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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
แม้จะมีความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว แต่ปัญหานี้กลับขยายตัวไปทั่วโลก
และทวีความรุนแรงเกินกว่าที่ความพยายามในระดับชาติและ
ระดับสากลจะตอบสนองได้ทัน ผลจากงานวิจัยระดับโลก
ฉบับแรกเกี่ยวกับปัญหานี้ ยืนยันว่า ไม่มีภูมิภาคใดรอดพ้น
กับอาชญากรรมชนิดนี้ และไม่มีประเทศใด “มีภูมิคุ้มกัน”
เพียงพอ ในโลกที่ทุกแห่งเชื่อมโยงถึงกันได้ ผู้คนเดินทาง
มากขึ้น และแม้แต่ดินแดนอันไกลโพ้นที่สุดในโลกก็สามารถ
เดินทางไปถึงได้แล้ว ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ถูกลง และอินเทอร์เน็ตที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กเพิ่มขึ้น

การละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงในลักษณะนี้เป็นที่ประจักษ์
และเป็นเครื่องหมายการครบรอบ 20 ปี ของการประชุม
ระดับโลก ครั้งที่ 1 ว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก งานวิจัยระดับโลกชิ้นนี้เป็นแนวคิดริเริ่มการวิจัย
ฉบับแรก (และจนถึงปัจจุบัน เป็นเพียงฉบับเดียว) เกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว เพื่อสำ�รวจแนวโน้มใหม่ ๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้จริง โดยมีคณะทำ�งานเฉพาะ
กิจระดับสูง (High-Level Taskforce) เป็นที่ปรึกษา และได้
รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดจากหลายประเทศและทุกภูมิภาค
รวมถึงการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและเด็ก ๆ ด้วย

ผลกระทบของปัญหาดังกล่าวที่มีต่อเด็กแต่ละคนไม่อาจ
กล่าวเกินจริงได้ สำ�หรับผู้รอดชีวิต ผลกระทบระยะยาว
อาจรวมถึงความเสียหายทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ
อย่างรุนแรงไปจนตลอดชีวิต ปัญหานี้บั่นทอนเด็กผู้เสียหาย
และทำ�ให้ครอบครัวและวัฒนธรรมท้องถิ่นพังทลายลง อีก
ทั้งยังทำ�ลายความหวังแห่งอนาคตของชุมชนอีกด้วย การ
เพิกเฉยต่ออาชญากรรมชนิดนี้สามารถส่งผลกระทบร้ายแรง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ในอีกแง่หนึ่ง การดำ�เนินการอย่าง
มีประสิทธิผลจะต้องอาศัยหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงและ
สามารถพิสูจน์ได้ (hard evidence)

รายงานระดับภูมิภาค 9 ฉบับ ที่จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับงานวิจัย
ระดับโลกฉบับนี้ ทำ�ให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย รายงาน
เหล่านี้เปิดเผยให้เห็นความคล้ายคลึงกันบางประการ เช่น
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ในการเดินทางและ
การท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ผู้กระทำ�ผิดใช้
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น และผู้กระทำ�ผิดที่เดินทาง
ภายในประเทศหรือระหว่างภูมิภาคมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
แต่ละภูมิภาคต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายเฉพาะเกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว

ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการท่องเที่ยวมักเกิดขึ้นอย่างลับ ๆ และซ่อนเร้น เรา
แทบไม่ทราบเลยว่ากำ�ลังเกิดอะไรขึ้น และเกิดขึ้นที่ไหน ไม่
ทราบเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้กระทำ�ผิด และที่สำ�คัญอย่าง
ยิ่งคือ เราไม่ทราบเลยว่าต้องทำ�อย่างไรจึงจะยุติการทารุณ
กรรมในลักษณะนี้ได้ จนถึงปัจจุบัน การขาดแคลนข้อมูลซึ่ง
อ้างอิงจากข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้ (solid information)
เกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้ ประกอบกับการปิดเรื่อง
เงียบ หรือแม้แต่การอดกลั้น (tolerance) ทำ�ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย (policy agenda) ที่จะจัดการกับปัญหานี้มีน้อย
เกินไป

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ผลการวิจัยหลัก จำ�แนกตามภูมิภาค

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคด้วย
กันเอง เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศมากกว่าจากต่าง
ประเทศ และปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวดูเหมือนจะถูกครอบงำ�โดย
ชายชาวเอเชีย การเดินทางเพื่อธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับ
วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
“การประชุมนอกเวลางาน” ที่มีลักษณะ คือ มีแอลกอฮอล์
และเพศสัมพันธ์ คำ�จำ�กัดความคำ�ว่า “เด็ก” และการ
ตีความคำ�ว่า “ยินยอมพร้อมใจ” ในกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง
กันของแต่ละประเทศภายในภูมิภาค ทำ�ให้การประสานงาน
และความร่วมมือในการค้นหาและลงโทษผู้กระทำ�ผิด ไม่มี
งานวิจัยระดับโลก เรื่อง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก ประสิทธิผลเท่าที่ควร การตอบสนองต่อปัญหาในหลาย
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว มีจุดมุ่งหมายที่จะทำ�ให้ รูปแบบ ส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับปัญหาการค้ามนุษย์

บทสรุปและข้อเสนอแนะ งานวิจัยระดับโลก เรื่อง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว
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ประเทศต่าง ๆ มีอัตราการดำ�เนินคดีด้านการทารุณกรรม
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กน้อยมาก

ภูมิภาคยุโรป

ยุโรปยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกใน พ.ศ.
2556 และมีสิ่งที่บ่งชี้ว่าเด็กเปราะบางต่อปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวมากขึ้น
ประเทศแถบยุโรปตะวันตกเป็นต้นทางของผู้กระทำ�ผิดทาง
เพศต่อเด็กที่เดินทาง (travelling child sex offenders TCSOs) มานานแล้ว แต่ในปัจจุบัน บางประเทศกลายเป็น
ประเทศปลายทาง หลายประเทศในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออกเป็นทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง และมักขาด
กฎหมายเพื่อปกป้องเด็ก หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ได้นำ�
เอามาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อปกป้องเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ามนุษย์ แต่มี
หน่วยงานมุ่งเน้นปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวน้อยมาก และบางครั้ง
เป็นเพียงการจัดการกับปัญหากว้างๆ เกี่ยวกับความรุนแรง
หรือการปกป้องเด็กเท่านั้น

ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้
เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า ในขณะที่สามในสี่ของผู้มาเยือน ทั้งหมด
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา งานวิจัย
ชิ้นหนึ่งที่จัดทำ�ขึ้นใน 4 ประเทศแสดงให้เห็นว่า นักเดินทาง
ภายในประเทศมีจำ�นวนเป็น 2 เท่าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หลายประเทศและหลายครัวเรือนต้องพึ่งพารายได้จากการ
ท่องเที่ยวและการเดินทาง ซึ่งทำ�ให้เด็กเสี่ยงที่จะถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศมากขึ้น และทำ�ให้เกิดความย่อท้อในการ
แจ้งเหตุอาชญากรรมชนิดนี้ และการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ยอดนิยม (hotspots) ในการเดินทาง
และท่องเที่ยวมักถูกพัฒนาใกล้ชุมชนยากจนและแยกตัวออก
ไป ซึ่งทำ�ให้ความแตกต่างระหว่างชนชั้นเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ไปจนถึงความไม่สมดุลของ
อำ�นาจ ทำ�ให้เด็กต้องเผชิญกับปัญหาแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะ ได้แก่ ความขัด
แย้ง ความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้ซึ่งผลักดันให้เกิดการย้าย
ถิ่น สถานะอันต่ำ�ต้อยของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ประเพณีที่
เป็นอันตราย (harmful traditions) เช่น การแต่งงานก่อน
วัยอันควร (child marriage) หรือการแต่งงาน “ชั่วคราว”
และการที่เด็กเยาวชนขาดโอกาส ซึ่งทำ�ให้ความเสี่ยงที่จะ
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เกิดปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ
เดินทางและการท่องเที่ยวมีมากขึ้น บางประเทศถูกคณะ
กรรมการสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the
Child) ตำ�หนิอย่างรุนแรงที่ขาดข้อมูลและความตระหนักรู้
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้งขาดบริการให้ความช่วยเหลือ
แก่เด็กผู้เสียหาย ในขณะที่หลายประเทศมีกฎหมายต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก แต่บางประเทศยังคง
ตัดสินให้ผู้เสียหายมีความผิด และภูมิภาคนี้ยังไม่มีกฎหมาย
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ซึ่งทำ�ให้ผู้กระทำ�ผิดสามารถหลบ
หนีเขตอำ�นาจรัฐ (jurisdiction) ของประเทศหนึ่งไปสู่อีก
ประเทศหนึ่งได้

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

ประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
ต้นทางสำ�หรับผู้กระทำ�ผิด และ เริ่มกลายมาเป็นประเทศ
ปลายทางมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งสองประเทศนี้ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเอาไว้ แต่มี
สัญญาณว่าเด็กเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ตั้งแต่อายุยัง
น้อยมากขึ้น และเด็กบางคนมีเพศสัมพันธ์เชิงพาณิชย์เพื่อ
ความอยู่รอด โดยที่เด็กชาวพื้นเมืองตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็น
พิเศษ โครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวที่
ขยายตัวอย่างกว้างขวางถูกผู้กระทำ�ผิดใช้เป็นช่องทางในการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก โดยมีนักค้ามนุษย์ หรือคนกลาง
จัดหาเด็กเพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจที่เดินทาง
เพื่อเข้าร่วมประชุมต่างๆ รวมถึงคนงานชั่วคราว นอกจากนี้
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีถูกผู้กระทำ�ผิด นักค้ามนุษย์นำ�
มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อวางแผนก่ออาชญากรรมและเผยแพร่
ภาพผู้เสียหายี่กว้างขวางถูกผู้กระทำ�ผิดแสวงหาประโยชน์
ในขณะที่นักค้ามนุษย์จัดหาเด็กผู้เสียหายเพื่อตอบสนอง
อุปสงค์ของนักธุรกิจที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ
และคนงานชั่วคราว อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอื่น ๆ ถูก
ผู้กระทำ�ผิด นักค้ามนุษย์ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อวางแผน
ก่ออาชญากรรม และเผยแพร่ภาพผู้เสียหาย

ภูมิภาคแปซิฟิก

ภูมิภาคแปซิฟิกซึ่งมีเกาะนับพัน ๆ เกาะ มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการท่องเที่ยวจำ�กัดมาก ในขณะที่ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มี
กฎหมายที่ครอบคลุมเป็นระบบเกี่ยวกับการการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ขณะที่ประเทศในหมู่เกาะใน
แปซิฟิกกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว แต่ยัง
ขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว

บทสรุปและข้อเสนอแนะ งานวิจัยระดับโลก เรื่อง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว

และกฎหมายต่าง ๆ เพื่อจัดการกับอาชญากรรมชนิดนี้อยู่
มาก เด็กจากชุมชนพื้นเมืองดูเหมือนจะได้รับผลกระทบเป็น
พิเศษในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ในขณะ
ที่ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวพันกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เช่น การทำ�เหมือง การทำ�ไม้ และ
การประมง บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) ซึ่งรวม
ถึงการแต่งงานก่อนวัยอันควร ความอดกลั้นต่อความรุนแรง
และเพศสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ สถานะทางสังคมของเด็กที่ต่ำ�
กว่าผู้ใหญ่ และการที่สังคมถือว่าเรื่องเพศเป็นประเด็นต้อง
ห้าม เป็นปัจจัยทำ�ให้เกิดความเสี่ยง

เอง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตการค้าเสรีในบางประเทศถูก
ระบุว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก และภูมิภาคนี้กำ�ลังประสบกับปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บแคมมากขึ้น ไม่มี
ประเทศใดที่มีแผนการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
จัดการกับปัญหานี้โดยเฉพาะ

ภูมิภาคแอฟริกาเขตตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา

ข้อมูลจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNWTO) แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในแอฟริกาเพิ่มขึ้น
มากกว่า 3 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และปัญหาการแสวงหา
ภูมิภาคเอเชียใต้
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
เอเชียใต้เป็นภูมิภาคที่ประชากรมีฐานะยากจนอยู่ราวครึ่ง
อาจกำ�ลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical
หนึ่งของโลก และการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักสำ�หรับ data) เพื่อยืนยันก็ตาม การเดินทางและการท่องเที่ยวที่
บางประเทศและบางชุมชน นักเดินทางภายในประเทศและ หลากหลายมากขึ้น ดึงดูดผู้มาเยือนให้เดินทางสู่สถานที่ที่ครั้ง
ภายในภูมิภาคมีจำ�นวนมากกว่าผู้มาเยือนจากต่างประเทศ
หนึ่งเคยห่างไกล และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนำ�
และบรรทัดฐานทางสังคม (เช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศ
คนงานชายที่เดินทางโดยลำ�พังเข้ามาด้วย ภูมิภาคนี้กำ�ลังมี
สภาพ) ทำ�ให้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
การใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่า
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้น เด็กผู้ชายที่
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (mobile internet
เปราะบางมีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์
traffic) จะเพิ่มขึ้น 20 เท่าในช่วงปลายทศวรรษนี้ ในขณะ
ทางเพศตามท้องถนน ในขณะที่เด็กผู้หญิงตกเป็นผู้เสียหายใน เดียวกัน ประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ก็ยังคงทำ�ให้เด็กตกอยู่ใน
ซ่องและสถานบริการทางเพศอื่น ๆ ปัจจุบัน สื่อเทคโนโลยี ภาวะเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานะทางสังคมที่ต่ำ�ต้อยของ
โทรศัพท์มือถือมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนได้รับความ
พวกเขาและการแต่งงานก่อนวัยอันควร ประเทศส่วนใหญ่
นิยมอย่างแพร่หลาย และโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสากลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่การให้
และการท่องเที่ยวที่กว้างขวางมากขึ้น ประกอบกับการขาด คำ�มั่นเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำ�ไปสู่การดำ�เนินงานอย่างมีความหมาย
เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม รวมทั้งการขาดคำ�จำ�กัด เพื่อเด็ก และมีเด็กผู้เสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับ
ความ ขาดกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิผล ความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการ
หมายความว่า มีผู้กระทำ�ผิดน้อยมากที่เกรงกลัวบทลงโทษ
และมีผู้เสียหายจำ�นวนน้อยเช่นกันที่ได้รับความช่วยเหลือที่ ผลการวิจัยที่สำ�คัญจากทั่วโลก
พวกเขาต้องการ
ผลการวิจัยและบทสรุปที่ได้จากหลักฐานมากมายที่รวบรวม
ไว้สำ�หรับงานวิจัยระดับโลกฉบับนี้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในพ.ศ. 2557 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเจริญ
การแพร่กระจายของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
ด้านการท่องเที่ยวและเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก การ
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเผยให้เห็น
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติ ถูกเน้นให้เห็นความสำ�คัญเป็นครั้ง ความจำ�เป็นที่จะต้องมองปัญหาให้กว้างขึ้น
แรกที่นี่ ซึ่งเป็นการจุดประกายความพยายามระดับโลกที่จะ เมื่อ 20 ปีก่อน อาจเป็นไปได้ที่จะร่างแผนที่โลกอย่างคร่าว ๆ
ต่อสู้กับอาชญากรรมชนิดนี้ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้กระทำ�ผิดทางเพศนานาชาติที่กำ�ลังเดิน
ดั้งเดิม เช่น ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ยังคงดึงดูดผู้ ทาง มาจากไหน และกำ�ลังจะไปที่ไหน ปัจจุบันความแตก
กระทำ�ผิดทางเพศต่อเด็กให้เดินทางเข้ามา ในขณะที่ประเทศ ต่างระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเริ่มจะ
เลือนลาง คำ�ว่าประเทศ “ต้นทาง” “ปลายทาง” หรือ
กัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม กำ�ลัง
กลายมาเป็นประเทศปลายทางหลัก และประเทศเมียนมาร์ “ทางผ่าน” เริ่มจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ
สามารถจัดอยู่ในประเภทใดก็ได้ หรือแม้แต่เป็นได้ทั้งสาม
ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเนื่องจากเปิดรับนักท่องเที่ยว ในขณะ
ประเภท ในเวลาต่าง ๆ กัน ขณะนี้ ปัญหาการแสวงหา
ที่มีการพุ่งความสนใจไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเป็นเวลา
นานแล้ว แต่ผู้กระทำ�ผิดส่วนใหญ่กลับเป็นผู้ชายในประเทศ ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
บทสรุปและข้อเสนอแนะ งานวิจัยระดับโลก เรื่อง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว
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กลายเป็นอาชญากรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในประเทศและ
ระหว่างภูมิภาค สามารถพบได้ทั้งในประเทศที่เจริญที่สุดและ
ด้อยพัฒนาที่สุดในโลก ประเด็นสำ�คัญอยู่ที่ว่า เด็กตกเป็นผู้
เสียหายที่ไหน และงานวิจัยระดับโลกพบว่าเด็กตกเป็นผู้เสีย
หายได้ทุกแห่ง

การเติบโตของการเดินทางและการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อเด็กโดยเฉพาะ

การเติบโตของการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลกมาพร้อม
กับรูปแบบการเดินทางและการท่องเที่ยวที่หลากหลายยิ่งขึ้น
การเดินทางรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การท่อง
เที่ยวแบบอาสาสมัคร (volun-tourism) และการที่คนรู้จัก
ความพยายามในช่วงสองทศวรรษ ไม่สามารถลดปัญหาการ ช่วยจัดหาที่พักให้กันเอง สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ผู้กระทำ�ผิดมีโอกาส
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
และสถานที่สำ�หรับก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้เด็กตก
ท่องเที่ยวลงได้ และเด็กจำ�นวนมากกำ�ลังได้รับผลกระทบ
อยู่ในภาวะเสี่ยง กล่าวง่าย ๆ คือ ผู้คนเดินทางมากขึ้น และ
นี้ อีกทั้งไม่มีประเทศใดที่มีภูมิคุ้มกัน งานวิจัยระดับโลก
ประเทศต่าง ๆ แข่งขันกันเพื่อชิงเงินดอลลาร์จากการเดิน
ชิ้นนี้จึงเน้นให้เห็นความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดกรอบวิธีคิด ทางและการท่องเที่ยวมากขึ้น ทำ�ให้ผู้กระทำ�ผิดมีโอกาสที่
เกี่ยวกับปัญหานี้ใหม่ กล่าวคือ ต้องมองให้ไกลกว่าสิ่งที่ครั้ง
จะแสวงหาประโยชน์จากเด็กมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความ
หนึ่งเคยถูกเรียกว่า “การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก” ก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือก็เอื้อ
(child sex tourism) ซึ่งหมายความว่า จะต้องขยายขอบเขต ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
นโยบาย โครงการ และงานวิจัย ให้ครอบคลุมการเดินทาง
การท่องเที่ยวอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และ
และการท่องเที่ยวด้วย (ไม่ว่าจะเป็นในระดับนานาชาติ หรือ เป็นช่องทางลับสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดที่จะติดต่อกับเด็กโดยตรง
ภายในประเทศก็ตาม) และต้องระบุและจัดการกับประเด็น
ภาคเอกชนมีบทบาทสำ�คัญในการแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวจริง ๆ ซึ่งทำ�ให้ ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก นับตั้งแต่การป้องกันไปถึงการ
เด็กเปราะบางอย่างยิ่งต่อการถูกแสวงหาประโยชน์
เสริมสร้างความตระหนักรู้ และตั้งแต่การแจ้งเหตุไปถึงการ
สกัดกั้นเส้นทางที่ผู้กระทำ�ผิดใช้แสวงหาประโยชน์
สรุป: การขาดคำ�จำ�กัดความของปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว สรุป: ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ที่ชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลในการตอบสนองต่อ
ต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
ปัญหา จากการทำ�วิจัยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำ�ให้ได้ข้อเสนอ การเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งควรรวมถึงบริษัทข้ามชาติ
สำ�หรับคำ�จำ�กัดความที่ควรใช้เป็นแนวทางสำ�หรับความ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
พยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวในอนาคต
การท่องเที่ยว เช่น เกสต์เฮาส์ ตลาดนัดออนไลน์ (online
marketplaces) โรงแรมศูนย์ดาว (zero-star hotels) และ
การท่องเที่ยวกำ�ลังเติบโตขึ้น ในขณะที่การปกป้อง
คนขับรถแท็กซี่ นอกจากนี้จำ�เป็นต้องมีการประสานความ
เด็กยังล้าหลัง
ร่วมมือกันระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้นอย่าง
สื่อสาร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการใช้
รวดเร็ว โดยมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทาง เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เข้ามาพุ่งสูงขึ้นจาก 527 ล้านคน เมื่อ พ.ศ. 2538 เป็น 1,135 เด็ก และขัดขวางผลประโยชน์ทางการเงินสำ�หรับผู้กระทำ�
ผิด เครือข่ายอาชญากรรม และพ่อค้าคนกลาง โดยร่วมมือกับ
ล้านคน ใน พ.ศ. 2557 ขณะที่การพัฒนาการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมด้านการเงิน
สามารถสร้างรายได้มหาศาลสู่ประเทศต่าง ๆ ภาคเอกชน
และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งหลักฐานที่รวบรวมไว้สำ�หรับงาน
วิจัยระดับโลกชี้ให้เห็นว่า การเร่งรับเงินดอลลาร์จากนักท่อง ไม่มีลักษณะเฉพาะของผู้เสียหาย
เที่ยวก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเด็ก เมื่อขาดมาตรการที่ให้หลัก งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า เด็กจากชนกลุ่มน้อย เด็กผู้ชาย และเด็ก
เล็ก เปราะบางกว่าที่เคยเข้าใจกันมาก รวมถึงเด็กผู้หญิงและ
ประกันว่าเด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
เด็กที่มีฐานะยากจนด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องราวของเด็กผู้
สรุป: แผนพัฒนาการท่องเที่ยวควรมีการประเมินผลกระทบ เสียหายไม่ได้เหมือนกันทุกคน และเด็กเหล่านี้มาจากปูมหลัง
ด้านสิทธิเด็ก และบรรจุมาตรการคุ้มครองเด็กในชุมชนไว้ด้วย และสภาวการณ์ที่หลากหลาย งานวิจัยระดับโลกฉบับนี้พบ
(โดยอ้างอิงจากการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ว่า พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือความเปราะบาง น่า
เศร้าที่สังคมไม่อาจให้ความช่วยเหลือตามที่เด็กผู้เสียหาย
ในชุมชน ซึ่งรวมถึงเด็ก ๆ ด้วย)
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ต้องการ การให้บริการช่วยเหลือและบำ�บัดฟื้นฟู มีไม่เพียง
พอ เด็กผู้เสียหายซึ่งมักหลบซ่อนตัวเหล่านี้ต้องการความช่วย
เหลือเร่งด่วน และทางเลือกที่เป็นจริงเพื่อสร้างอนาคตของ
พวกเขาเอง

เด็กในการเดินทางและท่องเที่ยวให้มากขึ้น” ดังนั้น จุดสนใจ
ของงานวิจัย นโยบาย และการดำ�เนินงานเกี่ยวกับปัญหาดัง
กล่าว จะต้องถูกขยายให้ครอบคลุมนักเดินทางที่กว้างขึ้นกว่า
เดิม

สรุป: เราไม่อาจหวังว่า “แนวทางแบบเดียว” (one size fits
all approaches) จะปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่มีผู้
เสียหายที่เป็น “แบบฉบับ” มาตรการป้องกันและตอบสนอง
ต่อปัญหาจึงต้องจัดทำ�ขึ้นให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะจึงจะมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ
เสริมสร้างทักษะในการดูแลเด็กผู้เสียหายอย่างเพียงพอ

ความไม่สมดุลทางอำ�นาจก่อให้เกิดการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว

สรุป: “อย่างไรก็ตามการไม่เพิกเฉยต่อความจำ�เป็นที่จะ
ต้องตามหาตัวและดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดที่แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กซึ่งเป็นภัยคุกคามเด็กอย่างต่อเนื่อง
ก็จำ�เป็นที่ต้องพยายามจัดการกับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ นัก
เดินทางภายในประเทศ และนักเดินทางที่แสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กเนื่องด้วยสถานการณ์เอื้ออำ�นวย เพื่อให้รับ
ผิดชอบต่อความผิดจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก

แค่กฎหมายไม่พอ

ผู้กระทำ�ผิดมักใช้ความมั่งคั่งและอำ�นาจที่เหนือกว่าเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากเด็กและหลบเลี่ยงกระบวนการ
ยุติธรรม งานวิจัยระดับโลกฉบับนี้พบว่า ความไม่สมดุลทาง
อำ�นาจระหว่างผู้กระทำ�ผิดกับผู้เสียหาย มีบทบาทสำ�คัญใน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
ไม่มีลักษณะเฉพาะของผู้กระทำ�ผิด
การท่องเที่ยว และทัศนคติแบบเหมารวมที่มีต่อเด็ก เพศ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
สภาพ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยทำ�ให้อาชญากรรมชนิดนี้
เที่ยว มีความซับซ้อนกว่าเดิมมาก และไม่เพียงเกี่ยวข้องกับ ดำ�เนินต่อไป ในขณะเดียวกันการเพิกเฉย ของสังคมต่อการ
นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ทารุณกรรมทางเพศเด็ก และแบบแผนปฏิบัติทางวัฒนธรรม
แรงงานอพยพ/ แรงงานชั่วคราว และ “นักท่องเที่ยวจิต
ที่เป็นอันตราย (เช่น การแต่งงานก่อนวัยอันควร และคำ�จัด
อาสา” รวมถึงนักเดินทางภายในประเทศกลุ่มใหญ่ ที่เจตนา ความของความเป็นชายที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง) ทำ�ให้การ
จะแสวงหาประโยชน์จากเด็กด้วย งานวิจัยฉบับนี้ยืนยันว่า
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ผู้กระทำ�ผิดมาจากปูมหลังแบบใดก็ได้ และไม่ใช่ทุกคนจะมีรูป ท่องเที่ยวเติบโตขึ้น
ลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่คิด คือ เป็นชายวัยกลางคน ชาวตะวัน
ตก ผิวขาว ฐานะร่ำ�รวย บางคนเป็นผู้มีพฤติกรรมฝักใฝ่ทาง สรุป: การย้อนกลับของความไม่สมดุลทางอำ�นาจระหว่างผู้
กระทำ�ผิดและผู้เสียหายอยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมาย
เพศกับเด็ก (paedophile) แต่ส่วนใหญ่อาจไม่ใช่
นโยบาย สถาบัน หรือประเทศใดประเทศหนึ่งจะกระทำ�ได้
เนื่องจากมันหยั่งรากลึก และเกี่ยวกับความมั่งคั่ง เพศสภาพ
ผู้กระทำ�ผิดอาจเป็นชาวต่างชาติหรือคนในพื้นที่ เป็นคน
วัยเด็ก และการเปลี่ยนแปลงทางเพศ อย่างไรก็ตามเป็นไป
หนุ่มหรือแก่ก็ได้ บางคนเป็นผู้หญิง และหลายคนอาจเป็น
ได้ที่จะเสริมพลังแก่เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง เช่น โดย
เด็กด้วยกันเองก็ได้ การวิจัยระดับโลกบ่งชี้ว่า ผู้กระทำ�
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับอันตราย
ความผิดส่วนใหญ่เป็นประเภท “สถานการณ์เอื้ออำ�นวย”
ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
(situational offenders) ซึ่งอาจไม่เคยฝันว่าจะแสวงหา
และการท่องเที่ยว ช่วยให้เด็กเพิ่มความสามารถที่จะฟื้น
ประโยชน์ทางเพศเด็กจนกระทั่งสบโอกาส แทนที่จะเป็น
ตัว (resilience) ต่อภัยทางเพศให้แก่พวกเขา และให้หลัก
ผู้กระทำ�ผิดที่นิยมการกระทำ�ลักษณะดังกล่าว (preferential ประกันว่า มีกลไกการแจ้งเหตุที่มีประสิทธิผลไว้พร้อม และมี
offenders) สิ่งหนึ่งที่ผู้กระทำ�ผิดทั้ง 2 ประเภทมีเหมือนกัน การติตตามผลการแจ้งเหตุเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ต้อง
คือ มีโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากเด็กที่มากขึ้นกว่า
อาศัยความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างแข็งขัน
เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพแวดล้อมที่มีการคอร์รัปชัน ในความพยายามแก้ไขปัญหาและ“เปลี่ยนการเพิกเฉยให้
แพร่หลาย และมีช่องทางให้พวกเขาไม่ต้อง
กลายเป็นการไม่เพิกเฉย” ซึ่งเป็นขั้นตอนสำ�คัญในการยุติ
รับโทษได้ (impunity)
อาชญากรรมที่น่าอับอายนี้
ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายถูกทำ�ลายโดย
กฎหมายห้ามแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยวที่อ่อนแอ และการขาดการประสาน
งานกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายข้ามเขตอำ�นาจ
ศาลแห่งชาติ (national jurisdictions) ส่วนใหญ่ประเทศ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ งานวิจัยระดับโลก เรื่อง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว
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ต่าง ๆ จะมีกฎหมายพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งอย่างน้อยในทาง
ทฤษฎีควรที่จะคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ถูกขัด
ขวาง เนื่องจากขาดคำ�จำ�กัดความของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
ตรงกันทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ ทำ�ให้ตำ�รวจไม่แน่ใจว่าจะดำ�เนินคดีหรือไม่ อย่างไร
นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายยังถูกขัดขวางโดยการแจ้ง
เหตุที่น้อยกว่าความเป็นจริงมาเนิ่นนาน การประสานงานที่
ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเขต
อำ�นาจรัฐต่าง ๆ และการขาดความเข้าใจ หรือการที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายบางรายขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ด้วย

สรุป: รัฐบาลประเทศต่าง ๆจำ�เป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อคำ�นวณระดับความรุนแรงของปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
และเผยให้เห็นความจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะต้องตอบสนองต่อ
ปัญหานี้ภายในประเทศ การจัดตั้งระบบที่สามารถให้ข้อมูล
และตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับปัญหานี้ในระดับชาติ เป็น
สิ่งแรกที่ต้องดำ�เนินการ ทั้งนี้ ควรระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(best practices) และเผยแพร่มันออกไป ควบคู่กับตัวชี้วัด
และเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าความสำ�เร็จเป็นเช่นไร

การดำ�เนินการอย่างไรที่ได้ผล: การตอบสนองต่อปัญหา
ที่มีประสิทธิผลต้องทำ�ซ้ำ�และขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุม

งานวิจัยระดับโลกฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า ความพยายามที่จะ
จัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
สรุป: ต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้จำ�กัดความ และ
การเดินทางและการท่องเที่ยวกำ�ลังอยู่ในระหว่างดำ�เนินการ
ห้ามไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน และแสดงให้เห็นแนวทางที่ประสบผลสำ�เร็จอยู่บ้าง
ทางและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนในทุกประเทศ รวมทั้ง
สิ่งที่ดูเหมือนจะได้ผล คือ แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อน
ต้องเพิ่มทรัพยากรสำ�หรับการบังคับใช้กฎหมาย และใช้ช่อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้าง ตั้งแต่กระทรวงต่าง ๆ ไปจนถึง
ทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้น (หรือปรับปรุงให้ดี สาธารณชน โดยมีข้อมูลที่ดีเป็นปัจจัยหนุน ประเทศต่าง ๆ
ขึ้น) เช่น หมายเขียว (Green Notices) ขององค์การตำ�รวจ
สากล และการขึ้นทะเบียนผู้กระทำ�ผิดระดับชาติ (national ที่จัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ให้ความสำ�คัญกับการ
offender registries) นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความ
พยายามบากบั่นเพื่อป้องกันผู้กระทำ�ผิดไม่ต้องรับโทษ พัฒนา ป้องกันและการตอบสนองต่อปัญหาที่ครอบคลุม ดูจะประสบ
ความสำ�เร็จที่สุด ความพยายามที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ศักยภาพให้แก่ฝ่ายยุติธรรม และจัดการกับการคอร์รัปชัน
องค์กรและเครือข่ายแบบทวิภาคี (bilateral) และพหุภาคี
ช่องโหว่ของข้อมูล (data gaps) และสถานการณ์ที่
(multilateral) เป็นสิ่งสำ�คัญ รวมทั้งความร่วมมือในระดับ
ตัดสินใจลำ�บาก (dilemmas) บั่นทอนการตอบสนอง ภูมิภาคและระดับสากลช่วยให้สามารถเอาชนะความไม่เต็มใจ
ต่อปัญหา
ที่จะยอมรับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจริงได้ แต่ทว่า การให้ความ
งานวิจัยระดับโลกชี้ให้เห็นว่า มีช่องโหว่ของข้อมูลขั้นรุนแรง สำ�คัญต่อการป้องกัน การแจ้งเหตุ และการตอบสนองต่อ
และสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำ�บาก ตั้งแต่ความลำ�บากในการ ปัญหาในระดับท้องถิ่น ไม่มีคำ�ว่ามากเกินไป
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ในปริมาณและขอบเขตที่ต้องการ ไป
จนถึงการขาดคำ�จำ�กัดความที่ชัดเจนของอาชญากรรมชนิด
สิ่งสำ�คัญที่ได้จากงานวิจัยระดับโลกฉบับนี้อีกประการหนึ่ง
นี้ ดังนั้นจึงขาดความชัดเจนว่าจะต้องตรวจวัดอะไร การ
คือ การให้ความสำ�คัญกับผู้กระทำ�ผิดเนื่องจากสถานการณ์
ขาดแคลนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและพิสูจน์ได้ส่งผลสำ�คัญ
เอื้ออำ�นวย และผู้กระทำ�ผิดซึ่งเป็นคนในประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างยิ่ง เนื่องจากทำ�ให้ยากที่จะจัดลำ�ดับความสำ�คัญของ
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ก่อคดีมากที่สุด รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
ทรัพยากรที่ขาดแคลน หรือระบุว่าอะไรที่ดำ�เนินการแล้วได้ กับนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวเช่นกัน ซึ่งเป็นการ
ผล และทำ�ให้รัฐบาลและสังคมต่าง ๆ เมินเฉยต่อปัญหานี้ต่อ ย้ายความสนใจจากแนวทางแบบดั้งเดิม ที่ให้ความสำ�คัญกับ
ไป นอกจากนี้ การขาดฐานข้อมูลที่ชัดเจน และวิธีติดตาม
ผู้กระทำ�ผิดชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการแสวงหาประโยชน์ทาง
ความคืบหน้าในการดำ�เนินงานที่ได้ประสิทธิผล ก็บั่นทอน
เพศจากเด็กแต่เพียงกลุ่มเดียว
ความพยายามที่จะประเมินผลกระทบของโครงการต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว และทำ�ให้เสี่ยงต่อการที่ผู้บริจาคทุนจะรู้สึก
ผิดหวังและเหนื่อยล้าเช่นกัน
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ งานวิจัยระดับโลก เรื่อง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว

ขั้นตอนต่อไป

Conduct for the Protection of Children from Sexual
Exploitation in Travel and Tourism) หรือ อย่างน้อย
งานวิจัยระดับโลกฉบับนี้เปิดเผยงานที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่สุด คือ การนำ�นโยบายขององค์กร (corporate policies)
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กจะต้องทำ�โดยเฉพาะ นับตั้งแต่
องค์กรระดับภูมิภาค ระดับสากล รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ไป ที่ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
จนถึงกลุ่มรากหญ้าที่ทำ�งานเพื่อปกป้องเด็กในชุมชนท้องถิ่น ทางและการท่องเที่ยวไปปฏิบัติและบังคับใช้อย่างชัดเจน
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะสำ�หรับภาคเอกชน ซึ่ง ทุกบริษัทในแวดวงการเดินทาง การท่องเที่ยว และการ
ไม่ได้มีแค่บริษัท ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การท่อง คมนาคมขนส่ง สามารถร่วมลงนามในหลักจริยธรรม (Code
เที่ยว และการคมนาคมขนส่งโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ of Ethics) ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
ได้เช่นกัน บริษัทขนาดใหญ่สามารถช่วยดึงบริษัทขนาด
ที่ทำ�งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ที่
เล็กและขนาดกลางให้เข้าร่วม โดยแบ่งปันความรู้และความ
มีพนักงานของบริษัทเดินทางเพื่อธุรกิจด้วย ข้อเสนอแนะ
ชำ�นาญให้แก่พวกเขา ทั้งนี้ จำ�เป็นต้องมีมาตรการเพื่อให้หลัก
ต่อทุกภาคส่วน ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญของแนวทางการ
ประกันว่าองค์กรการท่องเที่ยวจิตอาสาต่าง ๆ มีระบบและ
ประสานงานเพื่อป้องกันและแทรกแซงปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวให้ หลักปฏิบัติที่แข้มแข็งในการปกป้องเด็กด้วย
ได้ประสิทธิผล
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำ�เป็นต้อง
ยกตัวอย่าง เช่น องค์กรระดับภูมิภาคและระดับสากลถูก
รับเอานโยบายองค์กรที่ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทาง
กระตุ้นให้จัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาการแสวงหา
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนไป
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กไว้ในวาระทางการเมือง ปฏิบัติและบังคับใช้ และให้หลักประกันว่านโยบายเหล่านี้
(political agendas) ให้สูงขึ้น และดำ�เนินการตามคำ�มั่น
สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (international commitments)
(Human Rights and Business Principles) และหลัก
ในการปกป้องเด็ก อย่างน้อยที่สุด รัฐบาลประเทศต่าง ๆ
การสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights
ควรให้สัตยาบันและดำ�เนินการตามเครื่องมือด้านสิทธิเด็กใน and Business Principles) บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากลทั้งหมด และหากจำ�เป็น ให้ปรับแก้กฎหมายใน
และการสื่อสารสามารถเป็นผู้นำ�ในการพัฒนาแนวทาง
ประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การบังคับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาที่อาศัยเทคโนโลยี เพื่อต่อสู้กับการแสวงหา
และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้หลักประกันว่า
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง เช่น ปิดกั้นการชำ�ระเงินสำ�หรับการกระทำ�ผิดที่เกี่ยวข้องกับ
และการท่องเที่ยวสามารถจัดการได้ องค์กรพัฒนาเอกชน
อาชญากรรมประเภทนี้ และใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในการ “ตรวจ
สามารถติดตามปัญหาดังกล่าวนี้และอุดช่องโหว่ที่รัฐบาล
สอบและติดตามที่มาที่ไปของเงิน” รวมทั้งเป็นบ่อนทำ�ลาย
ทิ้งไว้ เช่น โดยการติดตามและวิจัยปัญหานี้ในระดับท้องถิ่น แบบจำ�ลองทางธุรกิจ (business model) ของผู้กระทำ�ผิด
เสริมพลังให้ประชาชนมีบทบาทในการป้องกันปัญหา ระบุ
และพ่อค้าคนกลางที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สนับสนุนการบำ�บัดฟื้นฟู สมรรถภาพ
การเดินทางและการท่องเที่ยว
ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ
เดินทางและการท่องเที่ยว และเปิดโปงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หากมองให้กว้างขึ้น ทุกบริษัทที่ส่งพนักงานของตนให้เดินทาง
อาชญากรรมในลักษณะนี้
ไปทำ�ธุรกิจ สามารถ จัดเตรียมการเดินทาง ผ่านธุรกิจการ
เดินทางและการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก และให้ความรู้
บริษัทเอกชนสามารถเป็นองค์กรหลัก (key players) ในการ แก่พนักงานของตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยอมรับได้และความ
ต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ จำ�เป็นต่อการปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เดินทางและการท่องเที่ยว โดยมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ในการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งอาจรวมถึงการรับเอา
ในการปกป้องสิทธิเด็ก ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทด้านการ
หลักการปฏิบัติสำ�หรับพนักงานมาใช้และดำ�เนินการ ตรวจ
เดินทาง การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง สามารถ
สอบประวัติ และขอหนังสือรับรองความประพฤติจากตำ�รวจ
สมัครเป็นสมาชิกของหลักการปกป้องเด็กต่าง ๆ เช่น หลัก
(police clearances) สำ�หรับพนักงานที่จะต้องติดต่อกับเด็ก
การปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
โดยตรงระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ
ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว (The Code of
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การค้นพบที่สำ�คัญประการหนึ่งของงานวิจัยระดับโลกฉบับ
นี้ คือ เราไม่อาจหวังให้แนวทางเฉพาะกิจ (ad-hoc) และเป็น
เอกเทศน์ (siloed) สามารถจัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่
ซับซ้อนอย่างยิ่งได้ เนื่องจากไม่มีผู้เสียหายหรือผู้กระทำ�ผิด
ที่เป็นแบบฉบับ สามารถพบได้ทุกที่และมีหลากหลายแง่มุม
ความร่วมมือข้ามภาคส่วน (cross-sectoral partnerships)
และแนวทางที่สอดคล้องกัน เป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการขยาย
ผลกระทบของการป้องกันและแทรกแซงปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ทำ�ให้เกิดการแทรกแซงที่สอดประสานกันและครอบคลุม
แทนที่จะค่อยเป็นค่อยไป ขั้นแรกพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง
ๆ ควรรวมตัวกันเพื่อจัดทำ�โครงการรณรงค์ระดับโลกที่เพิ่ม
การรับรู้ (high-visibility) เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายที่มี
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ประสิทธิผล มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง มีการปกป้อง
เด็กผู้เสียหายที่ดีขึ้นกว่าเดิม และยุติการที่ผู้กระทำ�ผิดไม่ต้อง
รับโทษ
ท้ายที่สุด งานวิจัยฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดวาระการวิจัย
(research agenda) ขึ้นเอง ซึ่งยืนยันว่าเราต้องรู้ให้มาก
ขึ้น เกี่ยวกับทุกแง่มุมของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว ทั้งขนาดและ
ขอบเขตของปัญหา (โดยเริ่มจากข้อมูลพื้นฐาน) ของผู้เสีย
หาย ผู้กระทำ�ผิด ปัจจัยขับเคลื่อน และการตอบสนองที่
ได้ประสิทธิผล หากเราต้องการที่จะยุติปัญหานี้ไม่ให้แพร่
กระจายออกไปไกลกว่าเดิม
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ข้อเสนอแนะ
 ให้หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป (EU),
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน (ASEAN), สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาค
เอเชียใต้ (SAARC), สหภาพแอฟริกา (AU), สหภาพ
หน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับสากลต้องบรรจุปัญหาการ
รัฐบอลติก (CBSS), องค์การรัฐอเมริกัน (OAS), กลุ่ม
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิก (PIF) ฯลฯ รับทราบประเด็น
ท่องเที่ยว เข้าเป็นวาระทางการเมือง เพื่อให้หลักประกันว่า
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ
จะมีการปฏิบัติตามคำ�มั่นที่ได้ประกาศไว้ในระดับภูมิภาคและ
เดินทางและการท่องเที่ยว และจัดการกับปัญหานี้อย่าง
ระดับสากล
กวดขันและชัดเจน
 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ควรผลัก  ให้รวมปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
การเดินทางและการท่องเที่ยวไว้ในแผนการดำ�เนินงาน
ดันให้หลักจริยธรรมสำ�หรับการท่องเที่ยว เป็นอนุสัญญา
การติดตาม และการรายงาน เกี่ยวกับเป้าหมายการ
สากล และรัฐภาคีให้สัตยาบันร่วมกัน
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
 องค์กรสหประชาชาติ และกลไกการตรวจสอบ
ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งหมายจะจัดการกับการ
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ควรทำ�การทบทวน
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เช่น ในเป้าหมายที่
สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
5.2, 8.7 และ 16.2
การเดินทางและการท่องเที่ยวในรัฐภาคี และมาตรการ
 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ที่ใช้ในการปกป้องเด็กจากปัญหาดังกล่าวอย่างเป็น
(United Nations General Assembly) ต้องให้หลัก
ระบบ และให้หลักประกันว่าผู้เสียหายจะสามารถเข้าถึง
ประกันว่าจะนำ�ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปดำ�เนินการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่การตอบสนองขององค์การ
 ให้การดำ�เนินการของกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
สหประชาชาติ ต่อปัญหาการแสวงหาประโยชน์และ
และระดับสากล ตระหนักถึงปัญหาการแสวงหา
การทารุณกรรมทางเพศ โดยเจ้าหน้าที่ของ
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
สหประชาชาติ ในด้านการป้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย
เที่ยวโดยเฉพาะ มีการดำ�เนินงานที่ครอบคลุมและมีการ
นโยบาย และการเยียวยารักษา ดังที่ได้นำ�เสนอไว้ใน
ติดตามปัญหา ซึ่งรวมถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, คณะ
รายงานที่ยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16
กรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ, ผู้รายงาน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้าเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก, ผู้แทนพิเศษ ข้อเสนอแนะสำ�หรับองค์กรพัฒนาเอกชน
ของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็ก,
ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเด็กและ องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถมีบทบาทสำ�คัญโดยการติดตาม
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ, คณะกรรมการลันซาโรเต
และการท่องเที่ยว และอุดช่องโหว่ในการดำ�เนินงานของ
(the Lanzarote Committee), คณะกรรมการผู้
รัฐบาล ดังนี้
เชี่ยวชาญแอฟริกาเรื่องสิทธิและสวัสดิการเด็ก และ
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำ�หรับหน่วยงานระหว่างรัฐบาล
(intergovernmental bodies) ในระดับภูมิภาค
และระดับสากล
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เปิดโปงบริษัทที่มีการโฆษณาเนื้อหาเกี่ยวกับการขาย
 ให้สัตยาบันและนำ�เครื่องมือด้านสิทธิเด็กในระดับสากล
บริการทางเพศเด็ก โดยให้ความสำ�คัญและตรวจสอบ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปดำ�เนินการ และปรับแก้กฎหมาย
เป็นพิเศษกับการโฆษณาออนไลน์
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับเครื่องมือเหล่านี:้
เสริมสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน เกี่ยวกับ
§§ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ทางและการท่องเที่ยว และบทบาทที่พลเมืองรวมถึง
เรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่
เด็ก ๆ ก็สามารถทำ�ได้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้
เกี่ยวกับเด็ก ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)
ระบุและบันทึกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่ดี ในการป้องกันและ
§§ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ดูแลปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ
เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน ค.ศ. 2014
เดินทางและการท่องเที่ยว
(พ.ศ. 2557)
ให้บริการด้านการฟื้นฟูและการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
§§ พิธีสารเพื่อป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้า
แก่ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
มนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ค.ศ. 2000 (พ.ศ.
ในการเดินทางและการท่องเที่ยว ในกรณีที่รัฐบาลไม่
2543)
สามารถให้บริการเหล่านี้ได้
§§ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
สร้างพันธมิตรและพัฒนาศักยภาพภายในอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำ�เนินการ
การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
โดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบทีเ่ ลวร้ายที่สุดของการใช้
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
แรงงานเด็ก
การท่องเที่ยว และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว
§§ อนุสัญญาของสภายุโรป ดังต่อไปนี้
ได้
1. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการ
จัดให้มีนโยบายคุ้มครองเด็กและแนวปฏิบัติ สำ�หรับ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิด
พนักงานและอาสาสมัคร (ทั้งคนในประเทศและชาว
ทางเพศ ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) (CETS
ต่างชาติ) ที่ต้องติดต่อกับเด็ก และได้รับการตรวจสอบ
No.201)
ประวัติ เพื่อรับรองความประพฤติจากตำ�รวจ
2. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
ทำ�วิจัยเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ค.ศ. 2005 (พ.ศ.2548) (CETS No. 197)
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็น
3. อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�นโยบายและการดำ�เนินการ
ค.ศ. 2001 (พ.ศ.2544) (CETS No. 185)

ข้อเสนอแนะสำ�หรับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ

รัฐบาลประเทศต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการ
ปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เกิดอุปสงค์ อุปทาน
หรือ ประเทศของผู้เสียหายก็ตาม
 พัฒนาและส่งเสริมระบบการรับแจ้งเหตุ ที่เอื้อให้เด็ก
และประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้โดยไม่ต้องกลัว
 ให้หลักประกันว่าบริการต่าง ๆ ต้องคำ�นึงถึงผล
ประโยชน์ของเด็กเป็นสำ�คัญ (child-sensitive
services) พร้อมให้บริการ และมีการควบคุมคุณภาพให้
ได้มาตรฐาน ดำ�เนินการโดยพนักงานที่มีความรู้ และได้
รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีทรัพยากรอย่างเพียงพอ
และเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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 ให้หลักประกันว่ากรอบกฎหมายภายในประเทศสามารถ
จัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม โดย
§§ บัญญัติให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นอาชญากรรม
ที่แยกออกมาต่างหากในกฎหมาย
§§ ออกกฎหมายนอกอาณาเขต (extraterritorial
legislation) ที่ก้าวหน้า และกฎหมายส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (extradition laws) ที่ไร้เงื่อนไข และ
กำ�หนดให้การกระทำ�ผิดซ้ำ�เป็นเหตุที่ร้ายแรงขึ้น
ไม่ว่าอาชญากรรมนั้นจะเป็นการกระทำ�ผิดในต่าง
ประเทศหรือในประเทศก็ตาม
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§§

§§

§§

§§

§§

§§

§§

§§

§§

ให้หลักประกันว่าข้อจำ�กัดทางกฎหมาย
complaints) ที่สมเหตุสมผล เป็นหลักฐานเพียง
(statutory limitations) ไม่มีผลบังคับใช้กับ
พอที่จะเริ่มสอบสวนคดี
เด็กผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
 เสริมความแข็งแกร่งในการบังคับใช้กฎหมาย และความ
เพศเชิงพาณิชย์
ร่วมมือระดับสากลเพื่อต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์
กำ�หนดให้ช่วงอายุที่สามารถยินยอมต่อการร่วม
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว โดย
ประเวณีได้ตามกฎหมาย (age of consent)
§§ ให้หลักประกันว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมี
คือ 18 ปีขึ้นไป หรือให้หลักประกันว่าความผิดที่
ทรัพยากรและทักษะในการระบุ สืบสวน เพื่อตอบ
กระทำ�ต่อเด็กอายุ 15 ถึง 18 ปี มีโทษทางอาญา
สนองต่อปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เมื่อการกระทำ�ทางเพศนั้นมีลักษณะแสวงหา
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว สามารถใช้
ประโยชน์ (เช่น การค้าประเวณี หรือสื่อลามก
วิธีการที่เป็นมิตรกับเด็ก (child-friendly) เมื่อ
อนาจาร) หรือเมื่อความสัมพันธ์นั้นมีการละเมิด
ต้องรับมือกับเด็กที่เป็นผู้เสียหายและพยาน และ
ความไว้วางใจ และใช้อำ�นาจ หรือการพึ่งพาในทาง
ให้หลักประกันว่าการบังคับใช้กฎหมายจะไม่ถูก
ที่ผิด
ทำ�ลายโดยการคอร์รัปชั่น หรือความอดกลั้นของ
กำ�หนดให้การล่อลวงเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ
สังคมต่อปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
(grooming) และการจัดหาเด็ก เป็นความผิดทาง
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
อาญา
§§ ส่งเสริมให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายข้ามเขต
ไม่อนุญาตให้อาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์
อำ�นาจรัฐของประเทศที่เกิดอุปสงค์ อุปทาน และ
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ประเทศของผู้เสียหาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ได้รับการประกันตัว
เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับผู้กระทำ�ผิดทางเพศต่อเด็กที่
เดินทางอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงใช้เครื่องมือต่อไปนี้
บังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อผูกพัน ที่จะต้อง
ให้มากขึ้น
ขอตรวจสอบประวัติหรือหนังสือรับรองความ
ประพฤติของพนักงานและอาสาสมัครทุกคนที่ต้อง
îî “หมายเขียว” ขององค์การตำ�รวจสากล
มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยตรงจากตำ�รวจและปฏิบัติ
สำ�หรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำ�ผิดทางเพศและมี
ตามหลักนโยบายคุ้มครองเด็ก
แนวโน้มจะก่อคดีซ้ำ�อีกในประเทศอื่น ๆ
เพิ่มบทลงโทษสูงสุดสำ�หรับการกระทำ�ผิดที่
îî ปฏิเสธไม่ให้ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำ�ผิดทาง
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เพศต่อเด็กและมีแนวโน้มจะก่อคดีซ้ำ�อีก เข้า
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ประเทศ
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กผู้เสียหาย
îî พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระทำ�ผิดทาง
มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น สำ�หรับอาชญากร
เพศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เรื่อง การ
ที่กระทำ�ผิดทางเพศต่อเด็กซ้ำ�อีก
รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
ให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความยินยอม
îî ระบบรับรองความประพฤติขององค์กรตำ�รวจ
พร้อมใจในการมีสัมพันธ์ทางเพศ (sexual
สากล (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
consent) ระหว่างเด็กด้วยกัน เพื่อหลีกเลี่ยง
îî ลงทุนพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์และเทคนิค
ความเข้าใจผิด และทำ�ให้สถานการณ์ที่ไม่ใช่การ
การสืบสวนใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ฝ่ายบังคับใช้
แสวงหาประโยชน์กระจ่างชัด
กฎหมายสามารถระบุตัวผู้กระทำ�ผิด และช่วย
บังคับให้แจ้งเหตุต้องสงสัยเกี่ยวกับการแสวงหา
เหลือผู้เสียหายได้
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก โดยกำ�หนดบทลงโทษ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจฝ่ายประสานงาน (police
ที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตาม, พัฒนากลไกให้ความ
liaison officers) ประจำ�อยู่ที่จุดหมายปลายทางที่เป็น
คุ้มครองสำ�หรับผู้ที่แจ้งเหตุอาชญากรรมประเภทนี้,
พื้นที่นิยมของผู้กระทำ�ผิดทางเพศต่อเด็กเดินทางไป
ยอมรับให้การร้องเรียนแบบนิรนาม (anonymous
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โดยให้ประเทศปลายทางอำ�นวยความสะดวกให้แก่งาน
ของเจ้าหน้าที่เหล่านี้
ให้มีความร่วมมือข้ามหน่วยงานและข้ามเขตแดน
ระหว่างตำ�รวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ (judiciary)
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำ�หรับการสืบสวน
และฟ้องร้องคดีทุกคดี ที่มีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาว่า
ได้ทำ�การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศ
อื่นมีการ
ลงทุนในโครงการบำ�บัด ฟื้นฟู และคืนสู่สังคมอย่าง
มีคุณภาพ สำ�หรับเด็กผู้เสียหายจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว
รวบรวมข้อมูลระดับชาติ และ/หรือเสริมสร้างศักยภาพ
ของประเทศในการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลแบบ
แจกแจง (disaggregated data-gathering) และระบบ
ติดตามผลเพื่อใหมี้ข้อมูลในการพัฒนานโยบายและการ
ดำ�เนินงานเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
กำ�หนดให้มีการนำ�นโยบายภาคบังคับ (mandatory
policies) มาดำ�เนินการเพื่อปกป้องเด็กในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นสาธารณะหรือ
ของเอกชน ซึ่งรวมถึงข้อผูกพันในการดำ�เนินการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนโดยละเอียดด้วย
สร้างมาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่ควบคุมโดยรัฐบาล
สำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้หลักประกันว่าการใช้อาสาสมัครในสถาบันที่มีเด็ก
อยู่นั้น ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด เช่น ใช้การรับรองความ
ประพฤติจากตำ�รวจและหลักการปฏิบัติที่เป็นสากล
เสริมความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว และมาตรการลงโทษ (sanctions)
ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้
ให้หลักประกันว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้า
หน้าที่ฝ่ายยุติธรรม เข้าใจความสำ�คัญของปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว และความต้องการเฉพาะของเด็กผู้เสีย
หาย
ตระหนักว่าเด็กเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (agents of
change) และสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผน
และกำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
เที่ยวมีการ

 ลงทุนในโครงการป้องกันที่เสริมพลังให้แก่เด็ก เพื่อ
จัดการกับรากเหง้าของปัญหาและปัจจัยเปราะบางทั้ง
หลาย ที่ทำ�ให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยง
 ส่งเสริมบรรทัดฐานทางสังคมที่ปกป้องเด็ก ผ่าน
โครงการพัฒนาชุมชน และสื่อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) ด้วย
 สร้างแรงจูงใจให้แก่บริษัทที่ให้ความสำ�คัญกับการ
ปกป้องเด็ก
 ต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน

ข้อเสนอแนะสำ�หรับบริษัทเอกชน
บริษัทที่ดำ�เนินการอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำ�คัญ
อย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว กล่าวคือ บริษัท
เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการปกป้อง
เด็กจากอาชญากรรมประเภทนี้ พวกเขาไม่อาจเป็นเพียงผู้
สังเกตุการณ์ (bystanders) ที่มองดูเฉยๆ แต่ควรมีส่วนร่วม
ปกป้องสิทธิเด็กอย่างกระตือรือร้น

สถานประกอบการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว
คมนาคมขนส่ง (ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน)







ร่วมลงนามในหลักจริยธรรมขององค์กรการท่องเที่ยว
โลกแห่งสหประชาชาติ
ให้หลักประกันว่าจะดำ�เนินการสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจตามหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักการสิทธิ
เด็ก
ร่วมลงนามในหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว หรือ อย่างน้อยที่สุด รับเอานโยบายองค์กรที่ต่อ
ต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว ไปดำ�เนินการและบังคับใช้อย่าง
ชัดเจน และให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมเรื่องการ
ป้องกันและการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว
มุ่งให้หลักประกันว่าบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว ที่ยังไม่เป็นทางการ
(informal travel and tourism sector) รับทราบถึง
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว และปฏิบัติตามหลักการ
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
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เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่ภาค
ส่วนอื่น ๆ เช่น ธุรกิจที่มีพนักงานต้องเดินทาง และ
อุตสาหกรรมที่นำ�หรือสกัดทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
(extractive industries)
ให้หลักประกันว่าองค์กรต่าง ๆ ที่รับอาสาสมัครทั้งที่เป็น
คนในชาติและเป็นชาวต่างชาติที่ต้องติดต่อกับเด็กเข้า
ทำ�งาน มีระบบปกป้องเด็กอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน
เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งรวมถึงการ
ตรวจสอบประวัติหรือการรับรองความประพฤติที่เป็น
สากลจากตำ�รวจ กลไกการแจ้งเหตุต่าง ๆ
เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
เที่ยวให้แก่นักเดินทางและนักท่องเที่ยว
ประสานความร่วมมือ และแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย




ให้หลักประกันว่าดำ�เนินการสอดคล้องกับหลักการสิทธิ
มนุษยชน หลักการสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
รับเอานโยบายองค์กรที่ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวไป
ปฏิบัติและบังคับใช้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

บริษัทที่มีพนักงานเดินทางเพื่อธุรกิจ

ทุกบริษัทที่ส่งพนักงานของตนให้เดินทางไปทำ�ธุรกิจ มี
บทบาทในการสอนพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยอมรับได้
หรือยอมรับไม่ได้ และความสำ�คัญของการปกป้องเด็กจาก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว
 เดินทางกับภาคธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวที่

ปลอดภัยต่อเด็ก โดยเลือกใช้บริการกับบริษัทที่มีหลัก
การปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเป็นหลัก หรืออย่างน้อยที่สุด ให้เลือกเดินทาง
ภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับธุรกิจที่รับเอานโยบายองค์กรที่ต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
 ระดมผู้นำ�ภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้ร่วมกันพัฒนาแนวทาง
เที่ยวไปปฏิบัติและบังคับใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ความ
แก้ไขปัญหาที่อาศัยเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับการแสวงหา
สำ�คัญกับการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
การตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว
เที่ยว เช่น ปิดกั้นช่องทางการชำ�ระเงินสำ�หรับการกระ
ทำ�ผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าว และใช้เทคนิค  ให้หลักประกันว่าดำ�เนินการสอดคล้องกับหลักการสิทธิ
ใหม่ ๆ ในการ “ตรวจสอบและติดตามที่มาที่ไปของ
มนุษยชน หลักการสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
เงิน” รวมทั้งขจัดกระบวนการทางธุรกิจของผู้กระทำ�ผิด  รับเอาหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูก
และพ่อค้าคนกลาง
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่อง
 ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เที่ยวสำ�หรับพนักงานที่เดินทางไปดำ�เนินการ
อื่น ๆ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขัดขวาง
 ให้หลักประกันว่ามีการตรวจสอบประวัติ มีหนังสือ
ผลประโยชน์ทางการเงินของผู้กระทำ�ผิด เครือข่าย
รับรองความประพฤติจากตำ�รวจ หากพนักงานจะต้อง
อาชญากรรม และพ่อค้าคนกลาง และพัฒนาเครื่องมือ
ติดต่อกับเด็กระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ
วิเคราะห์ และเทคนิคการสืบสวนใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ฝ่าย
บังคับใช้กฎหมายสามารถระบุตัวผู้กระทำ�ผิดและช่วย
เหลือผู้เสียหายได้
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ท่านสามารถอ่านงานวิจัยฉบับเต็มและเข้าถึงสื่อวัสดุอื่นๆ ได้จาก
www.protectingchildrenintourism.org

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิจัยระดับโลกฉบับนี้
จาก กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยผ่านทาง ดีเฟนซ์ ฟอร์ ชิลเดรน – เอ็คแพท ประเทศเนเธอร์แลนด์

