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•	 AHTD -  กองบังคับการปราบปรามการกระท�า
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม) (Anti‐
Human Trafficking Division)

•	 AMLAT - สนธิสัญญาการให้ความช่วยเหลือ    
ซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี     
ทางอาชญกรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
(ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance 
in Criminal Matters)

•	 ASEAN	- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (the Association of South East Asian 
Nations)

•	 CAHT - ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่าง
ประเทศ (ศตม.) The Centre Against 
International Human Trafficking)

•	 CEOP	- ศูนย์คุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์และจากภัยออนไลน์ (Child 
Exploitation and Online Protection Centre)

•	 COMMIT	- ความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (Coordinated Mekong 
Ministerial Initiative against Trafficking)

•	 CRC	- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention 
on the Rights of the Child)

•	 CSEC	- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก

•	 CSR - ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility)

•	 CST - การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 
(child sex tourism)

•	 DSI	-  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of 
Special Investigations)

•	 EAP - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค (the 
East Asia and Pacific)

•	 ECPAT - องค์การเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก 
สื่อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเพศ (End Child Prostitution, Child 
Pornography and Trafficking of  Children 
of Sexual Purposes)

•	 FANC - คณะท�างานด้านการต่างประเทศเพื่อ
ต่อต้านการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมใน
ชุมชน (Foreign Anti-Narcotic and Crime 
Community)

•	 ICC - ศูนย์ความร่วมมือระดับสากล 
(International Cooperation Centre)

•	 ICE	- หน่วยงานรักษากฎหมายด้านการเข้าเมือง
และการศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US 
Immigration and Customs Enforcement)

•	 ISP	- ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  (Internet Service 
Provider)

•	 MOU - บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding)

•	 MSDHS - กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social 
Development and Human Security)

•	 MYF - การประชุมเยาวชนของประเทศในแถบ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์ 
(Mekong Youth Forum)

•	 NECTEC	- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics 
and Computer Technology Centre)

•	 NGO - องค์กรพัฒนาเอกชน (non-
governmental organization)

ค�าย่อและค�าศัพท์
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•	 NOCHT - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม. แห่งชาติ) 
National Operation Centre on Prevention 
and Suppression of Human Trafficking)

•	 NPA - แผนการด�าเนินงานแห่งชาติ (National 
Plan of Action)

•	 NTC	-  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กทช.) (National Telecommunications 
Commission)

•	 OPP - ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
(Office of Welfare Promotion, Protection 
and Empowerment of Vulnerable Groups)

•	 OPSC	- พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กเรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก  
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พ.ศ. 2543 
(Optional Protocol on the sale of 
children, child prostitution and child 
pornography - 2000)

•	 OSCC	- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแบบครบ
วงจร ซึ่งในรายงานนี้เรียกชื่อศูนย์ฯ ดังกล่าวตาม
ที่ได้รู้จักกันทั่วไปว่าศูนย์พึ่งได้ (One‐Stop Crisis 
Centres)

•	 RTP - โครงการอบรมระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (Regional Training Programme 
to Combat Human Trafficking)

•	 SPA - แผนการด�าเนินงานระดับอนุภูมิภาค 
(Sub-regional Plan of Action)

•	 TCCC -  ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช) (Transnational 
Crime Coordination Centre)

•	 TCCN - เครือข่ายประสานงานป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
(Transnational Crime Coordination 
Network)

•	 TCCU - หน่วยประสานงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime 
Coordination Units)

•	 THALACC - โครงการความร่วมมือข้ามพรมแดน
ระหว่างไทย-ลาว (Thai-Lao Cross Border 
Collaboration)

•	 UNESCAP - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและ
แปซิฟิค (United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the 
Pacific)

•	 UNIAP - โครงการความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Inter-Agency Project 
against Human Trafficking)

•	 UNICFF	- องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Children’s Fund)

•	 YPP - โครงการความร่วมมือระดับโลกของเด็ก
และเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายและอยู่ในสถานการณ์
เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์ ภายใต้การด�าเนินงานของเอ็คแพท 
อินเตอร์เนชั่นแนล (Global Youth Partnership 
Project for Child Survivors and Youth at 
Risk of Commercial Sexual Exploitation 
(YPP) หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ วาย พี พี)
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ปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระ
เพื่อการปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call for 
Action) พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันและยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เป็นตัวแทนของ
ความร่วมมือในวงกว้างทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของการด�าเนินงานระดับโลกที่มีมามากกว่ายี่สิบปี โดย
การประชุมสุดยอดระดับโลกครั้งที่หนึ่งว่าด้วยการต่อ
ต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก 
ซึ่งจัดขึ้นที่สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ใน พ.ศ. 2539 
นั้น นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ยอมรับ
ว่ามีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจาก 122 ประเทศให้พันธะ
สัญญาในการปฎิบัติตามวาระเพื่อการปฎิบัติ (Agenda 
for Action) ซึ่งน�าเสนอแนวทางการด�าเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว

นับจาก พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา หน่วยงานและบุคคล
หลายกลุ่มทั่วโลกได้เน้นด�าเนินงานแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางของวาระเพื่อการปฎิบัติ นอกจากนี้ รัฐบาล
และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ได้เข้าร่วมด�าเนินงาน
เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเชิงบวกต่อเด็ก 
และเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กว่าด้วยการมีชีวิตที่ปราศจาก
การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของวิธีการและ
กระบวนการการแสวงหาประโยชน์จากเด็กที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการเกิดรูปแบบใหม่ๆ ของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ท้าทายดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
พันธมิตรกลุ่มใหม่  ตลอดจนการด�าเนินงานท่ี่ต้อง

มีการประสานงานมากขึ้น และต้องมีการก�าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อ 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยไร้ขอบเขตนี้
จากประสบการณ์การด�าเนินงานที่ผ่านมา บ่งชี้ว่า
ระดับความรับผิดชอบและบทบาทของรัฐบาลในการ
ก�าหนดและส่งเสริมมาตรฐานการด�าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อคุ้มครองเด็ก มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินงานโดยรวมของประเทศที่มีต่อเด็ก ทั้งใน
ด้านสถานการณ์ ปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายที่ประเทศต่างๆ มิได้ด�าเนินงานที่สอดคล้อง
กันในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีงานที่มีความ
จ�าเป็นเร่งด่วนมากมายที่ควรได้รับการด�าเนินการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ เดอ 
จาเนโร ได้เน้นให้เห็นถึงสถานการณ์เปราะบางของเด็ก
ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่โลกมีความมีเสถียรภาพน้อยลง

และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ท�าให้ดิฉันมีความยินดีต่อการจัด
ท�ารายงานติดตามผลการด�าเนินงานของประเทศเพื่อ
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ของ
เด็ก ฉบับที่สองของเอ็คแพค อินเตอร์เนชั่นแนล เรา
มั่นใจว่าเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะนี้จะส่งเสริมให้
รัฐบาลก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเพื่อคุ้มครอง
เด็กจากการกระท�าที่เลวร้ายดังกล่าว ซึ่งยังคงได้รับ
การยกเว้นจากการลงโทษในบางประเทศ นอกจาก
นี้ ยังมีความเป็นไปได้ว่ารายงานติดตามผลการด�าเนิน
งานนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่ด�าเนิน
งานคุ้มครองเด็ก ซึ่งน�าไปสู่การอภิปรายและขยาย
ความร่วมมือในความพยายามเพื่อต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กต่อไป
ในหลายปีที่ผ่านมา รายงานติดตามผลการด�าเนินงาน

ค�าน�า
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เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กลายเป็น
ข้อมูลพื้นฐานของการด�าเนินงานที่ผ่านมา และเป็น
แนวทางในการก�าหนดแผนงานเพื่อลดช่องว่างของ
การด�าเนินงานในแต่ละประเทศภายใต้แนวทางของ
วาระเพื่อการปฎิบัติแห่งกรุงสต็อคโฮล์ม รายงานดัง
กล่าวประสบความส�าเร็จในเป้าหมายของการน�าเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการประเมินผลความก้าวหน้า
การด�าเนินงานของประเทศที่มีต่อพันธะสัญญาที่ได้
ให้ไว้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เราทราบ
ว่ารายงานดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม
การด�าเนินงานตามกลไกสากลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็ก เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง 
การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยว
กับเด็ก ในปัจจุบันนี้ 193 ประเทศได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ 143 ประเทศได้เข้า
เป็นภาคีต่อพิธีสารเลือกรับว่าด้วยการค้าเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

การจัดท�าเอกสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมขึ้นนั้น จ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลก เอ็คแพค อินเตอร์
เนชั่นแนล ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท�ารายงานและให้ข้อมูล ความเห็น 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงองค์กรสมาชิกของเอ็ค

แพค ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานจากประเทศที่ได้มีการ
จัดท�ารายงาน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ
ส�านักเลขานุการของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล และ
หน่วยงานสนับสนุนทุนหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ในการจัดท�ารายงานนี้ขึ้น ซึ่งรายงาน
ติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในแต่ละประเทศ
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดการสนับสนุนและความ
เป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกันจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนี้

แคทลีน สปีค (Kathleen Speake)
ผู้อ�านวยการองค์การ แอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
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วาระการปฎิบัติเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (the Agenda for Action 
against Commercial Sexual Exploitation of 
Children) ได้น�าเสนอรายละเอียดโครงสร้างการ
ด�าเนินงานและจ�าแนกประเภทการด�าเนินงานดังกล่าว
ไว้เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับรัฐบาลในประเทศต่างๆ ใน
การท�างานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และผู้
ปฏิบัติกลุ่มอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางเพศเชิง
พาณิชย์ต่อเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การด�าเนินงานจะ
เน้นที่ 1) การประสานงานและความร่วมมือ 2) การ
ป้องกัน 3) การคุ้มครอง 4) การฟื้นฟู การเยียวยาและ
การกลับคืนสู่สังคม และ 5) การมีส่วนร่วมของเด็ก  
ดังนั้น วาระเพื่อการปฎิบัติจึงเป็นโครงสร้างแนวทาง
การด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กอย่างเป็นทางการ ที่
รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่มีพันธะสัญญาในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวร่วมกันร่างขึ้น  และด้วยเหตุนี้ รายงาน
ฉบับนี้จึงยึดโครงสร้างและประเภทการด�าเนินงาน
ที่น�าเสนอในวาระเพื่อการปฎิบัติเป็นกรอบในการ
รายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามวาระฯ 
อีกด้วย ดังปรากฏในการประชุมสุดยอดระดับโลก ปี 
พ.ศ. 2544 และในการประชุมเพื่อทบทวนการด�าเนิน
งานตามวาระเพื่อการปฎิบัติครึ่งเทอม (the Mid-
Term Review Meeting) ที่จัดระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 
และ ปี พ.ศ. 2548 และการประชุมสุดยอดระดับโลก     
ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 นอกจากนี้  ยังได้
ถูกน�าไปใช้ในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อก�าหนดโครงสร้าง
และแนวทางส�าหรับการท�าวิจัย การวิเคราะห์ และ
การเตรียมข้อมูลเพื่อน�ามาเสนอในรายงานความ
ก้าวหน้าของการด�าเนินงานในแต่ละประเทศ 

การพิมพ์ครั้งที่สองของรายงานฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้น
โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในแต่ละประเทศที่มีองค์กร
สมาชิกเอ็คแพทท�างานอยู่ นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�า

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการค�าศัพท์ย่อที่
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็ก เอกสารที่อธิบายถึงแนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่ยากต่อการ
เข้าใจ รวมทั้งข้อแนะน�าเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการ
การท�างานวิจัยเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนการท�างาน
ของนักวิจัย ในการสร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูล การ
ตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ใน
หลายๆ ส่วนของโลก 

ช่วงแรกๆ ของการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  
ที่มีอยู่นั้น พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟู การเยียวยา
และการกลับคืนสู่สังคม มีน้อยมาก หลังจากพยายาม
ค้นคว้าหาข้อมูลส่วนนี้ในประเทศที่จัดท�ารายงานว่า
ด้วยความก้าวหน้าของการด�าเนินงานเพื่อต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
นี้อย่างเต็มที่แล้ว พบว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอ จึงน�ามา
สู่การตัดสินใจว่ารายงานนี้จะมุ่งเน้นน�าเสนอข้อมูล
ตามโครงสร้างและประเภทการด�าเนินงานที่ระบุไว้
ในวาระเพื่อการปฎิบัติเฉพาะที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
เท่านั้น ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการประสานงานและความร่วมมือ การป้องกัน 
การคุ้มครอง นอกจากนี้ เนื้อหาของการพิมพ์ครั้งที่
สองของรายงานฉบับนี้ได้เน้นน�าเสนอเกี่ยวกับการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการ
ด�าเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิของเด็กต่อ
การใด้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ รวมทั้งระบบการคุ้มครองเด็กระดับชาติที่จ�าเป็น
ต้องให้ความคุ้มครองแก่เด็กจากปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของรายงานฉบับนี้ได้มาจากการวิจัย
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อันรวมถึงรายงานระดับประเทศ
ตามข้อก�าหนดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ พิธีสารเลือกรับว่าด้วยการค้าเด็ก  

วิธีการ
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การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 
รายงานของผู้แทนพิเศษ (Special Rapporteurs) 
รวมทั้ง งานวิจัยและการศึกษาในพื้นที่ทั้งของเอ็คแพท  
ของหน่วยงานราชการ ขององค์กรพัฒนาเอกชนและ
ของหน่วยงานสหประชาชาติ ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูก
รวบรวม ทบทวน และน�ามาใช้ในการเขียนร่างรายงาน
ฉบับแรกนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเอ็คแพทที่เป็นผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาที่
เอ็คแพทเชิญมาร่วมท�างานในโครงการนี้ได้รวบรวม
และน�าเสนอข้อมูลเฉพาะด้าน เช่น ด้านกฎหมาย โดย
ใช้กระบวนการท�างานที่คล้ายคลึงกันดังที่ได้กล่าวไว้
ในข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้ท�างานค้นคว้าหาข้อมูลมัก
ประสบปัญหาการขาดข้อมูล ถึงแม้ว่ามีแหล่งข้อมูล 
ที่เป็นรายงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ รวมทั้งรายงานจากภาค
สนาม รายงานกรณีศึกษาของเอ็คแพท และหน่วย
งานในความร่วมมือต่างๆ แต่ก็พบว่าหลายประเทศยัง
ขาดข้อมูลที่ทันสมัยหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�า
รายงานนี้ 

แม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ข้อมูลที่
รวบรวมได้ก็เพียงพอในการน�าเสนอภาพกว้างๆ ของ
สถานการณ์ในแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัด
ส่งร่างรายงานฉบับแรกให้แก่องค์กรหรือกลุ่มที่เป็น
สมาชิกของเอ็คแพท โดยทางองค์กรสมาชิกของเอ็ค
แพทได้น�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลและ
การวิเคราะห์ในระดับท้องถิ่น (โดยระมัดระวังการระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลอย่างเหมาะสม) เมื่อได้รับข้อมูล
เพิ่มเติมจากทางองค์กรสมาชิกแล้ว ทางทีมงาน 
เอ็คแพทอินเตอร์เนชั่นแนลจึงได้จัดท�าชุดค�าถามขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นกับ
องค์กรสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิที่องค์กรสมาชิกใน 
ประเทศนั้นๆ ได้เชิญให้เข้าร่วมในกระบวนการดัง
กล่าว ข้อมูลที่ได้จากการประชุมปรึกษาหารือเหล่านี้

ได้ถูกน�ามาใช้ในการจัดท�าร่างรายงานฉบับสุดท้ายของ
รายงานแต่ละฉบับ นับได้ว่ากระบวนการการปรึกษา
หารือถือเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังเป็น
มาตรการในการตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของ
ข้อมูล อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ปฏิบัติงานได้น�าเสนอ
มุมมองและการวิเคราะห์จากประสบการณ์การท�างาน
ของตนโดยตรง 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า มีการจัดท�าข้อมูลของแต่ละ
ประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ก�าหนดไว้ใน
วาระเพื่อการปฎิบัติ ดังนั้น รายงานทุกฉบับของการ
จัดพิมพ์ในครั้งที่สองนี้ จึงประกอบด้วย (1) ภาพรวม
หลักๆ ของสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในประเทศ (2) การวิเคราะห์
แผนการด�าเนินงานแห่งชาติเพื่อต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และการปฏิบัติ
ตามแผนงาน (หรือการขาดแผนงานระดับชาติเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว) (3) ภาพรวมและการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการ
จัดท�ารายงานฉบับนี้ (4) ภาพรวมและบทวิเคราะห์
ว่าด้วยการท�างานเชิงป้องกัน (5) ภาพรวมและบท
วิเคราะห์ว่าด้วยการท�างานเชิงคุ้มครอง ซึ่งรวมถึง
รายละเอียดตามนิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (ขอ
ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.ecpat.net) (6) 
ภาพรวมและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับความพยายามของ
ประเทศในการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กโดยให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในความพยายามแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว และ (7) การด�าเนินงานที่จ�าเป็นเร่งด่วน 
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ประเทศไทยมีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญที่มี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากรประมาณ  
66 ล้านคน มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งทาง 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากนโยบาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ การสนับสนุน
การลงทุนและเศรษฐกิจเสรี หลังจากประสบกับภาวะ
เศรษฐกิจตกต่�าทั่วโลกในปี 2552 ระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2553 ยังเป็นที่
น่าพอใจโดยมีระดับการเติบโตที่ 7.8 เปอร์เซนต์ และ
ระดับความยากจนได้ลดต่�าลงจาก 21 เปอร์เซนต์ 
เป็น 8 เปอร์เซนต์ ในปี 2552 ทั้งนี้คาดว่าในปี 2554 
เศรษฐกิจของไทยจะเติบโต 3.7 เปอร์เซนต1 ถึงแม้
การพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศไทยอยู่
ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาความยากจนและ
ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ประชาชนหลายกลุ่มใน
สังคมถูกละเลย โดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบททางภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 ชนกลุ่มน้อย ผู้หนี
ภัยการสู้รบ ผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้ที่อยู่ในสภาวะ
ยากจนมาก

ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่าเด็กหลายคนใน
ประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงสิบปีที่
ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามผลพวงเชิงบวกจากการพัฒนา
และความเจริญเติบโตของประเทศดังกล่าวมิได้ตกมา
ถึงเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ที่ด้อยโอกาส3 เด็กเหล่านี้
ยังคงเผชิญกับโรคขาดอาหาร การขาดโอกาสทางการ
ศึกษา การเป็นแรงงานเด็ก และการถูกแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ4 นอกจากนี้ การพัฒนา

และผลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศ5 เช่น การแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีเอดส์ 
การล่มสลายของระบบครอบครัวตามแบบอย่างสังคม
ไทย6 เป็นต้น ความต้องการการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ที่ยังคงมีอยู่ในสังคม รวมถึงการที่กลุ่มหรือบุคคลยัง
ต้องการแสวงหาประโยชน์จากเด็กถือเป็นปัจจัยหลัก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กจ�านวนมากในประเทศไทย
ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อประโยชน์ทาง
เพศ การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก 
การแพร่ขยายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ควบคู่
ไปกับความยากจนในประเทศเป็นปัจจัยเพิ่มทางสังคม
ที่ส่งผลให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและ
การเดินทาง นอกจากนี้มีตัวบ่งชี้ว่าการเติบโตของ
วัฒนธรรมการบริโภควัตถุนิยมส่งผลให้เด็กที่ไม่ได้
ตกอยู่ในสภาวะยากจนทางเศรษฐกิจถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศด้วยเช่นกัน7

รัฐบาลได้พยายามด�าเนินงานต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการ
ค้าเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาความหละหลวมใน
การบังคับใช้กฎหมายและการปฎิบัติตามนโยบาย 
ปัญหาการทุจริตหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญ
ที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ทั้งนี้มีเด็กจ�านวนมากที่
ถูกละเมิดทางเพศในแต่ละปี แต่มีรายงานว่าต�ารวจไม่
เต็มใจด�าเนินการสืบสวน สอบสวนกรณีเด็กถูกละเมิด
ทางเพศ8  

ประเทศไทย

บทน�า	
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รายงานข่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 25549 ระบุว่าต�ารวจ
ได้ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชาวเขา อายุ 13-15 ปี  
จากการเข้าบุกคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มีการขายบริการทางเพศให้แก่ลูกค้าของร้าน ใน
ลักษณะเดียวกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้องค์กรพัฒนาเอกชนที่
ด�าเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ได้รายงานถึง 
ผลกระทบจากการตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย ซึ่ง
ส่งผลให้มีการขยายเวลาการเปิดด่านจาก 20.00 น.  
ถึง 23.00 น.10 ว่ามีการขยายตัวของสถานบันเทิง และ
ร้านคาราโอเกะในพื้นที่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งนอกจาก 
ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว  
ยังก่อให้เกิดการค้าหญิงและเด็กจากประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อธุรกิจทางเพศด้วย11

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการบันเทิง
ที่ไม่จ�าหน่ายแอลกอฮอล์และให้บริการทางเพศนั้น  
เจ้าของกิจการต้องยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวง
วัฒนธรรม แต่หากต้องการให้บริการดังกล่าว กิจการ
สถานบริการนั้นๆ จะต้องยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวง
ยุติธรรมซึ่งมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดกว่า12 จากรายงาน
ข่าวพบว่า มีร้านคาราโอเกะจ�านวน 548 แห่ง ใน
กรุงเทพฯ และ 6,674 แห่ง ในจังหวัดอื่นๆ ที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งอย่างน้อยมีจ�านวน 
3,000 แห่งที่จดทะเบียนดังกล่าวได้ด�าเนินกิจการ
โดยละเมิดกฎข้อบังคับของกระทรวง13 เช่น ด�าเนิน
การที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและหญิงเพื่อประโยชน์
ทางเพศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวม
ทั้งหาประโยชน์จากความหละหลวมของการบังคับ
ใช้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงยุติธรรม14

การค้าประเวณีในประเทศไทยถือเป็นการกระท�าที่ผิด
กฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามี
การค้าประเวณีเกิดขึ้นในประเทศ โดยประมาณการ
ว่า มีเด็ก 60,000 คนที่อายุต่�ากว่า 18 ปี ตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณี15 ทั้งนี้ บางครั้งธุรกิจการค้า

ประเวณีก็ได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้
รับประโยชน์จากการด�าเนินงานของธุรกิจดังกล่าว16  
นอกจากนี้ การด�าเนินงานของสถานบริการบันเทิง
อื่นๆ บางประเภท เช่น สถานอาบ อบ นวด โรงแรม
ม่านรูด หรือแม้แต่ร้านอาหาร ได้ถูกใช้เป็นธุรกิจ
บังหน้าเพื่อปกปิดการด�าเนินงานค้าประเวณีและค้า
มนุษย์เพื่อประโยชน์ทางเพศ17

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการ 
ท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาและสิ่งอ�านวยความสดวก
ต่างๆ ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ถูกน�าไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดเด็กทางเพศ ถึงแม้ว่า
รัฐบาลได้พยายามด�าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว การด�าเนินงานส่วนใหญ่ของรัฐบาล
ก็ยังคงเน้นไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยละเลยการ
แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวชาวไทยที่แสวงหาบริการ
ทางเพศจากเด็กซึ่งมีจ�านวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติ18 นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
ประเทศโดยเฉพาะทางด้านอินเตอร์เน็ตได้ถูกน�าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการผลิดครอบครอง และแลกเปลี่ยน
สื่อลามกเด็ก 

สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดระดับโลกในปี 2539 
ณ กรุงสต็อคโฮล์ม และในปี 2544 ณ กรุงโยโกฮามา 
ประเทศไทยได้ยืนยันการให้ค�ามั่นในการแก้ไขปัญหา 
ณ การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คร้ังท่ี 3 (The World 
Congress III against the Sexual Exploitation of 
Children and Adolescents) ณ ประเทศบราซิล ใน
ปี 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 3,000 คน 
ซึ่งเป็นผู้แทนจากรัฐบาล หน่วยงานภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งเด็กและเยาวชน 300 คน 
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก การประชุมสุดยอดระดับ
โลก ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการยืนยันค�ามั่นระดับโลกในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งกระตุ้นการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับสากล19
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ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน 
และประเทศปลายทาง ในการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ระบุว่าจ�านวนเด็กต่างชาติที่ถูกน�ามาค้า
ในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศมีจ�านวน
มากขึ้น20 เช่น เด็กจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า จีน 
และเวียดนาม ในขณะเดียวกันเด็กไทยได้ถูกค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศไปยังประเทศญี่ปุ่น  ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยผ่านทาง ประเทศมาเลเซียและ
ฮ่องกง21 นอกจากนี้ เด็กและหญิงไทยยังถูกค้าไปยัง
ประเทศในตะวันออกกลางผ่านทางส�านักงานที่เป็น 
‘นายหน้า’ และถูกบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์เป็น
หนี้ผูกพัน (debt-bondage) และถูกกระท�าเยี่ยงทาส 
โดยส่วนใหญ่ถูกส่งตัวกลับจากการถูกค้าที่ประเทศ 
บาเรนห์และประเทศมาเลเซีย22

รายงานข่าวในเดือนเมษายน 255423 ระบุว่ามีหญิง
และเด็กพม่าถูกค้าและขายให้แก่สถานบริการทาง
เพศ (ซ่อง) ในพื้นที่ชายฝั่งเล็กๆ ในจังหวัดระนองที่
มีชายแดนติดกับทางตอนใต้ของประเทศพม่า ซึ่งใน
จ�านวนนี้มีเด็กบางคนอายุเพียง 13 – 14 ปี เด็กและ
หญิงชาวพม่าบางคนถูกหลอก ชักจูง หรือบังคับให้เข้า
สู่กระบวนการค้าประเวณี โดยผู้ค้ามนุษย์ให้ค�าสัญญา
จอมปลอมว่าจะได้ท�างานในร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเมือง
ในประเทศพม่าทางฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดระนอง ซึ่ง
เป็นงานที่มีรายได้ดี เมื่อเดินทางมาถึงเมืองดังกล่าว 
พวกเขากลับถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศแก่ลูกค้าที่
เป็นชาวพม่า และต่อมาถูกขายต่อให้แก่สถานบริการ
ทางเพศอื่นในจังหวัดระนอง ผู้หญิงวัยรุ่นบางคนได้
รับการติดต่อจากนายหน้าค้าประเวณี และถูกค้าจาก
บ้านเกิดเมืองนอนในประเทศพม่าไปยังสถานบริการ
ทางเพศในจังหวัดระนอง และบางคนถูกส่งไปยังภูเก็ต 
อนึ่ง รายงานดังกล่าวระบุว่ายังคงมีความหละหลวม
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
จังหวัดระนองอยู่24

เด็กชนกลุ่มน้อยทางชนบทในภาคเหนือถูกค้ามายัง
เมืองใหญ่ๆ ภายในประเทศเพื่อแสวงหาประโยชน์

ทางเพศ25 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีตัวเลขที่เชื่อถือได้
เกี่ยวกับจ�านวนของเด็กที่ตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์
ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเด็กของ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  
ระบุว่า จ�านวนเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้นในช่วงสิบปีที่
ผ่านมา เช่น จากประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ใน
ขณะที่จ�านวนเด็กไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการขยายการศึกษาภาค
บังคับ และจากการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐบาล 
และองค์กรพัฒนาเอกชน26

เด็กไร้สัญชาติ (Stateless children) หรือเด็กที่ไม่ได้
สัญชาติในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศไดๆ ยังคง
เป็นกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงอย่างสูงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ เด็กเหล่านี้อาจรวมถึง
เด็กจากชนกลุ่มน้อย และเด็กที่เกิดจากผู้อพยพเข้ามา
ในประเทศไทยโดยไม่ได้ลงทะเบียน โดยเด็กดังกล่าว
ที่เกิดก่อนปี 2551 ยังไม่ได้รับสูติบัตรและมีแนวโน้ม
ที่จะกลายเป็นเด็กไม่มีสัญชาติ27 สถานะทางกฎหมาย
ของบุคคลไร้สัญชาติที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ส่งผลให้
บุคคลเหล่านี้มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ รวม
ทั้งการเข้ารับการบริการทางสังคมของรัฐ และการได้
รับการจ้างงาน สภาวะทางเศรษฐกิจที่ขัดสน ความ
กลัวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย 
และการขาดการศึกษา ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้
พวกเขาตกอยู่ภายใต้การชักจูง บังคับโดยบุคคลที่มี
อ�านาจเหนือกว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์จากพวกเขา 
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ด้วย 
นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่บุคคลที่เป็นผู้หนีภัยการสู้รบ 
(หรือที่เรียกทั่วไปว่า ผู้ลี้ภัย (refugees)) ต้องประสบ
กับสถานการณ์เสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน โดยรายงานหลาย
ฉบับของหน่วยงานพัฒนาเอกชนระบุว่ามีเด็กจากพม่า
ถูกค้าออกจากแคมป์หรือบริเวณใกล้เคียงแคมป์ใน
ประเทศไทย28

รายงานของพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย29 ระหว่าง

การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ	
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การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	

หน่วยงานของรัฐบาลอเมริกาได้จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งได้จัดล�าดับ (“tiers”) ประเทศ
ตามการด�าเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลในประเทศนั้น ประเทศที่มีการด�าเนินงานที่ดีตามแนวทาง
มาตรฐานขั้นต่�า เพื่อยุติการค้ามนุษย์ของกฎหมายปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะถูกจัดให้อยู่ใน
ระดับที่	1 (Tier 1) ส�าหรับประเทศที่แสดงให้เห็นถึง “ความพยายามที่ส�าคัญ” ในการด�าเนินการตามมาตรฐานขั้น
ต่�าดังกล่าว จะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่	2	(Tier 2) และประเทศที่ไม่ได้มีความพยามยามที่ส�าคัญในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ จะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่	3 (Tier 3)34

ในรายงานประจ�าปีดังกล่าว 2553 ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่	2 (เฝ้าระวัง) (Tier 2, watchlist)35 

ปี 2548 - 2553 (the Universal Periodic Review 
of Thailand, 2005-2010) ระบุว่า ได้มีการแก้ไข
กฎหมายสัญชาติของไทย (2551) โดยก�าหนดให้คืน
สัญชาติไทยให้แก่ชนกลุ่มน้อยที่สูญเสียสัญชาติไปเมื่อ
ปี 2515 แต่อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุ
ด้วยว่า ประมาณ 480,000 คน ยังคงเป็นบุคคลไม่มี
สัญชาติ ทั้งนี้รวมทั้งเด็กในวัยเรียนประมาณ 66,000 
คนด้วย30

ในปี 2553 รัฐบาลไทยได้ยกเลิกข้อสงวนการลงนาม
ของรัฐบาลบทที่ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (เด็กทุกคนได้รับสูติบัตร birth 

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

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ท�ารายได้หลัก
เข้าประเทศไทยประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี 
โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศประมาณ 
14 ล้านคนต่อปี36 ยิ่งไปกว่านั้น ในหลายปีที่ผ่านมา
การท่องเที่ยวได้รองรับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่อง
เที่ยวภายในประเทศประมาณ 144 ล้านคน37

ขณะทีป่ระเทศไทยเปน็ประเทศหนึง่ในภมูภิาคอาเซยีน
ที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กยังคงให้ความส�าคัญในฐานะ
ประเทศปลายทางของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก รายงานหลายฉบับได้ระบุว่าการปราบปราม
การค้าโสเภณีเด็กอย่างเฉียบขาดของเจ้าหน้าที่ไทย
โดยความร่วมมือกับองค์การต�ารวจสากล (Interpol) 

และหน่วยงานต�ารวจของประเทศต่างๆ ได้ส่งผล 
ให้ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กมุ่งไปหาเด็กในประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยแทน เช่น ประเทศกัมพูชา 
ลาว และเวียดนาม รวมถึงประเทศบังกลาเทศ38 

นอกจากนี้ เป็นที่สังเกตุว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเกี่ยวข้องของขบวนการ
อาชญากรรมที่จัดตั้งอย่างเป็นองค์กร (organised 
crime) มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในกรณีที่เด็กมีอายุ
น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าจุดเชื่อมต่อเกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการท่องเท่ียว
เกิดข้ึนตามถนนแทนท่ีจะเกิดข้ึนในสถานบริการทางเพศ 
ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ39 นอกจากนี้ พบว่าส่วน
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เมื่อเร็วๆ นี้ การบังคับใช้กฎหมายในกรณีของผู้ละเมิดทางเพศที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อายุยังน้อย 
(paedophile) ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้ละเมิดต่อเด็กชาวอังกฤษได้รับ
การประกันตัวออกมาในระหว่างอุทธรณ์ โดยในระหว่างที่ได้รับการประกันตัวออกมานั้น ผู้ละเมิดต่อเด็กดัง
กล่าวได้ละเมิดทางเพศต่อเด็กอย่างน้อยอีกหกกรณีก่อนที่จะถูกศาลสั่งจ�าคุก ทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ละเมิดทางเพศ
ได้จ่าย “ค่าปรับ” ให้แก่ต�ารวจเพื่อหลบหนีข้อกล่าวหาในครั้งก่อน44 ซึ่งกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆ 
กันนี้ แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการติดตาม ตรวจสอบและประสานงาน ระหว่างหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายหลายท่านได้ท�าหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
และมีประสิทธิภาพ แต่หากขาดซึ่งระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน การทุจริตหรือการขาด
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้เด็กหลายคนต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดและ
แสวงหาประโยชน์ได้ การขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นจึงต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
และระบบที่ดีในการติดตามตรวจสอบที่สมดุลกัน (well-formulated systemic checks and balances)

ความจ�าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใหญ่แล้วเด็กจะถูกจัดส่งไปให้บริการทางเพศแก่ลูกค้า
โดยตรงตามที่ได้มีการตกลงนัดหมายล่วงหน้าระหว่าง
ลูกค้าและผู้ใหญ่ที่ควบคุมเด็ก

รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพส์กินส์ 
(Johns Hopkins University) ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2550 
ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยส่วน
ใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเนื่องจากสถานการณ์เอื้อ
อ�านวย ทั้งนี้ พวกเขามิได้นิยมหรือชื่นชอบการมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็กเป็นการเฉพาะเจาะจง และมิได้มีแผน
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เอื้ออ�านวย กลุ่มนัก
ท่องเที่ยวเหล่านี้จะหาประโยชน์จากเด็กที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่เปราะบางหรือเสี่ยง จัดได้ว่ากลุ่มนักท่อง
เที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติที่ละเมิดทางเพศต่อเด็ก ในทางตรงกันข้าม 
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก รวมถึง
เด็กที่อายุยังน้อย (preferential child sex tourists 
and paedophiles) ซึ่งได้เคยมองว่าประเทศไทย
เป็นแหล่งในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
นั้น พบว่าในหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ละเมิดเด็ก

กลุ่มนี้มีจ�านวนลดน้อยลง นอกจากนี้ ในด้านสถานที่
และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กนั้น พบว่ามีแนวโน้มที่น้อยลงในเขต
กรุงเทพฯ ขณะที่ยังคงมีสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวอยู่
มากในเมืองพัทยา ในจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่40

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย จากข้อมูลของกรม 
ต�ารวจพบว่า กรณีรับแจ้งของเครือข่ายสายด่วนของ
ประเทศในปี 2550 และ 2551 น้ัน มีท้ังหมด 42 กรณี  
และ 72 กรณี ในปีที่กล่าวตามล�าดับที่อยู่ในข่ายต้อง
สงสัยว่าเป็นการกระท�าความผิดด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก โดยได้จับกุมชาวต่างประเทศ
ที่เป็นผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กจ�านวน 15 คน ในปี 
255141 และได้จับกุมชาวต่างชาติที่เป็นผู้ละเมิดทาง
เพศต่อเด็กในประเทศไทยเป็นจ�านวน 16 กรณี ใน
ปี 255242 อนึ่ง ผู้ต้องหาละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ถูก
จับกุมระหว่างปี 2550 และ 2551 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี และมากกว่า ขณะที่เด็กที่ตก 
เป็นผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กชายอายุ 
ระหว่าง 12-20 ปี43

กรณีละเมิดทางเพศต่อเด็กที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้
เกี่ยวกับการจับกุมครูชาวต่างชาติที่ละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กขณะท�างานอยู่ในประเทศไทย45 เน้นให้เห็นถึง

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

มาหลังจากการจับกุมนายคาร์ ครูชาวต่างชาติ 
อีกสองคนถูกจับเนื่องจากมีสื่อลามกอนาจารเด็กใน 
ความครอบครอง48 โดยกรณีการจับกุมต่างๆ ดังกล่าว
ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการให้มีนโยบายตรวจสอบ
ประวัติของครูชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตามขณะ 
จัดท�ารายงานฉบับนี้ ยังไม่ปรากฎความคืบหน้าในการ
ด�าเนินการดังกล่าวแต่อย่างไร 

จากรายงานข่าวการจับกุมชาวต่างชาติที่แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กในกรณีต่างๆ ที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าเด็กมิได้ถูกซื้อเพื่อให้บริการทางเพศเท่านั้น
แต่ยังถูกละเมิดโดยวิธีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในด้านอื่นๆ รวมทั้งการผลิดสื่อที่เป็นการ
ละเมิดทางเพศต่อเด็ก (กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก)49 

การค้าประเวณีเด็ก	

ถึงแม้ว่าจะไม่สามาถระบุจ�านวนเด็กที่ถูกค้า
ประเวณีได้อย่างแน่นอน ในปี 2550 รัฐบาล นักวิจัย
มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนได้ประเมิน
ว่ามีเด็กเป็นจ�านวนมากถึง 60,000 คนที่ตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณีเด็กอายุต่�ากว่า 18 ปี50  ใน
ท�านองเดียวกัน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กใน
ประเทศไทยระบุว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณีเป็นเด็กอายุุต่�ากว่า 18 ปี51  
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการค้าประเวณีเด็กยังคง
เป็นปัญหาที่ส�าคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่
บางส่วนของประเทศไทย เช่น พัทยา52 ป่าตองใน
จังหวัดภูเก็ต53 และทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง
เด็กชาวเขาชนกลุ่มน้อยยังคงมีความเปราะบางต่อการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ54

ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเด็ก
ที่ตกอยู่ในกระบวนการค้าประเวณี แต่อย่างไรก็ตาม 
รายงานวิจัยปี 2550 พบว่าเด็กที่ตกอยู่ในกระบวนการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศมักจะมีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 
16 ปี55 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กหญิงไทยส่วนใหญ่ที่
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศตามบาร์ สถานอาบ 
อบ นวด ซ่องโสเภณี ฯลฯ มักเป็นเด็กจากทางภาค

เหนือของประเทศที่ถูกผลักดันเข้าสู่การค้าประเวณีอัน
เนื่องจากความจ�าเป็นในการช่วยเหลือครอบครัว แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าเด็กหญิงวัยรุ่นที่เข้าสู่กระบวนการ
ค้าประเวณีอันเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ มีเพิ่มมากขึ้น เช่น 
เด็กที่ต้องการหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่า
เรียนในวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา56

อนึ่ง ในบริบทของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็กนั้น ยังได้พบว่ารูปแบบการค้าประเวณี
เด็กที่ “มิใช่เป็นแบบที่เคยปฎิบัติมา” นั้นมีเพิ่มมากขึ้น 
เช่น “ความสัมพันธ์” ระหว่างเด็กหญิงวัยรุ่นกับผู้ชาย
ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ทางเพศอันเป็นการแลกเปลี่ยนต่อ
สิ่งตอบแทนที่เด็กได้รับจากผู้ใหญ่ เช่น การไปรับ
ประทานอาหารมื้อค่�าที่พิเศษ การพาไปจับจ่ายซื้อของ 
(ช็อบปิ้ง) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยผู้ใหญ่เป็น
คนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด อนึ่ง แหล่งข้อมูลท้องถิ่นระบุ
ว่า เด็กอาจมีเพื่อนชายประมาณสามถึงสี่คนในช่วง
เวลาที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การใช้ของราคาแพงที่เด็กเองไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่
จะหาซื้อของดังกล่าวเองได้ (เช่น รถใหม่ เสื้อผ้าและ
เครื่องประดับมียี่ห้อต่างๆ เป็นต้น) ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่คิด
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ว่าการกระท�าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี57  
เนื่องจากบางครั้งสังคมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง
ทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นได้ในสังคม ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นต่อให้การศึกษาต่อสาธารณชน 
ต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการท�าร้ายเด็กใน
ลักษณะเดียวกับการค้าประเวณีเด็ก การให้การศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนักว่าการปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศนั้นเป็นความ 
รับผิดชอบของผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม รวมถึงความ
จ�าเป็นในการจัดให้มีกลไกติดตามตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเด็กที่มีประสิทธิภาพด้วย

นอกจากนี้ รายงานทางสื่อมวลชนต่างๆ ได้ชี้ให้
เห็นว่าชาวต่างชาติมีบทบาทในการส่งเสริมการค้า
ประเวณีเด็ก ทั้งในด้านความต้องการซื้อหรืออ�านาจ
ซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก  รวมถึงการ
เกี่ยวข้องโดยตรงในการประกอบสถานบริการประเวณี
ที่จัดหาเด็กให้ส�าหรับผู้ที่มีความต้องการซื้อเด็กเพื่อให้
บริการทางเพศแก่ตนอีกด้วย58 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ได้มีรายงานข่าวการ
จับกุมชายชาวแคนาดา (มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งได้ยอมรับว่าเป็นผู้ด�าเนินงานสถาน
ประกอบการบริการในประเทศไทยที่มีลักษณะการค้า
ประเวณีเด็กชายอายุ 4-12 ปี ให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กชายที่อายุยังน้อย (paedophiles) 
ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกับ
องค์การต�ารวจสากล (Interpol) ทั้งนื้ จ�าเลยได้
ถูกจับกุมที่สนามบินฮีโธร (Heathrow Airport) ที่
กรุงลอนดอน และถูกส่งตัวไปที่รัฐนิวเจอร์ซี (New 
Jersey) และถูกศาลตัดสินจ�าคุกเป็นเวลา 25 ปี59

นอกจากนี้ รายงานข่าวในเดือนพฤศจิกายน 2553 ได้
รายงานว่าชายไทยเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตที่พัทยา
ได้ถูกจับกุมเนื่องจากมีส่วนในการขายเด็กให้กับชาว
ต่างชาติเพื่อให้บริการทางเพศ โดยชายดังกล่าวได้ถูก
กล่าวหาว่าได้แนะน�า ชักจูงให้เด็กให้บริการทางเพศ

แก่ชาวต่างชาติเมื่อเด็กไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าชั่วโมงเล่น
อินเตอร์เน็ตที่ร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนของตน โดยได้
มีการถ่ายรูปกิจกรรมระหว่างการให้บริการทางเพศ
ดังกล่าว และน�าเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตด้วย เด็กๆ 
เหล่านี้ถูกผลักเข้าสู่กระบวนการการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อหาเงินมาสนับสนุน
นิสัยติดการเล่นเกมส์ของตน60

ประเด็นส�าคัญที่ควรต้องได้รับการกล่าวถึงคือมิใช่มีแต่
ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่เป็นชาวไทยเองด้วยที่มีความ
ต้องการซื้อเด็กเพื่อให้บริการทางเพศ แต่อย่างไรก็ตาม 
ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะมีความอดทนอดกลั้นต่อคน
ไทยด้วยกันเองที่มีพฤติกรรมและปฎิบัติตนในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ประการ รวม
ถึงบรรทัดฐานเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง (gender 
norms) ในสังคมไทย และการขาดความเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การให้ความ
ส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางสังคมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะช่วยส่งเสริมให้สังคมหรือชุมชนมีความ
ตระหนักถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น
 
กรณีสองกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึง
ความซับซ้อนของความต้องการซื้อเด็กเพื่อให้บริการ
ทางเพศและความอดทนอดกลั้นของสังคมต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นกับเด็ก หนึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นคือ การจับกุมหญิง
ซึ่งเป็นย่าของเด็กหญิงสองคนอายุ 13 และ 14 ปี ในปี 
2553 เนื่องจากหญิงดังกล่าวได้น�าหลานทั้งสองไปค้า
ประเวณี ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าผู้ที่ซื้อบริการทางเพศ
จากเด็กเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกับเด็ก รวมถึงครูของ
เด็กหนึ่งในสองคนที่ถูกน�ามาค้าประเวณีด้วย61  ส่วน
อีกกรณีหนึ่ง ในปี 2552 ได้มีการจับกุมชายวัยรุ่นสอง
คนอายุ 19 และ 16 ปี ที่จังหวัดอ่างทอง ด้วยข้อหา
การค้าประเวณีเด็กอายุระหว่าง 14-20 ปี โดยได้มี
รายงานว่าลูกค้าที่ซื้อบริการทางเพศจากเด็กผ่านทาง
ชายวัยรุ่นทั้งสองคนนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีชื่อเสียง
ในจังหวัดอ่างทอง เช่น นักการเมืองท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
นักธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น62 
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สื่อลามกเด็ก	

บ่อยครั้งที่รายงานข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ ระบุว่า
นักท่องเที่ยวที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กมิได้กระท�าการ
ละเมิดทางเพศต่อเด็กเท่านั้น แต่ยังได้บันทึกและ 
แจกจ่ายภาพกิจกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก  
อีกด้วย63 ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ เอ็คแพค อินเตอร์
เนชั่นแนล ได้จัดท�ารายงานวิจัยโดยรวบรวมข้อมูล
การจับกุมชาวต่างชาติที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กใน
ประเทศไทยที่เป็นข่าวรายงานทางสื่อมวลชนต่างๆ ใน
ปี 2552 พบว่า 56.85% ของจ�านวนสิบหกกรณีที่ถูก
จับกุมนั้นได้ ได้ระบุถึงการที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กมี
อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิตอลไว้ไนครอบครอง และ
ได้บันทึกกิจกรรมที่ตนกระท�าการละเมิดทางเพศต่อ
เด็กไว้ด้วย64 

จ�านวนสื่อลามกเด็กที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กผลิต 
ขึ้นเองนั้นบ่งบอกว่าเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ 
ถูกละเมิดทางเพศนั้น ได้กลายเป็นผู้เสียหายที่ถูก
ละเมิดทางเพศซ้�าสอง นั่นคือ การถูกละเมิดทางเพศ
ระหว่างกิจกรรมทางเพศและการถูกละเมิดทางเพศ
หลังจากกิจกรรมทางเพศ โดยวิธีการบันทึก การดู 

การแลกเปลี่ยน การแจกจ่ายภาพกิจกรรมการละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก ยิ่งไปกว่านั้น เมือสี่อลามกเด็กได้ถูก
น�าไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต สื่อเหล่านั้นจะคงอยู่กับ
อินเตอร์เน็ตตลอดไปและสามารถที่จะถูกเข้ามาเปิดดู
ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่สามารถลบสื่อดังกล่าวทิ้งได้ ซึ่ง
ส่งผลให้การฟื้นฟูเด็กผู้เสียหายจากความบอบช้�าและ
การส่งเสริมให้เด็กกลับคืนสู่การด�าเนินชีวิตตามปกติ
ในสังคมน้ันด�าเนินไปด้วยความยากล�าบากเป็นอย่างย่ิง

อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปคือการสร้างความสัมพันธ์
กับเด็กผ่านทางอินเตอร์เน็ต (online grooming) โดย
มุ่งหวังที่จะละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก ทั้งนี้ มูลนิธิปวีณา ซึ่งท�างานช่วยเหลือเด็กและผู้
หญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดและจากความ
รุนแรง ระบุว่า ในปี 2551 ทางมูลนิธิฯ ได้รับรายงาน
การละเมิดและท�าร้ายทางเพศต่อเด็กเป็นจ�านวนสูง
ที่สุดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วผู้เสีย
หายเป็นเด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี ที่ถูกล่อลวง
โดยบุคคลที่พวกเขา “พบ” ทางออนไลน์หรือทาง
อินเตอร์เน็ต65 

สื่อลามกเด็กที่ผลิตขึ้นโดยเว็ปแคม โมบายโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่ได้เพิ่ม
จ�านวนขึ้นอย่างแพร่หลายนั้น เป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้แก่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในความพยายามยุติการ
ผลิต การเผยแพร่ และครอบครอง สื่อลามกเด็ก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือในทางกลับกันเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในการด�าเนินคดีกรณีการล่วงละเมิดเด็กที่
ปรากฎในวีดีโอสื่อลามกเด็ก บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายใช้บันทึกการกระท�าละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ผู้
ละเมิดได้บันทึกไว้เองนั้นเป็นหลักฐานส�าคัญในการด�าเนินคดีกรณีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยเฉพาะกรณีที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความเคารพนับถือในสังคม เช่น ครู ครูพิเศษหรือครูฝึกกีฬา หรือบุคคล 
ทางศาสนา ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กและชุมชนอาจมิได้สอดส่องหรือตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ นับถือในสังคม และเด็กที่เป็นผู้เสียหายอาจไม่กล้าที่จะบอกเล่าถึงการถูกละเมิด
ที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนส่งเสริมให้การละเมิดทางเพศต่อเด็กคงด�าเนินได้ต่อไปโดยไม่มีผู้ใดสังเกตุ

ในปี 2553 เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบายโฟน) 
บันทึกภาพระหว่างที่ตนเองล่วงละเมิดทางเพศต่อสามเณรอายุ 15 ปี โดยผู้ที่พบเห็นวีดีโอคลิปดังกล่าวโดยบังเอิญ
ได้ข่มขู่ขอเงินจากเจ้าอาวาสเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปกปิดเรื่องดังกล่าว ต่อมาเมื่อเจ้าอาวาสหยุดให้เงิน วีิดีโอคลิป

หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิด
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ดังกล่าวก็ถูกน�าขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต อันเป็นผลให้ชาวบ้านที่ได้เห็นวีดีโอคลิปดังกล่าวรวมตัวกันขับไล่เจ้า
อาวาส และแจ้งความเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อเจ้าอาวาสในกรณีการละเมิดทางเพศต่อเด็กและการยักยอก
เงินบริจาคของวัด66 กรณีหลายกรณีที่คล้ายคลึงกับกรณีดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการใช้อินเตอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบกรณีที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก

ยุทธศาสตร์และกลไกต่างๆ ของประเทศในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้มุ่งเน้นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ตามแผนระดับชาติเรื่องการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็ก
และหญิงภายในประเทศและข้ามชาติ พ.ศ. 2548 - 2554 (หรือเรียกว่า แผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์) 
อนึ่ง การแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เท่านั้น ได้ส่งผลให้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบอื่นๆ (เช่น สื่อลามกเด็ก เป็นต้น) ได้รับความส�าคัญน้อยลง ถึงแม้ว่าใน
ปี 2549 ได้มีแผนจัดท�าแผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (child sex tourism) 
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดท�ารายงานฉบับนี้ การด�าเนินงานจัดท�าแผนแห่งชาติดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่
อย่างใด

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

ต่างชาติในลักษณะไม่เปิดเผยตัวด้วย (undercover) 
แม้ว่าได้มีการด�าเนินการปราบปรามการขายสื่อลามก
เด็กที่ผิดกฎหมายดังกล่าวแล้ว ค�าถามที่ยังคงเป็น
ข้อสงสัยและได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องคือการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการกระท�าที่ต่อเนื่อง
หรือเป็นเพียงการกระท�าชั่วคราวเพื่อตอบสนองต่อ
ความสนใจของสังคมต่อประเด็นนี้เท่านั้น68 กรณีที่
เกิดขึ้นได้ชี้ให้เห็นถึงการขาดการเชื่อมต่อระหว่างตัว
บทกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ แต่
อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงพลังใน
การร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่ม บุคคล และ หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งสื่อมวลชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ในการ
สร้างความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสังคมและ
ความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่วน
ใหญ่มักก่อให้เกิดการปฎิบัติเพื่อบังคับใช้กฎหมายขึ้น

แผนปฏิบัติการแห่งชาติ	

แผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้น 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันการค้ามนุษย์ การฟ้ืนฟู เยียวยา การกลับคืน
สู่สังคมของผู้เสียหาย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือใน
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ด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนว 
ทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
เชิงพาณิชย์จากเด็กของปฎิญญาระดับโลกที่นคร 
ริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the Rio 
Declaration and Call for Action)69 ทั้งนี้ คณะ 
กรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและ 
เด็กด�าเนินงานภายในส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูง
อายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลและก�ากับ
การปฎิบัติตามแผนแห่งชาติดังกล่าว โดยได้ก�าหนด
ให้มีการติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานทุกๆ สอง
หรือสามปี แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขียนรายงานฉบับ
นี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในทางปฎิบัตินั้นได้มีการจัด
ท�ารายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามแผนแห่งชาติดังกล่าว อนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาใน
การด�าเนินงานตามแผนแห่งชาติจะสิ้นสุดลงในปลาย
ปี พ.ศ. 2554 ทางหน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบได้เริ่ม
กระบวนการการจัดท�าแผนแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้นแล้ว70 
โดยได้จัดสัมมนาขึ้นในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพื่อ
ก�าหนดแผนด�าเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิ่นตามแนวทางของแผนแห่งชาติ71

ในกลางปี พ.ศ. 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรพัฒนาเอกชนร่าง
แผนแห่งชาติที่เน้นการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และ
การค้าประเวณีเด็กในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยร่าง
แผนดังกล่าวมีแนวทางครอบคลุมการพัฒนากลไก
และมาตรการทางกฎหมาย การรณรงค์สร้างความ
ตระหนักต่อสาธารณชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การส่ง
เสริมศักยภาพของบุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว  
การจัดตั้งสายด่วนเพื่อรับรายงานการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก (reporting hotline)  
และการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและสากล72 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฎความคืบหน้าในการ 
จัดท�าแผนแห่งชาติดังกล่าว

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดท�านโยบายและ 
แผนปฎิบัติการแห่งชาติ (พ.ศ.2548 - 2558) เพื่อ
แก้ไขปัญหาเด็กและส่งเสริมสิทธิเด็ก ตามข้อตกลง

ที่รัฐบาลใด้ให้ไว้ในการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับ
เด็กของสหประชาชาติในปี พ.ศ.2545 หรือที่เรียก
ว่า “โลกที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก” (A World Fit for 
Children)73 ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของข้อตกลงในการ
ประชุมของสหประชาชาติดังกล่าวคือการปกป้องเด็ก
จากการถูกล่วงละเมิด จากความรุนแรง และการถูก
แสวงหาประโยชน์74 ความส�าเร็จหนึ่งในการด�าเนิน
งานของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ
การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่ง
มีมาตรการครอบคลุมการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการ
ทางสังคมแก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์75 ทั้งนี้มีรายงาน
ว่าเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้รับโอกาส
ให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดท�าแผนปฎิบัติการ
แห่งชาติ “โลกที่เหมาะสมของเด็ก” รวมทั้งยังได้มีการ
ก�าหนดมาตรการส�าหรับการประสานงาน การติดตาม 
และประเมินการปฎิบัติงานตามแผนดังกล่าวไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนอีกด้วย76

ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ด�าเนิน
งานภายในส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
คณะอนุกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วย
งานรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น และองค์กร
พัฒนาเอกชนสากล โดยได้รับมอบหมายให้พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในขณะที่จัดท�ารายงานฉบับนี้ 
การจัดท�าแผนดังกล่าวก�าลังด�าเนินไปได้ด้วยดีและจะ
มีการท�าประชาพิจารณ์ร่างแผนดังกล่าวใน พ.ศ. 2554

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งแผนแห่งชาติเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และแผนแห่งชาติอื่นๆ มิได้
ก�าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์เพื่อลดการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในรูปแบบอื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อลามก
เด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศ
สัมพ้นธ์กับเด็ก ช่องว่างทางนโยบายในระดับประเทศ
ที่ส�าคัญนี้อาจส่งผลให้ช่องว่างในการประสานงาน
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไข
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่มีอยู่นั้นยังคง
ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมี
ความพยายามมากขึ้นที่จะให้แผนแห่งชาติที่มีอยู่นั้น

ครอบคลุมรูปแบบต่างๆ ของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก

การประสานงานและความร่วมมือ

ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ได้
รับมอบหมายให้มีบทบาทในการประสานงานเพื่อยุติ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกรูปแบบ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาดแผนแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กใน
ทุกรูปแบบ  อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานงานแบบ
เฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ

ความร่วมมือหนึ่งระหว่างภาครัฐ และภาคประชา
สังคมที่มีมาอย่างยาวนาน คือความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศูนย์เยียวยาและฟื้นฟู (rehabilitation 
centre) เด็กผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ โดยหน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
ต่างๆ ดังกล่าวแต่ได้ด�าเนินงานร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชนในการให้บริการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหญิงและ
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ และศูนย์ฯ ดังกล่าวยังใช้เป็นสถานที่ด�าเนิน
การสืบสวนสอบสวนทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์
การล่วงละเมิดอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และ
หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติมี
บทบาทเป็นกลไกในการประสานงานและประเมินผล
การด�าเนินงาน77

กระทรวงยุติธรรมได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้อง
ถิ่นและหน่วยงานต่างชาติที่ท�าหน้าที่รักษากฎหมาย
หลายครั้ง โดยมุ่งหวังที่จะหาแนวทางและกลไกในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการ
ท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ทั้งนี้การประชุม
หลายครั้งที่ผ่านมา ได้เน้นหารือเกี่ยวกับกลไกในการ

ป้องกันมิให้ผู้ต้องหาที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ได้รับ
การประกันตัว มีโอกาสกระท�าการละเมิดทางเพศต่อ
เด็กอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่คดียังอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาล ซึ่งค�าแนะน�าต่างๆ ที่เป็นผลจากการ
หารือ เช่น ปรับปรุงกระบวนการฟ้องร้องด�าเนินคดี
ทางกฎหมายโดยให้หน่วยงานอื่นๆ ที่ด�าเนินงานเกี่ยว
กับกระบวนการยุติธรรมได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ดังกล่าวด้วย ปฎิบัติงานโดยให้ความส�าคัญต่อนโยบาย
การท่องเท่ียวและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ปรับปรุง
ระบบท่ีเก่ียวข้องกับการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา  
ในศาล และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกับ
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ต้องหาที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ได้รับการประกัน
ตัว78 ทั้งนี้ ประเด็นข้อแนะน�าต่างๆ นี้ได้ถูกน�าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ในคณะ
กรรมาธิการท่องเที่ยวของวุฒิสภา เพื่อรับทราบ  
โดยรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ได้ระบุถึงความ
จ�าเป็นในการปรับปรุงวิธีการรวบรวมและกลั่นกรอง
ข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเมื่อผู้ต้องหาได้รับ 
การประกันตัว79 

ปฎิญญาริโอ (เดอ จา เนโร) และข้อเรียกร้องต่อการ
ด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กของปฎิญญาระดับโลกที่
นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the 
Rio Declaration and Call for Action)  ซึ่งเป็นข้อ
ตกลงจากการประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชน 
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2551 โดยรัฐบาลประเทศบราซิลเป็น
เจ้าภาพร่วมกับเอ็คแพค อินเตอร์เนชั่นแนล (ECPAT 
International) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	
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(UNICEF) และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีด�าเนินงานต่อต้าน 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก  
ได้เน้นว่าการปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์ จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานรัฐ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเชิงพาณิชย์ทึ่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นั้น ประเทศไทยได้จัด 
ตั้งศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการ 
ค้ามนุษย์ขึ้น ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และ 
ในต่างประเทศ เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงานการด�าเนิน
งานด้านต่างๆ ของหน่วยงานร้ฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวข้อง80 

ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ริเริ่มจัดท�าบันทึกความ
เข้าใจ (Memorandum of Understanding) ภายใน
ประเทศขึ้นเจ็ดฉบับ ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ 
เกี่ยวกับแนวทางร่วมในการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับกรณีการค้ามนุษย์ โดย
แนวทางร่วมฯ ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเน้นถึง
การใช้รูปแบบสหวิชาชีพครบวงจรในการด�าเนินงาน
กรณีการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการป้องกัน การปกป้อง
คุ้มครอง การพิจารณาด�าเนินคดี การส่งกลับ และการ
คืนสู่สังคม81 หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับใหม่) 
พ.ศ. 2551 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกอบด้วยตัวแทนจาก
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญสี่ท่าน และ
ตัวแทนจากภาคธุรกิจ โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาท
ในการพัฒนานโยบาย จัดท�างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับใหม่) 
พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่รักษากฎหมายและ
องค์กรพัฒนาเอกชนได้ร่วมมือกันจัดอบรมการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติฯ ให้แก่อัยการ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
หน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง82 
รวมถึงยังได้มีความพยายามปรับปรุงแนวทางการ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (identification 

of trafficking victims) อีกด้วย ในปี 2552 คณะ
กรรมการประสานและก�ากับการด�าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดพิมพ์แผ่นพับ
เกี่ยวกับขอบเขตและพื้นฐานการคัดแยกผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยก 
ผู้เสียหาย83 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนดังกล่าวมีบทบาท
ส�าคัญในกระบวนการคัดแยก และการประสานงาน
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในบางกรณี84 อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าหน่วยงานหลายหน่วยมีความเข้าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในคดีที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
และการคัดแยกผู้เสียหาย การอบรมเพิ่มเติมให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็น
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการคัดแยก 
ผู้เสียหายเป็นไปไนแนวปฎิบัติเดียวกันในทุกระดับ
ทั่วประเทศ85 อันหมายถึงผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ รวมถึงเด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เพ่ือประโยชน์ทางเพศจะได้รับการคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการ 
ค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ (ศตม.)86 ด�าเนินงาน 
ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานต่างประเทศ 
ส�านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม โดยบทบาท
หลักบางด้านของ ศตม. ได้แก่ การประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีการค้า
มนุษย์ รวมถึงการค้าเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศ การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงการเข้าเป็นภาคี 
ในอนุสัญญา พิธีสาร ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น87 นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ 
ต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้น โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตาม 
สืบสวน สอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่มีลักษณะคดีที่ซับซ้อน 
ทั้งนี้ อัยการและเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องที่มีส่วนร่วมใน
การสืบสวน และด�าเนินคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่
อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ88 

นอกจากนี้ ได้มีการก่อตั้งศูนย์ประสานงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช.) 
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(Transnational Crime Coordination Centre 
หรือชื่อย่อว่า TCCC) ขึ้น89 โดยปฎิบัติงานภายใต้
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกัน ปราบปราม การประสานงาน และวิเคราะห์
ข้อมูลทางการข่าวที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้าม
ชาติ โดยศูนย์ประสานงานฯ เป็นส่วนหนึ่งของเครือ
ข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติ (Transnational Crime Coordination 
Network หรือชื่อย่อว่า TCCN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีหน่วยประสานงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational 
Crime Coordination Unit TCCU) จ�านวน 17 
หน่วย และหน่วยย่อยสนับสนุนการปฎิบัติงาน (Sub 
Transnational Crime Coordination Unit หรือชื่อ
ย่อว่า Sub-TCCU) จ�านวน 10 หน่วยงาน ทั่วประเทศ 
ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและประสานงาน
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ

นอกจากนี้ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์แห่งชาติที่ได้กล่าวในข้างต้น ก็มีหน้าที่ 
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เช่นกัน 
แต่ไม่ปรากฎว่ามีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิเด็ก 
แห่งสหประชาติ ได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อ
ประเทศไทย ในการประชุมครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา  
เกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบวิธีการการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 
เช่น เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์90 ทั้งนี้ในด้านความร่วมมือและ
ประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นั้น กล่าวได้ว่า
ประเทศไทยได้ด�าเนินงานอย่างเต็มที่ในการสร้างกลไก
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานดังกล่าว แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีหน่วยงานใดได้รับมอบหมายให้ที่มีหน้า
ที่ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานในกรณีเกี่ยว
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
ในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการค้ามนุษย์เพื่อ
ประโยชน์ทางเพศ ซึ่งในการประชุมครั้งสุดท้ายที่ผ่าน
มาของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ คณะ
กรรมการฯ ได้แสดงความห่วงใยในการด�าเนินงานที่

ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะในระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่น91

ใน พ.ศ. 2552 ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ 
ผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
พัฒนาหลักสูตรการอบรมแห่งชาติ (National 
Training Curriculum Development Taskforce) 
ได้จัดท�าหลักสูตรการอบรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
แห่งชาติขึ้น โดยได้เผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับ
จังหวัด ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน หลักสูตรนี้ได้ถูกน�า
มาใช้ในโครงการอบรมระดับชาติ ที่จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชนเข้าร่วมรับการอบรม92

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 254693  ก�าหนดให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กประจ�าจังหวัด โดยก�าหนด
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ และคณะ
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงหน่วยงานผู้รักษากฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์เด็ก จิตวิทยา 
กฎหมาย หรือแพทย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
กรรมการฯ มีบทบาทหลักในด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก 
การปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้รับ
มอบหมายให้ท�าหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วม
มือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฎิบัติงาน
ตามแผนงานในสี่ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบ 
หลักสูตร ระเบียบแนวปฎิบัติ และการให้บริการ รวม
ถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อติดตาม 
ประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายและแผนงานในการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และส่งเสริมความ
ประพฤติในเด็กดังกล่าว94

ในหลายปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ท�างานร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ หน่วยงานผู้รักษากฎหมาย และ
องค์กรพัฒนาเอกชน ในการด�าเนินการคดีที่เกี่ยวกับ
การปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมถึงคดีท่ีเก่ียวกับการค้าเด็ก
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เพื่อประโยชน์ทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก นอกจาก
นี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กขึ้นในระดับ
ต�าบล และในระดับชุมชนขึ้นในจังหวัดต่างๆ ที่มี
ความจ�าเป็น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของการท�างาน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ใน
การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงที 
ทั้งด้านการป้องกัน การติดตาม ตรวจสอบ และการ
รายงานกรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด 
ถูกละเลย ถูกแสวงหาประโยชน์ หรือกรณีเด็กได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงต่างๆ รวมทั้งการค้าเด็ก 
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก95 ซึ่งการ
ตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มขึ้นมาในระดับต�าบลและ
ชุมชนนี้ เป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะ 
กรรมการฯ ระดับชาติและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการ
เพิ่มการคุ้มครองเด็กที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
 
ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ด�าเนินงานภายใต้พระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(2550) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา พัฒนา 
และน�าร่องระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กส�าหรับ
ประเทศไทย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
จากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจ�า
ประเทศไทย (UNICEF Thailand) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ซึ่งรวม
ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการ
ใช้ทรัพยากรในการปกป้องคุ้มครองเด็ก คณะอนุกรรม

การฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับต�าบลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้
รักษากฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน โดยส�านักงานส่ง
เสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ และผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้
ท�าหน้าที่เป็นส�านักเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะด�าเนินงานร่วมกับองค์การ
ทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย 
(UNICEF Thailand) มูลนิธิเพ่ือยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในการประชุมคร้ังแรกของคณะอนุกรรม
การฯ ในเดือนมิถุนายน 2554 น้ี96 

ประเทศไทยได้ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้
เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แต่
อย่างไรก็ตาม การให้ความส�าคัญต่อความร่วมมือเพื่อ
แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กในรูปแบบอื่นๆ (ที่นอกเหนือจากในรูปแบบ
ของการค้ามนุษย์) นั้น เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ดัง
นั้น ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของความร่วมมือ
ที่เพิ่งเกิดขึ้นดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไป 
เนื่องจาก มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยควรมี
มาตรการที่จะส่งเสริมให้ความร่วมมือต่างๆ ที่เพิ่งเกิด
ขึ้นใหม่นี้ด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเน้น
การแก้ไขปัญหาสื่อลามกเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ	

ในระดับนานาชาตินั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
หน่วยงานระดับสากล รวมถึงหน่วยงานระดับภูมิภาค 
ที่มีประสิทธิภาพจะน�าไปสู่การประสานงานและ
การด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

ประเทศไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งในความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ใน “ความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีของประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้า

มนุษย์”  (the Coordinated Mekong Ministerial 
Initiative against Trafficking หรือเป็นรู้จักในชื่อย่อ
ว่า (COMMIT)) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
จากโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานว่าด้วย
การค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Inter-Agency Project against Human Trafficking 
หรือชื่อย่อ UNIAP) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามความ
ร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคฯ 
นี้ด้วย97 
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โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการ 
ค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UNIAP) และความร่วม
มือระหว่างรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้�าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์  (COMMIT) 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
หกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขง (ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสหภาพพม่า ประเทศไทย 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เพื่อร่วมกัน 
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมถึงการค้าเด็ก 
เพื่อประโยชน์ทางเพศ ทั้งนี้ ได้มีการจัดท�ารายงาน
ประจ�าปีว่าด้วยรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนิน
งานในแต่ละประเทศตามแผนปฎิบัติการของความ 
ร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้�าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(COMMIT)98

กิจกรรมตามแผนงานระดับอนุภูมิภาคแผนแรกของ 
COMMIT ที่ส�าคัญกิจกรรมหนึ่งคือ โครงการอบรม
ระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเป็นการ
จัดอบรมแปดวันให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการร่าง
นโยบายทั้งผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าที่ในระดับอาวุโสและใน
ระดับกลาง การอบรมฯ ดังกล่าวได้จัดขึ้นแปดครั้งใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2551 และในเดือนกันยายน 
2551 ได้จัดให้มีการประเมินผลการอบรมแบบมีส่วน
ร่วม โดยผู้แทนจากรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ 
และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิด
เห็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการอบรมฯ ให้
ได้ประโยชน์สูงสุด ผลจากการประเมินการอบรมดัง
กล่าว อันน�าไปสู่การปรับปรุงการอบรม โดยจัดการ
อบรมห้าวัน ขึ้นสองครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
เดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 มีผู้เข้า
รับการอบรมประมาณห้าสิบคนจากหน่วยงานรัฐและ
ภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวม
ทั้งผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรม 
ในช่วงสุดท้าย อันถือเป็นความพยายามในการขยาย
ความร่วมมือไปยังประเทศนอกภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงที่
ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์99

นอกจากนี้ COMMIT มีแผนปฎิบัติงานที่เน้นสร้าง
ความร่วมมือกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อต่อต้านการค้า

มนุษย์ โดยในปี พ.ศ. 2550  ประเทศไทยเป็น 
เจ้าภาพจัดสัมมนาระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การ
ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในธุรกิจการท่องเที่ยว” โดยผู้เข้า
ร่วมสัมมนาร่วมกันจัดท�าและลงมติยอมรับจดหมาย
แสดงความตั้งใจ (Letter of Intent) ที่ยืนยันถึง
ความร่วมมือระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกทั้ง
หกประเทศ ที่จะร่วมมือกันพัฒนากลไกในการแก้ไข
ปัญหา เช่น การจัดท�าทะเบียนระดับภูมิภาคเกี่ยว
กับผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็ก การรณรงค์ระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับการปกป้องเด็กโดยสายการบินต่างๆ และ
การจัดตั้งสายด่วนระดับภูมิภาคส�าหรับเด็ก (child 
sensitive regional hotline) ทั้งนี้ กระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย ได้รายงานถึง 
การด�าเนินงานตามแนวทางกรอบความคิดริเริ่มนี้ว่า 
ได้มีการจัดท�าข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่รวมถึงการ
สร้างความตระหนักต่อการค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในภาคการท่องเที่ยวไว้
ด้วย100  เป็นที่คาดว่าพันธสัญญาต่อจดหมายแสดง
ความตั้งใจดังกล่าวจะน�าไปสู่การด�าเนินงานที่เป็น 
รูปธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ 
ทางเพศกับเด็กและการค้าเด็ก101 

ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding) เกี่ยวกับความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีเพื่อยุติการค้าเด็กและหญิง และ
การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศสหภาพพม่า102 ซึ่งความร่วมมือทวิภาคีนี้รวม
ถึงการให้บริการและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ การสร้างกลไกและมาตรการต่างๆ เพื่อลดการ
ค้ามนุษย์ การด�าเนินคดีต่อผู้ค้ามนุษย์ การด�าเนินงาน
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ เช่น การจัดให้มีโครงการ
ศึกษาและฝึกอาชีพ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
เฉพาะกิจภายใต้การบันทึกความเข้าใจแบบทวิภาค
ในแต่ละฉบับ เพื่อให้การส่งกลับคืนเด็กและผู้หญิง 
(ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในส่วนของบันทึกความเข้าใจทวิภาคีระหว่าง
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย
นั้น ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันก�าหนดแผนปฎิบัติการ
ซึ่งรวมถึง 1) การจัดตั้งคณะท�างานร่วมกัน 2) การ
ศึกษา วิจัย สถานการณ์ปัญหา 3) ความร่วมมือเกี่ยว
กับการคุ้มครอง และการส่งกลับคืนผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ 4) ความร่วมมือในด้านการป้องกัน และ 5) 
ความร่วมมือในการสืบสวน จับกุมผู้ละเมิดต่อเด็ก103 

ในเดือนมีนาคม 2552 ได้มีการจัดการสัมมนาระหว่าง
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เก่ียวกับความร่วมมือ
ทวิภาคีเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยการสัมมนา 
ดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท 
และความส�าเร็จในการต่อต้านการค้ามนุษย์ข้าม
ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างจังหวัดที่อยู่
ในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ซึ่งน�าไปสู่การ
อภิปรายและมีความเห็นร่วมกันถึงประเภท/ลักษณะ
งานที่ควรเน้นความร่วมมือระดับทวิภาคีใน 
การด�าเนินงานให้มากขึ้น104 

ในส่วนการด�าเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจทวิภาคี
ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ประเทศไทยนั้น ได้มีการประชุมระหว่างประเทศทั้ง
สองโดยเน้นเรื่องการขยายความร่วมมือในการคัดแยก
ผู้เสียหาย ซึ่งน�าไปสู่ความร่วมมือในการส่ง (ผู้เสียหาย) 
กลับคืนผ่านทางจังหวัดที่เป็นพรมแดนของทั้งสอง
ประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม 
ความรู้ ทักษะในการผลิตรายการวิทยุ และการสร้าง
ความตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวม
ถึงการประชุมร่วมกันของตัวแทนจากทั้งสองประเทศ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ โดยเป็นการประชุมปีละสองครั้งเพื่อแลก
เปลี่ยนบทเรียนจากการด�าเนินงานและพัฒนาความ
ร่วมมือให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น105

นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินงานโครงการความร่วมมือ 
ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาวเพื่อติดตามผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่สูญหายในประเทศไทย โดย 
โครงการนี้ เน้นให้เกิดกลไกแบบทวิภาคีส�าหรับการ
ประสานงาน เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย และติดตาม 
ผู้สูญหายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ด�าเนิน

กิจกรรมของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันนี้ ได้มีการ
ปรับปรุงกลไกทวิภาคีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ข้อมูลล่าสุดของการด�าเนินงานของโครงการฯ ได้
รายงานว่า มีการค้นพบและให้ความช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการต่างๆ แก่ผู้เสียหายที่ถูกระบุว่าสูญหาย 
จ�านวน 31 คน106

 
ในต้นปี พ.ศ.2552  ประเทศไทยและประเทศ
สหภาพพม่าได้ขยายความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมาย โดยจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างกรม
สังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยและของประเทศ
สหภาพพม่าทุกๆ สามเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น 
และพิจารณาหาแนวทางด�าเนินงานเกี่ยวกับกรณีการ
ค้ามนุษย์ (Case Management) และในปีเดียวกันนี้ 
รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน
ต่อเป้าหมายการด�าเนินงานในสิบแปดเดือนข้างหน้า 
ในประเด็นการปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย รวมทั้งใน
ประเด็นอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์ของประ
เทศสหภาพพม่าและผู้แทนจากภาคประชาสังคมต่างๆ 
ได้เข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์หลายแห่งในประเทศไทย 
โดยผู้เข้าเยี่ยมชมได้ให้ก�าลังใจและให้ความช่วยเหลือ
ด้านภาษาแก่ชาวพม่าที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ด้วย นอกจากนี้ ส�านักเลขาธิการของ COMMIT 
ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลทั้งสองประเทศในการ
สร้างระบบเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานผู้รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง107

การขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย
และประเทศสหภาพพม่าในครั้งนี้นั้น ได้รับการวิพาษ์
วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจากการด�าเนินงานตามบันทึก
ความเข้าใจในความร่วมมือเป็นไปอย่างหละหลวม อัน
เป็นผลมาจากผู้รักษากฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับการอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะอย่างเพียงพอ อนึ่ง 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการอบรมให้
แก่ต�ารวจ อัยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
ด้านแรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และองค์กร
พัฒนาเอกชน ในระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือน
กันยายน 2551108
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ในการประชุมในระดับภูมิภาค (Regional Meeting) 
และการประชุมในหัวข้อเฉพาะ (Thematic Meeting) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการประชุมสุดยอด
ระดับโลกเพ่ือต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  
จากเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 นั้น คณะท�างานระหว่าง
องค์กร (the Inter-Agency Group ซึ่งประกอบ
ด้วย เอ็คแพท (ECPAT) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) และคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชีย
และแปซิฟิค (UNESCAP)) ได้ร่วมกันจัดประชุมระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิคขึ้นที่กรุงเทพฯ 
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2551 โดยผู้แทนรัฐบาล 
ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ 
ของสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย และ
ตัวแทนเด็ก เยาวชน จากทั้งหมด 22 ประเทศ เข้าร่วม
การประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสส�าคัญ
ในการทบทวนความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กใน
ภูมิภาค รวมทั้งการตกลงร่วมกันในระดับภูมิภาคถึง
ประเด็นเร่งด่วนที่จ�าเป็นต้องด�าเนินงานเพื่อปกป้อง
คุ้มครองเด็กจากปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ กล่าวได้
ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่ยืนยันถึงความส�าคัญของ
การด�าเนินงานในลักษณะพันธมิตร (partnerships) 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผล
ให้การแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็กนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ109

นอกจากนี้ เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล (ECPAT 
International) ได้จัดประชุมผู้เช่ียวชาญในการต่อต้าน
ส่ือลามกเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
จากเด็กผ่านทางการสื่อสารออนไลน์ ขึ้นที่กรุงเทพฯ 
ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ซึ่งการประชุมนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเตรียมการประชุมสุดยอดระดับโลก
เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  
และเยาวชน ครั้งที่ 3 เช่นกัน โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การศึกษาวิจัย 
การฟื้นฟูและเยียวยาผู้เสียหาย การรณรงค์ และ
เทคโนโลยีการส่ือสาร เป็นต้น ได้แลกเปล่ียนความรู้  
และเน้นถึงประเด็นเร่งด่วนที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านสื่อลามกเด็กและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านทางการส่ือสาร
ออนไลน์ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญในการ

แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน110

 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือเรียก
ชื่อย่อว่า อาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยใด้ให้การ
รับรองแผนงานด�าเนินงานภายใต้ปฎิญญาอาเซียนเพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก 
ประจ�าปี พ.ศ. 2550 - 2552111 และในปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในเอกสารแนวทางเฉพาะ
ส�าหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ของอาเซียน112 นอกจากนี้ ยังได้ให้ความร่วม
มือในการด�าเนินงาน “โครงการรณรงค์ให้การศึกษา
ระดับภูมิภาคของกลุ่มอาเซียนเพื่อต่อต้านการท่อง
เที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก” ซึ่งเริ่มด�าเนินงานมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับความสนับสนุนอย่างเต็ม
ที่จากส�านักเลขาธิการของอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทย
ได้ด�าเนินกิจกรรมหลายด้านภายใต้โครงการรณรงค์ 
ดังกล่าว รวมทั้งจัดสัมมนาให้แก่บุคลากรในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องขึ้นสองครั้งในปี พ.ศ. 2551 ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในภาคการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้นจ�านวน 134 คน113 นอกจากนี้ อาเซียนได้จัดท�า
สนธิสัญญาการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาง
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีทางอาชญากรรมของกลุ่ม
ประเทศสมาชิก โดยสนธิสัญญาฯ ดังกล่าว ถือเป็น
กลไกที่ขยายความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก
เก้าประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ยังมิได้
มีการน�ากลไก ทางกฎหมายนี้มาใช้ในคดีหรือกรณีที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
แต่อย่างใด114 

นอกจากนี้ ได้เกิดความร่วมมือที่ส�าคัญระหว่าง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษากฎหมายในประเทศไทย
และในประเทศตะวันตก เพื่อตอบโต้การผลิตสื่อ
ลามกเด็กและผู้เดินทางเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 
(travelling child sex offenders) เช่น ความร่วมมือ
กับหน่วยงานรักษากฎหมายด้านการเข้าเมืองและการ
ศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Immigration 
and Customs Enforcement (ICE)) ที่น�าไปสู่การ
จับกุมและด�าเนินคดีผู้เดินทางเพื่อการมีเพศสัมพันธ์
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กับเด็กและผู้ผลิตสื่อลามกเด็กในหลายคดี หรือ 
ตัวอย่างความร่วมมือกับศูนย์คุ้มครองเด็กจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์และจากภัยออนไลน์ ประเทศ
อังกฤษ (U.K.’s Child Exploitation and Online 
Protection (CEOP) Centre) ซึ่งเป็นความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการจัด
ตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นในประเทศไทย (รวมทั้งที่ประเทศ
กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เพื่อ 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญ 
ในการด�าเนินงาน115 ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาล (ทั้งจากกระทรวง จาก
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีการปกครองอิสระ เช่น พัทยา 
และจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ) และภาคประชา
สังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง เอ็คแพท)116 นอกจาก
ความร่วมมือแบบทวิภาคีแล้ว เจ้าหน้าท่ีต�ารวจประจ�า
สถานฑูตต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้ง 
คณะท�างานด้านการต่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้า

ยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน (Foreign Anti-
Narcotic and Crime Community (FANC)) ขึ้น
ที่กรุงเทพฯ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
รณรงค์ และส่งเสริม การติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (child sex 
tourism) ที่ด�าเนินงานโดยรัฐบาลไทยให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและฉับไวยิ่งขึ้น117 

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (The 
Anti-Trafficking Division of the Royal Thai 
Police) ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระดับสากลขึ้น 
(International Cooperation Centre (ICC)) เพื่อ
ท�างานร่วมกับหน่วยงานสากลต่างๆ ในการรวมรวม
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนการข่าวและหลักฐานในคดีเกี่ยว
กับการค้ามนุษย์ และติดตามความก้าวหน้าของคดี
การค้ามนุษย์ข้ามชาติ118

การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง 
พาณิชย์จากเด็กที่มีประสิทธิภาพนั้น จ�าเป็นต้อง 
อาศัยยุทธศาสตร์และนโยบายที่มีความครอบคลุมใน
หลายๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขประเด็นที่เป็น
รากฐานของปัญหาไปพร้อมๆ กัน ยุทธศาสตร์เหล่านี้
ควรมุ่งเน้นด�าเนินงานกับเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ
กับเด็ก ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
รากฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น ปัญหาความยากจน และ 
การขาดการศึกษา เป็นต้น

ยุทธศาสตร์การป้องกันในระยะยาว อาจด�าเนินการ
โดยปรับปรุงสถานะของเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่
เปราะบางที่สุดต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
เช่น การด�าเนินงานภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม รวมถึง
ปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการศึกษา สุขภาพ และ
สวัสดิการสังคม เป็นต้น ยุทธศาสตร์การป้องกันใน
ระยะสั้น เช่น การรณรงค์สร้างความตระหนักต่อการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก การ
ให้การศึกษาและอบรมแก่สาธารณชน กลุ่มเปราะบาง
ในสังคม และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรเน้นสร้างความร่วมมือในการปกป้อง
เด็กร่วมกับหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดย
เฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจเป็นความร่วมมือทั้งใน
ด้านทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญของหน่วย
งานธุรกิจนั้นๆ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
สร้างความตระหนักต่อปัญหา อันเป็นการส่งเสริมให้
ภาคธรุกิจเปน็กลไกหนึง่ทีม่สี่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหา

อนี่ง ควรส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
บางประการของสังคม และความประพฤติในสังคม 
อันน�าไปสู่การลดความต้องการซื้อหรืออ�านาจซื้อ 
(demand) บริการทางเพศจากเด็ก โดยท�างาน
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กชาย ผู้ชายที่เป็น
ผู้ใหญ่แล้ว ชุมชน และสาธารณชน ผ่านทางโครงการ
ให้การศึกษา ให้ข้อมูล และเข้าพบปะกับกลุ่มเป้าหมาย

การป้องกัน	



ประเทศไทย|28    ประเทศไทย|29

โดยตรงในพื้นที่ (outreach) เนื่องจาก บางครั้งปัจจัย
ทางสังคมบางอย่างเช่น การที่เด็กไม่มีใบสูติบัตร การ
แบ่งแยก (discrimination) ที่ส่งผลกระทบต่อชนเผ่า 
และ ชนกลุ่มน้อย ทัศนคติในเรื่องเพศชายเพศหญิง 
(gender) และเรื่องความเป็นชาย (masculinity) มี
ส่วนส่งเสริมความอดทนอดกลั้นทางสังคม (social 
tolerance) ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก อันส่งผลให้ปัญหาคงอยู่ในสังคมและ
เด็กตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางมากขึ้นต่อการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  นอกจากนี้มาตรการใน
การลดความต้องการซื้อหรืออ�านาจซื้อบริการทางเพศ
จากเด็ก ควรเน้นแก้ปัญหาในกลุ่มผู้ละเมิดทางเพศต่อ
เด็กทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและที่เป็นชาวไทยด้วยกัน 
รวมทั้งควรจัดให้มีมีทรัพยากรมาสนับสนุนการ 
ด�าเนินงานอย่างพอเพียงเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ในการด�าเนินงานมาตรการดังกล่าว

ในส่วนของการด�าเนินงานป้องกันระยะยาวนั้น ในปี 
พ.ศ. 2543 ประเทศไทยได้ออกกฎหมายซึ่งก�าหนด
ให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเก้าปี119 
นอกจากนี้ ภายใต้การด�าเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 
“โลกที่เหมาะสมต่อเด็ก” ที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น 
ประเทศไทยได้ด�าเนินงานให้เด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น เด็กเร่ร่อน มีโอกาสเข้า
รับการศึกษามากขึ้น120  ในเดือนมกราคม พ.ศ.2552 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิ่มงบประมาณของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทาง
จัดการศึกษาเรียนฟรีส�าหรับเด็กทุกคน121  ซึ่งงบ
ประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นนี้ได้ถูกน�าไปช่วย
เหลือค่าใช้จ่าย (ทางอ้อม) ที่เกี่ยวข้องการศึกษาของ
บุตรหลานที่ผู้ปกครองต้องจ่าย เช่น ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาและพัฒนา ซึ่ง
ส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ปกครองอีกต่อไป122

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประสานงานความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องกับองค์กรพัฒนาเอกชน และภาค
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
โรงแรม) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน (โดยเฉพาะเยาวชน
หญิง) มีโอกาสท�างานที่มิใช่เป็นการค้าประเวณี หรือ
ท�างานที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการอบรม
พัฒนาทักษะและวิชาชีพให้เด็กในระดับมัธยมศึกษา
ด้วย ถึงแม้ว่าโครงการฯ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็กโดยตรง แต่ผลการด�าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว
ได้ช่วยให้เด็กมีช่องทางในการท�างานมากขึ้นหลังจาก
จบการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย
ทางสังคมที่ส�าคัญในการลดความเสี่ยงของเด็กต่อการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ123

ในด้านความพยายามที่จะลดความเสี่ยงต่อการถูกค้า
มนุษย์และการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็ก
ไร้สัญชาตินั้น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
หรือยูนิเซฟ (UNICEF) ได้สนับสนุนการด�าเนินงานของ
ศูนย์ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Legal Assistance 
Center) ซึ่งด�าเนินงานโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้สัญชาติที่พ�านักอยู่ในภาค
เหนือของประเทศและต้องการขอสัญชาติไทย หรือขอ
สถานะทางกฎหมายอี่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ใน
ประเทศ การให้ความช่วยเหลือนี้ส่งผลให้ผู้ที่ไร้สัญชาติ
ได้รับเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมจากส�านักงาน
ทะเบียน รวมถึงใบสูติบัตร นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ 
ยังได้จัดอบรมให้แก่เยาวชนที่ไร้สัญชาติในประเด็น
เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้พวกเขา
สามารถท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น ในการ
หาทางแก้ไขปัญหาสถานะทางกฎหมายของพวกเขา
โดยตัวของพวกเขาเอง124

การสร้างความ	ตระหนัก

ประเทศไทยได้ริเริ่มกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อสร้าง
ความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก มีรายงานว่า
รัฐบาลก�าลังศึกษาถึงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
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การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ	

หลักการปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว 
(Code of Conduct for the Protection of 
Children from Sexual Exploitation in Travel 
and Tourism) เป็นมาตรการสากลที่ส�าคัญส�าหรับ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในการ

ตรวจสอบ และป้องกันการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็ก โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัทใน
ประเทศไทยได้ลงนามรับเอาหลักการปฎิบัตินี้ไปใช้ใน
การด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งการลงนามรับหลักการ
ปฎิบัติฯ ดังกล่าว หมายถึงบริษัทให้ค�ามั่นสัญญาที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อมี

สถานบันเทิง ซึ่งหวังว่าจะเป็นการช่วยลดปัญหาที่
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก125

ในปี พ.ศ.2552 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ได้ร่วม
มือกับโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแห่ง
สหประชาชาติ (UNIAP) องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค
ธุรกิจ และนักวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันการ
ออกแบบตัวน�าโชค (mascot) ส�าหรับใช้ในการสื่อสาร
เพื่อสร้างความตระหนักต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ทั่วประเทศ ทั้งในสถาบันการศึกษา ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม126 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า โดย
ส่วนใหญ่แล้วการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
ทางด้านสังคมต่อสาธารณชนตามรูปแบบที่เคยท�ากัน
มานั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แต่การสร้างความ
ตระหนักด้วยรูปแบบ และวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของสาธารณชนต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก ก็นับว่ามีส่วน
ส�าคัญในการดึงความสนใจจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่อาจ
จะยังไม่ทราบหรือไม่สนใจต่อปัญหาเหล่านี้

นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์ให้การศึกษาระดับภูมิภาคของอาเซียนเพื่อต่อ
ต้านการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (ASEAN 
Regional Education Campaign to Combat 
Child Sex Tourism) ได้มีรายงานว่ากระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันการด�าเนินงานรณรงค์อย่าง
เข็มแข็ง เพื่อสร้างความตระหนักต่อการยุติปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในหมู่นักท่อง
เที่ยวที่เข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของ
การด�าเนินงานรณรงค์ฯ นี้ คือ ขาดการสร้างความ
ตระหนักให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบถึงกลไก

ต่างๆ ส�าหรับรายงานกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก127

รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมหลาย
กิจกรรมที่เป็นการป้องกันและกระตุ้นความสนใจ
ของสาธารณชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ นอกจากการ
สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ และจัดเวทีสาธารณะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วนั้น รัฐบาล 
ยังได้ริเริ่มกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อปัญหา
การค้ามนุษย์ขึ้นทั่วประเทศ128 เช่น ในปีพ.ศ. 2551 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมมือกับโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
แห่งสหประชาชาติ (UNIAP) มูลนิธิศุภนิมิต (World 
Vision) เอ็ม ทีวี เอ็กซิท (MTV Exit) อุทยานการเรียน
รู้ (TK Park) และหน่วยงานอื่นๆ เปิดตัวโครงการ
รณรงค์สร้างความตระหนัก “หยุด! การค้ามนุษย์” ขึ้น  
โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความ
ตระหนักรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
และการแสวงหาประโยชน์จากผู้อพยพที่เข้ามาใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ฯ 
ครั้งนี้ ได้แก่ เด็กและผู้ปกครอง เด็กนักเรียนไทยทั้ง
ในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และ
หน่วยงานที่ท�างานต่อต้านการค้ามนุษย์129 ซึ่งการ
ด�าเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แสดงให้เห็น 
ว่ารัฐบาลมิได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตาม มาตรการการแก้ไขปัญหาที่เน้นเกี่ยวกับการค้า
เด็กโดยเฉพาะนั้น ค่อนข้างมีอยู่อย่างจ�ากัด อันส่งผล
ให้การสร้างความตระหนัก และความเข้าใจต่อ 
ประเด็นต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการค้าเด็ก 
ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
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เพศสัมพันธ์กับเด็กต่อลูกค้าของบริษัท และจัดอบรมฯ 
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทใน
ทุกระดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท�าความสะอาด เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถสังเกตุถึง
กรณีที่น่าสังสัยว่าอาจเป็นการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก และรายงานกรณีดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ทั้งนี้ โรงแรม 
Accor ได้ลงนามรับหลักการปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ไปปฎิบัติในการด�าเนินงานธุรกิจ
ของตน โดยเครือข่ายโรงแรม Accor ในประเทศไทย
ได้ด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายเอ็คแพท ในการจัด 
อบรมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมและเผยแพร่ข้อมูล
รณรงค์ต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ต่อลูกค้าของบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  และมี 
เจ้าหน้าที่ของ Accor ได้รับการอบรมฯ ไปแล้ว
ประมาณเกือบ 6,000 คน นอกจากนี้ Accor ยังได้
จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ
องค์กรท้องถิ่นที่ท�างานกับเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย 
จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วย130

ใน ปี พ.ศ. 2552  Centara Group ซึ่งด�าเนินงาน
เครือข่ายโรงแรมชั้นน�า131 และ Samui Villas and 
Homes132  ได้ลงนาม รับหลักการปฎิบัติเพื่อปกป้อง
เด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว ไปปฎิบัติในการด�าเนินงาน
ธุรกิจของตน นอกจากนี้ จากการด�าเนินงานของ 
เอ็คแพท Evason Phuket and Hideaway Yao 
Noi ซึ่งด�าเนินงานธุรกิจสปาและรีสอร์ทในเครือ  
Six Senses ประเทศไทย ก็ได้ลงนามรับหลักการ
ปฎิบัติฯ ไปปฎิบัติในการด�าเนินงานธุรกิจของตน 
เมื่อเร็วๆ นี้133

นอกจากนี้ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (ECPAT Foundation Thailand) ยัง
ได้จัดการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว เช่น ร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยว
เชียงราย จัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กให้กับภาคธุรกิจ
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย134 รวมท้ังจัดสมัมมนา
กับธุรกิจโรงแรมและบริษัทน�าเที่ยว เพื่อส่งเสริมการ
ลงนามรับหลักการปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูก

แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว (Code of Conduct for the Protection of 
Children from Sexual Exploitation in Travel 
and Tourism) ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ the 
Legend Hotel (ในจังหวัดเชียงราย) และสมาคมการ
ท่องเที่ยวเชียงราย ได้ลงนามรับหลักการปฎิบัติฯ และ
น�าบทบัญญัติบางประการของหลักปฎิบัติฯ รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงแรม (corporate social responsibility) ด้วย  
และได้มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวนโยบายความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยมี
สื่อมวลชนและชุมชนในท้องถิ่นเข้าร่วมการแถลงข่าว

นอกจากได้ลงนามน�าหลักการปฎิบัติฯ ไปปฎิบัติใน
การด�าเนินงานของหน่วยงานแล้ว บางโรงแรมยังได้
เผยแพร่เอกสารให้การศึกษา โปสเตอร์ และแผ่นพับ 
ภายในโรงแรม ในหัวข้อ “เดินทางด้วยความอนาทร 
ให้ความเอาใจใส่และดูแลเด็กๆ ในประเทศไทย” 
(“Travel with Care, Care for Children in 
Thailand”) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยว
กับปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก และ
ส่งเสริมให้มีการรายงานการกระท�าที่น่าสงสัยว่าจะ
เป็นการละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ the 
Legend Hotel (ในจังหวัดเชียงราย) ยังได้เผยแพร่
เอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับหลักการปฎิบัติฯ 
ให้แก่โรงแรมในเครือที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ในภาค
เหนือของประเทศไทยด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักต่อปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็ก และบทบาทของโรงแรมในการช่วยป้องกันปัญหา

ภายใต้โครงการรณรงค์ “เมค ไอที เซฟ” (Make-IT-
Safe campaign) เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วม
มือกับมูลนิธิยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก (ECPAT Foundation) และองค์กรเพื่อนร่วมงาน
อีกสามองค์กร จัดกิจกรรมให้การศึกษาและอบรม
แก่เยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนรณรงค์ชักชวน
ให้ร้านอินเตอร์เน็ตก�าหนดมาตรการปกป้องเด็กและ
ด�าเนินงานให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความปลอดภัยต่อเด็ก เนื้อหาของกิจกรรมให้การ
ศึกษาอบรมแก่เยาวชนนั้น รวมถึงความเสี่ยงที่มา
กับการสื่อสารแบบออนไลน์ และการใช้การสื่อสาร
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ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ เพื่อเรียกร้องให้
มีมาตรการส่งเสริมให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ตามสิทธิเด็กที่พึงได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ด�าเนินงานโครงการณรงค์นี้ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากร้านอินเตอร์ และเป็นการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแผนจะขยายด�าเนินงานไปที่จังหวัด 
พเยาว์และกรุงเทพฯ

นอกจากความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้ว ยังมีความร่วมมือที่
ส�าคัญจากสาธารณชนและภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านสื่อ
ลามกเด็กด้วย เช่น ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ร่วม
มือกับกระทรวงศึกษาธิการ ด�าเนินงานโครงการ “หุ้น
ส่วนในการเรียนรู้” (“Partner in Learning”) ซึ่งเป็น
โครงการระยะเวลาห้าปี โดยกิจกรรมที่ส�าคัญของ 
โครงการฯ คือการจัดท�าชุมชนออนไลน์ (www.
pil.in.th ) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
ออนไลน์และการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยให้
แก่นักเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ต จ�านวน 20,000 คน135 
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ด�าเนิน
งานภายใต้กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์หกสถานี จัดท�าและแนะน�าระบบการ 
จัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการสื่อ
โทรทัศน์ตามอายุผู้ชม136 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โครงการบริการ 
สายด่วนเพื่อการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
และปลอดภัยในสังคมไทย หรือเรียกสั้นๆ ว่า  
ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) ได้ก่อตั้งขึ้น 
ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) 
และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยการ
สนับสนุนของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กทช.) และสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
ไทยฮอตไลน์ด�าเนินงานรับแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงเนื้อหาที่
มีลักษณะสื่อลามกเด็ก137 นอกจากนี้ ตัวแทน 
ไทยฮอตไลน์ได้ร่วมการประชุมระดับสากลเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานฮอตไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดย เอ็คแพท 
อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศ
ไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การ

ด�าเนินงานฮอตไลน์ในรูปแบบต่างๆ หลังจากการ
ประชุมดังกล่าว ไทยฮอตไลน์ได้ปรับปรุงแนวทางการ
ด�าเนินงานฮอตไลน์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ด�าเนินงานสากล รวมทั้งเน้นส่งเสริมความร่วมมือ
และก�าหนดแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานผู้
รักษากฎหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานหลังจากที่ได้รับรายงานหรือแจ้งร้องเรียน
จากสาธารณชน นอกจากนี้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 
ศูนย์คุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์และ
จากภัยออนไลน์ (Child Exploitation and Online 
Protection (CEOP) Centre) ประเทศอังกฤษ และ
สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือ
เป็นพันธมิตรกันเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในภาค
ธุรกิจมีส่วนร่วมปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทาง
เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ โดยทาง CEOP ให้ความ
สนันสนุนด้านข้อมูลส�าหรับให้การศึกษาแก่เยาวชน 
ทั้งข้อมูลตั้งแต่ในรูปแบบของแผ่นพับจนถึงข้อมูล
ในรูปแบบภาพยนตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีความรู้ และความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์เสี่ยงได้ด้วยตนเอง รวม
ทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ CEOP ประสบความส�าเร็จในการให้การ
ศึกษาดังกล่าวแก่เยาวชนที่ประเทศอังกฤษมาแล้ว138

รัฐบาลไทยได้ด�าเนินกิจกรรมหลายด้านเพื่อป้องกัน
และต่อต้านสื่อลามกเด็ก รวมถึงเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยของเด็กในการใช้อินเตอร์เน็ต หลังจาก
ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้เร่ิมด�าเนินงาน  
“โครงการความเอาใจใส่ ดูแล ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์”  
(“Cyber Care Project”)  ซึ่งกิจกรรมหลายกิจกรรม 
ในโครงการนี้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ 
อินเตอร์เน็ต เช่น “โครงการท�าความสะอาดการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต” 
หรือเรียกว่า “ไซเบอร์ คลีน” (“Cyber Clean”) 
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันจัดท�ามี
เว็บไซต์ (http://www.ictkeeper.com/) ซึ่งท�า
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม  
นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินงาน “โครงการ เฝ้าระวัง” 
(“Gatekeeper Project”) ซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่อง
มือกลั่นกรอง (filters) เว็บไซต์ เพื่อสกัดกั้นมิให้
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เว็บไซต์อันตรายที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเข้ามาถึงผู้
ใช้อินเตอร์เน็ตที่อยู่ในประเทศไทยได้ 139 นอกจาก
นี้ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันสร้างซอฟแวร์

ชื่อ “เว็ปการ์ด” เพื่อปิดกั้นมิให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายได้140  และจัดให้มี
การอบรมทั่วประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย141   

โครงการรณรงค์	หยุด	 
การค้าเด็กและเยาวชนเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ  

เป็นโครงการรณรงค์ท่ีมุ่งระดมทุนเพ่ือ
ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหาย
จากการถูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
เพศ และเพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางบวกใน
ระยะยาว โดยสนับสนุนให้สาธารณชน
มีความตระหนักต่อปัญหา และมี
ส่วนร่วมในการโน้มน้าวการตัดสินใจ
ของผู้อ�านาจในการด�าเนินการแก้ไข
ปัญหา อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานต่อต้านการค้าเด็กเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม 
ท้ังน้ี โครงการรณรงค์ฯ ดังกล่าวเป็น
โครงการระยะสามปีของการจับมือเป็น
พันธมิตรระหว่าง เดอะ บอด้ีชอป (the 
Body Shop) และเอ็คแพท (ECPAT) 
โดยเร่ิมด�าเนินงานโครงการรณรงค์ฯ 
ใน พ.ศ. 2552

กิจกรรมแนะน�าโครงการรณรงค์ฯ 
ของเอ็คแพท และ เดอะ บอดี้ ชอป 
ต่อสาธารณชน ได้จัดขึ้นในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่กรุงเทพฯ โดย
ได้น�าเสนอรายงานข้อมูลพื้นฐานของ
โครงการรณรงค์ฯ ในหัวข้อ “การ

ปกป้องคุ้มครองพวกเขา อยู่ในมือ
ของพวกเรา” ซึ่งเป็นการรายงาน
ถึงสถานการณ์การค้าเด็กเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ และเน้นย้�าถึง
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้ง
รณรงค์ให้รัฐบาลในประเทศนั้นๆ  
เพิ่มการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และปกป้องเด็กและเยาวชน ทั้งนี้  
คุณ Najat M’jid Maalla ผู้เสนอ
รายงานพิเศษ (Special Rapporteur) 
ของสหประชาชาติว่าด้วย การค้าเด็ก 
การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็ก ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์
ในงานเปิดตัวโครงการณรงค์ฯ คุณ 
Najat M’jid Maalla ได้แสดงถึง 
ความตั้งใจที่จะน�าเสนอรายงานข้อมูล
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ และผู้เสนอรายงาน
พิเศษท่านอื่นๆ รวมถึงความมุ่งมั่นต่อ
การสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ
การณรงค์ฯ นี้ 

นอกจากการจัดกิจกรรมแนะน�า
โครงการรณรงค์ฯ ดังที่ได้กล่าวไป
ในข้างต้น ยังได้มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฯ  
ขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า เซนทรัล เวิลด์ 
ด้วย โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาร่วม
อภิปราย พูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
ในประเทศไทย และความส�าคัญของ
โครงการรณรงค์ฯ ที่มีต่อประเทศไทย 
นอกจากนี้ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ดีแทค (DTAC) ได้ร่วมประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ฯ โดยส่งข้อความ

ประชาสัมพันธ์โครงการ และหมายเลข
โทรศัพท์ฮอตไลน์ส�าหรับรายงาน
กรณีต้องสงสัยว่าเป็นการค้าเด็ก ไป
ยังโทรศัพท์มือถือ (SMS messages) 
ของลูกค้าดีแทคจ�านวนเป็นล้านๆ คน 
ทั่วประเทศไทย และ เอ็ม ทีวี (MTV) 
ก็ได้ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ฯ 
โดยน�าเสนอวีดีโอเกี่ยวกับโครงการ 
รณรงค์ฯ ทางรายการที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ชมของ เอ็ม ทีวี 
ประเทศไทย

ในกลางปี พ.ศ. 2553 เดอะ บอดี้ 
ชอป และเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล 
ได้จัดกิจกรรมแนะน�าโครงการรณรงค์ฯ 
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเน้นถึงความส�าคัญ
ของการร่วมลงชื่อของประชาชนใน
การเรียกร้องให้มีการด�าเนินงานใน
ประเด็นหลักที่ส�าคัญต่อการแก้ไข
ปัญหา โดยจะน�าบัญชีรายชื่อดังกล่าว
มอบให้กับรัฐบาลเมื่อใกล้สิ้นสุดการ
ด�าเนินงานโครงการ ซึ่งประเด็นหลัก
ส�าคัญที่เรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินงาน
นั้น ได้แก่ การเข้าเป็นภาคีต่อพิธีสาร
เพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและ
เด็ก การเพิ่มความเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ 
และการด�าเนินงานต่างๆ เพื่อปกป้อง 
คุ้มครอง และให้ความดูแลเป็นพิเศษ
แก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้  
เดอะ บอดี้ ชอป และเอ็คแพท ได้
รวบรวมรายชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลดังกล่าว ได้มากกว่า 50,000 
รายชื่อแล้ว
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การคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จ�าเป็นต้องอาศัยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
และมีเนื้อหาครอบคลุม โดยควรมีบทบัญญัติเฉพาะ
ที่บังคับใช้เพื่อต่อต้านหรือเพิ่มความเข็มแข็งในการ
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ และควรมีการ
ทบทวน ปรับปรุง กฎหมายเหล่านี้อย่างสม่�าเสมอเพื่อ
ให้กฎหมายมีศักยภาพในการให้ความคุ้มครองต่อเด็ก
ได้ทันตามรูปแบบใหม่ๆ ของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
เช่น การรูปแบบของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก) การดูและการเข้าถึงสื่อลามกเด็ก
ออนไลน์ รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย
สากลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง กฎหมายที่
ได้ประกาศบังคับใช้ตามข้อผูกพันหรือสัตยาบันที่
ประเทศมีต่อกฎหมายหรือมาตรการระหว่างประเทศ
นั้น รัฐบาลควรมีมาตรการที่ก่อให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงก�าหนด
ให้มีนโยบายและแนวปฎิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่
ตกเป็นผู้เสียหาย และหรือเด็กที่ตกเป็นพยาน 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีต่ออนุสัญญา และ
พิธีสารหลักระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก อนุสัญญา
ด้านแรงงานว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดย
ทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน
เด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็น
ภาคีพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการ
ค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก รวมทั้งยังมิได้
ลงนามรับรองปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก ซึ่งเป็น

มาตรการในระดับภูมิภาค อนึ่ง ประเทศไทยได้เข้าร่วม
ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐมนตรีในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (the Coordinated Mekong 
Ministerial Initiative against Trafficking หรือ 
เป็นรู้จักในชื่อย่อว่า COMMIT) ตามที่ได้กล่าวแล้ว 
ข้างต้นในหัวข้อการประสานงานและความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

มาตรการระดับภูมิภาคหลายมาตรการที่ประเทศไทย
ได้ให้ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เน้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ค้าเด็ก ตัวอย่างเช่น การลงนามความร่วมมือทวิภาคี
กับประเทศเพื่อนบ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งเป็นการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
รัฐมนตรีในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงว่าด้วย 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ (COMMIT) โครงการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้�าโขงฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดมาตรการต่างๆ เพื่อ 
ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
ในหัวข้อการประสานงานและความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ลงนามในข้อตกลงการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน  และข้อตกลงความช่วยเหลือทาง
กฎหมายกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้142 ซึ่งข้อตกลงนี้
นอกจากจะเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ
ในประเด็นทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมแล้ว 
ความร่วมมือดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการท�างานร่วมกัน 
เพื่อด�าเนินคดีกับผู้เดินทางท่องเที่ยวที่ละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฎว่ามีกรณีส่งตัว
ผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กเกิดขึ้น

การคุ้มครอง		
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กลไกในระดับระหว่างประเทศ 

กลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ความเห็น 

คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ 

คณะท�างานด้านทบทวนสถานการณ์สิทธิ
มนุษย์ชนของประเทศ – คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คณะท�างาน UPR จะจัดประชุมเพื่อทบทวนสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 12 ซึ่ง 
จะจัดให้มีขึ้นในเดือนตุลาคม 2554

ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วย การค้าเด็ก การ
ค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 

ได้ยื่นขออนุญาตต่อรัฐบาลเพื่อเยือนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547

ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ ได้ยื่นขออนุญาตต่อรัฐบาลเพื่อเยือนประเทศไทย

คณะกรรมการประจ�าอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเด็นหลักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเด็ก ในการพิจารณาของ 
คณะกรรมการ ปี พ.ศ. 2549
•  สนับสนุนให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับว่าด้วยการค้ามนุษย์
•  แนะน�าให้รฐับาลไทยปรบัปรงุการบงัคบัใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์

กลไกด้านสิทธิเด็ก	ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	

อนุสัญญาและพิธีสาร ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก วันที่ลงนามเป็นภาคึ วันที่ส่งรายงานของประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 27 มีนาคม 2535 ส่งรายงานประจ�าระยะเวลา  
ฉบับที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2548 
ส่งรายงานประจ�าระยะเวลา  
ฉบับที่หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2539 

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามก 
ที่เกี่ยวกับเด็ก พ.ศ. 2543

11 มกราคม 2549 ส่งรายงานของประเทศที่จัดท�าโดย
รัฐบาล ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการ
ทบทวน ในเดือนตุลาคม 2554

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า 
ด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก  
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 182)

16 กุมภาพันธ์ 2544 ไม่มี (เนื่องจากไม่มีข้อก�าหนดให้ส่ง
รายงาน)

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2543 

ลงนามแต่ยังไม่ได้เป็น
ภาคี

พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและ 
เด็ก พ.ศ. 2543 (พิธีสารแนบท้าย อนุสัญญาสห 
ประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2543) 

ลงนามแต่ยัง 
ไม่ได้เป็นภาคี

ไม่มี (เนื่องจากไม่มีข้อก�าหนดให้ส่ง
รายงาน)

กลไกในระดับภูมิภาค 

ปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์  
โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก

ลงนามใน พ.ศ. 2547 
(ไม่มีข้อก�าหนดการเข้า
ร่วมเป็นภาคี)
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กฎหมาย

ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมการ
ต่อต้าน การค้าประเวณีเด็ก และการค้าเด็กเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ ซึ่งกฎหมายฉบับหลังเป็น
กฎหมายที่เพิ่งประกาศบังคับใช้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีช่องว่างทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านสื่อลามกเด็ก ซึ่งท�าให้

เด็กได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น นอกจากนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง
คือ การขาดความเข็มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยในกรณีอาชญากรรมบางกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก 

การค้าประเวณีเด็ก	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ. 2539 (ในเอกสารน้ีจะเรียกช่ือย่อว่า “พระราช
บัญญัติการค้าประเวณี”) เป็นกฎหมายเบ้ืองต้นท่ี
คุ้มครองเด็กจากการถูกค้าประเวณี โดยได้ก�าหนด 
ค�านิยามการค้าประเวณีท่ีสอดคล้องกับพิธีสารเลือกรับ
ว่าด้วย การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และส่ือลามกท่ี
เก่ียวกับเด็กว่าหมายถึง “การยอมรับการกระท�าช�าเรา
หรือการยอมรับการกระท�าอ่ืนใด หรือการกระท�าอ่ืน
ใดเพ่ือส�าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อ่ืน อัน
เป็นการส�าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใด ท้ังน้ี  
ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท�าและผู้กระท�าจะเป็นบุคคล 
เพศเดียวกันหรือคนละเพศ” แต่อย่างไรก็ตาม มี 
รายงานว่ามีการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวน้อยมาก

พระราชบัญญัติการค้าประเวณี ห้ามมิให้มีการกระ
ท�าช�าเราหรือกระท�าทางเพศอื่นใดแก่บุคคลที่อายุไม่
เกิน 18 ปี ใน “สถานการค้าประเวณี” ไม่ว่าบุคคล
นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม143 ซึ่งรวมถึงห้ามมิให้มีการ
ชักชวนโดยเปิดเผย144 โฆษณา145 หรือติดต่อกับบุคคล
อื่นใดในสถานประกอบการลักษณะนั้น146   

ผู้ใดกระท�าช�าเราหรือกระท�าอื่นใดเพื่อส�าเร็จความใคร่ 
ของตนเองหรือผู้อื่น แก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีใน
สถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือ

ไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี 
และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 
(ประมาณ 1,200-3,600 เหรียญสหรัฐ) แต่กระท�า
แก่เด็กอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท (ประมาณ 600-1,800 
เหรียญสหรัฐ)147  

พระราชบัญญัติการค้าประเวณี ยังได้ก�าหนดให้เป็น
ความผิดทางกฎหมายในการเป็นธุระจัดหา ล่อไป 
หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�าการ
ค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม บุคคลผู้
กระท�าผิดต้องระวางโทษจ�าคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท (ประมาณ 
3,000-12,000 เหรียญสหรัฐ) ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่
ถูกน�าไปค้าประเวณี148 ทั้งนี้ หากการกระท�าความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระท�าโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 
ใช้ก�าลังประทุษร้าย ใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรม 
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆ ผู้กระท�าต้อง
ระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ข้างต้น

พระราชบัญญัติการค้าประเวณี ได้ก�าหนดบทลงโทษ
แก่ผู้ปกครองของเด็ก หากผู้ปกครองมีส่วนรู้เห็นใน
การแสวงหาประโยชน์จากเด็กที่ถูกน�าไปค้าประเวณี 

กฎหมายไทยได้ให้ค�านิยามที่เหมาะสมเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็ก รวมทั้งมีบทบัญญัติที่ห้ามและลงโทษผู้ที่
เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศกับเด็กที่ตกอยู่ในกระบวนการค้าประเวณี รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
การค้าประเวณีเด็ก อย่างไรก็ตาม ยังขาดการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็ก



ประเทศไทย|36    ประเทศไทย|37

โดยหาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลอายุยัง
ไม่เกินสิบแปดปี มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้มีธุระจัดหา 
ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลดังกล่าวเพื่อให้บุคคลนั้น
กระท�าการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท (ประมาณ 2,300-12,000 
เหรียญสหรัฐ)149 หากผู้ปกครองมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ
ให้บุคคลผู้อยู่ในความปกครองที่อายุต่�ากว่าสิบแปดปี 
กระท�าการค้าประเวณี โดยเป็นการละเมิดข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการชักชวน การโฆษณาเชิญชวน หรือการ
ติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง พนักงานอัยการอาจยื่นค�าร้อง
ต่อศาลให้ถอนอ�านาจปกครองของบิดามารดา หรือผู้
ปกครองของผู้นั้นเสีย และแต่งตั้งผู้ปกครองแทนบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองนั้น150 

พระราชบัญญัติการค้าประเวณีได้ก�าหนดบทลงโทษให้ 
“เจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการ
กิจการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือ
เป็นผู้ควบคุมผู้กระท�าการค้าประเวณี ในสถานการ
ค้าประเวณีที่มีบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีท�าการ
ค้าประเวณีอยู่ด้วย ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 
(ประมาณ 3,000-12,000  เหรียญสหรัฐ)151 นอกจาก
นี้ ยังได้ห้ามมิไห้ “ผู้ใดหน่วงเหนี่ยว กักขัง กระท�า
ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
หรือท�าร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ว่า
จะใช้ก�าลังประทุษร้ายผู้อื่น เพื่อข่มขืนใจให้ผู้อื่นนั้น
กระท�าการค้าประเวณี” หากการกระท�าผิดดังกล่าว
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า “ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท�า
ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต” แต่หากผู้ถูกกระท�า 
“ถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษประหารชีวิต 
หรือจ�าคุกตลอดชีวิต”

พระราชบัญญัติการค้าประเวณีมีเนื้อหาครอบคลุมใน
การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างกว้างๆ แต่
อย่างไรก็ตาม มิได้มีข้อก�าหนดที่ชัดเจนว่าเด็กทุกคน
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการค้า
ประเวณี ไม่ต้องรับโทษภายใต้พระราชบัญญัติดัง
กล่าว ถึงแม้ว่าในทางปฎิบัติ โดยปรกติแล้วส�านักงาน
คดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในคดี
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายและเด็กที่เป็นผู้กระท�าความผิด 
พิจารณาความผิดของเด็กตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งก�าหนดให้
เด็กมิต้องได้รับโทษโดยการให้ถูกจ�าคุก152 แต่อย่างไร
ก็ตาม ถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่ควรท�าให้กฎหมายมี
ความชัดเจนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการ
อบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติต่อเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าโสเภณี
ในฐานะที่เด็กตกเป็นผู้เสียหาย มิใช่ในฐานะผู้กระท�า
ความผิด รวมถึงก�าหนดให้แนวปฎิบัติต่อเด็กในระบบ
ของกระบวนการยุติธรรม เป็นการปฎิบัติที่ยึดถือ
แนวทางของการเยียวยา ฟื้นฟู มากกว่าแนวทางของ
การลงโทษ

นอกจากพระราชบัญญัติการค้าประเวณี ประมวล
กฎหมายอาญาของไทยยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดทางเพศ โดยกฎหมายที่ว่าด้วยการกระท�า
ช�าเรานั้น ห้ามมิให้มีการร่วมประเวณีกับเด็กหญิง 
อายุสิบห้าปี หรือต่�ากว่า ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอม 
หรือไม่ก็ตาม153 

ในขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายต่างๆ ที่ให้ความ
คุ้มครองเด็กเกี่ยวกับการค้าประเวณีที่มีเนื้อหา
ค่อนข้างครอบคลุม แต่ก็มีรายงานว่าเด็กตกอยู่ใน
กระบวนการค้าประเวณีอย่างแพร่หลาย154  และการ
ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็ยังคงมีอยู่

การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ	

ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและ 
เด็ก พ.ศ.2543 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551155 (ในเอกสารนี้จะเรียกชื่อย่อว่า “พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์”) ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
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รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีเดียวกัน โดยมีบทบัญญัติ
ที่เข้มงวดและครอบคลุมมากกว่าพระราชบัญญัติ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง
และเด็ก พ.ศ. 2540 ซึ่งนับว่าเป็นความพยายามที่ดี 
ของรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับมาตรการสากลที่ก�าหนดไว้ในพิธีสารเพื่อป้องกัน 
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีในพิธีสารฯ ก็ตาม

พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ ก�าหนดความหมายของ
การค้าเด็กไว้ในมาตรา 6 ข้อ 2 โดยห้ามมิให้ “ผู้ใด
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท�าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด [โดย] เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พา
มาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก” (ภายใต้มาตรา 4 เด็ก หมาย
ถึง บุคคลผู้มีอายุต่�ากว่าสิบแปดปี) เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสวงหาประโยชน์ บทบัญญัติดังกล่าวได้
ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการค้าเด็กไม่จ�าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องการกระท�าที่เป็นการ หลอกลวง บังคับขู่เข็ญ 
หรือ ฉ้อฉล ตามที่บัญญัติไว้ในความหมายของการค้า
มนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่

มาตรา 4 ได้ก�าหนดความหมายของค�าว่า “แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ” โดยรวมถึง “การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่
วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูป
แบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส การน�าคนมาขอทาน 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะ
เพื่อการค้าหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อันเป็นการ
ขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” 
ซึ่งความหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 6 
สอดคล้องกับมาตรการที่ก�าหนดไว้ในพิธีสารเพื่อ 
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์

มาตรา 7 ก�าหนดบทลงโทษทางอาชญากรรมต่อผู้
ที่มีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระท�าความผิด
ฐานค้าเด็ก (เช่น บุคคลที่ช่วยเหลือในการ “จัดหาที่
ประชุมหรือที่พ�านักให้แก่ผู้กระท�าความผิดฐานค้า
มนุษย์”) และ มาตรา 8 ก�าหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ 
ตระเตรียมเพื่อกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ (มาตรา 15) ก�าหนดให้มี
การจัดตั้ง “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์” โดยมีบทบาทในการ “ก�าหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์” รวมถึงการค้าเด็ก และ “ก�าหนดแนวทาง
และก�ากับดูแลการด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ”

บทลงโทษผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราช-
บัญญัติการค้ามนุษย์นั้น มีความแตกต่างกันโดยขึ้น
อยู่กับอายุของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
เช่น ผู้ใดกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์โดยเป็นการ
กระท�าแก่ “บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท”  
(ประมาณ 3,800 -7,500 เหรียญสหรัฐ) (มาตรา 52) 
แต่หากเป็นการกระท�าแก่ “บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี  
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท” 
(ประมาณ 5,000 -9,400 เหรียญสหรัฐ) (มาตรา 52) 
ทั้งนี้ ได้ก�าหนดบทลงโทษในลักษณะเดียวกันแก่ผู้ที่มี
ส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระท�าความผิดฐาน
ค้าเด็ก (มาตรา 7) แต่ในขณะเดียวกันได้ก�าหนดให้ผู้ที่
ตระเตรียมเพื่อกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
ต้องระวางโทษจ�าคุก และปรับ ในอัตราหนึ่งในสาม
ของบทลงโทษที่กล่าวไว้ข้างต้น (มาตรา 8)

พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ยังได้ก�าหนดขอบข่าย
ที่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ โดยมาตรา 33 ก�าหนดให้ “ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิด
ฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก 
การรักษาพยาบาล การบ�าบัดฟื้นฟูทางร่างกายและ
จิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิม
หรือภูมิล�าเนาของผู้นั้น การด�าเนินคดีเพื่อเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก�าหนด” ส่วนมาตรา 34 และมาตรา 35 ก�าหนดราย
ละเอียดถึงวิธีปฎิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติระบุไว้โดยเฉพาะว่า บุคคล
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ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
จะไม่ถูกด�าเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง นอกเสียจากจะได้
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม156 

การบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินคดีกับผู้กระท�า
ผิดเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการด�าเนินงานต่อต้านการค้า
เด็ก ซึ่งการด�าเนินงานของประเทศไทยในการสืบสวน 
สอบสวน และด�าเนินคดีการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเพศ ยังมีความยากล�าบากอยู่พอสมควร โดย
เฉพาะการรวบรวมหลักฐานและค�าให้การที่เกี่ยว

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

สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กรูปภาพเกี่ยวกับการละเมิดเด็กทางเพศ	

ประเทศไทยยังมิได้ปฎิบัติตามพันธะสัญญาในประเด็น
ที่เกี่ยวกับสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ภายใต้พิธีสารเลือก
รับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง การค้าเด็ก การ
ค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก กฎหมาย
ไทยยังมิได้ก�าหนดค�าจ�ากัดความของค�าว่าสื่อลามก
เด็ก และไม่มีกฎหมายห้ามและก�าหนดบทลงโทษต่อ
การกระท�าการเผยแพร่ การเสนอ การครอบครอง
สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม มีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายอื่นๆ ที่หากมีการแปลความที่เหมาะสม
แล้ว สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ด�าเนินคดีสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยมีมาตราว่า
ด้วยวัตถุหรือสิ่งของลามก ซึ่งใช้ควบคุมสื่อลามกต่างๆ 
ทั้งในรูปแบบที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพยนตร์ 
แถบบันทึกเสียง หรือแถบบันทึกภาพ158 โดยกฎหมาย
ห้ามมิให้มีการ “ผลิต การมีไว้ น�าเข้าหรือยังให้น�าเข้า 
ในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก 
ราชอาณาจักร พาไป หรือยังให้พาไปหรือท�าให้แพร่
หลายโดยประการใด ๆ [...] เพื่อความประสงค์แห่ง
การค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อ
การแสดงอวดแก่ประชาชน” นอกจากนี้ กฎหมายยัง
ห้ามมิให้มีการช่วยท�าให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งของ
ลามก “โดยโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่า
มีบุคคลกระท�าการ [...] หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่า
วัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคล
ใด หรือโดยวิธีใด”159  ผู้ที่กระท�าความผิดต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท 

(ประมาณ 180 เหรียญสหรัฐ) หรือทั้งจ�า ทั้งปรับ160 
ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าด้วยวัตถุ
หรือสิ่งของลามกนั้น ครอบคลุมถึงภาพที่ลอกเลียน
หรือภาพเหมือนที่เกี่ยวกับเด็กด้วยหรือไม่

นอกจากนี้ ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551 ได้ก�าหนดความหมายของค�าว่า 
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ที่รวมถึง “การผลิต
หรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก” แต่มิได้รวมถึงการ 
กระท�าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 
(การเผยแพร่ การน�าเข้า การส่งออก การเสนอ  
การขาย หรือการครอบครอง) อนึ่ง พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ห้ามมิให้มีการกระท�า 
“บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอม 
ให้เด็กแสดงหรือกระท�าการอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทน
หรือเพื่อการใด”161  

ประเทศไทยได้ออกและบังคับใช้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550  (ในเอกสารนี้จะเรียกชื่อย่อว่า “พระราช
บัญญัติคอมพิวเตอร์”) เพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์  โดยมีบทบัญญัติที่มีเป้าหมาย
เพื่อป้องกันและปรามปรามการเผยแพร่ข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยการใช้ระบบทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวรวมถึงสื่อลามกด้วย 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว ยังก�าหนดให้
ผู้ใดก็ตามที่กระท�าความผิดต่อบทบัญญัติที่ก�าหนด



ประเทศไทย|38    ประเทศไทย|39

ไว้ในพระราชบัญญัติฯ ต้องรับโทษความผิดทาง
อาชญากรรม ตัวอย่างเช่น มาตรา 14 ก�าหนดให้
ผู้ใดก็ตาม “น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ หรือเผย
แพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ [ที่มีลักษณะตามที่กล่าว]   
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท [ประมาณ 3,100 เหรียญสหรัฐ] หรือทั้งจ�า  
ทั้งปรับ”162 ทั้งนี้ บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมบทบัญญัติมาตรา 287 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมิได้ครอบคลุมถึงข้อมูล
ในรูปแบบดิจิตัล นอกจากนี้ มาตรา 26 ของพระราช
บัญญัติคอมพิวเตอร์ ก�าหนดให้ “ผู้ให้บริการต้องเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ [...] และข้อมูล
ของผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” ซึ่งบทบัญญัติ
นี้มิได้บังคับใช้เฉพาะแต่ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
เท่านั้น แต่รวมถึงองค์กรใดก็ตามที่ให้บริการการเข้า
ถึงอินเตอร์เน็ต เช่น องค์กรที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต
แก่ลูกจ้างขององค์กร เป็นต้น163 อนึ่ง สิ่งที่ส�าคัญ
ที่ควรกล่าวถึงคือเอกสารฉบับร่างพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ ที่เป็นเอกสารร่างฉบับแรกที่ได้จัดท�าขึ้น
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 นั้น ได้ก�าหนดการ
กระท�าให้มีเอกสารสื่อลามกเกี่ยวกับเด็กต้องระวาง
โทษจ�าคุก 5 ปี รวมทั้งถูกปรับ164 แต่อย่างไรก็ตาม 
บทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็กมิได้ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับสมบูรณ์ของพระราช
บัญญัติคอมพิวเตอร์165  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 

2550 ก�าหนดให้ “ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติมี
อ�านาจออกค�าสั่ง [...] ห้ามสั่งเข้าหรือน�าเข้าเพื่อเผย
แพร่ในราชอาณาจักร ซึ่งสิ่งพิมพ์ใดๆ [...] ที่กระทบต่อ 
[...] ศีลธรรมอันดีของประชาชน”166

ถึงแม้ว่าบทบัญญัติเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความคุ้มครอง
ทางกฎหมายต่อสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก แต่ก็มิได้ส่งผล 
ให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าได้ปฎิบัติตามพันธะ- 
สัญญาที่ประเทศไทยมีต่อพิธีสารเลือกรับว่าด้วย การ
ค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และส่ือลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก  
โดยเฉพาะในประเด็นของการให้ค�าจ�ากัดความและ
การห้ามเผยแพร่สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ทั้งนี้  
การบังคับใช้บทบัญญัติและข้อก�าหนดภายใต้
บทบัญญัติต่างๆ เหล่านี้ในกรณีสื่อลามกที่เกี่ยวกับ 
เด็กนั้น ขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติ
หน้าที่เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี 
นอกจากนี้ ไม่มีหน่วยงานใดได้รับมอบหมายอย่าง
ชัดเจนให้มีความรับผิดชอบต่อการประสานงาน และ
ติดตามการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์และการด�าเนิน
งานเพื่อต่อต้านสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ทั้งที่ด�าเนิน
งานโดยรัฐบาล ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจ ซึ่ง
สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
ขาดประสิทธิภาพ ขาดมาตรฐาน และขาดความ
ครอบคลุม ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรออกกฎหมายที่
ก�าหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายที่ได้มาตรฐานและมีประสิทฺธิภาพ รวมทั้ง
ก�าหนดให้มีบทบัญญัติที่ห้ามและลงโทษการกระท�า
ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เด็กเกิดความไว้
วางใจ (grooming of children) รวมทั้ง การเข้าถึง
และดูสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก	

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 ห้ามมิให้มีการ 
กระท�าอันเป็น “ธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อการ
อนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม” 
โดยก�าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงหากความผิดดัง
กล่าวเป็นการกระท�าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี และ
ก�าหนดระวางโทษจ�าคุกไม่เกินยี่สิบปี หากความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระท�าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 
นอกจากนี้ มาตรา 283 ได้ก�าหนดเพิ่มโทษให้สูงขึ้น
ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิด “ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 

ใช้ก�าลังประทุษร้าย ใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรม 
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด [...] เพื่อส�าเร็จ
ความใคร่ของผู้อื่น” ซึ่งก�าหนดให้การกระท�าความ
ผิดดังกล่าวที่เป็นการกระท�าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้า
ปี ต้องระวางโทษจ�าคุกและปรับ หรือจ�าคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2540 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ผู้
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กระท�าผิดไม่สามารถกล่าวอ้างความยินยอมของเด็ก
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีเพื่อเป็นข้อแก้ตัวในการกระ
ท�าความผิดได้ นอกจากนี้ ข้อแก้ไขดังกล่าวยังได้เพิ่ม
การกระท�าที่ก�าหนดให้เป็นความผิดภายใต้บทบัญญัติ
ต่างๆ ดังกล่าว อันส่งผลให้มีการระบุการกระท�าความ
ผิดทางอาชญากรรมที่สามารถถูกด�าเนินคดีนอกราช-
อาณาจักรภายใต้กฎหมายไทย ไม่ว่าการกระท�าความ
ผิดนั้นเกิดขึ้นที่ใด หรือผู้กระท�าความผิดมีสัญชาติ
อะไร167 

ในรายงานพิเศษของคณะอนุกรรมการด้านการท่อง
เที่ยว ในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภานั้น คณะ
อนุกรรมการฯ ได้ยอมรับถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงว่า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามิได้ท�างานร่วมกับ
ภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กอย่างจริงจัง รวมทั้งมิได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานใดในกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนิน
งานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนหน่วย
งานต�ารวจ ก็ยังคงมีความคลุมเครือเกี่ยวกับหน่วยงาน

ของต�ารวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า
มีหน่วยงานของต�ารวจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยุติ
อาชญากรรมต่อเด็ก เยาวชน และหญิง แต่หน่วยงาน
ดังกล่าวมีขอบข่ายความรับผิดชอบที่กว้าง จึงท�าให้
ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเน้นการด�าเนินงานเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็ก รวมทั้ง การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในรูป
แบบอื่นๆ168 

ในปีพ.ศ. 2551 ศาลได้ตัดสินให้นักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติสามคน และนักท่องเที่ยวไทยยี่สิบคนมี 
ความผิดในการกระท�าเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็กภายใต้กฎหมายไทย169 แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการ
วิพาษ์วิจารณ์ถึงการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อด�าเนินคดีต่อชาวต่างชาติที่มีเพศสัมพันธ์
กับเด็ก กรุณาดูรายละเอียดในหัวข้อการท่องเที่ยว 
เพื่อมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็กที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น 
ของรายงานนี้ 170

ประเทศไทยมีหน่วยงานผู้พิทักษ์กฎหมายที่มีความ
เชี่ยวชาญในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แต่
ถึงกระนั้นก็ตามไม่มีหน่วยงานผู้พิทักษ์กฎหมายหน่วย
งานใดที่ด�าเนินงานในประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกรูปแบบ

หลังจากที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติได้จัดตั้งต�ารวจหน่วยพิเศษขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า 
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ (บก.ปคม) (Anti-Human Trafficking 
Division หรือเรียกชื่อย่อว่า AHTD) ซึ่งแต่เดิมรู้จัก
กันในนามกองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิด
ต่อเด็ก เยาวชน และสตรี มีบทบาทด�าเนินงานด้าน
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งรวมถึงการ
ค้าเด็กด้วย ต�ารวจหน่วยพิเศษนี้มีบทบาทการด�าเนิน
งานทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ต�ารวจประจ�าหน่วย 
ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมถึง 
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และวิธีการ 

ปฏิบัติทางด้านกฎหมายในกรณีที่มีเด็กเกี่ยวข้องเพื่อ 
หลีกเลี่ยงการด�าเนินคดีกับเด็กที่เป็นผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ และส่งตัวพวกเขาต่อให้กับหน่วยงานที่
ให้บริการที่พักและความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐแทนที่ 
จะส่งต่อให้กับงานห้องกักของส�านักงานงานตรวจคน
เข้าเมือง (ซึ่งบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 ต�ารวจหน่วยพิเศษนี้ด�าเนินงานโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต�ารวจในระดับเขตและระดับจังหวัด และ
สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระจากหน่วยงานของต�ารวจ
ในระดับเขตและระดับจังหวัดเพื่อด�าเนินคดีต่างๆ ให้ 
คืบหน้าได้หากจ�าเป็น นอกจากนี้ ต�ารวจหน่วยพิเศษนี้
ยังด�าเนินงานเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรม 
ที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็ก เช่น สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการค้า
ประเวณีเด็ก ทั้งนี้มีรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2552 กอง
บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ จับกุมผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศได้เป็นจ�านวน 867 คดี แต่ไม่เป็นที่
ยืนยันว่าในจ�านวนดังกล่าวเป็นการกระท�าความผิดที่

หน่วยงานด�าเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็ก	
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เกี่ยวกับเด็กกี่คดี171

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ด�าเนิน
งานสืบสวนสอบสวนการกระท�าความผิดทาง
อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเน้นคดีที่
อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือคดีที่มีความ
ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ172  
นอกจากนี้ ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้จัดตั้งศูนย์ต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ (Centre Against 
International Human Trafficking หรือมีชื่อย่อ
ว่า CAHT) ซี่งการด�าเนินงานส่วนหนึ่งเน้นการด�าเนิน
คดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อนึ่ง ได้มีการจัดตั้งกองทุน
พิเศษส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินคดีที่เป็นการค้า
มนุษย์ระหว่างประเทศด้วย173

กฎหมายไทยมีบทบัญญัติเก่ียวกับการให้ความคุ้มครอง 
พยาน ผู้เสียหาย และผู้กระท�าความผิด ท่ีอายุไม่เกิน 
สิบแปดปี โดยมีระเบียบปฎิบัติท่ีอนุญาติให้เด็กสามารถ 
ให้ค�าให้การในสถานท่ีท่ีเป็นส่วนตัวโดยมีนักจิตวิทยา 
จิตแพทย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่กับเด็กใน
ระหว่างการให้การด้วย รวมทั้งการบันทึกวิดีโอค�า
ให้การของเด็กดังกล่าวอาจน�าไปใช้ในศาลได้ แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาในคดีนั้นๆ อย่างไร
ก็ตาม มีรายงานว่าผู้พิพากษาบางท่านไม่อนุญาตให้ใช้
วิดีโอเทปค�าให้การของเด็กในศาล เนื่องจากประสบ
กับปัญหาทางเทคนิค และไม่สามารถที่จะซักถามผู้
กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้โดยตรงในศาล174

ถึงแม้ว่ามีความก้าวหน้าในการด�าเนินงานคุ้มครอง
เด็ก แต่การด�าเนินงานในบางด้านยังจ�าเป็นต้องมี
การปรับปรุง เช่น การคัดแยกเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การปฎิบัติทางกฎหมายซึ่งยึดถือ
แนวทางของการ “เคารพความคิดเห็นของเด็ก โดยตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อเด็ก” (‘best 
interest of the child’) รวมถึงความละเอียดอ่อน
ต่อเด็กในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งควรเป็นการ
ด�าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ยังควรปรับปรุงการคุ้มครองพยานที่เป็น
เด็ก เพื่อส่งเสริมให้มีการด�าเนินคดีในกรณีที่เกี่ยว
กับการค้ามนุษย์ในทุกกรณี และผู้กระท�าความผิด
ถูกด�าเนินคดีและรับโทษ175 อนึ่ง หลังจากที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้กองบังคับการปราบปรามการกระท�า
ผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี มีฐานะเป็นกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
(บก.ปคม) แล้วนั้น ยังไม่มีหน่วยงานของต�ารวจหน่วย
งานใดที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่พิเศษในการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  นอกจากนี้ การให้ความ
ดูแล คุ้มครองเด็ก ในกรณีที่เกี่ยวกับการถูกแสวงหา
ประโยชนทางเพศเชิงพาณิชย์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว
การด�าเนินงานดังกล่าวยังคงเน้นในกรณีที่เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ อนึ่ง รัฐบาลควรจัดให้มีการศึกษา วิจัย 
เกี่ยวกับสาเหตุและขอบเขตของช่องว่างทางกฎหมาย
ที่ยังคงมีอยู่ รวมทั้งก�าหนดมาตรการที่มีเป้าหมายให้
เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานและเป็นไป
อย่างครอบคลุม กว้างขวาง

การให้บริการความช่วยเหลือแก่เด็ก	

ยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ โดยด�าเนิน
งานเพื่อฟื้นฟู เยียวยา และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กนั้น ควรก�าหนดขึ้นเป็นนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ความช่วยเหลือในระยะสั้นอาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ การจัดให้มีที่พักอาศัย 
และการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนความช่วยเหลือในระยะยาวนั้น อาจรวมถึงการช่วยให้เด็กได้
กลับคืนสู่ระบบการศึกษา การกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชม (หากมีความเป็นไปได้) และแผนฟื้นฟูและกลับคืนทั้ง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การก�าหนดให้มีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ถือเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในบางกรณีเด็กผู้เสียหายเป็นบุคคลจากประเทศอื่นๆ ที่ถูกค้ามายัง
ประเทศไทย
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ในรายงาน พ.ศ. 2552 ระบุว่ามีสถานแรกรับ (สถานที่
รับตัวผู้เสียหายชั่วคราว) ด�าเนินงานโดยหน่วยงานรัฐ 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ตั้งอยู่ทั่วประเทศ จ�านวน   
138 แห่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและผู้ใหญ่
ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิด ถูกแสวงหา
ประโยชน์ ความรุนแรง และการค้ามนุษย์176 ส�าหรับ
ในส่วนของสถานสงเคราะห์ระยะยาวนั้น รัฐบาลได้จัด
ตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพขึ้น 8 แห่ง (ตั้งอยู่
ในทุกภาคของประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ 
โดยสถานคุ้มครองสี่แห่งด�าเนินงานให้บริการความ
ช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็ก ได้แก่ บ้านเกร็ดตระการ  
(ภาคกลาง) บ้านศรีสุราษฎร์ (ภาคใต้) บ้านสองแคว 
(ภาคเหนือ) และบ้านนารีสวัสดิ์ (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ) และอีกสี่แห่งด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ชาย โดยตั้งอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา) ทั้งนี้ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้บริการความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ รวมทั้ง ด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล 
การให้ค�าปรึกษา การศึกษา การอบรมฝึกอาชีพ การ
ติดตามและประเมินครอบครัวเพื่อการส่งกลับ การส่ง
กลับคืนภูมิล�าเนาและการกลับคืนสู่สังคม การติดตาม 
ประเมินผล และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย177  

อนึ่ง เพื่อให้การบริการความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย
เป็นไปอย่างครอบคลุม รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์พึ่งได้ 
(One Stop Crisis Center: OSCC)  ขึ้นภายในหน่วย
งานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และ/หรือในโรงพยาบาลประจ�า
จังหวัดหรือโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อด�าเนิน
งานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ และให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่เด็ก

และสตรีที่ถูกละเมิดและถูกแสวงหาประโยชน์ ซึ่งรวม
ถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ 
ทางเพศ อนึ่ง เนื่องจากเด็กและผู้ใหญ่ที่ตกเป็นผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์จ�าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
ความปลอดภัย ศูนย์พึ่งได้จึงด�าเนินงานร่วมกับผู้
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการ
สหวิชาชีพในการด�าเนินงานทางคดีที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทั้งทางร่างกายและ
ทางเพศจากเด็กและสตรี และได้น�ามาตรการต่างๆ ที่
จ�าเป็นต่อการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายมาใช้ใน
การด�าเนินงานด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการ
ทางการแพทย์ในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงเด็ก
ทุกคนที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
เด็กผู้ชายที่ถูกค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ178

นอกจากนี้ยังมี ข้อจ�ากัดของสถานที่ดูแลผู้เสียหาย
เหล่านี้ รวมถึงการมิได้แยกแยะความแตกต่างของการ
ให้บริการความช่วยเหลือระหว่างผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 
และผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ (ซึ่งบุคคลทั้งสองกลุ่มจะมี
ความต้องการในการรับความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน) 
รวมทั้งมิได้แยกแยะการให้ความช่วยเหลือตามความ
แตกต่างของประเภทปัญหาที่ผู้เสียหายประสบ และ
มีรายงานว่าสถานที่ดูแลผู้เสียหายที่ด�าเนินงานทั้งโดย
รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นสามารถให้บริการ
ที่พักแก่เด็กผู้เสียหายได้เพียง 5,000 คนต่อปี โดย
ทั่วไปแล้ว เด็กผู้เสียหายจะถูกส่งตัวมารับความช่วย
เหลือที่สถานที่ดูแลผู้เสียหายที่ด�าเนินงานโดยหน่วย
งานรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าผู้เสียหายหลาย
คน โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติหลีกเลี่ยงการ
ถูกส่งตัวมาที่สถานที่ดูแลผู้เสียหาย เนื่องจากกลัวถูก
กักตัวและถูกส่งตัวให้ออกนอกประเทศ179

หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ
องค์กรพัฒนาเอกชนหลายหน่วยงาน ให้บริการ
โทรศัพท์สายด่วน (hotlines) ฟรีตลอดยี่สิบสี่

ชั่วโมง ส�าหรับรับแจ้งรายงานกรณีที่เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ รวมถึงกรณีการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
เพศ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1191 

สถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ	

การบริการรายงานโทรศัพท์สายด่วน	และให้ค�าปรึกษา	
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ประเทศไทยได้ด�าเนินงานเพื่อพัฒนาขั้นตอนและวิธี
ปฎิบัติในการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิล�าเนา ภายใต้
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
มณฑลยูนนานของประเทศจีน โดยได้ด�าเนินงานสร้าง
และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ และระดับสากล เพื่อให้ความช่วย
เหลือและสนับสนุนกระบวนการส่งผู้เสียหายกลับคืน
ภูมิล�าเนา181

กฎหมายไทยได้ก�าหนดไว้ว่าผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ (รวมทั้งเด็กผู้เสียหาย) อาจ
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 
ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการแพทย์ การเยียวยา ฟื้นฟู และ

กระบวนการด�าเนินคดี182 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่
เขียนรายงานนี้ ยังไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวในคดีการค้ามนุษย์ที่
เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เด็กต่างชาติที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จะถูกส่งตัวไปรับความช่วยเหลือที่บ้านพักของรัฐบาล 
ในระหว่างรอการส่งตัวกลับคืนสู่ภูมิล�าเนา ส่วนผู้เสีย
หายที่มีสัญชาติไทยนั้น กระทรวงต่างประเทศรายงาน
ว่าในปีพ.ศ. 2550 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หญิงและ
เด็กหญิงจ�านวน 403 คน ให้ได้กลับประเทศไทย โดย
ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่ถูกค้าไปยังต่าง
ประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ183

รายงานการศึกษาในปี พ.ศ. 2552 ขององค์การทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่า “การ
ถูกให้อยู่ในสถานที่ดูแลผู้เสียหายเป็นระยะเวลานาน

การส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิล�าเนา	

ที่ด�าเนินงานโดยกองบังคับการปราบปรามการกระ
ท�าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ภายใต้ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ และโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1300 (ซึ่ง
รู้จักกันในนาม 1300 ศูนย์ประชาบดี) ด�าเนินงาน
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์180 

โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1300 ด�าเนินงานโดย
รัฐบาล ให้บริการฟรีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ตามนโยบาย
รัฐบาลในการให้บริการขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นแก่
ประชาชนที่ก�าลังประสบปัญหาทางสังคม โทรศัพท์
สายด่วนนี้รับรายงานประเด็นปัญหาทางสังคมทั้งของ
ผู้ใหญ่และเด็กที่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดทางร่างกาย
และทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ ความรุนแรง รวม
ถึงการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมแล้ว
เป็นผู้รับเรื่องรายงานทางสายด่วนที่ศูนย์กลางรับแจ้ง
เหตุที่กรุงเทพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจ�าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว (สถานแรกรับ) ที่ด�าเนินงานโดยหน่วยงาน
รัฐบาล ตั้งอยู่ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

ถึงแม้ว่าโทรศัพท์สายด่วนนี้จะมิได้เน้นให้บริการแก่
เด็กโดยเฉพาะ แต่การด�าเนินงานของโทรศัพท์สาย
ด่วนก็เน้นให้ความส�าคัญในการช่วยเหลือเด็กที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง โดยในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายาม
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนและปรับปรุง การ
ด�าเนินงานของโทรศัพท์สายด่วน ถึงแม้ว่าโดยหลักการ
แล้ว ทุกคนสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
โทรศัพท์สายด่วนได้ รวมทั้งเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ แต่ในภาคปฎิบัติ การด�าเนินงานของ
โทรศัพท์สายด่วนยังมีข้อจ�ากัดในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของเด็กผู้เสียหาย ซึ่งหมายถึงการจัดให้
บริการที่ละเอียดอ่อนและเป็นมิตรต่อเด็กที่อาจเป็นผู้
โทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือโดยตรง รวมถึงการ
ให้บริการที่มีข้อจ�ากัดทางด้านภาษา (โดยส่วนใหญ่
แล้ว เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติ จะ
พูดภาษาเขมร พม่า ลาว และเวียดนาม ซึ่งเป็นภาษาที่
มิได้เปิดให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน)
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รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการจัดอบรม
และสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง185 
โดยในปัจจุบันนี้ รัฐบาลเน้นให้มีการจัดอบรมให้
แก่ต�ารวจ อัยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
แรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรพัฒนา
เอกชน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ข้ามชาติ186

ได้มีการจัดอบรมทั่วประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
อัยการ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหาย 
ตามแนวทางการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่รัฐบาลได้จัดท�าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551187 
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะ
ท�างานทางวิชาการขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ประเมินหลักสูตร
ของโครงการอบรมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
และหลักสูตรการอบรมกระบวนการสหวิชาชีพในการ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างหลักสูตร
ใหม่ขึ้นส�าหรับใช้ในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งใน
ปีเดียวกันนี้ ได้มีการทดสอบผลที่ได้จากการประเมิน
หลักสูตรขึ้นสองครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน 77 

คน จากหน่วยงานรัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่
ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน การคุ้มครอง การด�าเนิน
คดี และการจัดท�านโยบาย ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์188

ถึงแม้ว่าได้มีความพยายามด�าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การ
คัดแยกเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่
เป็นปัญหาอยู่ เนื่องจากการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินสถานะของเด็กนั้น ยังมิได้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน หรือสอดคล้องกัน189

 
การก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนั้น 
จ�าเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มขื้น เพื่อ 
สนันสนุนการด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพของเจ้า
หน้าที่ผู้รักษากฎหมาย อัยการ ศาล อันจะส่งผลให้
กระบวนการสืบสวน และด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการ
ปรับปรุงการคัดแยกผู้เสียหาย โดยเฉพาะผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็ก การให้ความคุ้มครองเด็กที่เป็นพยาน และ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การอบรมผู้บังคับใช้กฎหมาย	

โดยไม่จ�าเป็น ท�าให้เด็กและบุคคลที่จ�าเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก ซึ่งผู้ที่
รับรู้ถึงความยุ่งยากของ “ระบบ” จะมีวิธีในการตอบ
ค�าถามกับต�ารวจที่ท�าให้พวกเขาไม่ต้องถูกส่งตัวไปที่
สถานที่ดูแลผู้เสียหาย และเลือกที่จะถูกส่งตัวกลับโดย
ช่องทางอื่นๆ ที่เร็วกว่า ดังนั้น ปัญหาการให้บริการ
คุ้มครองแก่เด็กผู้เสียหายที่ถือเป็นการด�าเนินงานด้าน
หนึ่งของบ้านพักและการถูกให้อยู่ภายในบ้านพักเป็น
ระยะเวลานานโดยไม่เต็มใจ ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้อง
ประเมินถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ ที่แม้ว่า
เป็นการให้บริการที่มีความเป็นมิตรมากขึ้น แต่ระยะ
เวลานานในการส่งตัวผู้เสียหายที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่น
ชั่วคราวออกนอกประเทศนั้นกลับใช้ระยะเวลานาน184

ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
จัดการของศูนย์ให้บริการความช่วยเหลือนั้น มิเพียง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเยียวยา ฟื้นฟู เด็กผู้เสีย
หายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบูรณภาพ ความ
สมบูรณ์ (integrity) ของกระบวนการทางกฎหมายใน
ประเทศไทยด้วย การให้ความดูแล ช่วยเหลือ ที่เป็น
ไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกันของศูนย์ฯ รวมถึงการ
ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานส่งคืนกลับภูมิล�าเนานั้น 
เป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ของผู้เสีย
หาย รวมทั้งเป็นหลักประกันถึงกระบวนการบริหาร
จัดการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
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เด็กไทยได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยเด็ก 398 คน จาก 
78 จังหวัด ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละภาค
ทั้งสี่ภาคของประเทศ นอกจากนี้ เด็กจ�านวน 85 คน 
ซึ่งเป็นตัวแทนจากการสัมมนาในแต่ละภูมิภาคได้เข้า
ร่วมในการประชุมสัมมนาในระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร และตัวแทนเด็กส่วนหนึ่งได้รับ
โอกาสให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะท�างานจัดท�ารายงาน
ผลการด�าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่สอง ซึ่งน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2548190

รัฐบาลไทยได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วย 
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยได้เริ่ม
ด�าเนินงานเพื่อจัดท�าแผนฯ ในปี พ.ศ. 2551 และคาด
ว่าจะสามารถเสนอแผนฉบับร่างต่อสาธารณชนเพื่อ
ท�าประชาพิจารณ์ได้ในปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ในระหว่าง
การด�าเนินงานจัดท�าแผนฯ นั้น ในปี พ.ศ. 2553 
หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกับองค์กร
พัฒนาเอกชน รวมทั้งองค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the 
Children) และเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล จัดให้มี
การประชุมเยาวชนขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั้งสี่ภูมิภาค
ของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อให้เป็นเวทีที่เด็กและ
เยาวชนจากทุกภาคของประเทศไทยได้มีโอกาสน�า
เสนอความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ฉบับร่างว่าด้วย
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยเครือข่าย
เยาวชนเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของ
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานกับเด็กและเยาวชน  
เป็นอีกหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเยาวชนครั้งนี้  
ทั้งนี้ ได้มีการจัดการประชุมเยาวชนระดับชาติขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 โดยเด็กและ
เยาวชนจ�านวน 142 คน (เป็นหญิง 95 คน และเป็น
ชาย 47 คน) ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ท�างานกับ
เด็กและเยาวชนในประเด็นท่ีหลากหลายต่างกัน รวมถึง 

องค์กรที่ท�างานกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและใน
ชุมชน องค์กรที่ท�างานกับเด็กชนแผ่า เด็กพิการ เด็กที่
ถูกใช้แรงงาน เด็กข้างถนน เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เอชไอวี เอดส์ ฯลฯ อนึ่ง นอกจากการจัดประชุมใน
แต่ละภูมิภาคแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัด
ให้มีการประชุมระดับชาติขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยเด็กได้
มอบข้อคิดเห็นของตนให้แก่ ตัวแทนระดับสูงของคณะ
อนุกรรมการร่างยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งให้เกียรติมาร่วมใน
งานประชุมของเยาวชนครั้งนี้ด้วย191

ข้อคิดเห็นของเด็กต่อแผนยุทธศาสตร์ฉบับร่างว่าด้วย
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กนั้น ได้แก่การ
เสนอให้มีกิจกรรมให้การศึกษาภายในโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ 
ของความรุนแรงต่อเด็ก และส่งเสริมให้เกิดการแก้ไข
ในการกระท�าดังกล่าว การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กในสังคม การสร้าง
กลไกเฝ้าระวังเพื่อปกป้องเด็กจากความรุนแรง ซึ่งรวม
ถึงความรุนแรงทางสื่อต่างๆ การจัดให้มีช่องทางในการ
รายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก และการติดตาม
การจัดท�าและด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กเป็นต้น192

ประเทศไทยยังได้จัดให้การประชุม “สิทธิเด็ก” 
ประจ�าปีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงความคิดเห็น และน�าเสนอความต้องการของ
ตนให้ผู้ใหญ่และสาธารณชนได้รับทราบ โดยในแต่ละปี
มีเด็กเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประมาณ 300 คน193

เด็กและเยาวชนจากประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วม 
การประชุมเยาวชนในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�า
โขงเร่ืองการยุติการค้ามนุษย์ (แต่เดิมรู้จักกันในช่ือ 
การประชุมเด็กในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�า
โขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 โดย
เม่ือเร็วๆ น้ีได้มีการจัดการประชุมเยาวชนฯ ครั้งที่สาม 
ขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการ
จัดการประชุม ระดับภูมิภาคดังกล่าว ประกอบด้วย
หน่วยงานรัฐบาลไทย องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save 

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	
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the Children)  มูลนิธิศุภนิมิตสากล (World Vision 
International) และโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานแห่งสหประชาชาติ (the United Nations 
Inter-Agency) ในด้านการค้ามนุษย์ โดยการประชุม
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก European Union 
ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมเยาวชนฯ ครั้งนี้ (จาก 
ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม) ได้เข้าร่วมในการประชุมระดับชาติใน
ประเทศของตนเพื่อติดตามความคืบหน้าของการ
ด�าเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ และให้ข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุง พัฒนา นโยบายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
เด็กบางคนที่เข้าร่วมในกระบวนการการประชุมดัง
กล่าวได้เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ194 ประเด็นที่ได้น�ามาพิจารณา
ในการประชุมฯ ในระดับชาตินั้นมีหลายประเด็น รวม
ทั้งประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็ก และการจัด
ท�านโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก การ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การประเมินถึง
คุณภาพของการให้การศึกษาและวิธีการป้องกันการ
ค้ามนุษย์ในระดับชุมชนและครอบครัวที่ด�าเนินงาน
โดยรัฐบาลและภาคประชาสังคม195

ตัวแทนเยาวชนจากการประชุมเยาวชนในประเทศ
แถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์ 
ซึ่งจัดขึ้นเมี่อปี พ.ศ.2553 ได้น�าข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมดังกล่าวเสนอในการประชุมระดับสากล ว่าด้วย
การ “ทบทวนความก้าวหน้าจากการประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก คร้ังท่ี 3 (The World Congress III 
against the Sexual Exploitation of Children 
and Adolescents) ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ โดยเอ็คแพท 
อินเตอร์เนช่ันแนล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โดย  
ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็กและ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กหลายท่าน ได้เข้าร่วมงานการ
ประชุมระดับสากลฯ ดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น 
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมด�าเนินงานแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรี
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงว่าด้วยการต่อ
ต้านการค้ามนุษย์  (COMMIT) ได้น�าข้อเสนอแนะ
จากการประชุมเยาวชนในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้�าโขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์ เสนอในที่ประชุม
ของคณะท�างานของโครงการประสานความร่วมมือดัง
กล่าว ในระดับภูมิภาคด้วย โดยในระหว่างการประชุม 
ครั้งที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์  (COMMIT) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 ข้อเรียกร้องหนึ่งที่ได้ถูกน�าเสนอต่อที่
ประชุม คือความต่อเนื่องในการรับฟังความคิดเห็น
เด็ก รวมทั้งการพิจารณาหาช่องทางที่เหมาะสมให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (เช่น ผ่าน
ทางการประชุมเยาวชนของประเทศในแถบอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้�าโขงเรื่องการยุติการค้ามนุษย์)196

 
เด็กและเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากใน 
การเตรียมการการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการ 
ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คร้ังท่ี 3  
(The World Congress III against the Sexual 
Exploitation of Children and Adolescents) ซึ่ง
จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2551 โดยได้เข้า
ร่วมในการประชุมเด็กภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก ในวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดขึ้น
เพียงก่อนหน้าที่จะมีการจัดการประชุมเตรียมการของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกส�าหรับการประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก ทั้งนี้ ในการประชุมเด็กภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกนั้น มีเด็กและเยาวชนจ�านวน 
15 คน จากทั้งสองภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม (และ
ผู้ใหญ่อีก 11 คน ซึ่งที่มีหน้าที่ติดตาม ดูแลเด็กใน
ระหว่างการประชุม และเป็นผู้แปลภาษาให้แก่เด็ก
ด้วย) การประชุมเด็กฯ ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาส 
ให้เด็กได้ให้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความ 
คิดเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก แนวทางในการแก้
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็ก (ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อเด็ก) 
สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
และแปซิฟก และเตรียมการส�าหรับการมีส่วนร่วมของ 
พวกเขาในการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการต่อ
ต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ซึ่งรวม
ถึงเตรียมการเสนอข้อเสนอแนะ 23 ข้อ ของพวกเขา
ที่ได้จากการประชุมเด็กฯ ให้แก่รัฐบาลในการประชุม



ประเทศไทย|46    ประเทศไทย|47

เตรียมการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคส�าหรับการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวง 
หาประโยชน์ทางเพศจากเด็กด้วย197

โครงการความร่วมมือระดับโลกของเด็กและเยาวชน
ที่เป็นผู้เสียหายและอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ ภายใต้การ
ด�าเนินงานของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล (Global 
Youth Partnership Project for Child Survivors 
and Youth at Risk of Commercial Sexual 
Exploitation (YPP) หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ วาย 
พี พี) เป็นโครงการที่มีความเด่นที่แตกต่างจากโครง
การอื่นๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของเด็กที่ด้อยโอกาสและตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยโครงการฯ ส่งเสริมให้
เด็กกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับการอบรมในด้าน
ต่างๆ และได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น�า เพื่อ
ให้พวกเขาสามารถรณรงค์เพื่อสิทธิของพวกเขาเอง 
นอกจากนี้ โครงการ วาย พี พี (YPP) ยังมีเป้าหมายส่ง
เสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กที่เป็น
ระบบ ที่น�าไปสู่ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของเด็กที่
มีความหมายต่อกระบวนการจัดท�านโยบายต่างๆ โดย
สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากเด็ก และน�าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะดังกล่าว
เข้าสู่กระบวนการจัดท�าแผนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการวาย พี พี ใน
ประเทศไทยนั้น ได้เริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 
โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในลักษณะพันธมิตร 
(partnerships) กับกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น�า และ
ส่งเสริมการด�าเนินงานของเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ของเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งนี้ ในช่วงสองปีแรกของ
การด�าเนินงานโครงการ วาย พี พี มีเด็กจ�านวน 627 
คน ที่โครงการฯ ท�างานด้วยโดยตรง และมีเด็กอีก
เกือบ 4,000 คน ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากโครง
การฯ ในปี พ.ศ. 2553 ตัวแทนเด็กสามคนจากโครงการ
วาย พี พี ได้รับโอกาสให้พบกับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนั้น เพื่อน�าเสนอ

ตัวอย่างของแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
เด็ก จากโครงการวาย พี พี เช่น กิจกรรมรณรงค์สร้าง
ความตระหนักในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชนชน
เผ่าที่ตกอยู่ในสถานการณ์เปราะบางต่อการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เป็นต้น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ดัง
แนวทางของโครงการวาย พี พี (YPP) นับว่ามีส่วน
ส�าคัญต่อการด�าเนินงานเพื่อปกป้อง คุ้มครอง และ
ฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากมาตรการต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นนั้น 
เป็นมาตราการที่สามารถตอบสนองต่อความกังวลใจ
และประสบการณ์เฉพาะของเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของเด็ก
ในกระบวนการฟื้นฟู เยียวยา ยังช่วยให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น�า การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
และรู้สึกว่าตนเองมีพลัง ความสามารถ (sense of 
empowerment)

องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน
สากล และกลุ่มเยาวชนต่างๆ ได้ร่วมกันด�าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการท�าประชาพิจารณ์
ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
และความเป็นอยู่ของเด็ก อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่หลาย
คนในสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ปกครอง และสมาชิกของ
ครอบครัวที่มีอายุแล้ว ครูและผู้ร่างนโยบายต่างๆ บาง
คน ยังไม่ค่อยเข้าใจและให้ความส�าคัญต่อหลักการใน
การมีส่วนร่วมของเด็กอย่างแท้จริง โดยยังมองว่าการ
มีส่วนร่วมของเด็กนั้นเป็นหลักการที่เหมาะส�าหรับ
ประเทศทางตะวันตก เนื่องจาก บรรทัดฐานทางสังคม 
และวัฒนธรรมของสังคมไทยนั้น เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่
และบุคคลที่มีต�าแหน่งหน้าที่ นอกจากนี้ รูปแบบของ
การมีส่วนร่วมของเด็กส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะที่มี
ผู้ใหญ่เป็นผู้น�า จึงท�าให้การมีส่วนร่วมของเด็กเป็นเพียง
เครื่องหมายทางสัญญลักษณ์เท่านั้น หรือเป็นเพียงการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมเมื่อมีการจัดกิจกรรมขึ้น
ในแต่ละครั้ง มากกว่าการปฎิบัติให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของเด็กที่เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตและส่วนหนึ่ง
ของระบบสังคม198
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สีเขียว = รัฐบาลได้การด�าเนินงานอย่างเข็มแข็ง; สีเหลือง = การด�าเนินงานบางส่วนเป็นการด�าเนินงานโดยรัฐบาล  แดง = การด�าเนินงานของรัฐบาลยังไม่พอเพียง; ดาว = การด�าเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นการ
ด�าเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

จากการประเมินความก้าวหน้าระดับโลก (global assessment) เกี่ยวกับการด�าเนินงานเพื่อยุติการค้าเด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางเพศนั้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ของประเทศที่ท�าการประเมินผล ที่มีความก้าวหน้าบางด้านในการด�าเนินงานเพื่อยุติ
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ด�าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย และได้ประกาศใช้นโยบายต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการค้าเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ�าเป็นที่รัฐบาลควรเน้นจัดท�ามาตรการต่างๆ เพื่อบริการให้ความ
ช่วยเหลือเฉพาะทางแก่เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศในประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยควรจัดให้มีกิจกรรม
สร้างความตระหนักในระดับชุมชนเกี่ยวกับการค้าเด็ก โดยเน้นเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ตกอยู่ในสถานการณ์เปราะบางต่อการค้าเด็ก (เช่น เด็ก
ที่ไม่มีใบสูติบัตร เด็กในครอบครัวที่ยากจน และเด็กชนเผ่า) รวมทั้งการให้สัตยาบันต่อพิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก และด�าเนินงานเพื่อลดความต้องการซื้อหรืออ�านาจซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก 
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข็มแข็งขึ้น และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการกระท�าที่เป็นอาชญากรรมต่อเด็กนี้ผ่านทางสถานบันเทิงและ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

I  สามารถอ่านรายงานประเมินความก้าวหน้าของประเทศไทยต่อการด�าเนินงานเพื่อยุติการค้าเด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (The Thailand Progress Card)  
ได้ที่ www.ecpat.net

โครงการรณรงค์	หยุด	การค้าเด็กและเยาวชนเพื่อ 
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ

กิจกรรมที่ส�าคัญของโครงการรณรงค์หยุดการค้าเด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง เดอะ 
บอดี้ชอป (the Body Shop) และเอ็คแพท (ECPAT) คือการจัดท�าระบบประเมินความก้าวหน้าของประเทศต่อการด�าเนินงานเพื่อยุติการค้า
เด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  (the country progress card system) ทั้งนี้ เอ็คแพท และเดอะ บอดี้ชอป ได้จัดท�าระบบ
ประเมินความก้าวหน้าฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของรัฐบาลในประเด็นเฉพาะที่รัฐบาลได้ให้พันธสัญญาส่ง
เสริมสิทธิของเด็กให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ และจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กในทุกรูปแบบ นับได้ว่าการจัดให้มีระบบประเมินความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว เป็นการด�าเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวง
หารประโยชนทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กของปฎิญญาระดับโลกที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติเพื่อป้องกันและยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (the Rio Declaration and Call for Action) ซึ่งเป็นปฎิญญาที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ครั้งที่ 3 (The World Congress III against the Sexual Exploitation 
of Children and Adolescents) ทั้งนี้ระบบประเมินความก้าวหน้าฯ ดังกล่าวเป็นระบบที่น�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานของรัฐบาลเพื่อต่อ
ต้านการค้าเด็ก โดยเน้นประเมินความก้าวหน้าตามเป้าหมายของการด�าเนินงานโครงการรณรงค์ฯ นี้ ซึ่งมีอยู่สามด้านหลักๆ ได้แก่
1. การด�าเนินงานป้องกันการค้าเด็กในระดับชุมชนที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์
2. กฎหมายของประเทศมีเนื้อหาและแนวทางที่สอดคล้องกับกฎหมายตามมาตรฐานสากล
3. การบริการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทาง (specialised services) แก่เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายแห่งชาติ 

ประเทศไทย: ตารางย่อผลการประเมินความก้าวหน้าI

เป้าหมายที่ 1: การด�าเนินงานป้องกันในระดับชุมชน 

การป้องกัน ความร่วมมือ การสร้างความตระหนักต่อ
ปัญหา 

การอบรมครู

 

เป้าหมายที่ 2: เนื้อหาและแนวทางด้านกฎหมายของประเทศ

พิธีสารเลือกรับว่าด้วยการ
ค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก 
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 

พิธีสารเพื่อป้องกันปราบปราม และ
ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็ก  

กฎหมายแห่งชาติ หน่วยงานต�ารวจที่มีหน้าที่เฉพาะ
ในการแก้ไขปัญหา 

 

เป้าหมายที่ 3: การบริการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางแก่เด็กผู้เสียหาย

สายด่วนให้ค�าแนะน�า ที่พักที่ให้การปกป้องคุ้มครอง การให้บริการทางการแพทย์ การให้ค�าปรึกษาด้านจิตใจ 
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ประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ
และด�าเนินการเป็นล�าดับแรกๆ 

î	 ควรด�าเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดท�าแผนการด�าเนินงานและนโยบายแห่งชาติที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการค้า
ประเวณีเด็ก

î	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ของปฎิญญาระดับ
โลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call for Action) การมีส่วน
ร่วมของเด็กควรเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความส�าคัญและได้รับการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด�าเนินงาน
แห่งชาติที่จะจัดท�าขึ้น รวมทั้งควรมีการด�าเนินงานที่เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการกระบวนการการจัดท�าแผน
นโยบายแห่งชาติดังกล่าวด้วย

î	 รัฐบาลควรเพิ่มความพยายามในการจัดท�าแผนการด�าเนินงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

แผนการด�าเนินงานและนโยบายแห่งชาติ	

การประสานงานและความร่วมมือ

การป้องกัน	

î	 ประเทศไทยควรจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ประสานงานการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน 

และหน่วยงานในภาคธุรกิจ ที่ด�าเนินงานต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ทั้งในระดับ

ชาติและในระดับสากล 

î	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ของปฎิญญา

ระดับโลกที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call for Action) 

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลที่มีอยู่ให้ครอบคลุมถึงรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก แทนการเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ

เท่านั้น นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดให้มีการด�าเนินงานวิจัยที่เป็นอิสระและมีกระบวนการในการท�างานวิจัยที่ส่ง

ผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในรูป

แบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการซื้อหรืออ�านาจซื้อ (demand) 

บริการทางเพศจากเด็กของคนไทยเอง รวมถึงลักษณะเฉพาะของอุปสรรคที่มีต่อการบังคับใช้กฏหมายใน

ประเด็นดังกล่าว

î	 ประเทศไทยควรด�าเนินงานเพื่อให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงทวิภาคี (Bilateral 

Agreements) เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้น เป็นแนวทางการปฎิบัติงานที่ยึดถือปฎิบัติในระยะยาว

î	 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก

เด็กให้มากขึ้น เช่น ควรจัดท�าโปสเตอร์ หรือใบปลิวในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แพร่หลายตามสนามบิน 
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การคุ้มครอง	

î	 ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีต่อพิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ 

โดยเฉพาะหญิงและเด็ก พ.ศ. 2543 (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and children 2000) และเร่งด�าเนินงานตามปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อ

ต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก (the ASEAN Declaration against Trafficking of Women 

and Children)

î	 ควรให้ความส�าคัญในการด�าเนินการออกกฎหมายที่ก�าหนดค�าจ�ากัดความของค�าว่าสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก  

รวมถึงก�าหนดให้การผลิด การเผยแพร่ การจ�าหน่าย และการครอบครองสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เป็นการ 

กระท�าที่ผิดกฎหมาย

î	 ประเทศไทยควรออกกฎหมายที่ป้องกันและลงโทษการการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

โดยมุ่งหวังที่จะละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (grooming of children for sexual purposes)

î	 ควรออกกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษการเข้าถึง และการดู ชม สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

และด่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การเผยแพร่ความรู้ในประเด็นดังกล่าว และการรณรงค์

ให้ทุกคนในสังคมมีความรู้สึกว่าตนมีความรับผิดชอบในการติดตามการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก รวมถึงการแจ้งหรือรายงานกรณีที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของเด็กทุกคนต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์

จากเด็กสามารถด�าเนินไปได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการก่อให้เกิดวัฒนธรรมความรับผิดชอบดังกล่าวในสังคม

ที่มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจะช่วยสร้างเกราะในการปกป้องคุ้มครองเด็กเพิ่มมากขึ้น

î	 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กมักใช้เป็นที่ละเมิดต่อเด็ก เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการ

ศึกษาวิจัยดังกล่าวมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการสถานที่รวมถึงคนกลาง 

เพี่อนบ้าน และชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศค่อเด็ก  

î	 ประเทศไทยควรจัดท�าทะเบียนผู้กระท�าความผิดฐานละเมิดทางเพศต่อเด็กขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลในทะ

เบียนฯ ดังกล่าว ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดมาตรการความร่วมมือในการป้องกัน

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และติดตามความเคลื่อนไหวการเข้าประเทศของผู้ละเมิด

ทางเพศต่อเด็ก  

î	 ควรก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบางประการทางสังคมเกี่ยวกับการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และลดความรู้สึกหรือเหตุผลที่ส่งผลให้ชุมชนบางชุมชนในสังคมอดทนต่อการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและรู้สึกหมดหวังต่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งลดความต้องการซื้อหรือ 

อ�านาจซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก

î	 ด�าเนินงานให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รับใบสูติบัตรและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนั่นหมายถึงว่าสถานะที่เกี่ยว

กับการอพยพเข้ามาในประเทศของเด็ก จะไม่เป็นปัจจัยที่ท�าให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงและเข้ารับบริการสวัสดิการ

ทางสังคมขั้นพื้นฐานได้ มิฉะนั้นเด็กอาจถูกท�าให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดและ

แสวงหาประโยชน์
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การมีส่วนร่วมของเด็ก	

î	 ประเทศไทยควรเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาแห่งชาติและการร่างกฎหมาย

ใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะจัดท�าขึ้นในอนาคต

î	 ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการของการมีส่วนร่วมของเด็กในการร่าง

นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้เห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของเด็กในระดับนโยบายมาก

ยิ่งขึ้น

î	 จ�าเป็นที่ควรด�าเนินการลดปัญหาการทุจริต เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเด็กจากการถูก

แสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง พระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พศ. 2551 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

ประเวณี พ.ศ.2539)

î	 ควรจัดท�าระบบกระบวนการพิจารณาคดีที่ก่อให้เกิดแนวปฎิบัติในการด�าเนินงานที่ “เป็นมิตรกับเด็ก” 

(child friendly procedures) ซึ่งรวมถึงการใช้บันทึกวิดีโอค�าให้การของเด็ก และการซักถามข้อมูลจาก

เด็กโดยมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้เกี่ยว

กับการด�าเนินงานที่เป็นมิตรกับเด็กอยู่ด้วยในระหว่างการซักถาม

î	 ควรจัดให้มีบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์อย่าง

พอเพียงในทุกพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการบริการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวควรตอบ

สนองต่อความต้องการของเด็กผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับที่พัก (shelters) 

และบริการความช่วยเหลือที่ให้แก่เด็กผู้เสียหายว่ามีความพอเพียงและมีศักยภาพในการตอบสนองต่อ 

ความต้องการของเด็กผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์เพียงใด รวมถึงการพัฒนา 

ปรุงปรุง ระบบในการติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินงานของที่พักเหล่านั้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ควรมี

หลักประกันว่าที่พักต่างๆ ดังกล่าวให้บริการที่เหมาะสมตามมาตรฐานของการดูแล ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหาย

î	 รัฐบาลไทยควรน�าข้อเสนอแนะของกระทรวงยุติธรรม และคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ในคณะ

กรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา เกี่ยวกับการปรับปรุงการประสานงานด้านบริหารจัดการทางกฎหมายต่อ 

ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เดินทางที่ละเมิดทางเพศต่อเด็ก (child sex tourism) มาพิจารณาและน�าไปปฎิบัติ 

รวมถึงการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง การประเมินความเหมาะ

สมของมาตรฐานการอนุญาตให้ประกันตัวที่มีอยู่ และการติดตาม ตรวจสอบผู้ที่ได้รับการประกันตัวใน

ระหว่างรอกระบวนการทางศาลที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ละเมิดและแสวง 

หาประโยชน์จากเด็กอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ได้รับการประกันตัว

î	 รัฐบาลควรด�าเนินการให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เด็กผู้เสียหายสามารถกลับเข้ารับการศึกษา

ได้ในระบบการศึกษาแบบปกติ และสามารถพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สิ่ง

ที่ส�าคัญคือโครงการให้การอบรมต่างๆ นั้น ควรรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กผู้เสียหายมีเป้าหมาย[ในชีวิต] และ

มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เด็กเหล่านี้ต้องตกอยู่ใน

สถานาการณ์ที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดและแสวงหาประโยชน์อีก

î	 ขั้นตอนการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิล�าเนาควรเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น และควรด�าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้

เสียหายชาวต่างชาติได้รับการดูแลในสถานที่ที่เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
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ภาคผนวก

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายจัดท�าแนวทางการ
ด�าเนินงานเพื่อปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในทุกรูปแบบ และด�าเนินการเพื่อก่อให้เกิด
การปฎิบัติงานตามแนวทางต่างๆ เหล่านั้น ทั้งนี้ 
กระบวนการในการจัดท�าแนวทางและปฎิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวควรได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ระดับสากล ภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานภาคธุรกิจ และเด็กและเยาวชน โดย
เราเรียกร้องต่อรัฐบาลทั้งหลายให้ด�าเนินการดังต่อไป
นี้

I	-	กลไกระดับภูมิภาคและระดับสากล

(1)  ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่การเข้า
เป็นภาคีต่อกลไกระดับสากลที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณี
เด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (the United 
Nations Convention on the Rights of 
the Child and the Optional Protocol on 
the Sale of Children, Child Prostitution 
and Child Pornography) อนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วย
การห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัด
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 
(ILO Convention 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour) พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการ 

ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก พ.ศ. 2543 
ซึ่งเป็นพิธีสารแนบท้าย อนุสัญญาสหประชา
ชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัด
ตั้งในลักษณะองค์กร (the Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
in Persons, especially Women and 
Children, supplementing the United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime) และอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (the 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women)

(2)  ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่การเข้า
เป็นภาคีต่อกลไกระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง กฎบัตรแอฟริกาว่า
ด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก (the African 
Charter on the Rights and Welfare of 
the Child) กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the ASEAN Charter) 
อนุสัญญาระหว่างอเมริกันว่าด้วยการค้าเด็กข้าม
ชาติและการป้องกัน ลงโทษ ยุติ ความรุนแรงใน
สตรี (the Inter-American Conventions on 
International Traffic in Minors and on the 
Prevention, Punishment and Eradication 
of Violence against Women) อนุสัญญา
สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือในภูมิภาค
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าหญิงและ
เด็กเพื่อการค้าประเวณี (The South Asian 
Association for Regional Cooperation 

C.	วาระเพื่อการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

หมายเหตุ: ปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ที่น�าเสนอตามข้างล่างนี้เป็นการคัด
ลอกเพื่อน�าเสนอเป็นฉบับย่อ ซึ่งในฉบับสมบูรณ์ของปฎิญญาระดับโลกฯ นั้น จะมีเนื้อหาภายในหัวข้อดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย : อารัมภบท (Preamble) ; หมวด A. ทบทวน
ความก้าวหน้า (ในการแก้ไขปัญหา) และความท้าทายที่ยังคงมีอยู่; และ หมวด B. ปฎิญญาระดับโลก

ปฎิญญาระดับโลกที่นครริโอ	เดอ	จาเนโร	และวาระเพื่อการปฎิบัติในการแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก*
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ภาคผนวก
(SAARC) Convention on Preventing and 
Combating Trafficking in Women and 
Children for Prostitution) อนุสัญญาสภา
แห่งยุโรปว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ว่า
ด้วยอาชญากรรมในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์และการละเมิดทางเพศ (the Council 
of Europe Conventions on Action 
against Trafficking in Human Beings, on 
Cybercrime and on the Protection of 
Children against Sexual Exploitation and 
Sexual Abuse) รวมถึงอนุสัญญาอื่นๆ ของสภา
แห่งยุโรปที่ประเทศซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสามารถ
เข้าเป็นภาคีได้ 

(3)  รัฐภาคีควรจัดท�ามาตรการต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงานตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณี
เด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก โดยน�าข้อ
แนะน�าและบทสรุปจากการพิจารณารายงานผล
การด�าเนินงานของประเทศของคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติมาพิจารณาในการ
ออกมาตรการและด�าเนินการต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ 
เอกสารบทสรุปและข้อแนะน�าของคณะกรรม
การฯ ดังกล่าว ถือว่าเป็นเอกสารอ้างอิงที่ส�าคัญ
ที่ทุกประเทศควรน�ามาพิจารณาในการวางแผน
และก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา

II	–	รูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ	และสถานการณ์ใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น

สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก/ภาพเด็กถูกล่วงละเมิด

(4)  ก�าหนดให้ การผลิด การแจกจ่าย การรับ และ
การครอบครองสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก โดยตั้งใจ 
เป็นการกระท�าทางอาชญากรรม โดยรวมถึง
ภาพเสมือนเด็ก (virtual images) และรูปแบบ
น�าเสนออื่นๆ ที่สื่อถึงการละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
และการบริโภค การเข้าถึงและชม สื่อประเภท
ดังกล่าวนี้โดยตั้งใจแม้ว่า จะไม่มีการสัมผัสทาง
ร่างกายต่อเด็กก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีของการผลิต 

และ/หรือ การเผยแพร่สื่อดังกล่าวนั้น ความ
รับผิดชอบทางกฏหมาย (legal liability) ควร
ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่ด�าเนิน
งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าดังกล่าว
ด้วย

(5)  ด�าเนินงานที่มีเป้าหมายเฉพาะเพื่อป้องกัน
และยุติสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก รวมถึงการใช้
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เด็กไว้วางใจ (grooming of 
children) โดยมุ่งหวังที่จะแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กทั้งจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต และจากการสื่อสารโดยตรงกับ
เด็ก (online and off-line abuse) ซึ่งรวมถึง
การผลิต และการเผยแพร่สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 
และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรให้ความ
ส�าคัญต่อการคัดแยก และให้ความช่วยเหลือแก่
เด็กผู้เสียหายจากสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
โดยก�าหนดให้เป็นงานที่ควรได้รับความส�าคัญใน
ระดับต้นๆ และควรเป็นการด�าเนินงานโดยเจ้า
หน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง

(6)  ด�าเนินงานรณรงค์ให้การศึกษาและสร้างความ
ตระหนัก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ผู้
ปกครอง ครู องค์กรเยาวชน และหน่วยงานที่
ท�างานเพื่อและท�างานกับเด็ก เพื่อเพิ่มความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีสาร
สนเทศอื่นๆ รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลแก่เด็กในการ
ปกป้องตนเอง การขอความช่วยเหลือ และการ
รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสื่อลามกที่เกี่ยว
กับเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทาง
เทคโนโลยีสื่อสารอินเตอร์เน็ต

(7)  ด�าเนินการให้มีกลไกทางกฎหมายที่ก�าหนดให้
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet service 
providers) บริษัทมือถือ (mobile phone 
companies) เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต (search engines) และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ มีหน้าที่รายงานและลบเว็บไซต์สื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และรูปภาพเด็กที่ถูกละเมิด 
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รวมถึงควรจัดท�าตัวบ่งชี้เพื่อติดตามผลและขยาย
ผลการด�าเนินงาน

(8)  เรียกร้องให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทมือ
ถือ ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet cafes) 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องๆ จัดท�าแนวปฎิบัติการ
ด�าเนินงานธุรกิจตามประเภทธุรกิจที่ตนประกอบ
การขึ้น (voluntary Codes of Conduct) และ 
จัดให้มีกลไกต่างๆ ที่ก�าหนดให้การด�าเนินงาน
ธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคม (corporate social responsibility) รวม
ทั้งให้มีการพัฒนากลไกทางกฎหมายที่ส่งผลให้
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เหล่านี้ ต้องน�าเอากลไก
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การด�าเนินธุรกิจของตน

(9)  เรียกร้องให้สถาบันการเงินด�าเนินการสืบหา
ร่อยรอย (trace) และระงับการโอนจ่ายเงินที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ที่
ด�าเนินการผ่านทางสถาบันการเงินของตน

(10) จัดท�ารายการทะเบียนเว็บไซต์ส่วนรวมที่น�า
เสนอภาพเกี่ยวกับเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ซึ่ง
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
ด�าเนินการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่าน้ันภายใต้
มาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ การจัดท�ารายการ
ทะเบียนเว็บไซต์ดังกล่าว ควรเป็นการด�าเนินงาน
ภายใต้การช่วยเหลือ และสนับสนุนขององค์การ
ต�ารวจสากล (Interpol) รวมทั้ง ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลรายการทะเบียนเว็บไซต์ดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และด�าเนินการให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในการด�าเนินงาน
ระดับสากล

(11) ท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนยีในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแยกแยะภาพที่ผลิตขึ้น
โดยอุปกรณ์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตัล เพ่ือช่วย
การสืบสวน สอบสวน ติดตามร่องรอยในการระบุ
ชี้ตัวผู้กระท�าความผิด

(12) ส่งเสริมการด�าเนินงานร่วมกันในลักษณะ
พันธมิตรระหว่างหน่วยงานทางสังคม และหน่วย
งานภาคธุรกิจ เพื่อขยายการด�าเนินงานด้าน

การท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนยีในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการสืบสวน สอบสวน และ
ติดตามร่อยรอยของเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการแสวงหา
ประโยชน์นั้นโดยทันที รวมถึงการให้ความช่วย
เหลือในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อเด็กเหล่านั้นเพื่อ
ให้เด็กได้รับการฟื้นฟู เยียวยาอย่างเต็มที่ 

(13)  ด�าเนินการให้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ หา
ใช้ได้ง่าย มีราคาไม่แพง และง่ายต่อการใช้ของ
ผู้ปกครองและผู้ดูแล รวมทั้งให้มีอุปกรณ์กลั่น
กรองเนื้อหาและระงับการเข้าถึงสื่อ รูปภาพที่ไม่
เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน 
กระบวนการค้าประเวณี 

(14)  ด�าเนินงานแก้ไขปัญหาความต้องการซื้อหรือ
อ�านาจซื้อ (demand) บริการทางเพศจากเด็ก 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ชักน�าเด็กไปสู่การค้าประเวณี โดย
ก�าหนดให้การซื้อบริการทางเพศ หรือการแลก
เปลี่ยนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เพื่อรับบริการทาง
เพศจากเด็ก เป็นการกระท�าอาชญากรรมภายใต้
ประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีดังกล่าวจะอ้างว่าไม่ทราบอายุของเด็ก
ก็ตาม

(15)  จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางที่
เหมาะสมแก่เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในกระบวนการค้าประเวณี รวมทั้ง การด�าเนิน
งานให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่เด็กนั้น ควร
เป็นการด�าเนินงานภายใต้หลักการของการช่วย
เหลือที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (child centered) 
ตามรูปแบบของท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งในด้านการฟื้นฟู 
เยียวยา ระบบสังคมเคราะห์ เศรษฐกิจทางเลือก
ที่เป็นจริง และความร่วมมือระหว่างโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินงานด้าน
ต่างๆ ดังกล่าวตอบสนองต่อความจ�าเป็นของเด็ก
ได้อย่างครอบคลุม
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การละเมิดทางเพศต่อเด็กในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว

(16)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 
การเดินทาง การโรงแรม น�าเอาหลักการปฎิบัติ
ในการด�าเนินธุรกิจ (professional Codes 
of Conduct) มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนิน
งาน เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและน�าหลัก
การปฎิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
เที่ยวไปปฎิบัติในการด�าเนินงานธุรกิจของตน 
(the Code of Conduct for the Protection 
of Children from Sexual Exploitation 
in Travel and Tourism) ส่งเสริมให้มีการใช้
บริการของธุรกิจที่ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนิน
ธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้น
การปกป้องคุ้มครองเด็ก และ/หรือก�าหนดให้มี
มาตรการในการชักชวนให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆ 
เข้าร่วมการปกป้องคุ้มครองเด็ก

(17)  ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้
ความใส่ใจต่อการท่องเที่ยวมีการด�าเนินงาน
อย่างที่มิได้เป็นทางการและมิได้อยู่ภายใต้ข้อ
บังคับที่มีอยู่ (unregulated tourism) เพื่อ
ป้องกันมิให้นักเดินทางทั้งชาวต่างชาติและ 
บุคคลท้องถิ่นเองเกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

(18)  ร่วมมือกันจัดตั้งระบบแจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยว
กับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน 
เช่น ระบบการแจ้งเตือนและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขององค์การต�ารวจสากล (Interpol ‘green 
notice’ system) ซึ่งต�ารวจในประเทศสมาชิก
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคดีทาง
อาชญากรรมได้ 

(19)  ควรด�าเนินการสืบสวน สอบสวน บุคคลที่ต้อง
สงสัยว่ากระท�าความผิดทางเพศต่อเด็กใน
ประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศของตนอย่างเข้มงวด 
เพื่อหาหลักฐานการกระท�าความผิด อันน�าไปสู่
การก�าหนดข้อกล่าวหาที่เหมาะสม และด�าเนิน

คดีแก่บุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระท�าความผิดนอก
ประเทศดังกล่าว

(20) ห้ามมิให้มีการผลิต การเผยแพร่ สื่อโฆษณาเกี่ยว
กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กในธุรกิจ
การท่องเที่ยว และแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยว
และนักเดินทางทราบว่าการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กถือเป็นการกระท�าความผิดทาง
อาชญากรรม

(21) ติดตาม ตรวจสอบ พื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และพื้นที่ที่มีแนวโน้ม
ที่จะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวใน
อนาคต รวมทั้งจัดให้มีกลไกเพื่อส่งเสริมการ
ด�าเนนิงานแบบพนัธมติรกบัภาคธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เพื่อก่อให้เกิดการป้องกันการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการด�าเนิน
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�าให้การพัฒนาใน
พื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างเสมอภาคและมีความสมดุล

การค้าและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

(22)  ขับเคลื่อน (Mobilize) และส่งเสริมให้ชุมชน 
เด็ก และเยาวชน มีส่วนร่วมเสนอความเห็นหรือ
อภิปรายในประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับการทบทวน
บรรทัดฐานและแนวปฎิบัติทางสังคม (social 
norms and practices) รวมถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลให้เด็กตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ 
นอกจากนี้ ควรก�าหนดให้มีขั้นตอนการด�าเนิน
งานที่เปิดโอกาสให้ชุมชน เด็ก และเยาวชน ได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างยุทธศาสตร์ และ
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับพวกเขา ทั้งนี้ รวม
ถึงการวางแผน การด�าเนินงานตามแผน และ
การติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของ
โครงการต่างๆ ดังกล่าว

(23)  จัดให้มีโครงการน�าร่องในชุมชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการค้าเด็ก การฟื้นฟู เยียวยา และการ 
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กลับคืนสู่สังคมของเด็กท่ีเป็นผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ รวมท้ัง ด�าเนินการให้เกิดการเรียนรู้จาก
การด�าเนินงานในชุมชนในด้านต่างๆ ดังกล่าว 
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการด�าเนินงานให้เหมาะสม 
และปรับใช้หรือน�าไปใช้ด�าเนินการในชุมชนเป้า
หมายอื่นๆ ต่อไป

(24)  จัดท�านโยบายและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ค้าเด็ก ทั้งในรูปแบบของการค้าเด็กข้ามชาติและ
การค้าเด็กภายในประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นหลักๆ 
ที่รวมอยู่ในนโยบายและโครงการดังกล่าว ควร
รวมถึงมาตรฐานและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการส่ง
เด็กกลับคืนสู่ภูมิล�าเนา ซึ่งการส่งเด็กกลับคืนสู่
ภูมิล�าเนานั้น ควรเป็นการด�าเนินงานที่ค�านึงถึง
ความคิดเห็นของเด็ก รวมทั้งผลของการประเมิน
เกี่ยวกับความจ�าเป็นของเด็ก และความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กหากเด็กถูกส่งกลับคืนสู่
ภูมิล�าเนา ทั้งนี้ กระบวนการในการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการน�าเสนอ
และปฎิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับเด็ก 
(the best interests of the child)

(25)  ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข็ม
แข็งด้านความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษา
กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งหน่วยงานประสานงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ก�าหนดแนวปฎิบัติ
ด้านการสืบสวน สอบสวนการค้าเด็ก ที่ด�าเนิน
งานโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (child centered 
investigation of cases) และการปฎิบัติต่อเด็ก
ที่ถูกค้าในลักษณะที่มิใช่เป็นผู้กระท�าความผิด 
แต่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ควรได้รับ
การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย

(26)  ควรด�าเนินงานด้านนิติบัญญัติและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อก�าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่ถูก
ค้ามาเพียงล�าพังโดยมิให้เกิดความล่าช้าในขั้น
ตอนการด�าเนินงานดังกล่าว ซึ่งรวมหมายถึงการ
จัดให้มีระบบลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลต่างๆ 
ของเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ที่มิใช่
เป็นเพียงการให้การปกป้องคุ้มครองในระยะสั้น
เท่านั้น แต่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่จ�าเป็น

ทางเศรษฐกิจ และสภาพจิตใจและสังคม เพื่อ
ส่งผลให้การฟื้นฟูเด็ก และการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กเป็นไปอย่างได้ผลสมบูรณ์ในระยะยาว 
(ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขององค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในการปกป้อง
เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแนวทาง
ของส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) เรื่องการก�าหนดความ
แน่นอนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุด
ส�าหรับเด็ก (Formal Determination of the 
Best Interests of the Child))

(27)  ร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสังคมเพื่อ
ด�าเนินการ และ/หรือ ส่งเสริม ให้มีการประเมิน
โครงการและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกัน
และยุติการค้าเด็ก รวมทั้งกฎหมายที่อาจมี
ผลกระทบต่อการค้ามนุษย์อย่างสม่�าเสมอ 
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน การให้การ
ศึกษาแบบให้เปล่า (เรียนฟรี) การรับเลี้ยงบุตร
บุญธรรมและการอพยพย้ายถิ่น การจดทะเบียน
เกิด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสัญชาติ การ
เป็นผู้ลี้ภัย หรือผู้ที่อยู่ในประเทศในสถานะอื่นๆ 
เป็นต้น

III	–	กรอบนิติบัญญัติ	และการบังคับใช้
กฎหมาย

(28)  ก�าหนดให้การกระท�าทั้งหลายที่เกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็กและเยาวชน เป็นการกระท�าความผิดทาง
อาชญากรรม โดยก�าหนดค�าจ�ากัดความ และข้อ
ห้ามเกี่ยวกับการกระท�าดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลที่มีอยู่ ทั้งนี้ ไม่
จ�าเป็นต้องค�านึงถึงข้ออ้างของผู้ใหญ่ (ซึ่งต้อง
สงสัยว่ากระท�าความผิด) ว่าไม่ทราบอายุของ
เด็ก รวมถึงอายุที่ก�าหนดให้เด็กสามารถให้ความ
ยินยอมเพื่อมีเพศสัมพันธ์ได้ตามกฎหมาย (age 
of consent) รวมทั้งแนวปฎิบ้ติหรือวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับการแต่งงานมาพิจารณา 

(29)  ก�าหนดอ�านาจนอกอาณาเขต (extra-territorial 
jurisdiction) ของศาลที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยกเลิกข้อก�าหนดให้เขตอ�านาจศาลส�าหรับ
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ความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์ต่อเด็กที่ก�าหนดว่าต้องเป็นกรณีที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ
ถือว่าเป็นความผิดทั้งคู่ (double criminality) 
และ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความ
ผิดและก�าหนดบทลงโทษที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ควรก�าหนดให้การกระท�าทุกประการที่เกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ต่อเด็ก
เป็นความผิดที่อยู่ในขอบข่ายของสนธิสัญญาการ
ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน (extradition treaties) ที่มี
อยู่แล้วหรือที่จะด�าเนินการให้มีขึ้น

(30)  แต่งตั้งหน่วยงานหลักที่ดูแลเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมาย ให้มีหน้าที่ด�าเนินงานเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายนอกอาณาเขต
ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับการกระท�าเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ต่อเด็ก ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ

(31)  ด�าเนินงานให้เกิดแนวปฎิบัติทางกฎหมายต่อเด็ก
ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ใน
ฐานะที่เป็นผู้เสียหาย ซึ่งหมายความถึงเด็กที่ตก
เป็นผู้เสียหายดังกล่าวไม่ต้องรับโทษทางอาญา
หรือถูกลงโทษในการกระท�าที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง
กับการถูกแสวงหาประโยชน์ที่พวกเขาประสบ

(32)  จัดตั้งหน่วยงานพิเศษในการด�าเนินงานที่เกี่ยว
กับความละเอียดอ่อนทางเพศ (special gender 
sensitive units) และก�าหนดให้มีส่วนงาน
ของต�ารวจที่ด�าเนินงานเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับ
เด็ก (children’s desks) เพื่อการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทางเพศต่อเด็ก โดยการด�าเนิน
งานของส่วนและหน่วยงานดังกล่าวควรเป็นการ
ด�าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยว
กับสุขภาพ และครู รวมถึงจัดให้มีการอบรม
เฉพาะด้านแก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและ
บุคคลากรทางศาล

(33) แก้ไขปัญหาทุจริตในการบังคับใช้กฎหมายและ
ในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงในหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็ก เนื่องจาก

การทุจริตเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญในการบังคับ
ใช้กฎหมายและการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มี
ประสิทธิภาพ

(34)  จัดตั้งและด�าเนินงานภายใต้กลไกทางกฎหมาย
และโครงการต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล เพื่อแก้ไขพฤติกรรม
ของผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กและป้องกันมิให้เกิด
การกระท�าความผิดซ้�า ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงและการด�าเนินงานโครงการบริหาร
จัดการผู้กระท�าความผิดซ้�า  การจัดบริการ
ให้การฟื้นฟู เยียวยาที่มีความครอบคลุม และ
เป็นไปในลักษณะการเข้ารับบริการโดยสมัคร
ใจ (เป็นการจัดให้บริการที่เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก
บทลงโทษ โดยมิถือให้การเข้ารับบริการดังกล่าว
เป็นการกระท�าแทนการรับโทษทางอาญา ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม) การด�าเนินงานให้
ผู้กระท�าความผิดได้กลับคืนสู่สังคมโดยปลอดภัย 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการรวบรวมและแลก
เปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดีในการด�าเนินงานดังกล่าว 
รวมทั้งการจัดท�าทะเบียนผู้กระท�าความผิดทาง
เพศ ตามความเหมาะสม

IV	–	แผนการด�าเนินงานแห่งชาติและ
การประสานด้านนโยบายของหน่วยงาน
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นทั่วไป

(35)  จัดท�าและด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแห่ง
ชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก หรือจัดรวมแผนการ
ปฏิบัติการดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
ปฏิบัติการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนพัฒนา
แห่งชาติ เป็นต้น โดยการจัดท�าแผนการปฏิบัติ
การเหล่านี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการของการ
ผสานความร่วมมือของหน่วยงานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ (cross-sectoral 
approach) เพื่อให้เกิดกรอบแนวทางการ
ท�างานที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมต่อ
การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ



ประเทศไทย|58    ประเทศไทย|59

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง อน่ีง แผนการปฏิบัติการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก ควรรวมประเด็นดังต่อไปนี้เข้า
เป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วย ได้แก่ ยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศ กลไกทาง
สังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และแผนปฎิบัติ
การ (operational plans) ที่ได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอส�าหรับการติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงาน รวมถึงก�าหนดให้มี
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการด�าเนินงาน
ในแต่ละด้าน ซึ่งรวมถึงการให้หน่วยงานภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้าน
การป้องกันและยุติการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และการให้ความช่วย
เหลือแก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย

 (36) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�านโยบายและ
ด�าเนินงานโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมภาค
ส่วนต่างๆ อย่างหลากหลาย (multi-sectoral 
policies and programmes) ซ่ึงรวมถึงโครงการ
ท่ีส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนในการด�าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหา ภายใต้ระบบและแนวทางการ
คุ้มครองเด็กท่ีครอบคลุมถึงการแก้ไขปรากฎการณ์ 
(phenomena) ที่มีผลต่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เช่น การกีดกันแบ่ง
แยก (รวมถึงอคติที่เกี่ยวกับเพศ) ประเพณีปฎิบัติ
ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก การแต่งงานเด็ก และ
มาตรฐานทางสังคมที่ให้อภัยหรือไม่ถือว่าการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
เป็นการกระท�าความผิด

(37)  ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านการ
เงินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนที่มีความหมาย (meaningful child 
and youth participation) ต่อการด�าเนินงาน
ทุกระดับ ทั้งในด้านการวางแผน การติดตาม
และประเมินผล การด�าเนินงานตามนโยบายและ
โครงการต่างๆ รวมทั้ง การรณรงค์ และโครงการ
เพื่อนถึงเพื่อนของเยาวชน (peer-to-peer 
youth programmes) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างความตระหนัก และป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และการ
ค้าเด็ก

(38) ริเริ่มให้มีการด�าเนินงานเพื่อรวบรวมและแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และส่งเสริมความร่วม
มือระหว่างพรมแดน เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้เสียหายและฐานข้อมูลผู้
ละเมิดทางเพศต่อเด็ก อันเป็นการขยายขอบข่าย
ของการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหาย และ
แก้ไขปัญหาความต้องการซื้อหรืออ�านาจซื้อ 
(demand) บริการทางเพศจากเด็ก ที่เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การป้องกัน 

(39)  ก�าหนดให้จดทะเบียนการเกิดแก่เด็กทุกคนที่ 
เกิดในประเทศของตนในทันที และโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหลังจากที่เด็ก
เกิดแล้ว นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจและ 
ด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เด็กที่ยังไม่ได้ 
ลงทะเบียน และเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์ 
เสี่ยงและด้อยโอกาส

(40)  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้าน
การศึกษามีบทบาทมากขึ้นในการสืบ (ล่วงรู้) 
หรือตรวจจับ และแจ้งให้ต�ารวจทราบถึงต้นตอ
การละเมิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในทุกรูปแบบ

(41)  เน้นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหา ให้การสนับสนุนผู้ปกครองและด�าเนิน
งานเพื่อขจัดความยากจน ในขณะเดียวกันควร
ด�าเนินงานเพื่อเสริมหรือจัดตั้งกลไกการส่ง
ต่อกรณีเด็กที่ประสบกับปัญหา โดยกลไกดัง
กล่าวควรเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้
ความช่วยเหลือและให้บริการด้านต่างๆ แก่เด็ก
ผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์ได้อย่างครอบคลุม

(42)  ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา ที่ควรได้รับการดูแลให้
สามารถด�าเนินชีวิตโดยปราศจากการถูกแสวงหา
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ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ รวมทั้งได้รับความ
รู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่พวกเขา
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไข
ปัญหาการละเมิดต่อเด็กได้ ซึ่งการด�าเนินการ 
ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ 
รู้เท่าทันต่อปัญหา (are empowered) และมี
บทบาทร่วมกับผู้ใหญ่ในฐานะพันธมิตรที่ร่วมมือ
กันยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็ก 

(43)  ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมทบทวน วิเคราะห์ ถึง
มาตรฐานและคุณค่าทางสังคมที่ก�าลังเปลี่ยน
ไปในปัจจุบัน ตลอดจนความเป็นไปได้ที่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กมีความ
เปราะบางต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของเด็กนั้น
ควรเป็นการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย โดยความ
เห็นและข้อเสนอแนะจากเด็กถูกน�าไปพิจารณา
ส�าหรับการด�าเนินงานในภาพรวม เป็นต้น 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็ก
เข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กมากขึ้น

(44)  ด�าเนินงานศึกษา วิจัย รูปแบบปฎิสัมพันธ์ทาง
สังคมในปัจจุบันของเพศชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อระบุชี้ถึง
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เพศชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้
ความเคารพต่อสิทฺธิของเพศหญิง ทั้งที่เป็นเด็ก
หญิงและเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งสนับสนุนให้เพศชาย
มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มและการด�าเนินงานที่มี
เป้าหมายเพื่อหยุดยั้งหรือไม่สนับสนุนให้เพศชาย
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กหญิงและผู้หญิง

การคุ้มครองเด็ก 

(45)  เพิ่มความพยายามในการแก้ไขปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก 
โดยด�าเนินงานจัดท�าระบบการคุ้มครองเด็กแห่ง
ชาติที่มีความครอบคลุมและรวมการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่อยู่บนพื้นฐาน

ของสถานที่หรือสถานการณ์ที่ท�าให้เด็กมีความ
เสี่ยงมากที่สุด ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
คุ้มครองเด็กจากการถูกละเมิดและจากความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ

 (46) จัดให้มีระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงเพื่อรายงานกรณี
ละเมิดหรือต้องสงสัยว่ามีการละเมิดต่อเด็กได้ 
รวมทั้งระบบการติดตามและให้ความสนับสนุน
แก่เด็กผู้เสียหายหรือต้องสงสัยว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ตัวอย่าง
เช่น ก�าหนดให้เป็นกฎระเบียบของหน่วยงาน 
ที่ระบุให้บุคคลที่ด�าเนินงานอยู่ในต�าแหน่งที่
มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิการของเด็กต้อง
รายงานกรณีที่ต้องสงสัยว่าเด็กอาจถูกละเมิด 
เป็นต้น

(47)  พัฒนาหรือขยายการเข้าถึงช่องทางในการ
ขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์หรือทาง
เว็บไซต์ที่มีอยู่ (telephone or web-based 
helplines) โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบ้านพักหรือสถาน
พินิจ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ดูแลเด็กสามารถ
รายงานกรณีการล่วงละเมิดทางเพศหรือการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้อย่างไม่
ต้องกังวลว่าการรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผย
ต่อสาธาณชน รวมทั้งด�าเนินการส่งต่อกรณี
การละเมิดดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับโทรศัพท์รายงาน
กรณีละเมิดหรือต้องสงสัยว่ามีการละเมิดต่อเด็ก
ควรได้รับการฝึกอบรม และได้รับค�าแนะน�า ดูแล 
(supervise) การด�าเนินงานด้วย

(48)  ขยายการบริการให้ความคุ้มครองเด็กระดับชาติ
ที่มีอยู่ หรือจัดตั้งการบริการให้ความคุ้มครอง
เด็กขึ้นใหม่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสีย
หายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์ ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง โดยปราศจาก
การกีดกัน แบ่งแยก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจและสังคม แก่เด็กผู้
เสียหายเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และ
จิตใจของพวกเขาให้สามารถกลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างสมบรูณ์ นอกจากนี้ ในกรณีที่เหมาะ
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สม ควรด�าเนินงานช่วยเหลือให้เด็กได้กลับคืน
สู่ครอบครัว และด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็ง ความเข้าใจ 
ต่อสถานการณ์ของเด็กต่อครอบครัว  เพื่อลด 
ความเสี่ยงต่อการละเมิดของเด็กเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งการบริการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ควรเป็นการด�าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะจากแต่ละสาขาวิชาชีพ

(49) การบริการให้ความช่วยเหลือที่จัดให้นั้น ควร
เป็นการด�าเนินงานที่ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรที่พอเพียงเพื่อให้การบริการที่
ครอบคลุม และมีความละเอียดอ่อนต่อเด็กและ
บุคคลเพศต่างๆ รวมทั้ง ควรเป็นการบริการ
ที่เปิดกว้างแก่เด็กทุกคน โดยปราศจากการ
แบ่งแยกในทุกๆ ด้าน เช่น ไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ
ของเด็กหรือของผู้ปกครองของเด็ก สีผิว เพศ 
(หรือความโน้มเอียงทางเพศ) และสังคมด้ังเดิม 
นอกจากน้ี การบริการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
ควรรวมถึงการบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก
พิการ เด็กชนเผ่าหรือชนกลุ่มน้อย เด็กชาว
พื้นเมืองหรือกลุ่มชนดั้งเดิม (indigenous or 
Aboriginal children) เด็กที่เป็นผู้ลี้ภัย หรือ
ต้องการได้รับสถานะผู้ลี้ภัย และเด็กที่ท�างาน
บ้าน หรือเด็กข้างถนน รวมถึงเด็กที่จ�าเป็นต้อง
ละทิ้งที่ี่อยู่เดิมเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

(50)  จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่เป็น
บุตรของผู้ท�างานให้บริการทางเพศ และเด็กที่
อาศัยอยู่ในสถานบริการทางเพศ

(51)  ส่งเสริมและปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก
ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
และเด็กที่เป็นผู้กระท�าการละเมิดทางเพศ เพื่อ
ปกป้องรูปพรรณบุคคล (identity) ของตัว
เด็กเองในกระบวนการสืบสวน สอบสวน หรือ
กระบวนการทางศาล หรือจากการเปิดเผยของ
สื่อมวลชน โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
และกฎ ระเบียบ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ควรด�าเนินงานเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม
ในกระบวนการน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการดังกล่าว

ควรเป็นการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย อันหมาย
ถึงผู้ใหญ่ให้ความสนใจ และน�าความเห็น ข้อ
สังเกตุต่างๆ จากเด็กไปพิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�าเนินงาน

(52) ควรให้การช่วยเหลือ ดูแลเด็กที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมความรุนแรงทางเพศต่อผู้อื่น โดย
ก�าหนดให้ทางเลือกแรกของการด�าเนินงานกับเด็ก
กลุ่มดังกล่าวคือการบริการให้ความช่วยเหล่ือแก่
เด็ก ซ่ึงมาตรการและโครงการให้ความช่วยเหลือ 
ดูแล เด็กดังกล่าวควรค�านึงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศและความเป็นเด็ก และมีความสมดุล
ในการด�าเนินงานที่ค�านึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับ
ตัวเด็กเองและความปลอดภัยของผู้อื่นในขณะ
เดียวกัน นอกจากนี้ ควรก�าหนดให้การด�าเนิน
มาตรการต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนของหลักการอันส่ง
ผลต่อการจ�ากัดอิสระของเด็กนั้น เป็นทางเลือก
สุดท้ายของการด�าเนินงาน อนึ่ง ผู้ที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบดูแลเด็ก ควรได้รับการอบรมและมีทักษะ
ที่เหมาะสมทั้งทางด้านวัฒนธรรมและการดูแล
เด็กกลุ่มนี้

V	–	ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(53) ด�าเนินงานในทุกๆ ด้านเพื่อส่งเสริมความร่วม
มือระดับนานาชาติ ผ่านข้อตกลงทวิภาคี ข้อ
ตกลงระหว่างภูมิภาค และข้อตกลงร่วมกันจาก
หลายฝ่าย เกี่ยวกับการป้องกัน การสืบสวน การ
สอบสวน การด�าเนินคดี และการลงโทษ บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เป็นการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ต่อเด็ก ตลอดจน
การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหาย ทั้งการ
ฟื้นฟูทางร่างกายและจิดใจ การกลับคืนสู่สังคม 
และการส่งกลับภูมิล�าเนาตามความเหมาะสม

(54) จัดตั้งกลไกหรือกระบวนการด�าเนินงานที่ชัดเจน 
หรือปรับปรุงกลไกและกระบวนการด�าเนินงาน
ที่มีอยู่ ส�าหรับส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ภายในปี พ.ศ. 2556 เพื่อขยายความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรเงิน
ทุน หน่วยงานขององค์การสหประชาติ องค์กร
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พัฒนาเอกชน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร
ลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง สื่อมวลชน องค์กร
เด็ก และตัวแทนภาคประชาสังคมอื่นๆ ด้วย
เป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการการด�าเนินงานที่
ชัดเจนร่วมกันในการป้องกันและยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

(55)  ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไก
ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีอยู่ ทั้งด้านการ
แลกเปลี่ยน การประสานงาน การติดตามความ
ก้าวหน้าของการปกป้องคุ้มครองเด็ก และ
การต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการทบทวน
ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน ตลอดจนส่ง
เสริมการติตตามการด�าเนินงานตามค�าแนะน�าที่
ได้จัดท�าไว้

(56)  ด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ความ
เชี่ยวชาญ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 
เมื่ออยู่ในสถานะที่สามารถด�าเนินงานได้ โดย
ด�าเนินงานผ่านโครงการความร่วมมือแบบ
ทวิภาคี ความร่วมมือระดับภูมิภาค ความร่วม
มือตกลงร่วมกันจากหลายฝ่าย และโครงการ
ความร่วมมืออื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชยจากเด็ก รวมทั้ง
ด�าเนินงานส�ารวจความเป็นไปได้ของแหล่งเงิน
ทุนเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มของเด็กและ
เยาวชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

(57)  พัฒนานโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการด�าเนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานในภาคธุรกิจ  
(enterprises) ที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยว การเดินทาง การขนส่ง การเงิน ตลอด
จนภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สื่อมวลชน 
อินเตอร์เน็ต โฆษณาและกิจการบันเทิง เพื่อให้
หน่วยงานในภาคธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวด�าเนินงาน
โดยเน้นนโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็ก ที่ขยาย
ไปถึงการปฎิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก
และตามแนวปฎิบัติของการด�าเนินงานทางธุรกิจ 
(Code of Conduct) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
จัดหาวัตถุดิบ หรือสินค้า (supply chain) ของ
ภาคธุรกิจต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มี

กลไกอิสระเพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฎิบัติ
ตามมาตรฐานและแนวปฎิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ 
การด�าเนินงานพัฒนานโยบายและโครงการดัง
กล่าว ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน 
หน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานภาค
เอกชน องค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง ตาม
ความเหมาะสม

(58)  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท�าฐานข้อมูลสากล
เกี่ยวกับรูปการละเมิดต่อเด็กขององค์การต�ารวจ
สากล (Interpol) และแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวม และ
การจัดท�าข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ รวมทั้งการประสานงานทางข้อมูล
กับองค์การต�ารวจสากลอย่างเป็นระบบ เพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการบังคับใช้และประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (สากล) 
ตลอดจากการด�าเนินงานตามข้อตกลงความร่วม
มือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านการ
สืบสวนสอบสวนของต�ารวจ

(59)  จัดให้มีกลไกในการประสานงานระดับประเทศ
และระดับสากลเพื่อระงับและหยุดยั้งการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก
ของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
(organized crime) รวมทั้งน�าบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรดังกล่าว
มาสู่กระบวนการยุติธรรม

VI	–	ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับความรับผิด
ชอบทางสังคม

เราสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรนายจ้างและองค์กร
ลูกจ้างมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในความพยายามเพื่อ
ป้องกันและยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็ก รวมทั้งน�าความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจของตน ทรัพยากรด้านบุคคลและการเงิน เครือ
ข่าย โครงสร้างและแบบแผนของการด�าเนินงาน และ
อิทธิพล ที่:
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(60)  ก่อให้เกิดการน�าแนวทางเกี่ยวกับการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก รวมถึงการป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กเข้า
ประสานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความรับผิด
ชอบทางสังคมที่มีอยู่หรือพัฒนาขึ้นใหม่ของภาค
ธุรกิจที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว การเดินทาง การขนส่ง การเกษตร
และการเงิน ตลอดจนภาคธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยว
กับการสื่อสาร สื่อมวลชน อินเตอร์เน็ต โฆษณา
และกิจการบันเทิง รวมทั้งจัดท�ามาตรการที่น�าไป
สู่การปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าว และการสร้าง
ความตระหนักต่อสาธารณชนในวงกว้าง

(61)  รวมการป้องกันและการคุ้มครองเด็กจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายด้านบุคคลากรของหน่วย
งานในภาคธุรกิจ เช่น แนวปฎิบัติของบุคคลากร
ในหน่วยงาน (Codes of Conduct) และกลไก
ต่างๆ ที่เกี่ยวขัองกับความรับผิดชอบทางสังคม
ของภาคธุรกิจ ที่น�าไปสู่การปฎิบัติในบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับจัดหาวัตถุดิบ หรือสินค้า (supply 
chain) ของภาคธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวด้วย

(62)  ก่อให้เกิดการร่วมมือกับรัฐบาลหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศและระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยว
ข้องอื่นๆ เพื่อป้องกันการผลิด และเผยแพร่สื่อ
ลามกเด็ก สื่อภาพเสมือนเด็ก (virtual images) 
และการน�าเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รวมถึงการร่วมมือ
เพื่อยุติการใช้อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่เพื่อเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์ 
ความไว้วางใจกับเด็ก (grooming of children) 
เพื่อละเมิดต่อเด็กผ่านทางการสื่อสารออน์ไลน์
และไม่ออนไลน์ (online and off-line abuse) 
นอกจากนี้ หน่วยงานที่ให้บริการด้านธุรกิจการ
เงินควรติดตามร่องรอยและยุติความเคลื่อนไหว
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก รวมทั้งควรให้การ
สนับสนุนในความพยายามแก้ไขปัญหาความ
ต้องการซื้อหรืออ�านาจซื้อ (demand) บริการ
ทางเพศจากเด็กที่ตกอยู่ในกระบวนการค้า

ประเวณี อนึ่ง ควรเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การให้บริการความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหาย
และครอบครัวของเด็ก ตลอดจนด�าเนินงานให้
ความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ และสนับสนุนการด�าเนินงาน
ให้การศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักให้
แก่เด็ก ผู้ปกครอง ครู องค์กรเยาวชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้
เด็กถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นๆ รวมถึงกลไกในการคุ้มครองเด็ก
ด้วย

VII	–	การติดตาม	ตรวจสอบ

(63)  จัดตั้งองค์การหรือสถาบันอิสระเกี่ยวกับสิทธิ
เด็กขึ้นภายใน พ.ศ.2556 เช่น แต่งตั้งผู้ตรวจ
การของรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็ก 
(children’s ombudspersons) หรือแต่ง
ตั้งคณะบุคคลในองค์การสิทธิมนุษยชนหรือ
ส�านักงานของผู้ตรวจการรัฐสภา (general 
ombudsperson offices) ที่มีอยู่ ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิเด็ก รวมทั้งเน้น
ถึงความส�าคัญของภาระผูกพันที่รัฐบาลมีต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามข้อคิดเห็นอธิบาย 
หมายเลข 2 ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (General Comment No 2 
of the Committee on the Rights of the 
Child) ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้ควรมีหน้าที่หลัก
และมีความเป็นอิสระในการติดตามการปฎิบัติ
งานเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก คุ้มครองเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ดังกล่าว และตระหนักถึงสิทธิ
ของเด็กผู้เสียหาย โดยรณรงค์ให้มีกฎหมายและ
มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองเด็ก ตลอดจนมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการเยียวยา และชดเชยแก่เด็กผู้เสียหาย รวม
ถึงการเปิดโอกาสให้เด็กแจ้งร้องเรียนถึงความข้ด
ข้องต่างๆ ต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้ด้วย
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เราขอสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
เด็กแห่งสหประชาชาติ ดังต่อไปนี้

(64)  ด�ารงไว้ซึ่งการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ ใน
การติดตามความก้าวหน้าของรัฐภาคีที่มีพันธะ
สัญญาต่อการส่งเสริมสิทธิเด็ก การให้ความ
คุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์ โดยทบทวน ตรวจสอบรายงาน
ของรัฐภาคีที่จัดท�าขึ้นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ รวม
ถึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการด�าเนินงาน
ของรัฐภาคีในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้
น�าเสนอไว้ในค�าแนะน�าของปฎิญญาระดับโลกที่
นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ 
(the Rio Call for Actio)

(65)  ให้การรับรองข้อคิดเห็นอธิบาย (General 
Comment) ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กต่อ
การได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ 
การลักพาตัวและขายเด็ก โดยจัดให้เป็นการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญที่ควรได้รับความสนใจเป็น
ล�าดับต้นๆ ทั้งนี้ รวมถึงให้การรับรองรายละ
เอียดแนวปฎิบัติส�าหรับรัฐ ภาคี เพื่อส่งเสริม
การพัฒนา การด�าเนินงาน และการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศ และนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว

(66)  ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องกับส�านักงานข้าหลวง
ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (the 
United Nations Office of the High 
Commissioner for Human Rights) ในการ
คุ้มครองสิทธิเด็ก ตลอดจนสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล

เราสนับสนุนให้คณะกรรมการประจ�าอนุสัญญาด้าน
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กระบวนการพิเศษ
ในการติดตาม สอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Special 
Procedures of the Human Rights Council) ผู้
แทนพิเศษของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาติ และ
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในระดับภูมิภาค:

(67)  ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปราบปราม
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จาก
เด็ก ในขณะที่ด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเมื่อทบทวน ตรวจสอบ 
รายงานของรัฐบาล ตลอดจนการจัดท�ารายงาน
การเยี่ยมเยียนประเทศภายใต้ประเด็นและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เราสนับสนุนให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ:  

(68)  ด�าเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
(Universal Periodic Review) นั้น ได้มีการ
ตรวจสอบถึงการปฎิบัติภารกิจของรัฐบาล
ต่อพันธะสัญญาที่รัฐบาลมีต่อเด็ก รวมถึงการ
ป้องกันและยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
เชิงพาณิชย์จากเด็ก และการเคารพถึงสิทธิของ
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเชิงพาณิชย์

เราสนับสนุนให้ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษ
ของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อ
ต้านความรุนแรงต่อเด็ก ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
ใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยความเกี่ยวพันของเด็ก
ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และผู้เสนอรายงานพิเศษ
ว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามก 
ที่เกี่ยวกับเด็ก และผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะการค้าเด็กและสตรี และผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งในต�าแหน่งอื่นๆ ตลอดจนคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ:

(69)  ท�างานร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินงาน 
ซ้�าซ้อน และเพื่อเพิ่มผลกระทบ (Impact) จาก
การด�าเนินงานเพื่อป้องกัน และยุติการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กของผู้ที่อยู่
ในต�าแหน่งต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการรวมรวม
ประสบการณ์การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็กและการประเมินผลถึงประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงานดังกล่าว
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เราส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
สหประชาชาติ และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน:

(70)  จัดท�าและให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
ขอบข่ายและการด�าเนินงานของหน่วยงานใน
การแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก

(71)  ท�างานร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อขยายบทบาทของ
สื่อมวลชนในการให้การศึกษาและสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจ ในการปกป้องเด็กจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งลดแนวโน้ม 
การน�าเสนอของสื่อที่อาจอันตรายต่อการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก รวมถึงการน�าเสนอเด็กในบริบทที่
เกี่ยวกับทางเพศในสื่อโฆษณาต่างๆ 

เราเรียกร้องให้สถาบันการเงินระดับสากล เช่น 
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund):

(72)  ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระดับมหัพภาค
และการลดความยากจน โดยค�านึงถึงการลด
ผลกระทบเชิงลบทางสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กและ
ครอบครัว รวมถึงการให้กู้ยืมโดยมีเงื่อนไข (loan 

conditionality) ซึ่งจ�ากัดการด�าเนินงานในการ
ให้บริการความช่วยเหลือด้านสังคมที่จ�าเป็น การ
เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ และการลดความเสี่ยง
ของเด็กต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์

เราเรียกร้องให้ชุมชนทางศาสนา:

(73)  ปฎิเสธความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ รวม
ถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์
จากเด็ก ข้อเรียกร้องนี้มาจากการพิจารณาถึง
ความเห็นที่สอดคล้องกันของชุมชนทางศาสนาที่
ยอมรับว่าบุคคลทุกคน รวมทั้งเด็ก มีเกียรติของ
ความเป็นมนุษย์ติดตัวมาแต่ก�าเนิด โดยควรก่อ
ให้เกิดความร่วมมือในหมู่ชุมชนทางศาสนาต่างๆ 
รวมทั้งการท�างานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ เช่น หน่วยงานรัฐบาล 
องค์กรของเด็ก หน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
สหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน 
และภาคธุรกิจ โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับศีล
ธรรม อิทธิพลทางสังคม และความเป็นผู้น�า 
น�าพาชุมชนสู่ความร่วมมือร่วมใจในการยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

(1) เราถือเป็นพันธะของเราในการจัดให้มีกลไกติดตาม
การด�าเนินงานตามแนวปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
โดย:

•  ในระดับประเทศนั้น นอกจากการติดตามโดย
กระบวนการอื่นๆ แล้ว จะจัดท�ารายงานผลการ
ด�าเนินงานตามค�าแนะน�าของปฎิญญาระดับโลก
ที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการปฎิบัติ 

(the Rio Declaration and Call  for Action) 
ในทุกๆ สองปีและเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อ
สาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมและริเริ่มให้มีการ
ประชุม อภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาอันเป็นผลจากการด�าเนินงานที่ผ่าน
มา และความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ ตลอดจนกลไก
ที่มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินงาน โดย
รวมการด�าเนินงานต่างๆ ดังกล่าวเข้าเป็นส่วน

C.	แนวปฎิบัติ
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หนึ่งของเนื้อหาในการจัดท�ารายงานของประเทศ
เกี่ยวกับผลการปฎิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ

•  ในระดับสากล จะส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�าอนุสัญญา 
ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพิเศษในการติดตาม 
สอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะ 
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และผู้
แทนพิเศษในด้านต่างๆ ของเลขาธิการใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติ โดยเน้นการรักษาความ
ตระหนัก รับรู้ถึงค�าแนะน�าของปฎิญญาระดับ
โลกที่นครริโอ เดอ จาเนโร และวาระเพื่อการ
ปฎิบัติ (the Rio Declaration and Call  for 

Action) และส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ด�าเนิน
งานแก้ไขปัญหาตามแนวทางของค�าแนะน�า 
ดังกล่าว

(2)  สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อ
ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact) และรายงานถึงความ
ก้าวหน้าของด�าเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวใน
การแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เชิงพาณิชย์จากเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักถึงการประสานงานความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนการปฎิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาตินี้
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