ใน
กรณีที่ไม่มีข้อห้ามที่เฉพาะเจาะจง ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา
อาจใช้การขาดเจตนา (ขาดเจตนา) เป็นข้อโต้แย้ง “การ
พยายามทำ�ความผิด” และสิ่งที่ถือเป็น การพยายาม ถูก
ที่กำ�หนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา210 การพยายาม
ในการกระทำ�ความผิดนั้นถือเป็นความผิดทางอาญาโดย
ทั่วไปและไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะในบริบทของความผิดที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
อำ�นาจลงโทษสากลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

อำ�นาจลงโทษสากลเป็นอำ�นาจของรัฐที่จะมีเขตอำ�นาจ
ในด้านการก่ออาชญากรรมโดยพลเมืองของตนหรือ
พลเมืองของตนนอกอาณาเขตของตน ในกฎหมายไทย
ความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
เกือบทั้งหมดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 และ 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา211 ตลอดจนมาตรา 11 ของพระ
ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551212 ให้อำ�นาจศาลไทยในการพิจารณาคดี
อย่างไรก็ดี มีช่องว่างทางกฎหมายในบทบัญญัติเรื่องเขต
อำ�นาจลงโทษสากลของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ

ผู้เยาว์จะทำ�การหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา
(2) บิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำ�นาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์
ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้
(3) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
(4) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำ�นาจปกครอง
การหมั้นที่ผู้เยาว์ทำ�โดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมฆียะ

204 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553, หมวด 15.
205 Ibid.
206 ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1448.
207 Ibid. มาตรา 1437.
208 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24), มาตรา 64.
209 Ibid. มาตรา 285/1.
210 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24) มาตรา 80-82.
211 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24) มาตรา 7-8.
212 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2008), มาตรา 11.
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หากเด็กอายุต่ำ�กว่าบรรลุนิติภาวะต้องการแต่งงาน203
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำ�คัญที่ควรทราบคือประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 277 (วรรค 5) ระบุว่าหากบุคคลอายุไม่
เกิน 18 ปี มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุเกิน 13 ปี แต่ยังไม่
เกิน 15 ปี ศาลอาจพิจารณาดำ�เนินการ การคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้เสียหายเด็กหรือผู้กระทำ�ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก204 ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการยกเว้นอายุนี้ ศาลอาจกำ�หนดโทษที่ผ่อนปรนมาก
ขึ้นสำ�หรับผู้กระทำ�ความผิด ในการดำ�เนินการดังกล่าว
พวกเขาจะนำ�ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณารวมทั้งอายุ ความ
เป็นมา พฤติกรรม และการศึกษาของผู้กระทำ�ความผิด
และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้เสียหายที่เป็น
เด็ก205
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แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ โดยที่
การครอบครองเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็ก/เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ไม่เชื่อม
โยงกับการค้ามนุษย์จะไม่ครอบคลุม ทำ�ให้บทบัญญัติ
เหล่านั้นไม่สามารถใช้ได้กับกรณีจำ�นวนมาก/กับหลาย
กรณีหลักความผิดสองรัฐ ไม่ใช้กับบทบัญญัติว่าด้วย
อำ�นาจลงโทษสากลของประเทศไทยซึ่งหมายความ
ว่าการกระทำ�ดังกล่าวไม่จำ�เป็นต้องเป็นความผิดทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศที่เกิดขึ้น วิธีนี้ช่วยให้สามารถ
ฟ้องคดีได้มากขึ้นและไม่ขัดขวางการยื่นฟ้องจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
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ในส่วนของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พระราชบัญญัติ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ระบุว่าเพื่อให้สามารถส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ ความผิดนั้นจะต้องเป็นความผิดทาง
อาญาที่กำ�หนดขึ้นโดยกฎหมายของรัฐ ผู้ร้องขอและ
ประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าหลักความผิดสองรัฐ
สามารถใช้ได้ในกรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดน พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังระบุอีกว่าการกระทำ�ความผิดนั้น ต้องมีโทษ
ถึงประหารชีวิตหรือจำ�คุกหรือลิดรอนเสรีภาพในรูป
แบบอื่น ๆ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่ว่าจะถูกกำ�หนดให้เป็น
ความผิดในประเภทเดียวกันหรือมีชื่อเดียวกันในทั้งสอง
ประเทศ213 ข้อกำ�หนดด้านอาชญากรรมซ้ำ�ซ้อนอาจถูก
หลีกเลี่ยงได้เมื่อมีการระบุไว้ภายใต้สนธิสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับประเทศอื่น214 เนื่องจากความผิดของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ส่วนใหญ่มีบทลงโทษ
ที่เกี่ยวข้องกับการจำ�คุกมากกว่า 1 ปี จึงทำ�ให้สามารถ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ หากมีการกระทำ�ความผิดที่ร้าย
แรงน้อยกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดร้ายแรงดังที่กล่าว
ไว้ก่อนหน้านี้ อาจมีการพิจารณาคำ�ร้องขอให้ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนสำ�หรับความผิดดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่า
สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ละฉบับอาจกำ�หนด
ให้ความผิดอื่น ๆ บางอย่างสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ได้ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนฯ ให้หน่วยงานกลาง

ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำ�และรับคำ�ขอ215 หน่วย
งานกลางสามารถรับคำ�ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจาก
รัฐผู้ร้องขอได้โดยตรงในกรณีที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศไทยกับรัฐผู้ร้องขอหรือผ่านช่อง
ทางการทูต216 คำ�ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจถูก
ปฏิเสธในกรณีที่ความผิดนั้นไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ได้และถูกห้ามโดยกฎหมายไทยหรือมีลักษณะทางการ
เมืองหรือความผิดทางทหาร นอกจากนี้ คำ�ร้องขอให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนอาจถูกปฏิเสธหากพบว่าบุคคลที่ร้องขอ
เป็นผู้บริสุทธิ์ิ หรือถูกลงโทษในความผิดนั้นแล้ว (double
jeopardy) หรือไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคดี217 ความ
ผิดบางประการที่เกี่ยวกับ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก ที่สามารถประกันตัวได้จะถูกจำ�กัด ในขณะที่รอ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผู้กระทำ�ความผิดที่จะต้องส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนจะต้องถูกนำ�ตัวส่งศาลโดยเร็วหลังจับกุมเพื่อ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีเช่นนี้ศาลจะไม่อนุญาตให้ผู้กระทำ�ความผิดได้รับ
การประกันตัว218
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเยียวยา

ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ มีสิทธิ์แสวงหาและได้รับการเยียวยาอันเป็นผลจาก
การถูกละเมิดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าว
คือ คณะกรรมการสิทธิเด็กให้ความเห็นว่า “เพื่อทำ�ให้
สิทธิเด็กมีความหมายจะต้องมีการเยียวยาเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพจากการถูกละเมิด”219 สิทธิของเด็กที่จะได้
รับการเยียวยาทางกฎหมายสำ�หรับการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนได้รับการยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศตาม
ที่คณะกรรมการบันทึกไว้ว่าเป็น “โดยนัยในอนุสัญญา
(ว่าด้วยสิทธิเด็ก) และอ้างถึงอย่างสม่ำ�เสมอในสนธิ
สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำ�คัญอีกหก
ฉบับ”220 การเยียวยาทางกฎหมายอาจรวมถึงการชดใช้

213 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 7.
214 Ngearndee, P. (n.d.). Mutual legal assistance and extradition in Thailand.
215 Ibid., มาตรา 2: “ผู้ประสานงานกลาง” หมายความว่า อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ประสานงานการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
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ให้ประเทศผู้ร้องขอและการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่ประเทศไทย รวมทั้งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
Ibid., มาตรา 8.
Ibid., มาตรา 10.

Senate of Thailand (2009). Legal Rules in Extradition.
Committee on the Rights of the Child. (2003). General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child.
General Comment No. 5, UN Doc. CRC/GC/2003/5, para 24.
220 Ibid.

จัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้รับการฝึกอบรมด้าน
การคุ้มครองเด็กและแนวทางด้านจริยธรรมเพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่พยาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 การคุ้มครองพยานได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม224 หาก
ผู้เสียหายของการล่วงละเมิดหรือการแสวงหาประโยชน์
เป็นเด็ก พวกเขาอาจได้รับการคุ้มครองจากสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภายใต้การคุ้มครองเด็กแห่ง
ประเทศไทย

มีความจำ�เป็นที่ต้องรายงานกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ
หรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็กตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายไทย มาตรา 29 และมาตรา 41 แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กำ�หนดให้บุคคลใด ๆ
(และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญ - ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อข้างต้น - การทำ�งานกับเด็กและสถาบัน) แจ้งเหตุ
หากพวกเขาสงสัยหรือเห็นได้ชัดว่าเด็กถูกทรมานหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการดูแลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย223
อย่างไรก็ดี บุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดทางอาญาใด ๆ
หากไม่รายงานกรณีดังกล่าว

นอกจากข้อยกเว้นบางประการแล้ว225 พนักงานอัยการ
ไม่มีอำ�นาจในการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ด้วยอำ�นาจ จำ�กัดของ
สำ�นักงาน) บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งใด ๆ
อาทิ ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจอายุความของ
ความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ตามมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญาคือ 15 ปี226
นอกจากนี้ ภายใต้มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.
2562 การล่วงละเมิดทางเพศจัดเป็นความผิดต่อรัฐโดย
ไม่มีกฎหมายกำ�หนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ที่
กำ�หนดให้ผู้เสียหายต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจภายใน
3 เดือน227 เมื่อเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศมัก
เปิดเผยเหตุการณ์ที่ประสบล่าช้า

ในทางปฏิบัติ มีข้อกังวลว่าไทยยังไม่มีระบบในการ
รองรับการแจ้งเหตุและดำ�เนินการต่ออย่างเพียงพอ
ภายใต้หน่วยงานด้านกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมาย
ยังขาดหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะของตำ�รวจที่ทำ�งาน
ด้านความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก ขาดห้องสอบสวนที่เป็นมิตรกับเด็กในบาง
ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เพิ่มทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อ
สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นสำ�คัญ มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะต้อง

ในกรณีเหล่านี้การเข้าถึงความยุติธรรมของพวกเขาอาจ
ถูกขัดขวางได้ด้วยข้อจำ�กัดสั้น ๆ สำ�หรับอาชญากรรม
ทางเพศ228 มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลให้เด็ก
ไม่สบายใจที่จะรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เด็กบางคนอาจไม่
เข้าใจถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพวกเขา จนกระทั่งเวลา
ผ่านมาหรืออาจไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย เด็กคน
อื่น ๆ อาจต้องการปกป้องผู้ทำ�ร้ายหรือรู้สึกผิด/รับผิด
ชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ดังนั้น ข้อเสนอแนะใน
ส่วนนี้ ได้แก่การยกเลิกอายุความสำ�หรับการแสวงหา

กลไกการร้องเรียนและแจ้งเหตุของไทย

221 UN General Assembly, Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation, Article 18.
222 ECPAT International. (2017). Through the Eyes of the Child: Barriers to Access to Justice and Remedies for Child Victims of Sexual
Exploitation. 49.
223 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 29 และ 41.
224 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 มาตรา 9.
225 ดู ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499, มาตรา 20.
226 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499, มาตรา 95.
227 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499, มาตรา 96 และ 281.
228 ECPAT International. (2017) Through the Eyes of the Child: Barriers to Access to Justice and Remedies for Child Victims of Sexual
Exploitation. 58.
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ค่าสินไหมทดแทนและการฟื้นฟูสมรรถภาพ221 มีสาเหตุ
หลายประการที่ทำ�ให้เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายของความ
รุนแรงทางเพศลังเลที่จะแจ้งความ เด็กอาจไม่เข้าใจวิธี
การแจ้งเหตุ อาจรู้สึกอับอายหรือสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับพวกเขา พวกเขาอาจรู้สึกผิดหรือสงสารผู้แสวงหา
ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาหรือเธอเป็นสมาชิก
ในครอบครัวหรือเพื่อน หรือในบางชุมชนพวกเขาอาจถูก
ปิดกั้นโดยบรรทัดฐานทางสังคมที่ทำ�ให้เด็กไม่สามารถ
พูดกับผู้ใหญ่ได้222 อุปสรรคเหล่านี้นอกเหนือไปจากความ
อัปยศที่มาพร้อมกับผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้ชายเป็นสิ่งที่
ต้องได้รับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ
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ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก โดยอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้า
แจ้งความได้ เมื่อพวกเขารู้สึกสบายใจมากพอ แรงกดดัน
ทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกิดจากบรรทัดฐาน
ทางเพศ อาจทำ�ให้เด็กผู้ชายไม่ต้องการแจ้งเหตุมากขึ้น

ว่าด้วยสิทธิเด็ก”231
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การให้ความสำ�คัญกับความสามารถในการเข้าถึงความ
ยุติธรรมนี้ นอกเหนือจากการเป็นมิตรกับเด็กแล้ว ยังต้อง
คำ�นึงถึงความต้องการของเด็กผู้ชายโดยเฉพาะ ซึ่งมักได้
นอกจากนี้ ยังควรค่าแก่การกล่าวถึงว่า การที่เด็กสามารถ รับอิทธิพลจากความอัปยศที่อยู่รอบตัวเด็กชายเมื่อพูดถึง
เข้าถึงระบบยุติธรรมนั้นยังต้องอาศัยการพัฒนาทักษะ
ความรุนแรงทางเพศ
ผู้คน ทักษะการสื่อสารและความเข้าใจในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ละเอียดอ่อนของเด็กและการเยียวยา ในประเทศไทย กฎหมายได้กำ�หนดวิธีการสัมภาษณ์ที่
บาดแผลทางจิตใจ (child sensitive criminal justice เป็นมิตรกับเด็กสำ�หรับผู้เสียหายจากการถูกแสวงหา
and trauma-informed care)
ประโยชน์ทางเพศ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีวิธีการสัมภาษณ์ที่เป็นมิตรกับเด็ก ตามประมวล
สิ่งนี้ไม่ได้สำ�คัญสำ�หรับผู้บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยัง กฎหมายนี้ ในกรณีความผิดทางเพศตามประมวล
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ เป็นต้นว่าการช่วยเหลือทาง กฎหมายอาญาของไทยหรือกฎหมายอื่นใด หากผู้เสีย
ด้านกฎหมาย การดูแลสุขภาพและบริการสังคม ดังนั้น
หายเป็นเด็ก พนักงานสอบสวนจะสอบสวนแยกต่าง
จึงจำ�เป็นต้องมีทั้งนโยบายที่มุ่งมั่นและทรัพยากรที่เพียง หาก ณ สถานที่ที่เหมาะสมและต่อหน้านักจิตวิทยาหรือ
พอเพื่อช่วยในการดำ�เนินการตามความคุ้มครองที่ตาม
นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กต้องการและพนักงาน
กฎหมาย สิ่งสำ�คัญที่ควรทราบในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
อัยการ หากนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์คิด
ระบบความช่วยเหลือที่มีอยู่ใช้ได้กับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ว่าการซักถามดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อสภาพจิตใจ
ไทยและต่างชาติโดยไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศสภาพ ของเด็ก ผู้สอบถามจะต้องถามเด็กผ่านนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้ยิน
คำ�ถามดังกล่าว เด็กไม่ควรถูกสอบสวนซ้ำ� ๆ232 เว้นแต่
กลไกการส่งต่อในประเทศมีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวฯ 229 แต่
จะมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล แต่ผู้สอบสวนอาจจัดให้มีการ
ไม่มีหน่วยงานใดในสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติที่ทำ�หน้าที่ ซักถามของเด็กที่บันทึกภาพและเสียงไว้เป็นหลักฐานที่
สามารถทำ�ซ้ำ�ได้อย่างต่อเนื่อง233
รับผิดชอบกรณีการล่วงละเมิดเด็กโดยเฉพาะ

92

ระบบยุติธรรมที่คำ�นึงถึงเงื่อนไขและความ
เปราะบางของเด็ก (Child sensitive justice)

ศูนย์คุ้มครองเด็กและครอบครัวภายใต้สำ�นักงานอัยการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ
เป็นตัวแทนให้กับเด็กผู้เสียหายจากการถูกแสวงหา
รายงานการเข้าถึงความยุติธรรมสำ�หรับเด็กของ
ประโยชน์ทางเพศ องค์กรเอกชนสามารถช่วยเหลือหรือ
สหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2557 เน้นย้ำ�ว่าความสามารถ สนับสนุนผู้เสียหายได้ หากพวกเขาร้องขอ แต่การเป็น
ของเด็กในการเข้าถึงความยุติธรรมนั้นเป็น “สิทธิขั้น
ตัวแทนทางกฎหมายจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย แม้ว่า
พื้นฐานในตัวเองและเป็นข้อกำ�หนดเบื้องต้นที่จำ�เป็น
จะไม่มีข้อกำ�หนดในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
230
สำ�หรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ทั้งหมด”
ดำ�เนินการทางกฎหมายในลักษณะที่เป็นมิตรกับเด็ก
โดยกำ�หนดให้การเข้าถึงความยุติธรรมเป็น “ควาสามารถ มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ กำ�หนดให้
ในการได้รับการแก้ไขอย่างยุติธรรมและทันท่วงทีสำ�หรับ มีความพยายามจัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลประโยชน์
การละเมิดสิทธิตามที่กำ�หนดไว้ในบรรทัดฐานและ
สูงสุดของเด็ก234 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ อนุญาต
มาตรฐานระดับชาติและระดับสากลรวมถึงอนุสัญญา
ให้คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
229
230
231
232
233
234

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550, มาตรา 7-8.

Human Rights Council. (2013). Access to Justice for Children, A/HRC/25/35, para 3.
Ibid. มาตรา 4.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทางอาญา พ.ศ. 2577 (แก้ไชเพิ่มเติมฉบับที่ 28, มาตรา 133 ทวิ)
Ibid.
Ibid. มาตรา 22.

กฎหมายโดยทั่วไป ห้ามมิให้มีการระบุตัวตนของผู้เสีย
หายที่เป็นเด็กในรูปแบบใด ๆ แต่ในกรณีของทางการจะ
จำ�กัดเฉพาะการระบุตัวตนของผู้เสียหายที่เป็นเด็กตาม
มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ239
การเข้าถึงการฟื้ นฟู เยียวยาและการ
กลับคืนสู่สังคม

มีช่องว่างของกฎหมาย เมื่อกล่าวถึงการเข้าถึงการฟื้นฟู
เยียวยาและการกลับคืนสู่สังคมสำ�หรับเด็กผู้เสียหาย
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในกฎหมายของ
ไทย ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดรับรองว่าผู้เสียหาย จาก
การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ มีสิทธิในการได้รับ
การฟื้นฟูเยี่ยวยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย นี่เป็นผลมาจากการ
ที่กฎหมายปัจจุบันมีการลงโทษมากขึ้นโดยเน้นที่การ
ลงโทษทางอาญาต่อผู้กระทำ�ความผิดมากกว่าการรองรับ
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

ความต้องการของผู้เสียหาย240 หมวด 4 ของพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ241 กำ�หนด
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานเพื่อรองรับความต้องการของผู้เสียหายการ
ค้ามนุษย์รวมถึงการฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย242 มาตรา
37 ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังมอบหมายให้เจ้า
หน้าที่ผู้มีอำ�นาจช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับการพำ�นัก
ชั่วคราวในราชอาณาจักรในระหว่างที่กำ�ลังดำ�เนินการ
ทางกฎหมาย243
เมื่อเด็กผ่านสถานการณ์ความรุนแรงโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ พวกเขา
ต้องการการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่าง
กัน เช่น ผู้ให้บริการ พ่อแม่ผู้ปกครอง ฯลฯ ซึ่งต้องได้รับ
การสนับสนุนจากระบบทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค244 ในกรณีของประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีการจัด
ระบบสำ�หรับผู้ให้บริการพร้อมทั้งระเบียบและแนวทาง
ในการป้องกันเด็กจากการตกเป็นผู้เสียหายซ้ำ� จำ�เป็น
ต้องมีการพัฒนาบริการและโครงการเฉพาะ นอกจาก
นี้ยังต้องจัดตั้งสายด่วนและลงทุนในโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ
บริการต่าง ๆ ที่จะทำ�ให้พวกเขาเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้245
กลไกเหล่านี้ควรคำ�นึงถึงและจัดการกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เด็กต้องเผชิญซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเพศสภาพของพวก
เขาด้วย องค์ประกอบสำ�คัญของการช่วยเหลือผู้เสียหาย
คือการประกันความต้องการขั้นพื้นฐานรวมถึงความอยู่
รอดทางเศรษฐกิจและระบบสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาก้าว
ไปข้างหน้าได้หลังประสบเหตุ
การเข้าถึงการชดเชย

ผู้เสียหายจากคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในเด็ก
อาจยื่นขอค่าสินไหมทดแทนโดยยื่นคำ�ร้องด้วยตนเอง

Ibid. มาตรา 26(4).
Ibid. มาตรา 27.
Ibid. มาตรา 50.
Ibid.
Ibid.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มาตรา 37
Ibid. หมวด 4.
Ibid. มาตรา 33.
Ibid. มาตรา 37.

ECPAT International. (2017). Casting Light on the Care, Recovery and (Re)integration Needs of Commercially Sexually Exploited
Children.
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ได้ มาตรา 26 (4) ระบุว่าไม่ว่าบุคคลใดจะได้รับความ
ยินยอมจากเด็กซึ่งไม่ใช่รัฐหรือดำ�เนินการโดยได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐจะไม่สามารถโฆษณาโดยสื่อมวลชนหรือ
การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อรับหรือมอบเด็กให้แก่บุคคลอื่นได้
ผู้ใดไม่ใช่ญาติ235 ของเด็ก ตามมาตรา 27 ระบุว่าห้ามเผย
แพร่ข้อมูลของเด็กหรือผู้ปกครองโดยมี เจตนาที่จะก่อให้
เกิดความเสียหายต่อจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติยศหรือผลประ
โยชน์อื่นๆ ของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง
และผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย236 นอกจากนี้ มาตรา
50 กำ�หนดว่า “ผู้ดูแลสวัสดิภาพเด็กหรือผู้พิทักษ์
สวัสดิภาพเด็กต้องไม่เปิดเผยชื่อ ภาพถ่ายหรือข้อมูลใด
ๆ ของเด็กในลักษณะที่จะทำ�ลายชื่อเสียงหรือสิทธิของ
เด็ก”237 โดยมีผลบังคับใช้กับ “พนักงานเจ้าหน้าที่นัก
สังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาหรือบุคคลที่มีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพของเด็ก ตามมาตรา 24 ที่เข้ามามีข้อมูลดัง
กล่าวในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยอนุโลม”238
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ตามมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา246 ตามทฤษฎีแล้วผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายคาด
ว่าจะได้รับการชดเชยพร้อมกับการตัดสินของการดำ�เนิน
คดีอาญา แต่ในความเป็นจริง กระบวนการนี้มีความซับ
ซ้อน ผู้เสียหายจึงต้องการการสนับสนุนทางกฎหมายจาก
ทนายความ
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ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำ�หนด247 มาตรา 34 มีภาระผูกพันเพิ่มเติมว่า
ผู้เสียหายในกรณีแรกจะต้อง ได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน248 มาตรา 35 เป็นการ
วางกระบวนการอันสมควรที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายซึ่ง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิและ สามารถเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนด้วย ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับอัยการ
เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะดำ�เนิน
การในนามของผู้เสียหาย249
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ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมี
สิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้ พระราชบัญญัติค่า
ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2544250 อย่างไรก็ตาม ค่าเสีย
หายมีให้เฉพาะสำ�หรับความผิดที่อยู่ในพระราชบัญญัติ
เท่านั้น ดังนั้นในขณะที่ความผิดทางเพศที่อยู่ภายใต้
มาตรา 276 ถึง 287 ของประมวลกฎหมายอาญา251
อาจครอบคลุม ส่วนความผิดเกี่ยวกับสื่อการล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กจะไม่ครอบคลุม ซึ่งทำ�ให้เด็กผู้เสียหายจาก
การกระทำ�ความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร
ไม่สามารถเข้าถึงค่าชดเชยภายใต้พระราชบัญญัตินี้ได้

der Blind) ซึ่งหมายความว่า จะมีผลบังคับใช้กับเด็กทุก
คนโดยไม่คำ�นึงถึงเพศ ในขณะที่การวิเคราะห์ส่วนใหญ่บ่ง
ชี้ว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงไม่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง
กัน แต่พบตัวอย่างซึ่งเผยว่า การคำ�นึงถึงเพศสภาพเป็น
สิ่งสำ�คัญเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กในทุกเพศสภาวะสามารถเข้า
ถึงกฎหมายที่ระบุไว้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ในขณะ
ที่กฎหมายอนุญาตให้มีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่คำ�นึงถึงเพศ แต่จำ�เป็นต้องมีการศึกษาวิจัย
เพื่อทำ�ความเข้าจถึงการนำ�กฎหมายเหล่านี้ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เด็กผู้ชายตกเป็น
ผู้เสียหายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
บทบัญญัติทั้งหมดที่อธิบายไว้ในการวิเคราะห์ทาง
กฎหมายครอบคลุมทั้งเด็กหญิงและเด็กชายโดยไม่มี
ความแตกต่าง มีการระบุข้อกังวลและช่องโหว่บาง
ประการที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองเด็กจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในระหว่างการวิจัยนี้
ข้อกังวลที่เกิดจากกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีคือ
เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี อาจตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกว่าเป็น
ผู้กระทำ�ผิด อันเนื่องมาจากการบัญญัติบุคคลทุกคน
ที่มีส่วนร่วมในการกระทำ�เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ประเวณีที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539252 มีความผิด
ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ทางออนไลน์ กฎหมายของไทยไม่ครอบคลุมอย่างชัดเจน
ถึงภาพหรือสื่อแสดงถึงบุคคลที่ทำ�ให้เหมือนเป็นเด็ก เช่น

ผู้ใหญ่สวมเสื้อผ้าเด็กและแสดงพฤติกรรมดังกล่าว มีส่วน
ร่วมในพฤติกรรมทางเพศที่โจ่งแจ้งเว้นแต่เสมือนจริง
ยิ่งไปกว่านั้นถ้อยคำ�ของบทบัญญัติที่กำ�หนดให้การผลิต
เผยแพร่ เสนอขายหรือมีไว้ในครอบครอง นำ�เข้าและ
การอภิปรายบทวิเคราะห์กรอบกฎหมายไทย
ส่งออกสิ่งลามกอนาจาร253 (ซึ่งอาจรวมถึง เนื้อหาเกี่ยว
ในแง่บวกกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความ กับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก) เป็นการกระทำ�ผิดทาง
เท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลทุกเพศ (Gen- อาญาอาจสร้างช่องว่างทางกฎหมายหากไม่มีการผลิต
246 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทางอาญา พ.ศ. 2577 (แก้ไชเพิ่มเติมฉบับที่ 28 ), มาตรา 44/1.
247 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 33.
248 Ibid. มาตรา 34.
249 Ibid. มาตรา 35.
250 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2544
251 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 24) มาตรา 276-287.
252 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 5
253 Ibid. มาตรา 287

แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ จะกำ�หนดความ
ผิดทางอาญาในการบังคับข่มขู่ ชักจูง ยุยง ส่งเสริมหรือ
อนุญาตให้เด็ก (ไม่ว่าเพศใด) แสดงหรือกระทำ�ในลักษณะ
อนาจารโดยไม่คำ�นึงถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลัง การกระทำ�
เหล่านี้ การเข้าร่วมไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยไม่ก็ตาม254
“การแสดงภาพอนาจาร” หรือการได้รับการเข้าถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเจตนาไม่ถือเป็น
ความผิดทางอาญา สิ่งนี้ทำ�ให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย
ที่อาจทำ�ให้ผู้กระทำ�ผิดหลีกเลี่ยงการลงโทษโดยการเข้า
ถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดยไม่ต้อง
จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของตน (เช่น ในรูปแบบการถ่ายทอด
สด)
แม้จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะ
ลามกอนาจาร แต่ก็มีความท้าทายที่สำ�คัญในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำ�หรับการรวบรวม
พยานหลักฐานและการรับหลักฐานดิจิทัลในศาล

ของเด็กอายุ 10 ขวบ อาจมีกรณีที่เด็กถูกมองว่าเป็นผู้
กระทำ�ความผิดแทนที่จะเป็นผู้เสียหาย เป็นการขัดต่อผล
ประโยชน์ของเด็กเนื่องจากกฎหมายอาจลงโทษเด็ก
ที่อาจผลิตและ/หรือแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กด้วยความยินยอมพร้อมใจกับเด็กคน
อื่นหรือถูกบังคับให้ทำ�เช่นนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
เหมาะสมหรือถูกแสวงหาประโยชน์
มีร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว แต่ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำ�หนดให้
บริษัทท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบซึ่ง
สร้างหรืออำ�นวยความสะดวกในการมีส่วนร่วม (เกี่ยวข้อง
กับ) เด็กในกิจกรรมทางเพศ มีช่องโหว่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
อำ�นาจลงโทษสากลของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ โดยที่
การครอบครองสื่อเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก/
ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ที่ไม่เชื่อมโยงกับการค้า
มนุษย์จะไม่ครอบคลุม ทำ�ให้บทบัญญัติเหล่านั้น
ไม่สามารถใช้ได้กับในหลาย ๆ กรณี

มีข้อกังวลว่ายังขาดระบบที่เพียงพอสำ�หรับการรองรับ
การแจ้งเหตุและดำ�เนินการต่อ ภายใต้หน่วยงานด้าน
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีหน่วยงาน
ท้ายสุด ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายไทยที่ชี้ให้เห็นถึงความ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะของตำ�รวจที่เกี่ยวข้องกับการกระ
ทำ�ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ผิดทางอาญาที่ชัดเจนในการกระทำ�ความผิด เรื่องการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ นอกจาก จากเด็กและไม่มีห้องสอบสวนที่เป็นมิตรกับเด็กในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับภาพลามกอนาจาร เช่น การถ่ายทอดสด
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์ การล่อลวงเพื่อ ที่จะต้องเพิ่มทรัพยากรมากขึ้นทั้งด้านงบประมาณและ
ผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์และการขู่กรรโชกทางเพศ บุคลากรในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพโดยคำ�นึงถึง
ในขณะที่เขียนงานวิจัยฉบับนี้ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำ�คัญ มีความจำ�เป็นเร่ง
ระหว่างดำ�เนินการเพื่อเอาผิดกับการถ่ายทอดสดการล่วง ด่วนที่จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้รับการฝึก
ละเมิดทางเพศเด็กและล่อลวงเพื่อผลประโยชน์ทางเพศ อบรมด้านการคุ้มครองเด็กและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พยาน
ทางออนไลน์
ความกังวลเพิ่มเติมเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กๆ สามารถ
มีส่วนร่วมกับสื่อการล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่รู้ตัวเช่น
ในรูปแบบของการถูกชักชวนให้ส่งต่อภาพเปลือยของ
ตนเอง จากสถานการณ์เช่นนี้การมีความรับผิดทางอาญา

254
255

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2003), มาตรา 26(9).
ประมวลกฎหมายอาญา 2499 (1956), มาตรา 95.

อายุความความผิดของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก ตามมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญาคือ 15
ปี255 เมื่อเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเปิดเผยการ
ล่วงละเมิด การเปิดเผยของพวกเขามักจะล่าช้า ในกรณี

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ส่งต่อ หรือนำ�เสนอภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า แต่เป็นเพียงเก็บไว้ใช้ส่วนตัว
นอกจากนี้ไม่มีคำ�จำ�กัดความของ“ลามกอนาจาร” ไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย
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รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

เหล่านี้การเข้าถึงความยุติธรรมอาจเกิดอุปสรรคด้วยอายุ
ความที่จำ�กัด สำ�หรับการกระทำ�ความผิดทางเพศ256 มี
ปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลให้เด็กไม่สบายใจกับ
การรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เด็กบางคนอาจไม่เข้าใจถึง
ความรุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาจนกระทั่งในเวลา
ต่อมาหรืออาจไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย เด็กคนอื่น
ๆ อาจต้องการปกป้องผู้ทำ�ร้ายหรือรู้สึกผิด/รับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ดังนั้น จึงขอแนะนำ�ว่าไม่ควร
มีข้อจำ�กัดเรื่องอายุความสำ�หรับการก่ออาชญากรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
อนุญาตให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความได้หากพวกเขา
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รู้สึกสบายใจที่จะทำ�เช่นนั้น แรงกดดันทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพิ่มเติมที่เกิดจากบรรทัดฐานทางเพศที่กำ�หนด
ไว้อาจทำ�ให้เด็กผู้ชายไม่สนใจที่จะแจ้งเหตุมากขึ้น
ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดรับรองว่าผู้เสียหายของการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมีสิทธิในการฟื้นฟู
เยียวยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น
เด็กหญิงหรือเด็กชาย นี่เป็นผลมาจากการที่กฎหมาย
ปัจจุบันมีการลงโทษมากขึ้นโดยเน้นที่การลงโทษทาง
อาญาต่อผู้กระทำ�ความผิดมากกว่าการรองรับความ
ต้องการของผู้เสียหาย

256 ECPAT International. (2017). Through the Eyes of the Child: Barriers to Access to Justice and Remedies for Child Victims of Sexual
Exploitation. 58.

ข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสำ�รวจผู้ให้บริการส่วน

หน้า
 ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ
 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์บริบทกฎหมายไทย
และ
 การเรียนรู้แบบประยุกต์รวมและข้อเสนอแนะโดย
ภาพรวม

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
ส่วนหน้า
ช่องว่างและความทับซ้อนในการบริการและ
ขาดบริการสำ�หรับครอบครัวและผู้แลเด็ก
ผู้ชายและเยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ

 ออกแบบโครงการและให้บริการตามความต้องการ







ขาดความตระหนักและบริการให้ความช่วย
เหลือสำ�หรับเด็กที่มีความพิ การ

 ปรับปรุงแผนการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ

การสนับสนุนทางสังคมสำ�หรับพ่อแม่และครอบครัว
ของเด็กชายที่อ่อนแอ (และเด็กหญิง) และเยาวชนที่
มีความหลากหลายทางเพศ และความท้าทายเฉพาะ
หลายประการที่พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวที่มีกับ
ความพิการต้องเผชิญ

การมีอคติที่ไม่ได้ต้งใจต่
ั
อเด็กผู้ชายและผู้ท่มี
ี
ส่วนร่วมในการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง

ของเด็ก มากกว่ากาออกแบบโดยคำ�นึงถึงทรัพยากร  อบรมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนเพื่อลดช่องว่าง
โครงการสำ�หรับเด็กผู้ชายและเยาวชนที่มีความหลาก
ทางความรู้และความเชื่อ และทัศนคติที่เป็นปัญหา
หลายทางเพศ ควรมุ่งเน้นไปที่การให้คำ�ปรึกษาขั้น
เกี่ยวกับผู้เด็กชาย และเด็กที่มีความหลากหลายทาง
พื้นฐาน
เพศ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่ว่าเด็กที่มีส่วน
บริการสุขภาพทางเพศมากกว่าความต้องการที่ระบุ
ร่วมอย่างแข็งขันในการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง
จากข้อมูล (เช่น ความต้องการการสนับสนุนทาง
นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ “สำ�ส่อน
เศรษฐกิจ โอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมและ
โดยธรรมชาติ” ว่าเด็กไม่สามารถยินยอมให้มีการ
การสนับสนุนจากครอบครัว สนับสนุนการจัดการกับ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศของตนเองได้
ความเปราะบางมากกว่าบริการเฉพาะบุคคล)
 หัวข้ออื่น ๆ อาจรวมถึงความตระหนักถึงการแสวงหา
ปรับปรุงการออกแบบและการให้บริการเฉพาะทาง
ประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดเด็กผู้ชาย รวม
เพื่อรับมือกับ
ถึงการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดเด็ก
ความท้าทายหลายประการที่เยาวชนที่มีความหลาก
ทางออนไลน์ ความเชื่อดั้งเดิมและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
หลายทางเพศประสบ
ความเสี่ยงและความเปราะบาง ผลกระทบและผลที่
เพิ่มความพร้อมของบริการและโครงการสำ�หรับเด็ก
ตามมาจากการละเมิด
ผู้ชายโดยเฉพาะ (ในกรณีที่บริการคละเพศนั้นไม่-

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ข้อเสนอแนะ

เหมาะสม เช่น ที่พักพิงฉุกเฉิน) คำ�นึงถึงมิติหญิงชาย
เพื่อให้แน่ใจว่าบริการนั้นๆสามารถปรับใช้ได้กับเด็ก
ทุกเพศสภาพ
 ความต้องการทางเศรษฐกิจเทียบกับการ ช่วยเหลือ
ในการวางแผนทางเศรษฐกิจ พัฒนาและให้การ
สนับสนุน เท่าที่สามารถ ในการจัดการกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจท มีความี่ซับซ้อน ซึ่งจากรายงานนี่ชี้ว่าเป็น
ช่องว่างที่สำ�คัญสำ�หรับเด็กผู้ชาย ขณะนี้มีบริการ
เพียงไม่กี่แห่งที่มีความเชี่ยวชาญและจัดหาทรัพยากร
เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้

97

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

 ความหลากหลายทางเพศ พัฒนาการของเด็กชาย

98

และมีสภาวะทับซ้อน ซึ่งทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ ชนกลุ่มน้อย
และการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์
ทั้งชาวไทยและที่ไม่ใช่ชาวไทย และผู้ย้ายถิ่นฐานทาง
 จำ�เป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใน
เศรษฐกิจและผู้พิการที่มีความเสี่ยงต่อการแสวงหา
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศและได้รับผลกระ
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กต้องเผชิญ (ดูรายละเอียด
ทบจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพื่อสร้างความ
เพิ่มเติมในหัวข้อการฝึกอบรมด้านล่าง)
เข้าใจต่อประสบการณ์ของเด็กผู้ชายและเยาวชนที่
ได้รับจากผู้ให้บริการ การเปิดเผยและการขอความ
 ในขณะที่พื้นที่วิจัยทั้ง 3 แห่ง อาจได้รับประโยชน์จาก
ช่วยเหลือ และช่องว่างในการทำ�ความเข้าใจจากตัว
ขยายบริการพิเศษที่มีให้สำ�หรับเด็กชายและเยาวชน
เด็กชายเอง จากครอบครัว ชุมชนและผู้ให้บริการ
ที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่ก็มีความจำ�เป็นที่จะ
ส่วนหน้า มีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรขยายโครงการ
ต้องขยายการเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือเพิ่ม
วิจัยนี้ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นของเจ้าหน้าที่ให้
ขึ้นในพื้นที่นอกเมือง (non urban) ซึ่งเปิดให้สำ�หรับ
บริการส่วนหน้า ในทุกจังหวัดของประเทศไทย
เด็กทุกคน (เด็กชาย เด็กหญิงและเยาวชนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ) บริการช่วยเหลือที่มีให้ในสถาน
 โดยทั่วไปมีงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการ
ที่ที่เด็กอาศัยอยู่ สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ทางสังคมของเด็กชายและผู้ชายน้อยมาก ส่วนหนึ่ง
และอาจหลีกเลี่ยงสภาพเร่ร่อนและแรงกดดันทางการ
เป็นเพราะผู้ให้ทุนและผู้บริจาคไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับ
เงินที่อาจผลักดันเด็ก ๆ เข้าสู่การแลกเปลี่ยนทางเพศ
ประเด็นนี้ ดังนั้น ส่วนสำ�คัญของการทำ�งานควรมีการ
ตั้งแต่แรก
ผลักดันให้ผู้บริจาคและผู้ให้ทุนภายในรัฐบาล องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐและในกลุ่มการกุศลตระหนักมากขึ้น (เช่น
การฝึกอบรมสำ�หรับผู้ให้บริการส่วนหน้า
การระดมทุน SDG 5 เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรง
และอื่น ๆ
ทางเพศสภาพ โดยปกติจะเน้นเฉพาะผู้หญิงและเด็ก
ผู้หญิงเท่านั้น การสนับสนุนอาจเพิ่มการจัดสรรเงิน
ข้อมูลการสำ�รวจของผู้ให้บริการส่วนหน้าระบุถึงความ
ทุนเพื่อจัดการกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ต้องการที่สำ�คัญสำ�หรับโอกาสในการเรียนรู้และการฝึก
จากเด็กผู้ชายด้วย)
อบรมที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับปัญหา
ของเด็กผู้ชายโดยทั่วไป รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทาง
อุปสรรคด้านการให้บริการแก่เด็กผู้ชาย
เพศและการล่วงละเมิดทางเพศ สิ่งนี้สอดคล้องกับงาน
วิจัยอื่น ๆ ที่ระบุช่องว่างที่สำ�คัญในความรู้และข้อมูลที่ถูก
 จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้บริการ ต้อง ซึ่งนำ�ไปสู่การขาดความเข้าใจและความสามารถใน
ด้านสวัสดิการส่วนหน้าที่ทำ�งานกับทุกคน ให้มีทักษะ การเอาใจใส่เด็กผู้ชายและเยาวชนที่มีความหลากหลาย
พื้นฐานเพื่อให้สามารถทำ�งานกับเด็กชายและเยาวชน ทางเพศช่องว่างนี้มักจะเต็มไปด้วยความเชื่อดั้งเดิมและ
ที่มีความหลากหลายทางเพศได้ หากพวกเขาต้องการ บรรทัดฐานที่ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่นำ�มาสู่ประโยชน์
เข้าถึงบริการความช่วยเหลือทั่วไป เจ้าหน้าที่หลายคน สูงสุดของเด็กชายและมักส่งผลให้เกิดการตอบสนอง
รายงานถึงความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในการสร้าง
ที่เลือกปฏิบัติและเป็นอันตราย หรือไม่ก็ละเลยความ
ความสัมพันธ์กับผู้เสียหายที่เป็นชายและเยาวชนที่มี ต้องการของเด็กผู้ชายในหลายประการ
ความหลากหลายทางเพศ บริการเฉพาะสำ�หรับเด็ก
ชายและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ จะยัง “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” (cultural transforคงมีความจำ�เป็น แต่การดูแลให้เด็กทุกเพศสามารถ
mation) อาจจะมีความจำ�เป็นต่อการมองและทำ�ความ
เข้าถึงบริการสวัสดิการต่าง ๆ ได้มากขึ้นจะช่วยเพิ่ม
เข้าใจเด็กชายและผู้ชายโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเข้าถึงบริการสำ�หรับกลุ่มต่าง ๆ ที่ถูกกีดกัน
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศ
การล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ ดังนั้น จึงควร
 การฝึกอบรมผู้ให้บริการส่วนหน้าทุกคน ควรมุ่งเน้น
ไปที่การทำ�ความเข้าใจความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะ ดำ�เนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้นำ�ขององค์กร

ควรมีการบรรจุหัวข้อที่จะเสนอแนะต่อไปนี้ ในการฝึก
อบรมที่ครอบคลุม ตามหลักฐานโดยใช้มุมมองด้าน
อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กชายบนพื้นฐานของความรู้
และงานวิจัยที่มีอยู่ (ควรสังเกตว่าการฝึกอบรมตาม
แนวทางเหล่านี้มีอยู่แล้วและสามารถปรับเปลี่ยนได้ อุปสรรคคือการส่งเสริมการเข้าถึงการฝึกอบรม
ประเภทนี้ให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้):
 การระบุและสะท้อนปัญหาของความเชื่อทางสังคม














และวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเชื่อทั่วไปที่เกี่ยวกับ
เด็กชาย การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์
ที่นำ�ไปสู่อันตรายและการไม่เห็นถึงความสำ�คัญของ
ปัญหา
นิยามและความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
การล่วงละเมิดการแสวงหาประโยชน์ (รวมถึงการ
ล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทางออนไลน์) และการนำ�ไปใช้ในทางปฏิบัติ
บรรทัดฐานทางเพศและอิทธิพลต่อเด็กชาย
ครอบครัว ผู้ให้บริการชุมชนและสังคมในวงกว้าง
พัฒนาการทางสังคมและชีววิทยาของเด็กผู้ชาย
(เชื่อมโยงกับความเปราะบางและความเสี่ยง
พฤติกรรมขอความช่วยเหลือ ความต้องการ การมี
ส่วนร่วมกับเด็กผู้ชายและแนวทางแก้ไขในทาง
ปฏิบัติที่ทำ�ได้จริง)
ทำ�ความเข้าใจและระบุปัจจัยเปราะบางและปัจจัย
เสี่ยงตลอดจนสัญญาณที่เด็กถูกแสวงหาประโยชน์
โครงการการป้องกัน การคุ้มครองและการสนับสนุน
บนพื้นฐานของหลักฐาน
ผลกระทบและการตอบสนองต่อการแสวงหา
ประโยชน์และการละเมิด
กลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับผู้ชายและเน้นการมีส่วนร่วมของ
เด็กชายที่ได้รับผลกระทบจากการแสวงหาประโยชน์
และการล่วงละเมิดทางเพศ
สร้างความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง
และปลอดภัยสำ�หรับการทำ�งานกับเด็กผู้ชาย

 สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย
 ทำ�งานกับครอบครัวของเด็กชาย (การป้องกัน

การคุ้มครอง และการสนับสนุน)
 ความพิการ ปัจจัยเปราะบาง และความเสี่ยง
 ทำ�งานร่วมกับเยาวชนที่มีการแสดงออกทางเพศ
หลากหลายและครอบครัวของพวกเขา
ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเยาวชน
ที่มีความหลากหลายทางเพศ
 ปรับปรุงการเข้าถึงบริการสวัสดิการทั่วไปสำ�หรับ

เด็กทุกคน
 (เด็กชาย เด็กหญิง และเยาวชนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ) โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท เยาวชนส่วนใหญ่
ที่ให้สัมภาษณ์มีพื้นเพมาจากพื้นที่ในชนบทไปยังจนถึง
เมืองใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาแลกเปลี่ยนบริการ
ทางเพศ บริการในพื้นที่ชนบทมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ต่อการป้องกันหรือบรรเทาปัจจัยความเปราะบางที่
สำ�คัญที่ระบุไว้ในรายงานนี้
 เพิ่มการกำ�กับดูแล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและปิด
ศูนย์พักพิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสำ�หรับเด็ก
 ผู้ตอบ: ใช่ บางคนไม่เคยพยายามทำ�อะไรแบบนี้มา
ก่อน (การแลกเปลี่ยนบริการทางเพศเพื่อเงินหรือ
สิ่งของ) แต่ในที่สุดก็ทำ�สำ�เร็จ พวกเขายังคงทำ�มัน
อยู่จริง ๆ แล้วฉันเคยทำ�ตอนอยู่สถานสงเคราะห์เด็ก
กำ�พร้าด้วยซ้ำ� ฉันไม่มีรถจึงไม่ได้ทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ
บางครั้งฉันก็นั่งรถเมล์หรือไปกับเพื่อน ไม่มีใครบังคับ
กันให้ทำ� มันเป็นทางเลือกของแต่ละคน
ผู้สัมภาษณ์: เพื่อนที่คุณพูดถึงเป็นเพื่อนจากสถาน
สงเคราะห์เด็กกำ�พร้าใช่มั้ย?
ผู้ตอบ: ใช่
ผู้สัมภาษณ์: คุณกลับมาที่สถานสงเคราะห์เด็กกำ�พร้า
หลังจากที่ไปกับลูกค้าหรือไม่?
ผู้ตอบ: ใช่

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

โดยเฉพาะ เพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลและการ
จัดการรายกรณี และเพื่อสนับสนุนการให้บริการ “ตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์”
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ผู้สัมภาษณ์: ฉันเข้าใจ เจ้าหน้าที่ที่สถานสงเคราะห์
เด็กกำ�พร้ารู้หรือไม่ว่าคุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่?
ผู้ตอบ: ฉันคิดว่าพวกเขารู้ แต่พวกเขาไม่พูดอะไรเลย
บางครั้งฉันก็บอกพวกเขาว่าฉันไปที่ร้านอินเทอร์เน็ต
ในเมืองเชียงใหม่
พวกเขาบอกว่าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปตอนกลาง
คืนเพราะมันอันตราย อย่างไรก็ตามฉันสามารถหลบหนี
และออกไปได้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 18)
 ปรับปรุงการปฏิบัติต่อบุคคลเพศที่สามในเรือนจำ�

ผู้สัมภาษณ์: มีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นกับคุณไหมตอนที่คุณ
อยู่ที่นั่น [ในเรือนจำ�]
ผู้ตอบ: ตั้งแต่วันแรกที่ฉันไปถึงที่นั่นมันไม่ใช่เรื่องดี
สำ�หรับฉันมันแย่มาก เมื่อคุณเข้าไปข้างในคุณต้อง
ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายและ
นั่นคือสิ่งที่ทำ�ให้ฉันเสียใจเพราะฉันเป็นสาวประเภท
สอง ทำ�ไมจึงไม่แยกฉันออกจากผู้ชายคนอื่นแม้แต่
นิดเดียวหรือแค่มีอะไรมาบังให้ฉัน
สัมภาษณ์: พวกเขาไม่ได้คุ้มกันให้คุณเหรอ
รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ผู้ตอบ: ไม่ ไม่มีอะไรจะปกปิดอะไรให้เลย
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ผู้สัมภาษณ์: รูปร่างของคุณเป็นอย่างไรบ้างในตอน
นั้นคุณดูเหมือนผู้หญิงไหม
ผู้ตอบ: ใช่ เหมือนกับผู้หญิงเพราะฉันกินฮอร์โมนมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ รูปร่างของฉันจึงดูเหมือนผู้หญิงและฉันก็
ไม่พร้อมที่จะให้พวกเขาเห็นร่างกายของฉันแบบนั้น
ผู้สัมภาษณ์: มีอะไรอยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมไหม?
ผู้ตอบ: มันยากเหมือนกันสำ�หรับสาวประเภทสอง
เมื่อคุณต้องเข้าคุกไม่มีพื้นที่แยกคุณออก พวกเขาขัง
คุณไว้ในคุกของผู้ชาย
ผู้สัมภาษณ์: คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้
ผู้ตอบ: ฉันไม่ชอบและไม่ต้องการอะไรแบบนี้

ผู้สัมภาษณ์: คุณต้องการอะไร? คุณต้องการบอก
อะไรพวกเขา [ผู้บังคับใช้กฎหมาย] พวกเขาควรทำ�
อย่างไร?
ผู้ตอบ: ฉันอยากให้พวกเขาแยกกักสาวประเภทสอง
ไว้คนละห้อง
ผู้สัมภาษณ์: ทำ�ไม?
ผู้ตอบ: สำ�หรับสาวประเภทสองบางคนได้รับการ
ผ่าตัดทรวงอกแล้วและมีหน้าอกเหมือนผู้หญิงอยู่แล้ว
จึงต้องแยกสาวประเภทสองที่ได้รับการผ่าตัดแปลง
เพศเพราะหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น มีอะไรเกิด
ขึ้นและที่เจ้าหน้าจำ�เป็นต้องตรวจสอบคุณ คุณต้อง
ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดอีกครั้ง (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 15
สาวประเภทสอง จังหวัดนครราชสีมา)
 ทบทวนกฎหมายที่ควบคุมการกระทำ�ผิดทางเพศเพื่อ

ให้มีความเป็นไปได้ของการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้
บริการส่วนหน้าและผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นผู้ใหญ่
สามารถมีส่วนร่วมและร่วมมือกันได้ดีขึ้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เด็กถูกเอาเปรียบในบริบทของการค้าประเวณี
ผู้เข้าร่วมบางคนเสนอว่า การยกเลิกโทษค้าบริการ
ทางเพศสำ�หรับผู้ใหญ่ อาจส่งผลในเชิงบวกที่ทำ�ให้
การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กลดลง

ผู้ตอบ: ฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจับกุมผู้ขายบริการ
ทางเพศทุกคนเพื่อกำ�จัดการค้าประเวณี การค้า
บริการทางเพศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความเจริญของ
เมือง ตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่และ
มีความเจริญมาก ผู้คนมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น มี
เงินหมุนเวียนที่ดีขึ้น ฉันคิดว่าตำ�รวจควรร่วมมือกับ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไรเช่นนี้ เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านการบริการเพศ ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเข้า
รับการตรวจเลือด สามารถช่วยการลดอันตรายและ
ป้องกันความเสี่ยง [เกี่ยวข้องกับ] ด้านงานบริการทาง
เพศ ผู้คนมักจะกลัวการเข้าใกล้ตำ�รวจ หากตำ�รวจ
ทำ�งานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนประชาชนคงจะ
ทำ�ให้ลดความกลัวลงได้ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 10 คนรัก
ร่วมเพศชายอายุ 26 ปี จังหวัดน่าน)
ผู้ตอบ: ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับการขายบริการทาง
เพศ ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากให้เป็นงานที่ถูกกฎหมาย
เพื่อที่เราจะได้มีรายได้ ฉันคิดว่ามันจะเป็นช่องทางที่ดี

ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศของเราเช่นกัน ดังนั้น  เพิ่มจำ�นวนผู้ให้บริการสำ�หรับเยาวชนที่มีการ
แค่ทำ�ให้ถูกกฎหมาย เพราะบางคนไม่มีทางเลือก จึง
แสดงออกทางเพศหลากหลาย ทั้งในชนบทและใน
ทำ�งานประเภทนี้ มันสามารถทำ�เงินได้ดีและเป็นวิธีที่
เมืองทั่วประเทศไทย ฉันอยากจะขอความช่วย
เหลือสำ�หรับพี่ น้อง LGBTQ ในชุมชนของ
ง่ายในการทำ�เงิน

 มีโอกาสมากขึ้นในการฝึกอาชีพและการทำ�งาน

โดยเฉพาะสำ�หรับบุคคลเพศที่สาม
 ควรให้แน่ใจว่ากฎหมายการจ้างงานนั้นคำ�นึงถึงมิติ
ทางเพศและอนุญาตให้บุคคลเพศที่สามเปลี่ยนเพศได้
บนบัตรประจำ�ตัวที่ออกให้โดยรัฐบาล
องค์กรหรือมูลนิธิใด ๆ ที่สามารถช่วยสร้างราย
ได้และโอกาสในการทำ�งานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำ�หรับประชากร LGBTQ การจ้างงานมีจำ�นวน
จำ�กัดเนื่องจากเพศของเรา โฆษณาหางาน
จำ�นวนมากถึงกับระบุว่าต้องการรับเฉพาะชาย
และหญิงและมีจำ�นวนน้อยมากที่เปิดกว้างสำ�หรับ
กลุ่ม LGBTQ (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 7 ผู้หญิงข้าม
เพศ อายุ 23 ปี จังหวัดเชียงใหม่)

 เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ�ในประเทศ ถ้ารัฐบาลสามารถ

เพิ่ มมาตรฐานเงินเดือนได้ก็คงจะดีมาก เพราะ
เงินเดือนของผู้ท่จบการศึ
ี
กษาระดับมัธยม
ปลายหรือมหาวิทยาลัยนั้นต่ำ�มาก แต่ค่าครอง
ชีพกลับสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง ค่าเดิน
ทาง ค่าอาหาร และค่าไฟฟ้ าก็เกือบครึ่งหนึ่ง
ของเงินเดือนของเราแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุท่ี
ผู้คนต้องทำ�งานแบบนี้ [งานขายบริการทาง
เพศ] เพื่ อหาเงินให้เพี ยงพอกับค่าใช้จ่าย แต่
ถ้ารัฐบาลสามารถช่วยสนับสนุนในด้านนี้ได้
ก็จะช่วยเราได้มากและฉันเชื่อว่า 50% ของ
คนที่ทำ�งานแบบนี้จะเปลี่ยนงานและได้งานที่
ดีข้นและพวกเขาก็
ึ
เลิกทำ�งานลักษณะนี้ได้ (ผู้
ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 3 เพศทางเลือก อายุ 21 ปี
จังหวัดกำ�แพงเพชร)

ไม่จำ�เป็นต้องเป็นทางการมากเกินไป ควรทำ�ให้ผู้คนรู้สึก
สบายใจ เพื่อที่จะได้พูดคุยและถามคำ�ถาม พวกเขาไม่
จำ�เป็นต้องเป็นนักวิชาการ พวกเขาควรเป็นเหมือนเพื่อน
ที่เต็มใจรับฟังและให้การแบ่งปันมากกว่า กิจกรรมต่าง ๆ
จะช่วยให้ผู้คนทำ�ความคุ้นเคยและได้ทำ�ความรู้จักกัน
(ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 7 ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 23 ปี จังหวัด
เชียงใหม่)
ปัญหาเกิดขึ้นกับสาวประเภทสองทุกวัน หากมีอะไรเกิด
ขึ้นกับเรา ฉันหวังว่าเราจะสามารถร้องเรียนปัญหาของ
เราไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับองค์กรเพื่อเด็ก
และสตรี (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 9 ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 21 ปี
จังหวัดเชียงใหม่)
 ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เป็นการศึกษาจากบริบท

ของการศึกษาแรกเริ่มที่นิวยอร์ก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เล็ก ๆ ที่เป็นเยาวชนที่มีการแสดงออกทางเพศหลาก
หลาย จำ�นวน 20 คน ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
การมีเพศสัมพันธ์ วิธีการศึกษานี้ประสบความสำ�เร็จ
ในการให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการจำ�ลองงานวิจัยนี้ไปทั่วประเทศไทย โดยอาจ
ขยายกลุ่มตัวอย่างเพื่อรวมกลุ่มเด็กผู้ชายอื่น ๆ ที่อาจ
มีการแลกเปลี่ยนการมีเพศสัมพันธ์ในวงกว้าง (รวม
ถึงเยาวชนที่มีการแสดงออกทางเพศหลากหลาย และ
ชายหญิงรักต่างเพศ)

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ถ้าพวกเขาไม่ได้ทำ�งานเช่นนี้ พวกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขา
สามารถทำ�อะไรได้อีก ถ้าไปทำ�งานอื่นก็จะได้เงินเดือน
น้อย หากคุณต้องการเห็นการค้าบริการทางเพศเป็นงาน
ที่ถูกต้องทั้งหมด มันก็เป็นไปไม่ได้และหากคุณต้องการ
ทำ�ให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ให้ระบุอายุให้ชัดเจน เช่น
อายุเท่าใดสามารถทำ�ได้และให้พวกเขาเซ็นสัญญาเพื่อ
หยุดการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย ถ้างานนี้กลายเป็นงาน
ที่ถูกกฎหมาย เราก็จะได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ
ตามกฎหมาย (ผู้ให้ข้อมูลลำ�ดับที่ 16 สาวประเภทสอง
จากอุบลราชธานี

ฉัน โดยเฉพาะสำ�หรับคนรักร่วมเพศและสาว
ประเภทสอง [ผู้ให้บริการ] จำ�เป็นต้องเข้า
ถึงบุคคลเหล่านี้เพื่ อช่วยเหลือพวกเขา การ
ให้การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในพื้ นที่เป็น
สิ่งที่จำ�เป็น สิ่งสำ�คัญคือต้องเข้าใจภูมิหลัง
และธรรมชาติของพวกเขา เพื่ อที่จะให้การให้
บริการที่เหมาะสม
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ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์
กรอบกฎหมายไทย
 ดำ�เนินการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการ
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แสวงหาประโยชน์ในการค้าประเวณี ซึ่งอาจถูกปล่อย
ให้เสี่ยงต่อการถูกระบุว่าเป็นผู้กระทำ�ความผิด โดย
การกำ�หนดให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำ�เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับค้าประเวณีเป็นผู้กระทำ�ความผิด
แก้ไขนิยามของภาพ/สื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กให้
รวมไปถึงภาพที่แสดงภาพบุคคลที่ทำ�ให้ดูว่าเป็นเด็ก
กำ�หนดโทษการเข้าร่วมการแสดงลามกอนาจาร
ไม่ว่าจะกระทำ�โดยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตาม และ
การเข้าถึงสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเจตนา
แก้ไขและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์และกำ�หนด
โทษทางอาญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการล่อลวง
เพื่อผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์และการ
ถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
จัดทำ�ขั้นตอนการเก็บและรักษาข้อมูล ตามหลักการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพื่อให้สามารถเก็บรักษา
หลักฐานทางดิจิทัลและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายซึ่งบังคับใช้กับ ISP บริษัทโทรศัพท์มือถือ
บริษัทโซเชียลมีเดีย บริษัทจัดเก็บข้อมูลบนพื้นที่เก็บ
ข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีโดยรวม
นำ�บทบัญญัติทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงมาปรับ
ใช้ เพื่อให้เกิดความผิดทางอาญาต่อการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบการเดินทางและ
การท่องเที่ยวและบังคับใช้นโยบายหรือกฎหมายซึ่ง
จะสร้างภาระผูกพันทางกฎหมายในการป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กแก่บริษัทต่าง ๆ ใน
ภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว
ควบคุมและตรวจสอบผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัคร
นานาชาติ (‘volun-tourism’) ในศูนย์ดูแลเด็กและ
ในกิจกรรมที่มีการติดต่อกับเด็กโดยตรง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบเขตอำ�นาจของศาลใช้กับ
ความผิดทั้งหมดของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก

 แก้ไขกฎหมายแพ่งเพื่อกำ�หนดอายุขั้นต่ำ�ของการ







สมรสที่ 18 ปี สำ�หรับเด็กทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น
ยกเลิกอายุความสำ�หรับความผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ให้แนวทางและการฝึกอบรมแก่หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการช่วย
เหลือผู้เสียหายที่เป็นเด็กจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ
จัดทำ�ข้อบัญญัติกฎหมายและนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่า
เด็กผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ทุกคนมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างเต็มที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กผู้เสียหายของการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศทุกคน มีความสามารถในการเรียก
ร้องค่าชดเชยและได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิทธิที่ตนพึงได้
อย่างเหมาะสม

การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยและข้อ
เสนอแนะโดยรวม
การสร้างความตระหนักและบริการในชุมชน
สำ�หรับพ่ อแม่ ผู้ดูแล และครอบครัว

ผลการสำ�รวจผู้ให้บริการส่วนหน้าและการสัมภาษณ์
เยาวชนที่มีการแสดงออกทางเพศหลากหลาย แสดงให้
เห็นว่าปัจจัยหลายประการที่ทำ�ให้เยาวชนเสี่ยงต่อการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเริ่มต้นที่บ้านหรือในชุมชน
เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อการศึกษา
นี้ เกิดและเติบโตในชนบทของประเทศไทยและผู้ที่ให้
บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้พบกับบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จนกว่าพวกเขาจะตกเป็นผู้เสียหายที่บ้านและในชุมชน
ของพวกเขา จากนั้นจึงอพยพไปยังเมืองใหญ่ ซึ่งมักเกิด
จากการไม่มีที่อยู่อาศัยและเพื่อหางานทำ�
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะมีผู้ให้บริการด้าน
สวัสดิการทั่วไป ซึ่งเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย และเยาวชนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ สามารถเข้าถึงการบริการได้ใน
พื้นที่ชนบท เพื่อช่วยป้องกันหรือลดปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ
และป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

จากการสำ�รวจและการสัมภาษณ์ บริการสวัสดิการที่มี
ความจำ�เป็นที่สุด ได้แก่
 การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการยอมรับจากครอบครัว
 ความตระหนักของเยาวชนที่มีความหลากหลายทาง

เพศและการสร้างศักยภาพ
 การสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ครอบครัว
 การแก้ไขความขัดแย้งและการจัดการกับความรุนแรง

การออกแบบความช่วยเหลือเฉพาะของ
เยาวชนที่มีการแสดงออกทางเพศหลาก
หลายที่นอกเหนือไปจากสุขภาพทางเพศ
และการลดอันตราย

เยาวชนที่ให้แลกเปลี่ยนบริการทางเพศส่วนใหญ่รายงาน
ว่า มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและมีการใช้ยาเสพติด
น้อยมาก แม้ว่าบางรายจะติดต่อกับผู้ให้บริการในจังหวัด
เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร แต่บางรายก็ไม่รู้ว่ามี
ความช่วยเหลือเหล่านี้ หรือรู้แต่ไม่มีข้อมูลการติดต่อ

ในความเป็นจริงแทนที่จะสนับสนุนเรื่องสุขภาพทางเพศ
และการลดอันตราย ประเด็นสำ�คัญที่เยาวชนรายงาน
คือ ความยากลำ�บากทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ยั่งยืน
เยาวชนเกือบทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์สำ�หรับการศึกษา
วิจัยนี้ ระบุว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการแลกเปลี่ยนการมีเพศ
สัมพันธ์เป็นเงินและสิ่งของอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการละทิ้ง
แหล่งรายได้นี้โดยสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้ จนกว่าพวกเขาจะมี
ประการสุดท้าย จำ�เป็นจะต้องมีกิจกรรมการวิจัยและ
การเรียนรู้ เพื่อที่จะกำ�หนดเป้าหมายและสนับสนุนพวก การจ้างงานและได้รับค่าจ้างเลี้ยงชีพ การเข้าถึงการศึกษา
ที่เหมาะสมและสถานที่ที่ปลอดภัยที่พวกเขาสามารถไป
เขาเหล่านี้โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท กิจกรรมเหล่านี้
ควรมีความร่วมมือกันระหว่างผู้นำ�ชุมชนและผู้ให้บริการ ได้เมื่อพวกเขาต้องการ และการสนับสนุนในประเด็น
สวัสดิการในพื้นที่ เพื่อสร้างฐานงานสำ�หรับการมีส่วนร่วม ต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย การแพทย์ และการเงิน
ที่สำ�คัญและใช้ได้จริงกับประเด็นการแสวงหาประโยชน์
ความจำ�เป็นในการออกแบบความช่วยเหลือแบบองค์รวม
ทางเพศในผู้ชายและเยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ และในวงกว้างมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเปราะ สำ�หรับเด็กผู้ชายและเยาวชนที่มีการแสดงออกทางเพศ
บางของเพศชายผ่านมุมมองในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศที่ หลากหลายนั้นมีความสำ�คัญอย่างยิ่งที่จะต้องไม่เพียงแต่
สำ�คัญ (ในขณะที่มักใช้มุมมองในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ ช่วยพวกเขาในการออกจากการค้าบริการทางเพศ แต่ยัง
ช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้ามาตั้งแต่แรก
เพื่อทำ�ความเข้าใจความเปราะบางของเพศหญิง แต่ยัง
สามารถใช้เพื่อทำ�ความเข้าใจอุปสรรคของเพศชายใน
การเปิดเผยการถูกล่วงละเมิดหรือขอความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ ควรมีการออกแบบความช่วยเหลือสำ�หรับ
อย่างไร และป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการระบุถึงความเปราะ เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของความต้องการและความเปราะบางของเยาวชนที่มี
บางด้วยซ้ำ�) จำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
ความเชื่อของชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการเลือก ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบ
ความช่วยเหลือเชิงบวกแบบองค์รวม รวมถึงการให้คำ�
ปฏิบัติและขจัดปัจจัยผลักดัน/ปัจจัยดึงดูดต่อเด็กผู้ชาย
ปรึกษาระหว่างเพื่อน การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือ
และเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาแลก
การดำ�รงชีวิตและการริเริ่มอื่น ๆ ที่ยืนยันอัตลักษณ์
เปลี่ยนการมีเพศสัมพันธ์
ภายนอกทั้งเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศ (อาจนอกเหนือ
จากการริเริ่มด้านสุขภาพทางเพศที่มีอยู่แล้ว)

รายงานประเทศไทย เเพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

ปัญหาเหล่านี้จำ�นวนมากถูกระบุว่าเป็นช่องว่างของการ
บริการ โดยเป็นการระบุจากผู้ให้บริการส่วนหน้าในการ
วิจัย แม้จะได้รับการยอมรับแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย
เสี่ยงที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก
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การมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการส่วนหน้าที่ดี
ขึ้น ในปัจจัยผลักดัน / ปัจจัยดึงดูด สำ�หรับ
เยาวชนที่แลกเปลี่ยนทางเพศ

ปัจจัยหลักที่ผลักดันและดึงดูดสำ�หรับเยาวชนที่เข้าสู่การ
ค้าบริการทางเพศที่ระบุไว้ในแบบสำ�รวจผู้ให้บริการส่วน
หน้าไม่สอดคล้องกับปัจจัยหลักที่ผลักดันและดึงดูดที่
ระบุโดยเยาวชนในการให้สัมภาษณ์ ยกเว้นความยากจน
ความยากจนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ระบุโดยทั้งผู้ให้
บริการและกลุ่มเยาวชน เพราะเหตุใดเยาวชนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ จึงให้บริการแลกเปลี่ยนเพศเพื่อสิ่ง
มีค่า
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการระบุว่าการเข้าถึงและการเปิด
รับสื่อลามก
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การสัมผัสอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายเพื่อแสดงความรัก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาเสพติด การเข้าถึง
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
อื่น ๆ ที่ผลักดันให้เยาวชนเข้าสู่การค้าทางเพศ อย่างไร
ก็ตาม การสัมภาษณ์เยาวชนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ บอกถึงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป เยาวชนส่วนใหญ่
เปิดเผยว่า เติบโตมาจากความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ในครอบครัวและความจำ�เป็นที่จะต้องหนีออกจากบ้าน
เพื่อหนีความรุนแรง
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นอกจากนี้ พวกเขายังกล่าวถึงประสบการณ์การถูก
ปฏิเสธจากครอบครัวด้วยเหตุจากรสนิยมทางเพศ
อัตลักษณ์ และการแสดงออกทางเพศของพวกเขา
เป็นผลให้พวกเขาใช้เวลากับเพื่อน ๆ มากกว่าที่บ้าน
ซึ่งบางครั้งก็นำ�ไปสู่การละทิ้งหน้าที่ การใช้ยาเสพติด
การหนีออกจากบ้าน และความจำ�เป็นโดยรวมในการ
แสวงหาความเป็นอิสระทางการเงินจากครอบครัว
จำ�เป็นต้องมีการสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม
กับผู้ให้บริการสำ�หรับการปรับปรุงความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้ หากต้องการให้บริการต่าง ๆ
ประสบความสำ�เร็จในการป้องกันปัญหาเหล่านี้หรือ
สนับสนุนให้เยาวชนก้าวข้ามสถานการณ์ในปัจจุบัน
การออกแบบความช่วยเหลือที่อำ�นวยความสะดวก
ให้คนที่ทำ�งานสามารถจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้าง
เหล่านี้ก็ต้องมีความสำ�คัญเช่นกัน
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