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กิ ต ติ ก รรมประกาศ
รายงานฉบับนี้ไดจัดทําภายใตกรอบงาน โครงการ Childhoodซึ่งเปนความริเริ่มขององคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ
ออสเตรเลียเพื่อตอตานการแสวงหาผลประโยชนทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
โครงการ Childhood สรางขึ้นจากการสนับสนุนระยะยาวของออสเตรเลียดวยมูลคา 7,500,000 เหรียญออสเตรเลีย เพื่อสงเสริม
การใหความคุมครองและการปองกันการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก โครงการ Childhoodเปนการรวมตัวกันระหวางสํานักงาน
ปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) องคกรตํารวจสากล (INTERPOL) และมูลนิธิศุภนิมิต
ในการแกไขปญหารายแรงดานการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการทองเที่ยว โครงการนี้ดําเนินการใน
ประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนใชแนวทางการคุมครองและ
ปองกันควบคูกันไป
สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติขอแสดงความขอบคุณเปนพิเศษแก
คุณลินดซีย บัคกิงแฮม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระซึ่งรวมงานกับศูนยภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกของ UNODC ในการยก
รางรายงานนี้ คุณบัคกิงแฮมไดรับความชวยเหลืออันมีคุณคายิ่งจากคุณมารกาเร็ต อคูลโล (ผูประสานงานโครงการศูนยภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟกของ UNODC) คุณอันเน็ตธ อาหเลนิอุส (ผูประสานงานตํารวจสากล) และคุณสโนว ไวท สเมล
เซอร (เจาหนาที่โครงการของ UNODC ประเทศไทย)
สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งในความสนับสนุนของผูมี
สวนเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐอันไดแก
นายพงษภัฏ เรียงเครือ (ที่ปรึกษาเฉพาะดานกฎหมายมหาชน กระทรวงยุติธรรม) และ ดร. พิเศษ สอาดเย็น (ผูอํานวยการ กองการ
ตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม) สําหรับการผูนําในการประสานงานในกระบวนการหารือผลการวิเคราะหและปรับปรุงแกไขรายงาน
รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมขอแกไขจากกระทรวงยุติธรมมและสํานักงานอัยการสูงสุดเขาไวดวยกันและไดรับการรับรองจากกระทรวง
ยุติธรรม
UNODC ปรารถนาที่จะประกาศความตระหนักถึงการสนับสนุนที่ไดรับจากรัฐบาลแหงประเทศออสเตรเลีย
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คํา นํา
กระทรวงยุ ติ ธ รรมแห ง ประเทศไทย
ราชอาณาจักรไทยเปนหนึ่งในรัฐภาคีของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของสหประชาชาติมาตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2535 และในพิธี
สารเลือกรับวาดวยการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก และวัตถุลามกอนาจารเด็ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี
พันธผูกพันตามบทบัญญติแหงอนุสัญญาดังกลาว
แมวากรอบกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการทองเที่ยวนับไดวา
มีความสมบูรณ รายงานการวิเคราะหดานกฎหมายของ UNODC ก็ไดชี้ใหเห็นขอแตกตางของกฎหมายในประเทศเมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่กําหนดโดย UNCRC และพิธีสารอื่น ๆ ในระดับสากล ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากรายงานฉบับนี้ สามารถ
นําไปใชเปนแนวทางขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปสูการพัฒนากรอบกฎหมายของประเทศไทยในการคุมครองเด็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอยางการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอรายงานฉบับนี้ของประเทศไทย ไดแก ความพยายามในการรางกฎหมายเพื่อกําหนดโทษ
ทางอาญาสําหรับการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุลามกอนาจารเด็ก รายงานฉบับนี้ยังเนนย้ําประเด็นการเตรียมเด็กใหมีความพรอม
สําหรับการถูกลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชน รวมถึงประเด็นอาชญกรรมทางคอมพิวเตอรตอเด็กดวย ซึ่งในขณะนี้ประเทศ
ไทยก็ไดเริ่มมีการอภิปรายระหวางเจาหนาที่ระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดการกับประเด็นเหลานี้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (the ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2558 จะกอใหเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของทั้ง
10 ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งแนนอนวาจะสงผลกระทบตอการเดินทางขามแดนภายในภูมิภาคอยางเสรีของนักทองเที่ยว
นั่นหมายความวาการสืบสวนสอบสวนและติดตามดําเนินคดีกับผูตองสงสัยจะทาทายมากขึ้น รายงานฉบับนี้ไดเสนอการทํางานเชิง
รุกในการประสานกฎหมายระดับภูมิภาคและเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุมครอง
เด็กจากการถูกลวงละเมิดและแสวงหาประโยชนทางเพศ
กระทรวงยุติธรรมขอแสดงความขอบคุณ UNODC สําหรับรายงานฉบับนี้ ซึ่งมีสวนใหเกิดความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายไทย
เพื่อคุมครองเด็กใหดียิ่งขึ้น

(ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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สํา นั ก งานปราบปรามยาเสพติ ด และป อ งกั น อาชญากรรมแห ง สหประชาชาติ
การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กเปนการละเมิดสิทธิเด็กขั้นรุนแรงและเปนปญหาที่มีความซับซอนเปนอยางมาก
ตะวันออกเฉียงใต

ในเอเซีย

การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กเกี่ยวของอยางใกลชิดกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เติบโตขึ้นทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับสากล ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตตางก็พยายามที่จะคุมครองเด็ก ๆ โดยใชวิธีตาง ๆ ทั้งการปฏิรูป
กฎหมาย การสรางศักยภาพใหกับเจาพนักงานสืบสวนสอบสวนและอัยการ และการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
UNODC รวมงานกับประเทศสมาชิกเพื่อ:
•

เสริมความเขมแข็งของกฎหมายและนโยบาย

•

พัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่

•

พัฒนากลไกความรวมมือระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับสากล

•

พัฒนาเครือขายและกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูล

รายงานฉบับนี้พิจารณากฎหมายไทยในแงของการไดมาตรฐานสากล ที่จะเพียงพอในการตอบโตตอการแสวงหาประโยชนทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการทองเที่ยว รายงานนี้ไดระบุชองวางของบทกฎหมายปจจุบัน ใหขอเสนอแนะกวาง ๆ ในการปฎิรูปปด
ชองวางดังกลาว พรอมทั้งรางแผนดําเนินงานเพื่อปฎิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการวิเคราะหจากรายงานฉบับนี้ไดผานกระบวนการ
หารือกับเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นคือรายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยทั้งในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม จึงมีการพิจารณา
ถึงกรอบระดับภูมิภาคอันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความรวมมือระหวางประเทศในการสืบสวนสอบสวนและติดตามดําเนินคดี
กับผูเดินทางหรือทองเที่ยวเพื่อลวงละเมิดทางเพศเด็ก

ทั้งยังระบุถึงแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของกรอบความรวมมือ

ดังกลาว ใหขอเสนอแนะที่ชัดเจนในการพัฒนากรอบกฎหมายการคุมครองเด็กใหเขมแข็งขึ้น โดยรัฐบาลสามารถใชขอเสนอแนะ
เหลานี้เปนพื้นฐานเพื่อปฎิรูปกฎหมายใหตอบโตผูกระทําผิดไดดียิ่งขึ้น
รายงานการวิเคราะดานกฎหมายรางขึ้นทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยภายใตกรอบการทํางานของโครงการ Childhood ซึ่งเปน
โครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลีย อันมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการกับปญหาการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

8

คํา ย อ
อาเซียน

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

CEDAW

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ(2522)

CRC

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (2532)

พิธีสารเลือกรับCRC

พิธีสารเลือกรับวาดวยการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก และวัตถุลามกอนาจารเด็ก
(2543)

ECPAT อินเตอรเนชันแนล

มูลนิธิเพื่อยุติการคาประเวณีเด็ก

วัตถุลามกอนาจารเด็ก

และการคาเด็กเพื่อ

วัตถุประสงคทางเพศ
ICCPR

กติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (2509)

ILO

องคการแรงงานระหวางประเทศ

อนุสัญญา ILO 182

อนุสัญญาวาดวยการหามและการขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก

INTERPOL

องคการตํารวจสากล

สปป. ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

MOU

บันทึกความเขาใจ

NPA

แผนปฏิบัติการระดับชาติ

TIP

การคามนุษย

พิธีสาร TIP

พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(2548)

UNICEF

กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ

UNODC

สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ

UNTOC

อนุสัญญาสหประชาชาติตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ(2543)
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บทสรุ ป ผู บ ริ ห าร
รายงานฉบับนี้เปนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางกรอบกฎหมายภายในประเทศของไทยกับมาตรฐานสากลสําคัญที่เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวทางเพศเด็ก รวมถึงการลงโทษทางอาญาของการกระทําผิด การคุมครองเหยื่อและพยานเด็กในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา

และมาตรการสําหรับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายขามแดนในกรณีการทองเที่ยวทางเพศเด็ก

นอกจากนี้

รายงานฉบับนี้ยังพิจารณาเกี่ยวกับกรอบระดับภูมิภาคซึ่งสนับสนุนความรวมมือขามแดนในการสืบสวนและดําเนินคดีผูกระทําผิด
ทางเพศตอเด็กในการทองเที่ยว และหาโอกาสในการยกระดับกรอบตางๆ เหลานั้น โดยที่ใชการวิเคราะหนี้เปนพื้นฐาน รายงานนี้ได
เสนอขอเสนอแนะดานการปฏิรูปกฎหมายและวางกรอบแผนการดําเนินการในการกําหนดกิจกรรมสําหรับการใหความชวยเหลือ
ทางเทคนิคที่สนับสนุนการปฏิรูปนั้นๆ
ผลการวิจัยสรางโอกาสในการพัฒนาความพยายามในการปฏิรูปกฎหมายตามที่มุงหวังทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาคเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประเทศคูเจรจา มุงลดชองวางทางกฎหมายที่เหมาะสมตอแตละประเทศและในภูมิภาค ตลอดจน
เสริมสรางกรอบกฎหมายตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
โดยใชวิธีการทางกฎหมายที่แตกตางหลากหลายในดานการทองเที่ยวทางเพศเด็กนั้น

ประเทศในโครงการไดกําหนดใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิรูปดังกลาวใหเปนปจจุบัน ใชไดในทางปฏิบัติ และสอดคลอง
กับกฎหมายของประเทศเพื่อนบานตางๆ รายงานฉบับนี้เปนพื้นฐานในการเริ่มการดําเนินการที่สําคัญนี้กับประเทศไทยเพื่อพัฒนา
โครงการเปาหมายในการปฏิรูปซึ่งสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลทั้งในสวนประเทศไทยและในระดับภูมิภาคในการจัดการกับ
ปญหาการทองเที่ยวทางเพศเด็ก

หมายเหตุ
การทองเที่ยวทางเพศเด็ก: แมตระหนักวามีบางองคกรที่ประสงคจะใชถอยคําวา “ผูกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการทองเที่ยว” หรือ
“การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางและการทองเที่ยว” มากกวา รายงานฉบับนี้จะใชถอยคําวา “การทองเที่ยวทางเพศ
เด็ก” เพื่อใหสอดคลองกับการใหนิยามศัพททางกฎหมายที่ใชในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (2532) และพิธีสารเลือกรับภายใต
อนุสัญญาดังกลาววาดวยการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก และวัตถุลามกอนาจารเด็ก (2543)
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1

บทนํา

กรอบกฎหมายและนโยบายที่แข็งแกรงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตอตานอาชญากรรมกรอบงานยุติธรรมทางอาญาที่เขมแข็งและ
สะทอนถึงมาตรฐานระหวางประเทศที่สําคัญถูกปรับใชงานอยางมีประสิทธิภาพในระดับประเทศเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การบังคับใชกฎหมายในการปองกันและตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอปญหาการทองเที่ยวทางเพศเด็ก1

ในประเทศไทย

ผูกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางเด็กกอใหเกิดประเด็นทาทายที่สําคัญในการบังคับใชกฎหมายผูกระทําผิดที่ลวงละเมิด
เด็กซึ่งเปนกลุมเปราะบางมากที่สุดมักจะไมถูกจับไดโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ และสามารถกลับสูประเทศภูมิลําเนาของตนไดโดยไม
ตองรับโทษหรือในกรณีของผูที่อยูอาศัยในประเทศระยะยาว ก็จะยังคงหลบซอนอยูในชุมชนตอไปทั้งนี้ เนื่องจากการทองเที่ยวไดมี
การเติบโตขึ้นเปนอยางมากในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ชายชาวตะวันตกอาจถูกมองวาเปนนักทองเที่ยวทางเพศไดอยางชัดเจนที่สุด
แตอยางไรก็ดี มีขอมูลซึ่งแสดงวา จริงๆ แลวอุปสงคในทองถิ่นซึ่งมาจากนักทองเที่ยวชาวเอเชียเปนสวนใหญของผูเดินทางเพื่อการ
ลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก2ผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กไมใชชาวตางชาติเสมอไปการทองเที่ยวทางเพศเด็กยัง
รวมถึงผูกระทําผิดที่ยายถิ่นฐานภายในพรมแดนของประเทศของตนเองและลวงละเมิดทางเพศตอเด็กดวยขอมูลผูกระทําผิดมีอยู
ทั้งนักทองเที่ยวที่เดินทางผานมาและผูที่อยูอาศัยในระยะยาว
การทองเที่ยวทางเพศเด็กเปนอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ฉะนั้นจึงมีความทาทายเฉพาะตอสถาบันกฎหมายและการยุติธรรม
ในดานการพัฒนาและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพือ่ ตอบสนองตอเรื่องนี้ คุณลักษณะทีส่ ําคัญของการกอความผิดคือ การที่
ผูกระทําผิดทางเพศเด็กมักจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ที่พวกเขาไมไดอาศัยอยูโดยปกติ

การที่ไมมีใครรูจักพวกเขาจึงเอื้อใน

การกออาชญากรรมนี่คือขอเท็จจริงทั้งสําหรับผูกระทําผิดที่มีการวางแผนการกระทําของพวกเขามากอนและสําหรับผูกระทําผิด
ตามสถานการณ (พบมากที่สุดในบรรดาผูตองหาคดีการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางทองเที่ยว) สถานที่พัก การ
เดินทาง และบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่มีการติดตอเกี่ยวของกับเด็กอาจจะถูกใชโดยผูกระทําผิดเพื่อชวยในการกอ
อาชญากรรมของพวกเขาผูกระทําผิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กมักจะไมใชผูที่เปนที่รูจักในชุมชนหรือในกรณีของผูอยูอาศัย
ระยะยาว ก็อาจมีความสัมพันธอยางจํากัดกับชุมชน ความไมมีตัวตนและการเคลื่อนไหวของพวกเขาหมายความวาการตอบสนอง
โดยผูบังคับใชกฎหมายจะตองครอบคลุมและสอดประสานซึ่งกันและกันเพื่อลดชองวางทางกฎหมายและเพื่อสรางความมั่นใจวา
ขอบเขตอํานาจศาลจะไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินคดี
สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ในฐานะหนวยงานหลักในการดําเนินการ
สวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศของโครงการ Childhood ทํางานรวมกับประเทศคูเจรจาและรัฐบาลตางๆ ใน
การพัฒนากรอบกฎหมายที่เขมแข็งในการดําเนินการกับผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กในภูมิภาคโครงการนี้อยู
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แมตระหนักวามีบางองคกรที่ประสงคจะใชถอยคําวา “ผูต องหาดานการทองเที่ยวทางเพศเด็ก” หรือ “การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางและการ

ทองเที่ยว” มากกวา รายงานฉบับนีจ้ ะใชถอยคําวา “การทองเที่ยวทางเพศเด็ก” เพือ่ ใหสอดคลองกับการใหนิยามศัพททางกฎหมายที่ใชในอนุสญ
ั ญาวาดวย
สิทธิเด็ก (2532) และพิธีสารเลือกรับภายใตอนุสญ
ั ญาดังกลาววาดวยการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก และวัตถุลามกอนาจารเด็ก (2543)
2

http://www.unicef.org/eapro/activities_3757.html
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ภายใตแผนงานของ โครงการ Childhood (2553 - 2557) ดวยทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และมีการดําเนินงานใน 4
ประเทศหลักที่รวมโครงการ ไดแก กัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนามซึ่งไดใปรับใชกลยุทธของทั้งสวนงานดานการปองกันเด็ก
จากการถูกลวงละเมิดทางเพศและสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศสําหรับสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูก
ลวงละเมิดทางเพศที่ดําเนินการโดย UNODC และองคการตํารวจสากล (INTERPOL) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ
บังคับใชกฎหมายสําหรับการดําเนินการในระดับชาติและขามชาติเพื่อระบุและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตอผูเดินทางเพื่อการ
ลวงละเมิดทางเพศตอเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํา
แผนงานรวมในการยกระดับศักยภาพใหแกรัฐบาลของประเทศในโครงการและหนวยงานบังคับใชกฎหมายของพวกเขาผานสอง
องคประกอบ คือองคประกอบที่1 นําโดย UNODC มุงเนนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมความชวยเหลือทางเทคนิคซึ่งจะชวยเติมเต็ม
ชองวางดานกฎหมาย การฝกอบรมและความรวมมือที่สําคัญตลอดจนความตองการของทั้งสีป่ ระเทศในโครงการและองคประกอบ
ที่

2

นําโดยINTERPOL

ประกอบดวยความชวยเหลือดานการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภายใตขอบเวลาที่กําหนด

เพื่อ

วัตถุประสงคในการสรางความรวมมือในการสืบสวนในระดับระดับภูมิภาคและระดับสากลเพื่อพุงเปาอยางเฉพาะเจาะจงไปยังผู
เดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก สวนงานดานการปองกันเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางเพศดําเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิต
และมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมที่สามารถคุมครองเด็กในธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยวรวมถึงการสรางความ
ตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและทํางานรวมกับรัฐบาลในการพัฒนามาตรการปองกันที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับชาติ
รายงานฉบับนี้มุงเนนไปยังงานที่จะดําเนินการโดย UNODC และINTERPOL ภายใต โครงการ Childhood สวนงานดานการ
คุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลลัพธที่ 1 (กรอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปราบปรามผูเดินทางเพื่อ
การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและการคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อจะตองแข็งแกรงขึ้น/ดีขึ้น) ผลลัพธที่1.1 (การทบทวนกฎหมาย) และ
ผลลัพธ 1.2 (ขอแนะนําที่ชัดเจนและสามารถนํามาใชปฏิบัติได ไดรับการเสนอใหกับหนวยงานรัฐบาลที่รวมทํางานกับโครงการ เพื่อ
นําไปปรับปรุงกรอบกฎหมายในการตอตานผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก)3

รายงานฉบับนี้ยังมุงเนนไปที่กรอบ

กฎหมายภายในประเทศของประเทศไทยซึ่งเปนการเสริมกับรายงานฉบับอื่นที่คลายกันซึ่งจัดเตรียมไวสําหรับทุกประเทศใน
โครงการ Childhood รายงานนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นตามที่ไดหารือกับหนวยงานดาง ๆ ในประเทศ และไดนําเสนอแผนงานสําหรับ
การดําเนินการตามคําแนะนําแตละขอเพื่อเสริมสรางการตอบสนองในดานกฎหมายตอการทองเที่ยวทางเพศเด็กในประเทศไทย
ในประเทศไทย รัฐบาลมีความมุงมั่นในการตอตานการแสวงหาผลประโยชนทางเพศตอเด็ก รัฐบาลไดพัฒนากฎหมายและนโยบาย
โดยเนนไปที่การคุมครองเด็กจากการถถูกการลวงละเมิดทางเพศกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา รักษาสิทธิ
ของเด็กที่เปนเหยื่อและพยานในกระบวนการยุติธรรมมาตรการเหลานี้มีความสําคัญในการแกไขปญหาการทองเที่ยวทางเพศเด็ก
และครอบคลุมถึงการแสวงหาผลประโยชนทางเพศและการลวงละเมิดเด็กในวงกวางอยางไรก็ดี

ยังมีชองวางของกรอบกฎหมาย

ภายในประเทศและการดําเนินการบางอยางที่ไมสอดคลองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กความเสี่ยง
ก็คือ ในขณะที่ชองวางทางกฎหมายยังคงมีนั้น ผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กในประเทศไทยก็จะแสวงหาทางที่จะใช
ประโยชนจากชองวางเหลานั้นและจะไมถูกขัดขวางจากการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กแตอยางใด

3

โครงการ Childhood:สวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ. เอกสารการออกแบบโครงการ.
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นอกจากนี้ การสนองตอบทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคก็มีความจําเปนในการสรางอุปสรรคทางกฎหมายที่แข็งแกรงตอ
การทองเที่ยวทางเพศเด็กกรอบกฎหมายที่ออนแอจะทําใหเกิดความตองการในการแสวงหาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชยจากเด็ก
เพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของเด็ก เนื่องจากผูกระทําผิดจะเห็นโอกาสที่จะใชประโยชนจากเด็กโดยมีความเสี่ยงนอยที่จะถูกจับได4
กฎหมายภายในประเทศที่เขมงวดในการหามมิใหมีกระทําผิดทางเพศตอเด็กและจัดใหมีบทลงโทษที่เขมงวดจะชวยยับยั้งการ
กระทําดังกลาวไดอยางมีนัยสําคัญ5อยางไรก็ดี การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีการพัฒนากรอบกฎหมายที่ครอบคลุมในการตอตาน
การแสวงหาผลประโยชนจากเด็กนั้น ผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กมักจะเพียงยายฐานการกระทําผิดของพวกเขาไป
ยังประเทศเพื่อนบานอื่นๆ

ที่กฎหมายอาจจะยังไมไดมีการพัฒนาในเรื่องนี้มากนัก6ซึ่งหมายความวาการตอบสนองดวยการ

ประสานงานในระดับภูมิภาคเปนสิ่งจําเปนเพื่อสรางความมั่นใจวากฎหมายภายในของแตละประเทศมีความสอดคลองกันและทุก
ประเทศมีมาตรการความรวมมือในดานกฎหมายที่สามารถนําไปใชไดทั่วภูมิภาค ซึ่งจะทําใหผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศ
ตอเด็กจะไมมีที่หลบซอนอีกตอไป

2

ขอบเขต

เอกสารนี้จะพิจารณาเฉพาะในขอบเขตซึ่งไทยดําเนินการตามมาตรฐานกฎหมายระหวางประเทศตางๆ ซึ่งใชบังคับในพัฒนาการ
ตอบสนองดานการยุติธรรมทางอาญาตอการทองเที่ยวทางเพศเด็ก โดยจะระบุชองวางของกรอบกฎหมายที่มีอยูใ หคําแนะนําอยาง
กวาง

ๆ

ในดานที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเพื่อแกไขชองวางเหลานั้นและกําหนดกรอบแผนการดําเนินงานคําแนะนําเหลานั้นสําหรับ

โครงการ Childhoodสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ
เพื่อใหกรอบการทํางานที่สอดคลองกันในการเปรียบเทียบกฎหมายของแตละประเทศในโครงการกับพันธกรณีระหวางประเทศที่
สําคัญ รายงานฉบับนี้จะพิจารณาในประเด็นคําถาม ดังตอไปนี้


สถานะการใหสัตยาบันตอตราสารระหวางประเทศที่สําคัญ:มีตราสารใดบางที่ไดมีการลงนามหรือไดรับการใหสัตยาบัน
โดยไทย



ความผิดทางอาญาและบทลงโทษสําหรับการกระทําที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็ก:ประเทศไทยกําหนดใหการ
กระทําความผิดทางเพศตอเด็กที่เกีย่ วของกับการเดินทางเปนความผิดทางอาญาหรือไม มีบทลงโทษใดที่เกี่ยวของบาง



มาตรการคุมครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา:มีมาตรการทางกฎหมายหรือนโยบายในการคุมครองเด็กที่เปน
เหยื่อและพยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศหรือไม

4

http://www.ecpat.net/worldcongressIII/PDF/Journals/EXTRATERRITORIAL_LAWS.pdf -- หนา 4

5

Ibid

6

http://www.ecpat.net/ei/Publications/CYP/YP_Guide_to_CST_ENG.pdf -- หนา 8
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มาตรการ7สําหรับความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายขามแดน:ผูเดินทางเพื่อลวงละเมิดทางเพศตอเด็กเขาในเงื่อนไข
การสงผูรายขามแดนหรือไมกฎหมายของไทยกอใหเกิดเขตอํานาจศาลพิเศษสําหรับการกระทําเหลานั้นหรือไมมีกรอบ
ความรวมมือทางกฎหมายซึ่งกันและกันหรือไม7



ความรวมมือระดับภูมิภาค:มีกรอบใดบางที่จะอํานวยความสะดวกตอความรวมมือดานกฎหมายขามพรมแดนอยางเปน
ทางการ (สงผูรายขามแดนและความรวมมือทางอาญา) กับประเทศอื่นๆ ในโครงการได มีเครื่องมือในกรอบที่กวางกวานี้
เพื่อชี้แนวทางความรวมมือระดับภูมิภาคในการตอตานการทองเที่ยวทางเพศเด็กหรือไม

กรอบการวิจัยครั้งนี้ถูกนําไปใชเชนเดียวกันในรายงานแตละฉบับของแตละประเทศภายใตโครงการ
รายงานฉบับนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินงานภายใต โครงการ Childhood ของUNODC สวนงานดาน
การคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศคําแนะนําและขอเสนอการดําเนินการตามที่ระบุไวในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอเขาสูการวางแผนโครงการในภาพกวางและโดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ INTERPOL ภายใตสวนงานดาน
การคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศและมูลนิธิศุภนิมิตภายใตสวนงานการปองกันเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ
เมื่อตระหนักวา UNODC จะทํางานรวมกับ INTERPOL ในการดําเนินการในสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ
และ INTERPOL จะทํางานอยางใกลชิดกับหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายของไทยและประเทศที่รวมโครงการประเทศอื่นๆ
ภายใตขอบอํานาจดังกลาว รายงานดานกฎหมายฉบับนี้จึงไมไดประเมินความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายที่ไมเปนทางการ
(เชน หนวยสืบราชการลับที่ใชรวมกันระหวางหนวยงานตํารวจตางๆ) ไวในมาตรการตางๆ ที่ใชสําหรับการแกปญหาดานการ
ทองเที่ยวทางเพศเด็กแตรายงานฉบับนี้จะมุงเนนไปที่กลไกอยางเปนทางการในระดับรัฐบาลตอรัฐบาสําหรับความรวมมือดาน
กฎหมายระหวางประเทศแทน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงผูรายขามแดนและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน)

3

ข อ จํา กั ด

การวิจัยที่ทําขึ้นเพื่อจัดเตรียมรายงานมีพื้นฐานอยูบนเอกสารทางกฎหมายและนโยบายที่มีอยูใ นภาษาอังกฤษผานทางสํานักงาน
สาขาUNODC ในไทยและที่มาจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่สามารถเชื่อถือไดนอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังทําขึ้นโดยยึดตาม
เอกสารที่เกี่ยวของซึ่งไดมีการเผยแพรโดยหนวยงานของสหประชาชาติและองคกรที่มิใชรัฐบาลเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางเพศเด็ก
และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในขณะที่เอกสารเหลานี้ไดใหขอมูลในบริบทที่เปนประโยชนเอกสารหลายฉบับอาจจะลาสมัยหรือมุงเนนไปที่การแกไขปญหาการ
แสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในบริบทที่กวางแทนที่จะเนนการทองเที่ยวทางเพศเด็กโดยเฉพาะจากประสบการณที่ไดรับจาก

7

แมจะตระหนักวามาตรฐานระหวางประเทศวาดวยการทองเที่ยวทางเพศเด็กรวมถึงขอบังคับตอรัฐตางๆ ในการสรางความมั่นใจวาการกระทําความผิดตางๆ

ทางอาญาจะสามารถถูกยับยั้งหรือถูกระงับได รายงานฉบับนี้จะไมพิจารณาโดยตรงเกีย่ วกับการดําเนินการทีส่ อดคลองกับขอบังคับดังกลาวโดยประเทศคู
เจรจาตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากกลไกในการจัดการกับการกระทําผิดและเครื่องมือกออาชญากรรมอาจจะมีความซับซอน ดังนัน้ การวิเคราะหเครือ่ งมือเหลานี้ใน
ประเทศคูเจรจาตางๆ ฉบับเต็มจึงอยูน อกเหนือขอบเขตของรายงานฉบับนี้

16

การวิจัยรายงานนี้ การวิเคราะหและการเผยแพรเอกสารกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการตอบสนองตอการทองเที่ยวทาง
เพศเด็กในระดับภูมิภาคอาจสามารถชวยเติมเต็มชองวางของเอกสารที่มีอยูใ นปจจุบันได
กรอบระยะเวลาที่รวมอยูในแผนการดําเนินการมุงหมายที่จะใชเปนแนวทางเทานั้นและควรจะมีการปรับปรุงเมื่อโครงการ
ดําเนินงานไป โดยยึดตามทรัพยากรของโครงการและความตองการของแตละประเทศ

17

18

4

กรอบกฎหมายระหว า งประเทศ

ขณะนี้ยังไมมีคํานิยามของการทองเที่ยวทางเพศเด็กที่ไดรับการยินยอมรวมกันในระดับสากล8ความหมายที่ไดรับการพัฒนาโดย
ECPAT อินเตอรเนชันแนลและไดนําไปใชโดยUNODCอธิบายถึงการทองเที่ยวทางเพศเด็กวาเปน
...แสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เดินทางจากยานที่อยูอาศัยของตน

พื้นที่ทาง

ภูมิศาสตรที่อยูอาศัยของตนหรือประเทศบานเกิดเพื่อที่จะมีความสัมพันธทางเพศกับเด็กนักทองเที่ยวทางเพศเด็ก
สามารถเปนทั้งผูเดินทางในประเทศหรือนักทองเที่ยวตางชาติก็ได [การทองเที่ยวทางเพศเด็ก]มักจะเกี่ยวของกับ
การใชสถานที่พักการขนสงและการบริการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอกับเด็กๆและชวยอําพรางผูกระทําผิดใหยังคงรวมอยูไดเปนอยางดีกับประชากรและสภาพแวดลอมรอบขาง9
การทองเที่ยวทางเพศเด็กเปนอาชญากรรมประเภทที่กาวขามขอบเขตทางกฎหมายแบบดั้งเดิม โดยมีภาระผูกพันระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับการคุมครองเด็กจากนักทองเที่ยวทางเพศเด็ก การเดินทางของอาชญากรสากล กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
อาญาระหวางประเทศรายงานฉบับนี้จะใชคํานิยามการทองเที่ยวทางเพศเด็กของ ECPAT เปนพื้นฐานสําหรับการทําความเขาใจ
กรอบกฎหมายระหวางประเทศและการวิเคราะหการตอบสนองภายในประเทศของไทย
มาตรฐานกฎหมายระหวางประเทศที่หลากหลายกําหนดกรอบการพัฒนาการตอบสนองดานการยุติธรรมทางอาญาภายในประเทศ
ตอการทองเที่ยวทางเพศเด็กเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญ ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (2532) (CRC) และ
พิธีสารเลือกรับวาดวยการคาเด็กการคาประเวณีเด็กและวัตถุลามกอนาจารเด็ก (2543) (พิธีสารเลือกรับของ CRC) อนุสัญญา
สหประชาชาติตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ (2543) (UNTOC) และพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคา
มนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (2548) (พิธีสาร TIP) และอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) (ฉบับที่182) วาดวยการ
หามและการขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก (2542) (ILO ฉบับที่182)ขณะที่ตราสารอื่นๆจํานวนมากยังมี
ขอกําหนดที่กวางขึ้นเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก10รายงานนี้จะมุงเนนไปที่กรอบทางกฎหมายที่กลาวถึงขางตนซึ่งมีความเกี่ยวของ
โดยตรงมากที่สุดในการตอบสนองความยุติธรรมทางอาญาตอการทองเที่ยวทางเพศเด็ก
ตราสารระหวางประเทศที่ไมมีผลผูกพันยังไดตั้งเกณฑมาตรฐานที่สําคัญสําหรับการตอบสนองภายในประเทศตอการทองเที่ยวทาง
เพศเด็ก ตัวอยางเชนปฏิญญาสตอกโฮลมและวาระปฏิบัติ (2539) ตลอดจนพันธะสัญญาสากลแหงโยโกฮามา (2544) ตอตานการ
แสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กและจริยธรรมสากล

(2542)

ของรัฐสมาชิกองคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติที่

ประณามการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กและเรียกรองใหรัฐตางๆ ดําเนินการทางอาญาตอผูกระทําผิดผานกระบวนการทาง

8

ไชลดไวส, ผูกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต: การทบทวนรายภูมิภาค – 2550/2551 หนา 3

9

Ibid: อางอิงใน EXPAT อินเตอรเนชันแนล, การตอตานการทองเที่ยวทางเพศเด็ก:คําถาม-คําตอบ (2551) หนา 6

10

ตัวอยางเชน, กติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR), คณะกรรมาธิการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี (CEDAW),

อนุสญ
ั ญาILO ขอ 29 105 และ 138

19

กฎหมาย (รวมถึงการใชสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดวย) ถึงแมเอกสารเหลานี้จะไมผูกพันตามกฎหมายแตมีหลักการซึ่งสะทอนถึง
ขอกําหนดตางๆ ที่มีอยูในเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญ ๆ หลายฉบับ
ตราสารระหวางประเทศที่สําคัญที่เกี่ยวกับการตอตานการทองเที่ยวทางเพศเด็กไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในภูมิภาคไทยเปน
รัฐภาคีของทั้งสามตราสารระหวางประเทศที่สําคัญเหลานี้และไดลงนามใน UNTOC และพิธสี าร TIP มาตั้งแตป 2543 และ 2544
ตามลําดับ ลาสุดประเทศไทยไดใหสัตยาบันตอทั้งสองตราสารดังกลาวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
ตารางตอไปนี้แสดงสถานะการใหสัตยาบัน (หรือการเขาเปนภาคี) ในแตละตราสารของประเทศในโครงการ
ตาราง:สถานะการใหสตั ยาบัน11

ประเทศ

CRC

พิธีสารเลือกับCRC UNTOC

พิธีสาร TIP

อนุสัญญา ILO182

กัมพูชา

9

9

9

9

9

สปป. ลาว

9

9

9

9

9

ไทย

9

9

9

9

9

เวียดนาม

9

9

9

9

9

คําอธิบาย:

9: รัฐภาคี (ประเทศที่อาจจะใหสัตยาบันหรือเขาเปนภาคีของพิธีสาร)
4.1

อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก (CRC) และพิ ธี ส ารเลื อ กรั บ

อนุสัญญา CRC กําหนดกรอบดานสิทธิมนุษยชนอยางกวางที่กําหนดใหรัฐภาคีจะตองใหความสําคัญอยางที่สุดแกเด็ก12ซึ่งถือเปน
สนธิสัญญาที่ไดรับการรับรองอยางกวางขวางโดยมีสมาชิกทั้งหมด193 รัฐภาคี13ไทยก็เปนรัฐภาคีของอนุสัญญานีด้ วย

11

ชุดสนธิสัญญาสหประชาชาติhttp://treaties.un.org แหลงที่มา ณ วันที1่ 5มกราคม 2556; <http://www.ilo.org/ilolex/english/>; แหลงที่มา ณ วันที่ 9

ธันวาคม 2556 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en;
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en
12

มาตรา 3

20

อนุสัญญา CRC กําหนดมาตรฐานทางกฎหมายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการตอตานการทองเที่ยวทางเพศเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ
คุมครองเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางเพศและการจัดใหมีกลไกที่เหมาะสมตอการมีสวนรวมของเด็กในการดําเนินการทาง
กฎหมายหรือทางกระบวนการมาตรา34 และ35 กําหนดใหรัฐภาคีใชมาตรการที่เหมาะสมภายในประเทศและโดยรวมมือกับรัฐอื่นๆ
ในการคุมครองเด็กการถูกแสวงหาผลประโยชนทางเพศและการลวงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบรวมทั้งการจูงใจหรือการขมขูเด็กใหมี
สวนรวมในกิจกรรมทางเพศใดๆที่ผิดกฎหมาย14และเพื่อปองกันการลักพาตัว การขายหรือการคาเด็กเพื่อวัตถุประสงคใดๆหรือใน
รูปแบบใดๆ ดวย15ภายใตมาตรา12 (2)รัฐภาคีจะตองสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสใหการในกระบวนพิจารณาคดีหรือกระบวนการทาง
ปกครองที่มีผลตอเด็กไมวาโดยตรงหรือผานทางตัวแทนหรือองคกรที่เหมาะสมขอกําหนดนี้ควรจะดําเนินการโดยรัฐในลักษณะที่
สอดคลองกับกฎระเบียบขั้นตอนของกฎหมายในประเทศ16
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CRC ยังบังคับใหรัฐภาคีใชมาตรการเฉพาะเพื่อหามการขายเด็ก การคาประเวณีเด็กและวัตถุลามก
อนาจารเด็ก17รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่ในตราสารดังกลาวกําหนดวามีความเชื่อมโยงอยางใกลชดิ กับการทองเที่ยวทางเพศเด็ก18คํา
จํากัดความที่ใหไวในพิธีสารของการขายเด็กการคาประเวณีเด็กและวัตถุลามกอนาจารเด็กเปนไปอยางกวาง โดยครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติหลากหลายประการ
จากพิธีสารที่มีอยูในปจจุบัน
(ก) การขายเด็กหมายถึง การกระทําหรือการทําธุรกรรมโดยที่เด็กจะถูกโอนโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลใดไป
ยังบุคคลอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือขอเสนอประการอื่นใด
(ข) การคาประเวณีเด็กหมายถึง การใชเด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือขอเสนอประการอื่นใด
(ค) วัตถุลามกอนาจารเด็กหมายถึง การแสดงใหเห็นไมวาจะดวยวิธีการใดๆ ซึ่งการที่เด็กมีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศ
โดยชัดแนงไมวาจริงหรือจําลอง หรือการแสดงสวนตางๆ ของอวัยวะทางเพศของเด็กเพื่อวัตถุประสงคทางเพศเปน
สําคัญ19

13

ชุดสนธิสัญญาสหประชาชาติ<http://treaties.un.org>แหลงที่มา ณ วันที2่ 8 สิงหาคม 2554

14

มาตรา 34

15

มาตรา 35

16

มาตรา 12(2)

17

มาตรา 1 ในขณะที่บางองคกรเลือกใชคําวา “สิ่งลวงละเมิดเด็ก” หรือ “ภาพลวงละเมิดเด็ก” รายงานนี้จะใชคําวา “วัตถุลามกอนาจารเด็ก” เพื่อใหสอดคลอง

กับอภิธานศัพททางกฎหมายที่ใชในตราสารกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
18

พิธีสารเลือกรับ CRC สวนอารัมภบท

19

มาตรา 2

21

พิธีสารกําหนดใหรัฐภาคีตางๆ ตองดําเนินการทางอาญาตอการกระทําเหลานี้ไมวาการกระทําความผิดจะไดทําขึ้นในลักษณะใดก็
ตาม (ตัวอยางเชนการดําเนินการควรจะเปนการกระทําผิดกฎหมายโดยไมคํานึงวาเปนการกระทําโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือโดย
กลุมองคกร

หรือวากระทําในประเทศหรือขามเขตแดนก็ตาม)20

นอกจากนี้พิธีสารยังกําหนดใหดําเนินการที่เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวทางเพศเด็กตอไปนี้ ตองโทษทางอาญาและใหมีการลงโทษในลักษณะที่สะทอนใหเห็นถึงการกระทําความผิดที่รายแรง21


การเสนอการสงมอบหรือการรับเด็กไมวาโดยวิธีการใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก



การเสนอ การไดมา การจัดหา และการจัดใหมีซึ่งเด็กสําหรับการคาประเวณีเด็ก



การผลิต การจําหนาย การเผยแพร การนําเขา การสงออก การเสนอ การขาย การดําเนินการทําวัตถุลามกอนาจารเด็ก
และ



การพยายามกระทําการใดๆ ที่กลาวมาขางตน และการสมรูรวมคิดหรือการเขารวมในการกระทําใดๆ เหลานี22้

พิธีสารเลือกรับ CRC กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินกระบวนการทางการศาลตอการกระทําผิดเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นภายในเขตอาณา
ของรัฐ (หรือบนระวางเรือหรืออากาศยานซึ่งจดทะเบียนตอรัฐนั้น)23 นอกจากความตองการขั้นพื้นฐานในการยืนยันอํานาจภายใน
อาณาเขตของรัฐพิธีสารเลือกรับยังกําหนดใหรัฐตองยืนยันเขตอํานาจศาลในสถานการณที่ซึ่งรัฐอาจปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน
สําหรับผูตองหาที่กระทําผิดโดยยึดตามสัญชาติและในกรณีเชนนี้จะตองสงเรื่องไปยังหนวยงานดานอัยการในประเทศเพื่อ
ดําเนินคดี24 ขอกําหนดบังคับภายใตพิธีสารสะทอนหลักการกฎหมายระหวางประเทศซึ่งก็คือ หลักการ สงขามแดนหรือฟอง
ดําเนินคดี — ซึ่งกําหนดใหรัฐตองทําอยางใดอยางหนึง่ ระหวางสงผูรายขามแดนหรือดําเนินคดีผูกระทําผิดที่ถูกกลาวหาหลักการนี้
ถูกนําไปใชบังคับโดยทั่วไปสําหรับอาชญากรรมที่รายแรงที่สุดเพื่อใหแนใจวารัฐจะไมกลายเปนสถานที่หลบภัยสําหรับผูที่ความผิด
ทางอาญาอยางรายแรง
พิธีสารยังทําใหรัฐตางๆ มีโอกาสในการยืนยันเขตอํานาจศาลที่กวางขึ้นตอการกระทําผิดที่ไมไดเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐนั้น25
แมวาจะไมไดเปนขอผูกพันบังคับรัฐภาคีอาจจัดตั้งเขตอํานาจเหนือความผิดดังที่ระบุไวในมาตรา 3 ของพิธีสารหากผูตองหาเปนคน
ของรัฐนั้น (หรือมีถิ่นที่อยูเปนปกติวิสัยในรัฐนั้น) หรือเหยื่อเปนคนของรัฐนั้นทางเลือกในการสรางเขตอํานาจศาลนี้ถูกนํามาใชใน
กฎหมายภายในประเทศของบางรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับเพื่อที่จะอนุญาตใหมีการดําเนินคดีตอผูกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการ
เดินทาง ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนคนที่มีสัญชาติหรือเปนผูที่มีถิ่นที่อยูถาวรของรัฐที่ดําเนินคดีซึ่งอยูในระหวางการเดินทางกลับบาน

20

มาตรา 3

21

มาตรา 3(3)

22

มาตรา 3(1)-(2)
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มาตรา 4(1)

24

มาตรา 4(3); มาตรา 5(5)

25

มาตรา 4(2)
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รัฐภาคีจะตองมีมาตรการอยางกวางในการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการการสืบสวน

ฟองรอง

และการสงผูรายขามแดนในคดีที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก26ตลอดจนดําเนินการเพื่อจับกุมและริบ

ดําเนินคดี

ทรัพยของผูกระทําผิดเหลานั้น27ทั้งนี้รวมถึงการทําใหกระทําที่ระบุไวในมาตรา3 ของพิธีสารเลือกรับเปนการกระทําผิดสามารถสง
ผูรายขามแดนไดและที่รัฐสามารถสงผูรายขามแดนโดยไมคํานึงถึงวามีความสัมพันธภายใตสนธิสัญญากับรัฐที่รองขอหรือไม (เวน
แตในกรณีที่รัฐมีความประสงคจะใชอํานาจศาลนอกเขตอาณาในการดําเนินคดีดังที่ระบุไวขางตน)28รัฐภาคียังจะตองทํางานรวมกัน
เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในระดับพหุภาคีระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีเพื่อปองกัน จับกุม สืบสวน ดําเนินคดี
และลงโทษผูกระทําผิดในการขายเด็กการคาประเวณีเด็กวัตถุลามกอนาจารเด็กและการกระทําความผิดอื่น
ทองเที่ยวทางเพศเด็ก

ๆ

เกี่ยวกับการ

29

นอกจากภาระหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางอาญา เขตอํานาจศาล และความรวมมือระหวางประเทศพิธีสารเลือกรับCRC
ยังกําหนดกรอบใหรัฐรับรองการใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิและผลประโยชนของเด็กที่ตกเปนเหยื่อผานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา30และกําหนดวา ในการปฏิบัติตอเหยื่อเด็กในระบบการยุติธรรม
อาญานั้น ควรใหความสําคัญกับผลประโยชนของเด็กเปนลําดับแรก31ในคดีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กมาตรการพิเศษ
สําหรับเด็กที่เปนเหยื่อในการมีสวนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนสิ่งที่จําเปน มาตรการเหลานี้เปนหลักประกันการคุมครอง
สิทธิและผลประโยชนของเด็กและชวยอํานวยความสะดวกในการมีสวนรวมของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ชวยให

หนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายไดใชหลักฐานของพวกเขาสําหรับสรุปสํานวนที่มีน้ําหนักมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จในการฟองรองพิธีสารเลือกรับ CRC ไดใหรายการที่ครอบคลุมมาตรการที่จะนําไปใชโดยรัฐตางๆดังนี้


การตระหนักถึงความเปราะบางของเด็กที่เปนเหยื่อและการปรับวิธีการในการใหการยอมรับความตองการพิเศษของเด็ก
รวมทั้งเด็กที่เปนพยาน



แจงเด็กที่เปนเหยื่อเกี่ยวกับสิทธิบทบาทของพวกเขาขอบเขตเวลาและความคืบหนาของการดําเนินการและการจัดการ
กับคดีของพวกเขา



ใหเด็กเสนอมุมมองความตองการและความกังวลของเขาและรับพิจารณาในการดําเนินการตามกฎหมายใด

ๆ

ที่

เกี่ยวของกับผลประโยนของเด็ก
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มาตรา 6

27

มาตรา 7

28

มาตรา 5
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มาตรา 10(1)
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มาตรา 8(1)

31

มาตรา 8(3)
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ใหการบริการสนับสนุนที่เหมาะสมกับเด็กที่เปนเหยื่อผานกระบวนการทางกฎหมาย



ใหความคุมครองตามความเหมาะสมซึ่งความเปนสวนตัวและตัวตนของเด็กที่ตกเปนเหยื่อ รวมถึงการใชมาตรการเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเผยแพรขอมูลตางๆ ที่ระบุอยางไมเหมาะสม



ในกรณีที่เห็นวาเหมาะสม ตองมีการใหความปลอดภัยแกเด็กที่ตกเปนเหยื่อ (รวมทั้งครอบครัวและพยานของพวกเขา)
จากการที่อาจถูกขมขูและตอบโตได และ



การหลีกเลี่ยงความลาชาที่ไมจําเปนในการจําหนายคดีและการดําเนินการตามคําสั่งใหกระทําการหรือคําสั่งใหชดเชย
แกเด็กที่ตกเปนเหยื่อ32

เปนสิ่งสําคัญที่จะทราบวาภายใต CRC เด็กไดรับคํานิยามวาคือบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป33 ในขณะทีใ่ นบางตราสารระหวาง
ประเทศอนุญาตใหรัฐใชดุลยพินิจในการกําหนดเกณฑที่เหมาะสมที่ครอบคลุมคนสวนใหญได ทั้งนี้ ตราสารที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ รวมถึงพิธีสารTIPและอนุสัญญา ILO 182 ยังคงกําหนดเกณฑอายุสิบแปดป
ไวสําหรับเด็กซึ่งตามวัตถุประสงคของรายงานนี้ความหมายของเด็กตาม CRC ไดถูกนํามาใช

4.2

พิ ธี ส ารว า ด ว ยการค า มนุ ษ ย

พิธีสาร TIP ซึ่งสนับสนุน UNTOC กําหนดใหรัฐดําเนินการเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย ไทยเปนรัฐภาคีทั้ง
UNTOC และพิธีสาร TIP
ในขณะที่การทองเที่ยวทางเพศเด็กเปนรูปแบบที่แตกตางจากกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งตองการมาตรการที่เฉพาะเจาะจง แต
ขณะเดียวกันการทองเที่ยวทางเพศเด็กก็เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการคาเด็ก34เด็กไดถูกใหนิยามไวภายใตพิธีสาร TIP วาเปนบุคคล
ใดๆที่มีอายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ35 พิธีสารTIP กําหนดองคประกอบสามประการที่จะตองมีภายใตคํานิยามของการคามนุษย
 การกระทํา: การจัดจาง การขนสง การถายโอน การใหที่หลบซอน หรือการรับบุคคลใดๆ
 วิธีการ: โดยวิธีการขมขู หรือการใชกําลังหรือรูปแบบอื่นใดในการขูเข็ญบังคับ การลักพาตัว หลอกลอ การ
ลอลวง หรือการลวงละเมิดซึ่งอํานาจหรือสถานะที่ออนไหว หรือของการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งการยินยอมใหบุคคลใดมีอํานาจควบคุมเหนืออีกบุคคลหนึ่ง
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มาตรา 8(1)

33

มาตรา 1

34

ECPAT ชองวางที่พึงระวังหนา 12

35

มาตรา 3(ง)
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 วัตถุประสงค: เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนการแสวงหาประโยชนอยางนอยที่สดุ หมายรวมถึงการ
แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีซึ่งบุคคลอื่นหรือรูปแบบอื่นใดของการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ การ
บังคับใชแรงงานหรือใหบริการ การใชเปนทาสหรือการปฏิบัติที่ใกลเคียงกับการใชเปนทาสการใชงานเยี่ยงทาส
หรือการนําชิ้นสวนอวัยวะออกไป36
อยางไรก็ดี ในขณะที่เด็กไดถูกจาง ถูกถายโอน ถูกขนสง ถูกซอน หรือไดรับมาเพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาผลประโยชน สิ่งนี้
ยังคงถือเปนการคามนุษยแมกระทั่งในกรณีที่ไมไดใชวิธีการที่อางถึงขางตน37

กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเพียงองคประกอบของ'การ

กระทํา' และ “วิธีการ” ที่จําเปนตองมีสําหรับการกระทําผิดของการคาเด็กเนื่องจากเด็กไมสามารถใหความยินยอมที่จะถูกใช
ประโยชนได และดังนั้นจึงไมจําเปนสําหรับกรณีดังกลาวที่จะตองมีการหลอกลวงหรือการขมขูเกิดขึ้น ดังนั้นการกระทําอันใดในการ
ทองเที่ยวทางเพศเด็กจึงอาจเปนการคามนุษยดวยเชนกัน ตัวอยางเชน คนที่ชักจูงหรือจัดหาเด็กเพื่อวัตถุประสงคในการกอใหเกิด
หรือชวยใหมีการแสวงหาผลประโยชนทางเพศจากเด็กไมวาจะเปนโดยผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กหรือไมก็ตาม
ผูดําเนินการดังกลาวกระทําความผิดฐานการคามนุษยตามคํานิยามในพิธสี าร เปนตน โดยในทางตรงกันขาม หากผูเดินทางเพื่อ
การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กลวงละเมิดหรือแสวงหาผลประโยชนจากการเด็กดังกลาวพวกเขาก็จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ครอบคลุมดานการทารุณกรรมทางเพศทางกายภาพตอเด็กดวย
ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะระบุภาระหนาที่หลักภายใตพิธีสาร TIP เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางอาญาสําหรับ
การกระทําที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กภายใตกระบวนการกฎหมายภายในประเทศ

การดําเนินการตามมาตรการใน

การคุมครองเด็กผานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพสําหรับความรวมมือดานการบังคับใช
กฎหมายขามแดน ภาระหนาที่หลักภายใตพิธีสารTIP ยังเกี่ยวเนื่องอยางใกลชิดกับภาระผูกพันตามพิธีสารเลือกรับ CRC ดวย
รัฐจะตองดําเนินการทางอาญาตอการกระทําผิดที่วางกรอบไวขางตน

รวมถึงการสรางโทษทางอาญาขั้นพื้นฐานและความผิดที่

เกี่ยวของกับความพยายามที่จะมีสวนรวมในฐานะผูสมรูรวมและจัดการ หรือสั่งการผูอื่นใหกระทําความผิดดังกลาว38ภาระผูกพัน
อื่นๆที่รัฐภาคีมีตอพิธีสารTIP สะทอนขอบังคับบางประการที่สําคัญที่มีอยูในพิธีสารเลือกรับ CRC สําหรับการคุมครองเด็กที่เปน
เหยื่อและพยานโดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับรัฐตางๆ ที่จะตองดําเนินมาตรการ ตอไปนี้


ปกปองความเปนสวนตัวและตัวตนของเหยื่อผูเคราะหรายโดยรวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคา
มนุษยอยางเปนความลับ39



ใหขอมูลแกผูที่ตกเปนเหยื่อเกี่ยวกับศาลและกระบวนการทางปกครองที่เกี่ยวของ
พวกเขาสามารถนําเสนอความคิดเห็นและขอกังวลในกระบวนการดําเนินคดีอาญา

ตลอดจนใหความชวยเหลือเพื่อให
40

36

มาตรา 3(a)

37

มาตรา 3(c)

38

มาตรา 4

39

มาตรา 6(1)
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ใหความสําคัญตอความตองการพิเศษของเด็กในกระบวนการทางกฎหมาย41



พยายามใหความปลอดภัยทางกายภาพแกผูตกเปนเหยื่อ.42

ภายใตอนุสัญญาหลักของพิธีสาร TIP UNTOC รัฐตางๆ จะตองใหความรวมมือผานการสงผูรายขามแดนและการใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายรวมกันในขอบเขตที่กวางที่สุดที่เปนไปได43 UNTOC ยังกําหนดภาระหนาที่คลายกับที่กําหนดไวในพิธีสาร
เลือกรับ CRC เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตอํานาจศาลเหนือความผิด44และเชนเดียวกัน ก็ยังมีภาระผูกพันที่คลายกันซึ่งเกี่ยวของกับการ
ทําการคามนุษยในฐานะที่เปนความผิดที่จะตองสงผูรายขามแดนและขอกําหนดเพื่อสนับสนุน หลักการ

สงขามแดนหรือฟอง

ดําเนินคดี45 ทั้ง UNTOC และพิธีสาร TIP ยังไดกําหนดใหรัฐภาคีรวมมือกันในระดับหนวยงานตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการ
บังคับใชกฎหมายระหวางกัน46

4.3

อนุ สั ญ ญา ILO:การขจั ด รู ป แบบที่ เ ลวร า ยที่ สุ ด ของการใช แ รงงานเด็ ก

อนุสัญญา ILO 182 วาดวยการขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของแรงงานเด็กตระหนักถึงชองวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปราะบาง
ของเด็กและจํากัดลักษณะของงานทีถ่ ือไดวาเปนอันตรายตอเด็ก อนุสัญญานี้กําหนดใหรัฐตางๆ ตองมีมาตรการหรือขอหามเพื่อ
การขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก47 ซึ่งไทยเปนภาคีของอนุสัญญา ILO 182
รูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็กรวมถึงการใช
48

การจัดหาหรือการเสนอเด็กเพื่อการคาประเวณีเพื่อการผลิตวัตถุลามก
49

หรือการแสดงลามกตางๆ และการขายและการคาเด็กดวย มาตรการในการหามและขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงาน

40

มาตรา 6(2)

41

มาตรา 6(4)

42

มาตรา 6(5)

43

มาตรา 16; 18(1)-(2)

44

มาตรา 15

45

มาตรา 15-16

46

พิธีสาร TIP ,k9ik 10(1); และยังไดสะทอนไวใน UNTOC มาตรา 27ดวย

47

มาตรา 1

48

มาตรา 3(a)

49

มาตรา 3(a)

26

เด็กอาจรวมถึงการลงโทษทางอาญาหรือโทษอื่นๆตามความเหมาะสม50อนุสัญญา ILO ฉบับที่182 ไมไดอธิบายรายละเอียดของ
มาตรการเพิ่มเติมแตก็สะทอนใหเห็นถึงภาระหนาที่ในวงกวางขึ้นจากพิธีสารเลือกรับCRC

รวมถึงความจําเปนที่รัฐภาคีจะตอง

ดําเนินการทางอาญาตอการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการขายเด็กการคาประเวณีเด็กและวัตถุลามกอนาจารเด็ก51

50

มาตรา 7(1)

51

พิธีสารเลือกรับ CRC มาตรา 1 & 3
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28

5

กรอบกฎหมายไทย

5.1

สถานะของการให สั ต ยาบั น ต อ ตราสารระหว า งประเทศที่ สํา คั ญ

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันหรือเปนประเทศภาคีของตราสารระหวางประเทศทั้ง 5 ฉบับที่กําหนดภาระผูกพันสําคัญสําหรับรัฐที่จะ
ดําเนินการเพื่อตอบสนองกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการตอตานกับการทองเที่ยวทางเพศเด็ก ซึ่งไดแก CRC, พิธีสารเลือก
รับ CRC, UNTOC, พิธีสาร TIP และอนุสัญญา ILO 182

5.2

ความผิ ด ทางอาญาและบทลงโทษในการกระทํา ผิ ด ฐานการท อ งเที่ ย วทางเพศเด็ ก

กฎหมายไทยหลายฉบับอาจจะถูกนํามาใชในการฟองรองดําเนินคดีกับการกระทําความผิดโดยผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทาง
เพศตอเด็กพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี (2539) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก (2546) ประมวลกฎหมาย
อาญา (2499) และพระราชบัญญัติตอตานการคามนุษย (2551) ซึ่งกําหนดขอหามกระทําตาง ๆ อยางกวางขวางที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวทางเพศเด็ก
ประมวลกฎหมายมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิดซึ่งก็ใชกับกฎหมายอาญาอื่นๆดวยอํานาจศาลนอกเขตอาณา
จะนํามาใชกับความผิดหลายประการตามกฎหมายไทยรูปแบบการพิจารณาคดีนี้จะมีการประยุกตใชกฎหมายตาง ๆ หลากหลาย
สวน โดยเฉพาะอยางยิ่งประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี และพระราชบัญญัติ
ตอตานการคามนุษย ซึ่งจะพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของตอไป
5.2.1

การค า ประเวณี เ ด็ ก

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีกําหนดความผิดทางอาญาสําหรับการปฏิบัติตางๆ

ที่เกี่ยวของกับการ

คาประเวณีเด็กไวอยางกวางขวางการคาประเวณีถูกกําหนดอยางกวางๆ ไวในพระราชบัญญัติโดยครอบคลุมการรวมประเวณีหรือ
การกระทําอื่นใดเพื่อบําบัดความตองการทางเพศเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดหรือประโยชนอื่นใด52คํานิยามนี้กวางเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมการใหเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจพิจารณาเปนการแลกเปลี่ยนสําหรับบริการทางเพศจากเด็กตามที่กําหนดไวภายใตพิธีสาร
เลือกรับ CRC ทั้งนี้ เมื่อกระทําผิดตอเด็กที่มีอายุระหวาง 15-18 ป การกระทําดังกลาวจะตองไดรับโทษจําคุกระหวาง 1-3 ปและ
โทษปรับระหวาง 20,000-60,000 บาทหากกระทําตอเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จะตองจําคุกระหวาง 2-6 ปและมีโทษปรับระหวาง

52

หมวด 4

29

40,000-120,000

บาทการกระทําเชนนี้เมื่อกระทําตอเด็กถือวาเปนความผิดโดยไมคํานึงวาเด็กไดจะไดใหความยินยอมหรือไมก็

ตาม53
พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการคาประเวณียังไดกําหนดโทษอาญาตอการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับการคาเด็กเพื่อ
วัตถุประสงคในการคาประเวณีการจัดหา การลอลวง หรือการขโมยบุคคลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาประเวณีเปนสิ่งตองหาม
ตามหมวด9 ซึ่งการกระทํานี้ถือเปนการกระทําผิดกฎหมายโดยไมคํานึงถึงวาบุคคลดังกลาวไดใหความยินยอมหรือไมก็ตาม และ
จะตองไดรับโทษทางอาญาแมวาองคประกอบของการกระทําจะเกิดขึ้นนอกอาณาเขตไทยก็ตาม ความผิดตามหมวดนี้ซึ่งกระทําตอ
เด็กที่มีอายุระหวาง 15-18 ป จะไดรับโทษจําคุกระหวาง 5-15 ปและโทษปรับระหวาง 100,000-300,000 บาท หากกระทําตอเด็กที่
มีอายุต่ํากวา 15 ปจะตองไดรับโทษจําคุกระหวาง 10-20 ปและโทษปรับระหวาง 200,000-400,000 บาทพอแมผูปกครองของเด็กที่
ถึงการกระทําความผิดตามหมวด 13 และยินยอมตอการกระทําผิดกฎหมายดังกลาว จะไดรับโทษจําคุกระหวาง 4-20 ปและโทษ
ปรับระหวาง 80,000-400,000 บาทตามที่กําหนดไวในหมวด 10 นอกจากนี้ หากหมวดที่ 9 เปนการกระทําที่ที่มาจากการฉอโกง
การหลอกลวงภัยคุกคามความรุนแรงเกิน ซึ่งสงผลใหเกิดผลกระทบและความโหดรายเกิดควร การบังคับโทษที่หนักขึ้นจะตองถูก
นํามาบังคับใช54
การเปนเจาของ การดูแลการจัดการหรือการควบคุมธุรกิจหรือสถานประกอบการใดสําหรับการคาประเวณีเด็กเปนความผิดภายใต
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีหากในสถานคาประเวณีนั้นเปนที่อาศัยของเด็กจะะตองไดรับโทษอาญาที่
หนักขึ้นในขณะที่ธรุ กิจหรือสถานประกอบการใดซึ่งมีเด็กที่มีอายุระหวาง

15-18

ปเพื่อวัตถุประสงคสําหรับการคาประเวณีนั้น

เจาของจะไดรับโทษจําคุกระหวาง 5-15 ปและโทษปรับระหวาง 100,000 -300,000 บาท55 สําหรับสถานที่ดังกลาวที่มีเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ป จะไดรับโทษจําคุกระหวาง 10-20 ปและโทษปรับระหวาง 200,000-400,000 บาท56 พระราชบัญญัติยังไดกําหนดโทษ
ทางอาญาสําหรับสถานการณซึ่งบุคคลถูกกักขังหรือถูกปรับโดยวิธีการอื่นใดเพื่อจํากัดเสรีภาพของพวกเขา

ซึ่งกอใหเกิดอันตราย

หรือภัยคุกคามตอรางกาย เพื่อบังคับใหคาประเวณี ไวที่โทษจําคุกระหวาง 10-20 ปและโทษปรับระหวาง 200,000-400,000 บาท
โดยอาจพิจารณาลงโทษหนักขึ้นในกรณีที่ผลของการกระทําผิดกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตของ
เหยื่อ57
นอกจากนี้ความผิดภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณียังรวมถึงการโฆษณา การชักจูงหรือการชี้นําตอ
สาธารณะผานเอกสาร สิ่งพิมพหรือวิธีการอื่นใดหรือเพื่อรองขอรับการคาประเวณี (สําหรับตนเองหรือผูอื่น) ซึ่งจะมีโทษจําคุก

53

หมวด 8

54

หมวด 9

55

หมวด 11 วรรค 2

56

หมวด 11 วรรค 3

57

หมวด 12

30

ระหวาง 6 เดือน - 2 ปและ/หรือโทษปรับระหวาง 10,000-40,000 บาท58ความผิดนี้เปนสิ่งสําคัญเนื่องจากสามารถทําใหมีการ
ฟองรองดําเนินคดีกับบุคคลที่เสนอหรือโฆษณาการคาประเวณีเด็กได
ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีไดกําหนดความผิดหลักที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการคาประเวณีเด็ก
โดยใหบทลงโทษอยางหนักสําหรับการกระทําเหลานั้น แตก็ไมปรากฏวาไดมีการลงโทษทางอาญาตอการกระทําในการ
สนับสนุนตางๆ

(เชนการสมรูรวมคิดหรือการมีสวนรวม)

สิ่งนี้เปนประเด็นสําคัญที่ระบบกฎหมายในปจจุบันควรจะไดรับการ

เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อใหสอดรับกับพิธีสารเลือกรับ CRC มากยิ่งขึ้น
กฎหมายอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถตีความไดอีกในลักษณะของการหามคาประเวณีเด็กแตไมไดกําหนดบทลงโทษทางอาญาอยาง
เขมงวดเทากับที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี แมในพระราชบัญญัติคุมครองเด็กไดกําหนด
ไววา การกอใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนจากเด็กผานการบังคับ การขมขู การจูงใจหรือวิธีการอื่นใดและการบังคับใหเด็กทํางาน
หรือกระทําในลักษณะที่อาจจะมีอันตรายทางรางกายหรือจิตใจตอเด็กนั้น

เปนสิ่งตองหาม59พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนด

บทลงโทษในระดับต่ําตอการกระทํานี้ โดยใหลงโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือนหรือปรับไมเกิน 30,000 บาทโทษนี้ยังกําหนดไวใชบังคับ
กับผูที่ยินยอมใหเด็กเขาไปในสถานประเวณีและบรรดาผูที่บังคับ ขมขูใชชักจูงยุยงสงเสริมหรือยินยอมกระทําการในลักษณะลามก
อนาจารไมวาจะไดรับคาตอบแทนหรือคาชดเชยในรูปแบบใดก็ตามอยางไรก็ตาม แมวาในพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดบทลงโทษไว
ต่ํา แตบทลงโทษที่หนักกวาสําหรับความผิดดังกลาวสามารถนํามาใชได
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดกําหนดมาตรฐานสําหรับการจางงานเด็กซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับการแสวงหาผลประโยชนจาก
การคาประเวณีเด็กโดยภายใตพระราชบัญญัตินั้น หามไมใหนายจางลวงละเมิดทางเพศตอเด็กไมใหจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ให
เด็กทํางานระหวาง 22.00 – 6.00 น. (เวนแตเมื่อเปนขอยกเวน) และไมใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ปทํางานในสถานบันเทิงรวมทั้งในหอง
เตนรําหรือสถานที่ใดๆ ที่มีการเสิรฟอาหาร สุราชาหรือเครื่องดื่มอื่นๆและสถานที่ที่เสนอใหบริการทางประเวณี บริการสถานที่นอน
หรือบริการนวดดวย60
5.2.2

การล ว งละเมิ ด ทางเพศต อ เด็ ก

ความผิดทางอาญาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศและทํารายรางกายเด็กไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยซึ่งไดกําหนดโทษอยางรุนแรงสําหรับผูที่กระทําความผิดความพยายามที่จะกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็ยังมี
การกําหนดโทษไวถึงสองในสามของโทษสําหรับการกระทําผิดหลัก61
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หมวด 7
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หมวด 26; หมวด 78
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ECPAT ชองวางที่พึงระวัง หนา 37 ไมมีกฎหมายนี้ในฉบับภาษาอังกฤษ
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การรวมประเวณีกับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป ไมวาจะดวยความยินยอมหรือไมก็ตาม จะมีโทษจําคุกระหวาง 4-20 ปและโทษปรับ
ระหวาง 8,000-40,000 บาท หรือโทษจําคุกตลอดชีวิตในสถานการณที่รายแรง (รวมถึงการใชความรุนแรง) และในกรณีที่กระทําตอ
เด็กที่มีอายุต่ํากวา 13 ป การกระทําดังกลาวจะมีโทษจําคุก 7-20 ปและโทษปรับระหวาง 14,000-40,000 บาท หรือโทษจําคุก
ตลอดชีวิตในสถานการณที่รายแรง (รวมถึงการใชความรุนแรง)62 การขมขืนโดยใชความรุนแรง ตัวอยางเชน เมื่อการกระทําผิด
กอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตของเหยื่อ จะมีโทษจําคุกระหวาง 15-20 ปและโทษปรับระหวาง 30,000-40,000 บาท
หรือมีโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือมีโทษประหารชีวิต63
การกระทําอันไมเหมาะสมตอเด็กอายุไมเกิน 15 ป ซึ่งเปนการกระทําที่เปนภัย ดวยความรุนแรง แสวงหาประโยชนจากเด็ก หรือเปน
การลอลวง จะมีโทษจําคุกไมเกิน 10 ปและปรับไมเกิน 20,000 บาท64 การกระทําอนาจารตอเด็กอายุไมเกิน 13 ปโดยไมคํานึงวา
เกิดจากความยินยอมของเด็กหรือไมก็ตาม เปนโทษตามความผิดสถานเดียวกันหรือในสถานการณรุนแรง (รวมถึงการใชความ
รุนแรงหรือการขมขู) โทษจะเพิ่มขึ้นเปนจําคุกไมเกิน 15 ปหรือปรับไมเกิน 30,000 บาท65โดยอาจพิจารณาลงโทษหนักขึ้นในกรณีที่
ผลของการกระทําผิดกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตของเหยื่อ66
ความผิดหลักเหลานี้ที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กที่อาจจะทําใหเด็ดขาดยิ่งขึ้นไดโดยรวมการลงโทษทางอาญาที่
เฉพาะเจาะจงการกระทําที่เปนการเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชนทางเพศ
(grooming) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผูกระทําผิดทางเพศตอเด็กทั้งผูที่เดินทางและผูที่ไมไดเดินทางไดแสวงหาหนทางที่จะริเริ่มและพัฒนา
ความสัมพันธกับเด็กโดยใชความสัมพันธดังกลาวสรางความเชื่อใจ เพื่อวัตถุประสงคในการชวยในการแสวงหาประโยชนทางเพศ
จากเด็กในทายที่สุด67 โดยยึดตามการตีความคําวาการเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชน
ทางเพศขององคการตํารวจแหงสหภาพยุโรป

(Europol)

องคประกอบของอาชญากรรมประกอบดวยการที่ผูใหญเจตนาสราง

ขอเสนอที่จะพบกับเด็ก (ที่ยังมีอายุไมถึงอายุทางกฎหมายสําหรับกิจกรรมทางเพศ) ดวยเจตนาที่จะกระทําการลวงละเมิดทางเพศ68
สหรัฐอเมริกาถือวาการเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชนทางเพศเปนการกระทําที่จงใจ
สรางความสัมพันธทางอารมณกับเด็กเพื่อเตรียมความพรอมเด็กสําหรับการลวงละเมิด69 การเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการ
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ตัวอยางเชน กฎหมายภายในประเทศของออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาไดแสดงแนวปฏิบัติทดี่ ีเกี่ยวกับประเด็นนีโ้ ดยไดระบุการกระทํา

เฉพาะประการสําหรับการลอลวงทางเพศ
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ลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชนทางเพศมักเกิดขึ้นผานบริการสื่อสารตางๆ เชน อินเทอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือซึ่งผูกระทําผิด
ที่ใชในการสื่อสารกับเด็กในหลายกรณีผูกระทําความผิดในขั้นแรกจะนําเสนอตนเองวาเปนเด็กหรือคนหนุมสาว
เด็กไปสูเนื้อหาหรือจินตนาการทางเพศและในบางกรณี

แลวจึงคอยชี้นํา

ก็โนมนาวเด็กไปสูการผลิตวัตถุลามกอนาจารเด็กการลงโทษทางอาญา

เฉพาะสําหรับการเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชนทางเพศนี้ยังไมมีอยูในการ
กระบวนการทางกฎหมายของประเทศใด ๆ ในโครงการ และดังนั้น ขอเสนอแนะในการลงโทษทางอาญาสําหรับการเตรียมเด็กใหมี
ความพรอมสําหรับการลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชนทางเพศจะถูกรวมอยูในคําแนะนําสําหรับประเทศในโครงการแตละ
ประเทศ
5.2.3

วั ต ถุ ล ามกอนาจารเด็ ก

ประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุลามกอนาจารเด็กอยางไรก็ดี

ประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดโทษอาญาที่

ครอบคลุมหลากหลายสําหรับการกระทําที่เกี่ยวของกับการผลิต การครอบครอง การนําเขาหรือสงออก การเผยแพรเอกสาร
ภาพวาดสิ่งพิมพภาพเขียนสิ่งที่ไดจัดพิมพภาพโปสเตอรสัญลักษณภาพถายภาพยนตรแถบบันทึก แถบบันทึกรูปภาพหรือสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งลามกตามเงื่อนไขที่กําหนดประการสําคัญคือ ประมวลกฎหมายอาญาไมไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการมีไวเพียง
ครอบครองการครอบครองจะมีโทษทางอาญาเพียงเฉพาะเมื่อสามารถพิสูจนไดวาไดมีไวในครอบครองเพื่อหรือโดยการคาเพื่อการ
แจกจายหรือเพื่อเผยแพรโฆษณาตอสาธารณะการกระทําเหลานี้จะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ปและ/หรือโทษปรับไมเกิน 6,000 บาท70
แตนอกจากการกําหนดบทบัญญัตินี้อยางกวางแลว

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานี้มไดกําหนดความหมายของคําวา

'ลามก' และดังนั้นจึงไมชัดเจนวาบทบัญญัตินี้จะไดรับการตีความเพื่อนําไปใชกับวัตถุลามกอนาจารเด็กได
การพัฒนาบทบัญญัติที่ชัดเจนและแยกเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุลามกอนาจารเด็กเปนสิ่งสําคัญเพื่อสรางความมั่นใจวาวัตถุลามก
อนาจารเด็กจะเปนสิ่งตองหามในไทยและผูกระทําผิดจะตองไดรับบทลงโทษที่รุนแรงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาใน
ปจจุบันมีการกําหนดโทษที่ผอนปรนเกินไปสําหรับกรณีวัตถุลามกอนาจารเด็กและไมสะทอนถึงความรุนแรงของอาชญากรรมอยาง
เหมะสมทั้งนี้ ตามที่ไดกลาวมาขางตนก็ยังไมมีความชัดเจนวาประมวลกฎหมายอาญาจะนํามาบังคับใชกับวัตถุลามกอนาจารเด็ก
ไดหรือไม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวัตถุลามกอนาจารเด็กสามารถพัฒนาใหมีความเข็มงวดยิ่งขึ้นอีกไดผานมาตรการที่จะสรางความเชื่อมั่นวา
กฎหมายไดมีการพัฒนาเทาทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายควรกําหนดโทษอาญาสําหรับวัตถุลามก
อนาจารเด็กในทุกรูปแบบและไมจํากัดเฉพาะตัวบทที่มีอยูสําหรับประเภทของสื่อเฉพาะบางประการเทานั้น (ตัวอยางเชน เฉพาะสื่อ
สิ่งพิมพ ดีวีดี หรือไฟลภาพเทานั้น)
เมื่อไมนานมานี้ รัฐบาลไทยไดแสดงความมุงมั่นที่จะแกไขปญหานี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดทบทวน
ราง

“พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย”

ซึ่งจะกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับวัตถุลามก

อนาจารเด็กโดยตรง

70

หมวด 287
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5.2.4

การค า เด็ ก

พระราชบัญญัติตอตานการคามนุษย (2551) กําหนดกรอบที่ครอบคลุมสําหรับการดําเนินคดีกี่ยวกับการคามนุษย ไดมีการใหคํา
นิยามไวภายใตพระราชบัญญัติวา เด็ก เปนบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป71 พระราชบัญญัติตอตานการคามนุษยใชอํานาจศาลนอก
เขตอาณาตอความผิดดานการคามนุษยที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตของไทย72
การคาเด็กรวมถึงเพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนทางเพศจะมีโทษมากกวาการคาผูใหญ

สําหรับการคาเด็กที่มีอายุ

ระหวาง 15-18 ปจะมีโทษจําคุกระหวาง 6-12 ปและโทษปรับระหวาง 120,000-240,000 บาทสําหรับเด็กต่ํากวา 15 ป จะมีโทษ
จําคุกระหวาง 8-15 ปและโทษปรับระหวาง 160,000-300,000 บาท73
ความผิดที่มาจากการใหการสนับสนุนตางๆ จะมีกําหนดโทษอยูภายใตพระราชบัญญัติภายในขอบเขตเชนเดียวกับความผิดหลักซึ่ง
รวมถึงการสนับสนุนการกระทําความผิดการใหความชวยเหลือโดยมอบทรัพยสินรวมถึงสถานที่นัดพบสําหรับผูกระทําผิดหลักการ
ใหความชวยเหลือผูกระทําความผิดหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมการรับผลประโยชนเพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิดหลักในการ
หลบหนีการลงโทษและการโนมนาว แนะนํา หรือติดตอบุคคลเพื่อจะมีสวนรวมในการกระทําความผิด74 นอกจากนี้การเตรียมการ
และการสมคบกระทําผิดยังมีโทษดวย (หนึ่งในสามหรือกึง่ หนึ่งของการลงโทษสําหรับความผิดหลักตามลําดับ)75
ประมวลกฎหมายอาญายังไดกําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําที่เกี่ยวของกับการคาเด็กเพื่อวัตถุประสงคทางเพศโดยภายใต
มาตรา 282 ถือเปนความผิดในการที่จะจัดหาลอลวง หรือดําเนินการคาเด็กสําหรับการกระทําอนาจารหรือเพื่อบําบัดทางเพศใหแก
บุคคลอื่นความผิดนี้จะไดรับการลงโทษในประเทศไทยโดยไมคํานึงถึงวาความผิดเกิดขึ้นที่ใดหรือผูกระทําผิดมีสัญชาติใดสําหรับ
เด็กที่มีอายุระหวาง 15-18 ป จะไดรับโทษจําคุกระหวาง 3-15 ปและโทษปรับระหวาง 6,000-30,000 บาทและสําหรับเด็กที่อายุต่ํา
กวา 15 ปจะมีโทษจําคุกระหวาง 5-20 ป และโทษปรับระหวาง 10,000-40,000 บาท76
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณียังกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการคามนุษยเพื่อวัตถุประสงคดานประเวณี
ตามาที่ระบุไวขางตน
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หมวด 4
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5.3

มาตรการคุ ม ครองเด็ ก ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา

โดยผานทางการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับป 2542) กฎหมายไดกําหนดมาตรการในการคุมครองเด็กที่
เปนเหยื่อและพยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกรณีที่พยานมีอายุไมเกิน 18 ปเจาหนาที่จะตองจัดใหมีหองเฉพาะสําหรับ
การรับฟงคําใหการจากเด็ก
ตามที่เด็กรองขอ

จัดใหมีผูสนับสนุนสําหรับเด็กซึ่งรวมถึงนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหอัยการและบุคคลอื่นใด

รวมทั้งจะตองใหเด็กใหหลักฐานผานทางนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห

เมื่อนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะหเห็นสมควร77ในกรณีทพี่ ยานมีอายุไมเกิน 18 ปศาลอาจอนุญาตใหเด็กใหปากคําในรูปแบบของเสียงหรือการบันทึกวิดีโอ
อยูในหองที่แยกตางหากออกจากศาล78บทบัญญัติเหลานี้ใหความสําคัญตอกระบวนการที่เปนมิตรตอเด็กในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กหามการโฆษณาหรือเผยแพรผานสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดซึ่งขอมูลเกี่ยวกับเด็กหรือ
ผูปกครองของเด็ก

โดยมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกจิตใจชื่อเสียงศักดิ์ศรีหรือเพื่อผลประโยชนอื่นๆจากเด็กหรือเพื่อ

แสวงหาผลประโยชนในลักษณะที่ผิดกฎหมาย79 การกระทําเชนนี้มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน และ/หรือโทษปรับไมเกิน 60,000
บาท80

ในขณะทีก่ ารกระทําผิดกฎหมายนี้อาจนํามาใชเพื่อคุมครองตัวตนของเด็กที่เปนเหยื่อจากการกระทําทางเพศจากการถูก

เปดเผยในระหวางกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น

ขอมูลไดชี้ใหเห็นวาที่ผานมาบทบัญญัตินี้ยงั ไมไดถูกนํามาใชเพื่อ

วัตถุประสงคนี้แตประการใด81
พระราชบัญญัติตอตานการคามนุษยยังใหการคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยรวมถึงการเขาถึงบริการทางสังคมตางๆ
อยางไรก็ดี

มีบทบัญญัติเพียงไมกปี่ ระการที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเจาหนาที่จะตองทําใหมีความปลอดภัย

และการคุมกันเหยื่อผูเคราะหราย ทั้งกอนหนา ระหวางและหลังจากการดําเนินคดีอาญาและในกรณีที่บุคคลจะใหหลักฐานเพื่อเปน
พยานเหยื่อก็จะตองไดรับความคุมครองตามตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (2546)82 ในขณะที่ขั้นตอนเหลานี้ให
ความคุมครองที่สําคัญตางๆ

ก็ยังมีขอจํากัดในการประยุกตใชกับเหยื่อของการคามนุษยและไมอาจใชเฉพาะเจาะจงกับความ

จําเปนของเด็กไดดังนั้นจึงไมนาจะเปนไดวาพระราชบัญญัติตอตานการคามนุษยอาจจะนํามาใชเพื่อใหมีกระบวนการปฏิบัติที่เปน
มิตรตอเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่ง หากผูกระทําผิดไมไดรับการ
ลงโทษสําหรับการกระทําผิดดังกลาวภายใตกฎหมายตอตานการคามนุษย
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หมวด 133 ทวิ
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หมวด 172 ตรี วรรค 5
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หมวด 27
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หมวด 79
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คําแนะนําที่ไดรับจาก UNODC สํานักงานประจําประเทศไทย
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มาตรา 36
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ในทํานองเดียวกันนโยบายและแผนระดับชาติในการปองกันปราบปรามและตอตานการคาเด็กและสตรีทั้งในประเทศและขามชาติ
(2546-2553) ก็ยังกําหนดพื้นฐานสําหรับการคุมกันเหยื่อภายใตกลยุทธในการคุมครองและใหความชวยเหลือนั้นนโยบายแหงชาติ
ไดการคุมครองพยานและบุคคลใกลชิดกับพยานรวมไวเปนหนึ่งในจุดมุงหมายของนโยบาย83อยางไรก็ดี ในขณะที่นโยบายนี้แสดง
ใหเห็นถึงความมุงมั่นของรัฐบาลที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของการคุมครองสําหรับผูที่ตกเปนเหยื่อและพยานของการคามนุษย
นโยบายก็ไมไดขยายไปยังผูที่ตกเปนเหยื่อและพยานของอาชญากรรมประเภทอื่นๆ แตอยางใด

5.4

มาตรการสํา หรั บ ความร ว มมื อ ด า นการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายข า มแดน

กฎหมายของไทยยังไดใหกลไกที่ชัดเจนสําหรับความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายขามพรมแดนพระราชบัญญัติสงผูรายขาม
แดน (2472)ไดใหกรอบที่ครอบคลุมสําหรับความรวมมือทางอาญาพระราชบัญญัตินี้ยังไดกําหนดขอบังคับสําหรับการทําและรับคํา
ขอสงผูรายขามแดน รวมทั้งการกําหนดวาการสงผูรายขามแดนอาจไดรับอนุญาตใหกระทําไดแมในกรณีที่ไมมคี วามสัมพันธภายใต
สนธิสัญญาทวิภาคี84สําหรับความผิดที่จะมีการสงผูรายขามแดนนั้นจะตองไดรับโทษตามกฎหมายไทยเปนโทษจําคุกอยางนอย1
ป85พระราชบัญญัตินี้ไมไดระบุอยางชัดเจนวาจะสงผูรายขามแดนในกรณีของคนไทยอาจถูกปฏิเสธบนพื้นฐานของสัญชาติได
หรือไมอยางไรก็ดี

ไดกําหนดวาศาลอาจรับฟงหลักฐานที่เกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลได

พระราชบัญญัติวาดวยการใหความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา (2535) ไดกําหนดขอบังคับภายในประเทศของไทยสําหรับการใหความชวยเหลืออยาง
เปนทางการในเรื่องทางอาญา
ถึงแมจะยังไมชัดเจนจากพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดนวาการสงผูรายขามแดนของคนคนหนึ่งอาจถูกปฏิเสธจากรัฐบาลไทยบน
พื้นฐานของสัญชาติหรือไมนั้น กฎหมายจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดดานการทองเที่ยวทางเพศเด็กนั้นก็ไดนําหลักการ
สงผูรายขามแดนมาใชตามที่อธิบายไวขางตนเพื่อใหมั่นใจวาคนไทยสามารถถูกดําเนินคดีสําหรับการกระทําผิดเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวทางเพศเด็กบนหลักการสงผูรายขามแดนได
ประมวลกฎหมายอาญายังกอใหเกิดอํานาจศาลนอกเขตอาณาเหนือความผิดบางประการที่ไดกระทํานอกประเทศไทยซึ่งอาจถูก
ดําเนินคดีในศาลไทยไดหากผูกระทําความผิดเปนบุคคลสัญชาติไทยและไดรองขอใหมีการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดโดยรัฐบาลของ
ประเทศที่มีความผิดที่เกิดขึ้นหรือในประเทศของเหยื่อหรือในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมมีสัญชาติไทยและเหยื่อเปนรัฐบาลไทยหรือ
คนไทยซึ่งไดขอใหมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในประเทศเหยื่อ86ในขณะที่การกระทําการขมขืนขั้นพื้นฐานอยูในหมวดหมู
ของการกระทําผิดซึ่งมีเขตอํานาจศาลนอกเขตอาณาอยางชัดเจน แตก็ไมชัดเจนวาการกระทําผิดในคดีละเมิดทางเพศโดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับเด็กจะถูกรวมไวเชนเดียวกันนี้หรือไมซึ่งเปนไปไดวาการกระทํากับเด็กมีเจตนาที่จะนําเอาเรื่องเขตอํานาจศาลนอกเขต
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หนา 9
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มาตรา 4

85

มาตรา 4
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หมวด 8
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อาณามาใชโดยอนุโลมแตก็ยังไมไดถูกสะทอนออกมาในกฎหมายที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไป จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชี้แจงจุดนี้เพื่อ
ระบุวาการปฏิรูปกฎหมายควรจะมีขึ้นเพื่อขยายเขตอํานาจศาลนอกเขตอาณาสําหรับหมวดหมูของการกระทําผิดทางเพศเด็กนี้แตก็
ตั้งขอสังเกตวาการใชเขตอํานาจศาลนอกเขตอาณาเหนือความผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็กไมไดมีการบังคับไวภายใตมาตรฐาน
กฎหมายสากล
โดยคํานึงถึงกรอบกฎหมายอันเข็มแข็งที่มีอยูสําหรับการสงผูรายขามแดนและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน
รวมเขตอํานาจศาลนอกเขตอาณาที่มีใชการกระทําความผิดหลากหลายนี้ ปจจุบัน จึงยังไมมีความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูป
กฎหมายในประเทศไทยเพื่ออํานวยความสะดวกตอความรวมมืออยางเปนทางการในการบังคับใชกฎหมายขามเขตแดน

5.5

บทสรุ ป และข อ เสนอแนะ

กรอบกฎหมายในประเทศของไทยไดใหความคุมครองที่ดีตามมาตรฐานสากลที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กแต
อยางไรก็ดี ยังคงมีชองวางบางประการอยูซึ่งจะตองใหความสําคัญเพื่อสรางความมั่นใจวาทุกรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน
ทางเพศกับเด็กจะตองไดรับโทษทางอาญาชองวางเหลานี้ที่เกี่ยวของกับวัตถุลามกอนาจารเด็กและการคุมครองเด็กที่เปนเหยื่อและ
พยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนตัวอยางเฉพาะที่เห็นไดอยางชัดเจน
นโยบายภายในประเทศของไทยวาดวยการคามนุษยและรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็กแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น
ของรัฐบาลที่จะปฏิรูปเนื้อหากฎหมายเพื่อเสริมสรางกรอบกฎหมายในการตอตานการกระทําลวงละเมิดเหลานี้ซึ่งมีความเชื่อมโยง
อยางใกลชิดกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กความมุงมั่นนี้ไดกอใหเกิดแนวทางที่เขมแข็งที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงของกฎหมายที่
จะใชตอบโตการทองเที่ยวทางเพศเด็กในประเทศไทยได
โครงการปฏิรูปกฎหมายสําหรับประเทศไทยควรมุงที่จะสรางขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายที่มีอยูเพื่อพัฒนาการตอบสนองของ
กฎหมายที่แข็งแกรงตอการทองเที่ยวทางเพศเด็กยิ่งๆ

ขึ้นไป

โดยใชมาตรฐานสากลเปนเกณฑมาตรฐานจึงแนะนําวากิจกรรม

เปาหมายตางๆ ที่ใชสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทยควรจะกระทํา ดังตอไป
การกํา หนดโทษทางอาญา: การค า ประเวณี เ ด็ ก


พัฒนาการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการสมรูรวมคิดหรือการมีสวนรวมเพื่อสรางความมั่นใจวาทุกรูปแบบของการปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการคาประเวณีเด็กจะตองไดรับโทษทางอาญา

การกํา หนดโทษทางอาญา: การล ว งละเมิ ด ทางเพศต อ เด็ ก


พิจารณาทางเลือกในการกําหนดโทษทางอาญาตอการกระทําผิดโดยการเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการลวง
ละเมิดและการแสวงหาประโยชนทางเพศ
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การกํา หนดโทษทางอาญา: วั ต ถุ ล ามกอนาจารเด็ ก


พัฒนาการบทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวัตถุลามกอนาจารเด็กและครอบคลุมบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
การกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการครอบครองและการผลิตวัตถุลามกอนาจารเด็กไมวาการมีไวในครอบครองหรือ
การผลิตนั้นจะทําเพื่อการคาการแจกจายหรือการใชในที่สาธารณะหรือไมก็ตาม



สรางความมั่นใจวาวัตถุลามกอนาจารเด็กจะสามารถถูกตีความใหครอบคลุมถึงหลากหลายชนิดของวัสดุและสามารถ
ปรับใหเขากับเทคโนโลยีใหมๆได (ตัวอยางเชน วัตถุลามกควรกําหนดไวอยางกวางๆและไมจํากัดเฉพาะสื่อสิ่งพิมพดีวีดี
ไฟลภาพ ฯลฯ )

ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ


ประเมินขอบเขตของกฎหมายที่มีอยูว าจะนํามาใชกับเขตอํานาจศาลนอกเขตอาณาเหนือความผิดทางเพศตอเด็กได
มากนอยเพียงใดและหากจําเปน

ควรพิจารณาการพัฒนาบทบัญญัติกฎหมายใหครอบคลุมและสอดคลองกับการ

ประยุกตใชเขตอํานาจศาลนอกเขตอาณา (โปรดสังเกตวา สิ่งนี้ไมไดเปนการบังคับภายใตพิธีสารเลือกรับ CRC)

5.6

ข อ สั ง เกต

กิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทยควรจะ


สรางขึ้นบนพื้นฐานของมาตรการที่มีอยูตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความ
เยาวชนและครอบครัวฉบับป 2553 และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก เพื่อเสริมสรางมาตรการคุมครองเด็ก (ทั้งทาง
กฎหมายหรือที่ไมใชกฎหมาย) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สามารถนําไปใชกับกรณีที่เกี่ยวของกับเด็กทีต่ กเปน
เหยื่อของผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก

มาตรการดังกลาวควรรวมถึงการคุมครองที่หลากหลายที่กําหนดภายใตพิธีสารเลือกรับ CRCและโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการ
จัดการกับชองวางที่มีในปจจุบันที่เกี่ยวกับ
‐

การแจงใหเด็กทราบถึงสิทธิและการใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดี

‐

การใหความปลอดภัยแกเด็กและครอบครัว และ

‐

การหลีกเลี่ยงความลาชาในการดําเนินคดีโดยไมจําเปน
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6

กรอบระดั บ ภู มิ ภ าค

6.1

ความร ว มมื อ ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายข า มแดนระดั บ ภู มิ ภ าค

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

ในโครงการมีพื้นฐานที่แข็งแกรงภายใตสนธิสัญญาพหุภาคีในการใหความรวมมือระหวางประเทศ

ทางกฎหมายเพื่อสืบสวนและดําเนินคดีความผิดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กภายใตมาตรฐานทางกฎหมายระหวาง
ประเทศแตละประเทศในโครงการจะตองอํานวยความสะดวกแกความรวมมือขามพรมแดนสําหรับการสงผูรายขามแดนและการ
แลกเปลี่ยนความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาในกรณีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กในฐานะที่
เปนรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับ CRC นั้น กัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนามจึงมีหนาที่ที่จะทําใหมีมาตรการอยางกวางที่สุดใน
การใหความชวยเหลือสําหรับการสอบสวน

การฟองรองดําเนินคดีและการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดในการแสวงหา

ผลประโยชนทางเพศจากเด็กรวมทั้งการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กดวย นอกจากนี้ในฐานะรัฐภาคีพิธีสาร TIP
ทั้งสี่ประเทศจะตองอํานวยความสะดวกในการสงผูรายขามแดนและใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันในเรื่องที่
เกี่ยวของกับความผิดที่ระบุไวภายใตพิธีสารTIP กับรัฐภาคีอื่นๆขอกําหนดเหลานี้ภายใตพิธีสารเลือกรับ CRC และพิธีสาร TIP
จะตองนํามาใชโดยไมคํานึงถึงวามีความสัมพันธภายใตสนธิสัญญาทวิภาคีที่มีผลบังคับใชระหวางรัฐที่รองขอและรัฐที่ไดรับการรอง
ขอหรือไม
ความสัมพันธภายใตสนธิสัญญาทวิภาคียังเปนเวทีสําหรับความรวมมือระหวางประเทศที่เขารวมโครงการอยางไรก็ดี ความรวมมือ
ไมจําเปนตองขึ้นอยูกับการดํารงอยูของสนธิสัญญาสนธิสัญญาทวิภาคีสามารถใหพื้นฐานสําคัญสําหรับความรวมมือในเรื่อง
ความผิดทางอาญา

รวมทั้งอธิบายใหชัดเจนและปรับปรุงกระบวนการในเรื่องการสงผูรายขามแดนและกระบวนการการใหความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายระหวางประเทศตางๆ

ไดสนธิสัญญาทวิภาคีวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางประเทศคู

เจรจาในโครงการที่มีผลบังคับใชอยูแลว ไดแก ระหวางสปป. ลาวกับกัมพูชา และ สปป. ลาวกับไทย87 สนธิสัญญาระดับภูมิภาค
อาเซียนวาดวยการใหความชวยเหลือในเรื่องทางอาญาระหวางกันก็มีผลบังคับใชดวย อยางไรก็ดี ยังมีประเทศสมาชิกอาเซียนบาง
ประเทศที่ยังไมไดใหสัตยาบัน88 ทั้งนี้ ยังไมมีขอมูลวาดวยการดําเนินการและประสิทธิภาพของสนธิสัญญาเหลานี้แตอยางใด
นอกจากนี้ ปจจุบัน กระทรวงยุติธรรมของไทยก็อยูระหวางทบทวนเพื่อสรุปรางสุดทายของรางพิธีสารวาดวยความรวมมือระหวาง
หนวยงานตางๆ เพื่อตอตานผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กซึ่งจะจัดการกับปญหาที่ผูตองสงสัยหลบหนีการประกันตัว
และการประกันตัวซ้ํา89ขณะที่สิ่งเหลานีเ้ ปนความคิดริเริ่มระดับภายในประเทศ

ก็ยังกอใหเกิดผลสําคัญตอความรวมมือระหวาง

87

สนธิสัญญาระหวาง สปป. ลาวและกัมพูชาวาดวยการสงผูรายขามแดน (2542); สนธิสัญญาระหวาง สปป.ลาวและไทยวาดวยการสงผูรายขามแดน

(2542)
88

สนธิสัญญาอาเซียนวาดวยความชวยเหลือทางกฎหมายในเรื่องอาญาระหวางกัน (2547)

89

ขอมูลที่ไดรับจากขาราชการของรัฐบาลไทย
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ประเทศในระดับภูมิภาคและในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูตองสงสัยหลบหนีขามพรมแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
ดําเนินคดี
ความรวมมืออยางไมเปนทางการก็เปนเครื่องมือสําคัญในการตอสูกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กความรวมมืออยางไมเปนทางการที่
เรียกวา ความชวยเหลือ “ตํารวจตอตํารวจ” หรือ “หนวยงานตอหนวยงาน” โดยทั่วไปไมจําเปนตองมีพื้นฐานทางกฎหมายและ
สามารถอํานวยความสะดวกไดอยางกวางในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายหลักของแตละประเทศได
ความรวมมืออยางไมเปนทางการชวยใหตํารวจไดแลกเปลี่ยนขาวกรอง
เคลื่อนไหว)

(เชน

ประวัติความผิดทางอาญา

และบันทึกความ

ในระหวางขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริงในขณะที่กําลังรวบรวมหลักฐานความรวมมือเหลานี้ยังชวยอํานวยความ

สะดวกใหมีการสงขอมูลอยางรวดเร็วและเปนประโยชนในการระบุวาหลักฐานอยูในเขตอํานาจศาลอื่นหรือไมและดังนั้น จําเปนตอง
มีกระบวนการชวยเหลือทางกฎหมายระหวางกันอยางเปนทางการอีกหรือไมความสําคัญของความรวมมือดานการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเปนทางการนี้ไดมีการเขียนไวในรายงานนี้เพราะวามีความเชื่อมโยงใกลชิดกับกลไกอยางเปนทางการของสงผูราย
ขามแดนและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายระหวางกันแตอยางไรก็ดี

ขอมูลเกี่ยวกับการดํารงอยูและประสิทธิภาพของ

เครือขายที่ไมเปนทางการนี้ยังมีไมมากนักเชนที่ไดระบุไวขางตนในรายงานแลว เนื่องจาก INTERPOL ทํางานรวมกับหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายภายใตสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการสอบสวนและ
ความรวมมือในกรณีการทองเที่ยวทางเพศเด็ก รายงานฉบับนี้จึงมุงเนนเฉพาะกรอบทางกฎหมายอยางเปนทางการที่จาํ เปนสําหรับ
ความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายขามแดน

6.2

ความพยายามด า นความร ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ก ว า งขึ้ น

ยังไมมีกลไกใดในระดับภูมิภาคที่กลาวถึงความรวมมือในการตอตานการทองเที่ยวทางเพศเด็กซึ่งนี่คือชองวางที่สําคัญในกรอบ
ความรวมมือระหวางกัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม
กรอบระดับภูมิภาคของความรวมมือระหวางประเทศในทางกฎหมายอื่นๆที่เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับเรื่องนี้ ใหบริบทที่เปนประโยชน
ซึ่งอาจใชเปนตัวอยางในเสริมสรางความรวมมือขามแดนในกรณีของการทองเที่ยวทางเพศเด็กไดตัวอยางเชนบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (2547) ซึ่งจัดทําขึ้นภายใตการอุปถัมภของโครงการประสานงาน
ระดับรัฐมนตรีแหงลุมแมน้ําโขงตอตานการคามนุษย (COMMIT MOU) ซึ่งยืนยันพันธกรณีของรัฐในการเสริมสรางความรวมมือ
ดานการบังคับใชกฎหมายขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเพื่อตอตานการคามนุษย90และที่กวางกวานั้นก็คือสมาคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตแหงสหประชาชาติ (ASEAN) ไดตกลงที่จะปองกันการลวงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชนผานการทองเที่ยว
ภายใตขอตกลงการทองเที่ยวอาเซียน (2545 )และที่จะรวมมือในการตอสูกับการคามนุษยภายใตปฏิญญาอาเซียนตอตานการคา
มนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูหญิงและเด็ก (2547) ขอตกลงทวิภาคีระหวางประเทศภาคียังสรางพันธกรณีที่จะทํางานรวมกันเพื่อ
ตอสูกับการคามนุษยแมวาความรวมมือเหลานี้อาจจะไมไดมีผลผูกพันทางกฎหมายขอตกลงหรือบันทึกความเขาใจระหวางกัมพูชา

90

หนา 3
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กับเวียดนาม กัมพูชากับไทย สปป. ลาวกับเวียดนาม สปป. ลาวกับไทย และไทยกับเวียดนามตางเกื้อหนุนซึ่งความรวมมือขามแดน
ในเรื่องการคามนุษยเพิ่มขึ้นกลไกในระดับที่สูงขึ้นเหลานี้อาจชวยเปนแนวทางไปสูความพยายามที่จะเสริมสรางกรอบความรวมมือ
ระดับภูมิภาคในการกําหนดเปาหมายตอการกระทําผิดที่หลากหลาย แตอยางไรก็ตาม กลไกเหลานี้ไดใหแนวทางเพียงนอยนิด
เกี่ยวกับความรวมมือเพื่อตอสูกับการทองเที่ยวทางเพศเด็กโดยเฉพาะเจาะจง

6.3

บทสรุ ป และข อ เสนอแนะ

เพื่อสรางความมั่นใจวามีความพยายามในระดับภูมิภาคที่จะปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและมีการประสานงานขามพรมแดน
ในการตอบสนองตอการทองเที่ยวทางเพศเด็ก

จึงควรจะมีกิจกรรมในระดับภูมิภาคซึ่งมุงเนนการพัฒนากรอบความรวมมือ

(ตัวอยางเชน โดยการออกตราสารที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย) อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับประเด็นทาง
กฎหมายที่สําคัญ ตลอดจนพัฒนาเครือขายในระดับเจาหนาที่นอกจากนี้ ยังควรมีกิจกรรมการใหความชวยเหลือดานเทคนิคที่
มุงเนนไปยังความรวมมือระดับภูมิภาคดวย


พิเคราะหวาสนธิสัญญาที่มีอยูภายใตกรอบความสัมพันธพหุภาคีระดับภูมิภาคและทวิภาคี

ไดใหพื้นฐานที่เพียงพอ

สําหรับความรวมมือระหวางประเทศที่เขารวมโครงการหรือไม (ผานการสงผูรายขามแดนและการใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายระหวางกัน) และหากจําเปน จะตองนําเสนอการพัฒนากรอบสนธิสัญญาเพิ่มเติม


ใหแนวนโยบายสําหรับการพัฒนาตราสารในระดับภูมิภาค (ที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย เชน MOU) เพื่อสนับสนุน
ความรวมมือขามแดนในระดับภูมิภาคในการตอบสนองตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับการทองเที่ยวทางเพศ
เด็ก



สํารวจโอกาสเพื่อจัดทําตราสารทวิภาคี (ที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย เชน MOU) เพื่อสนับสนุนความรวมมือทวิภาคีใน
กรณีของการทองเที่ยวทางเพศเด็ก



สรางโอกาสในการหารือเกี่ยวกับลําดับความสําคัญในการปฏิรูปกฎหมายและเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดในการสอด
ประสานกันของบทลงโทษทางอาญาในคดีการทองเที่ยวทางเพศเด็กและ



อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลคดีการทองเที่ยวทางเพศเด็กระหวางประเทศที่อยูในโครงการรวมถึงหา
โอกาสในการสรางเครือขายระดับเจาหนาที่เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในการทํางานและเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดของการ
ผลการดําเนินการในแตละคดี
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7

แผนดํา เนิ น การ

การทํางานรวมกันกับประเทศภาคีเพื่อเสริมสรางกรอบกฎหมายและนโยบายที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและหลักนิติธรรมถือ
เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอการสรางความมั่นใจวาผูที่กระทําผิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางจะไมอาจหลบหนีการดําเนินคดี
และถูกนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดโดยเร็วการดําเนินโครงการการใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่มีเปาหมายเพื่อแกไข
ชองวางและสงเสริมศักยภาพของสถาบันทางกฎหมายและการยุติธรรมเปนกุญแจสําคัญในการตอบสนองวัตถุประสงคของ
โครงการ Childhoodสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศและเปนศูนยกลางในการสรางความเชื่อมั่นวาประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงมีเครื่องมือทางกฎหมายในการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กได
โดยใชกฎหมายระหวางประเทศเปนบรรทัดฐานเราจึงรูวากรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการตอตานการทองเที่ยวทางเพศเด็ก
จําเปนตองมีสิ่งตอไปนี้


การกําหนดโทษทางอาญาที่ครอบคลุมซึ่งการกระทําที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางเพศเด็ก



บทลงโทษที่เขมงวดซึ่งสะทอนความรุนแรงของอาชญากรรม



มาตรการคุมครองเด็กที่เปนเหยื่อและพยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ



กรอบความรวมมือขามแดนและระดับภูมิภาค

รายงานนี้เสนอการประเมินพื้นฐานของไทย (และประเทศในโครงการอื่นๆ ไดแก กัมพูชาไทยและเวียดนามในบริบทของกรอบระดับ
ภูมิภาค) ตอเกณฑที่สําคัญเหลานี้เปนที่ชัดเจนจากการวิจัยวากฎหมายของไทยมีความเขมงวดสําหรับการทองเที่ยวทางเพศเด็กแต
ก็ยังมีบางชองวางทางกฎหมายที่อาจทําใหสถาบันดานกฎหมายและการยุติธรรมจะตองเผชิญกับความเสี่ยงที่จะพบกับการกระทํา
ความผิดที่จะเกิดขึ้นเปนประจําและซ้ําซาก

และทําใหเด็กอยูในภาวะเปราะบางที่จะถูกใชเพื่อการแสวงหาประโยชนในขณะที่

รายงานนี้เสนอประเด็นสําคัญในการปฏิรูปกฎหมาย ก็ยังจําเปนที่จะตองมีการทํางานตอไปโดยรวมมือกับรัฐบาลไทยและผูมีสวน
เกี่ยวของอื่นๆในการปรับขอเสนอดานการปฏิรูปกฎหมายเพื่อกําหนดกรอบของกิจกรรมความชวยเหลือทางกฎหมายเพื่อระบุสิ่งที่
ใหความสําคัญรวมกันระหวาง UNODC และนโยบายของรัฐ ตลอดจนเพื่อสรางความเปนเจาของและประกันความมุงมั่นจาก
รัฐบาลไทย
แผนการดําเนินงานในสวนทายนี้ไดใหกรอบในการดําเนินกิจกรรมความชวยเหลือทางกฎหมายตอไปในอนาคตกับประเทศไทย
(และประเทศอื่น ๆ ในโครงการในบริบทของกรอบภูมิภาค) ในขณะที่กิจกรรมอาจแตกตางออกไปขึ้นอยูกับความจําเปนและการ
จัดลําดับความสําคัญ (และลักษณะเฉพาะของความชวยเหลือทางวิชาการที่เสนอ) แผนนี้ก็สามารถนําไปใชเปนแบบจําลองที่
ครอบคลุมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเหลานั้นแผนนี้ทําขึ้นโดยใหความยืดหยุนไวเพื่อใหกิจกรรมสามารถมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามพัฒนาการของโครงการเมื่อโครงการมีความละเอียดมากขึ้น ก็จะตองมีแผนการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้นดวย
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UNODC ROSEAP: โครงการ Childhood (สวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ: ประเทศไทย)
แผนการดําเนินงานที่แนะนํา: 2554–2557
ผลลัพธที่ 1: กรอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางและการคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อไดรบั การพัฒนาขึ้น/ปรับปรุงขึ้น
ผลลัพธที่ 1.1: การทบทวนกฎหมายไดรับการดําเนินการ
ผลลัพธที่ 1.2: คําแนะนําที่ชดั เจนและปฏิบัติไดไดนําเสนอตอรัฐบาลของประเทศในโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบกฎหมายเพื่อตอตานผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก
เปาหมาย

วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม

ความเชี่ยวชาญภายในประเทศในประเด็นทาง  การเตรียมเอกสารสําหรับการอภิปรายในแตละประเทศที่เขารวม

ปที่ 1: 2554/55

การพัฒนาแผนโครงการภายใตความ

ควบคุม

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและผูมีสวน

กฎหมายที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง การระบุเรื่องสําคัญ

โครงการ โดยเนนชองวางของกฎหมายที่กําหนด (และชองวางของ

เกี่ยวของอื่นๆ

ในการปฏิรูปกฎหมายและขอกําหนดความเขาใจสําหรับ

นโยบายตามเห็นสมควร)

การดําเนินงานทางกฎหมายในทางปฏิบัติที่มี

ปฏิบัติการดานกฎหมาย. [เอกสารนี้อาจรางขึ้นบนสื่อที่เตรียมไวใน ที่ปรึกษากฎหมายระหวางประเทศ

ประสิทธิภาพ

รายงานฉบับนี้แตจะตองไดรับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ

ระบุลําดับความสําคัญของประเทศโครงการในการปฏิรูป
กฎหมาย

และเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมเชิง

[กันยายน2554 – สิงหาคม2555]

ประเทศที่เขารวมโครงการและเนนเฉพาะประเด็นที่จะหารือกับผูมี
สวนเกี่ยวของ]
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แผนการดําเนินงานที่แนะนํา: 2554–2557
ผลลัพธที่ 1: กรอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางและการคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อไดรบั การพัฒนาขึ้น/ปรับปรุงขึ้น
ผลลัพธที่ 1.1: การทบทวนกฎหมายไดรับการดําเนินการ
ผลลัพธที่ 1.2: คําแนะนําที่ชดั เจนและปฏิบัติไดไดนําเสนอตอรัฐบาลของประเทศในโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบกฎหมายเพื่อตอตานผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก
เปาหมาย

วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม

 แปลและสงเอกสารสําหรับการอภิปรายไปยังรัฐบาลคูเจรจาเพื่อ
วัดระดับความมุงมั่นของประเทศโครงการสําหรับกิจกรรม
ความชวยเหลือทางกฎหมาย

เจาหนาที่โครงการระดับประเทศ

พิจารณา
 นําเสนอขอคนพบจากรายงานทางกฎหมายตอแตละประเทศ (โดย
ใชเอกสารอภิปรายที่ทําไว)

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ที่ปรึกษากฎหมายระหวางประเทศ

ระดับประเทศ
 กําหนดขอบเขตภารกิจใหสอดคลองกับรัฐบาล
เกี่ยวของอื่นๆตามความเหมาะสม):

(และผูมีสวน ที่ปรึกษากฎหมายระดับประเทศ

การสัมภาษณและการ

อภิปรายเพี่อสรางประเด็นทางกฎหมายที่สําคัญและสรางความเขา
ในในหลักทั่วไปสําหรับการดําเนินงานทางกฎหมายที่มี

[สนับสนุนโดยทีมงานสวนงานดานการ
คุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ]
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แผนการดําเนินงานที่แนะนํา: 2554–2557
ผลลัพธที่ 1: กรอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางและการคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อไดรบั การพัฒนาขึ้น/ปรับปรุงขึ้น
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วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม

ประสิทธิภาพและการประเมินความตองการของประเทศคูเจรจา
 การพัฒนาของแผนงานโครงการที่ครอบคลุมซึ่งทําขึ้นใหเหมาะกับ
แตละประเทศในโครงการสะทอนใหเห็นถึงผลของการอภิปราย
เกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตภารกิจรวมกับผลการประเมินดาน
กฎหมาย และการระบุประเด็นทางกฎหมายที่จับตองได (และ

ที่ปรึกษากฎหมายระดับประเทศ
[สนับสนุนโดยทีมงานสวนงานดานการ
คุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ]

ประเด็นนโยบาย ตามความเหมาะสม) เพื่อใหมีการจัดการแกไข
รวมถึงคําแนะนําเฉพาะเจาะจงดวย
 แปลและสงเอกสารแผนงานไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณา

เจาหนาที่โครงการระดับประเทศ

46
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วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการรวบรวม

สรางความสามารถของประเทศและความเขาใจเกี่ยวกับ

ขอมูลที่หลากหลายจากรัฐบาลและผูมี

พันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญ

สวนเกี่ยวของอื่นๆ

 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกฎหมายกับเจาหนาที่รัฐบาลที่เปน
หลักเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เสนอ

อภิปรายประเด็นสําคัญที่เสนอใหมีการปฏิรูปกฎหมาย
และรับขอมูลเกี่ยวกับบริบทในประเทศ

รวมจากผูมีสวนเกี่ยวของที่ไมใชรัฐบาล

ตามความ

ที่ปรึกษากฎหมายระหวางประเทศ
และที่ปรึกษากฎหมายระดับประเทศ

 จัดตั้งคณะทํางานกับรัฐบาลคูเจรจา (และผูมีสวนไดเสียอื่นๆตาม

สนับสนุนความมุงมั่นของรัฐบาลทั้งหมด (และการมีสวน

ปที่ 1: 2554/55

ความเหมาะสม) ซึ่งไดรับมอบหมายใหพัฒนาการปฏิรูปกฎหมาย

[สนับสนุนโดยทีมงานสวนงานดานการ
คุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ]

เหมาะสม) ในการปฏิรูปกฎหมายที่นําเสนอ
การพัฒนากฎหมาย

ยกรางกฎหมายภายใตความรวมมือกับรัฐบาลคูเจรจา

 UNODC จะใหความชวยเหลือทางเทคนิคตอคณะทํางานที่ไดรับ ปที่ 2: 2555/56
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วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม

[หมายเหตุ: การพัฒนาเอกสารนโยบาย
อาจทําไดภายใตกิจกรรมนี้

มอบหมายใหรางกฎหมายที่เสนอ

ตามความ

 การประชุมประจําของคณะทํางานเพือ่ หารือเกี่ยวกับบทบัญญัติ

เหมาะสม]

ตางๆ
 รางกฎหมายแกไขตามขอเสนอแนะของคณะทํางาน
 รางสุดทายที่เสร็จสิ้นและยอมรับโดยคณะทํางานแลว

การดําเนินการดานกฎหมาย
[หมายเหตุ: ขั้นตอนภายในประเทศอาจ

สนับสนุนใหประเทศในโครงกาออกกฎหมายผานรัฐสภา
และการดําเนินตามกระบวนการตางๆ ภายในประเทศ

 การอนุมัติกฎหมายโดยสมัชชาแหงชาติหรือหนวยงานอื่นที่
เหมาะสม

ผูประสานงานโครงการ
เจาหนาที่โครงการระดับประเทศ
ที่ปรึกษากฎหมายระดับประเทศ
[สนับสนุนโดยทีมงานสวนงานดานการ
คุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ]

ปที่ 2: 2555/56
ปที่ 3: 2556/57

ลาชา และอาจใชเวลามากกวา 6 เดือน
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วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม

 ผานกฎหมายและบังคับใช

กรอบระยะเวลาไมสามารถคาดการณได
งาย]

ที่ปรึกษากฎหมายระดับประเทศ
[สนับสนุนโดยทีมงานสวนงานดานการ
คุมครองเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ]

การฝกอบรมและการสรางความตระหนัก

สนับสนุนศักยภาพของหนวยงานดานการบังคับใช
กฎหมายในประเทศในการเขาใจตีความและการนํา
กฎหมายใหมไปใช
สรางความตระหนักและการสนับสนุนระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปกฎหมาย.

 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝกอบรม: มุงเนนไปที่ตํารวจ ปที่ 2: 2555/56
อัยการ และผูพิพากษา

ปที่ 3: 2556/57
ทีมงานสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูก
ลวงละเมิดทางเพศ
[สนับสนุนโดยที่ปรึกษากฎหมายระหวาง

49

แผนการดําเนินงานที่แนะนํา: 2554–2557
ผลลัพธที่ 1: กรอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการกระทําผิดทางเพศตอเด็กในการเดินทางและการคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อไดรบั การพัฒนาขึ้น/ปรับปรุงขึ้น
ผลลัพธที่ 1.1: การทบทวนกฎหมายไดรับการดําเนินการ
ผลลัพธที่ 1.2: คําแนะนําที่ชดั เจนและปฏิบัติไดไดนําเสนอตอรัฐบาลของประเทศในโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบกฎหมายเพื่อตอตานผูเดินทางเพื่อการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก
เปาหมาย

วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม
ประเทศ
และที่ปรึกษากฎหมายระดับประเทศ]

 การประชุมในระดับภูมิภาคโดยเปนเจาภาพรวมกันกับประเทศใน

การประชุมระดับภูมิภาคในการเสริมสราง

อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

กรอบทางกฎหมายเพื่อตอตานการ

ประเทศในโครงการสําหรับโครงการเพื่อการปฏิรูป

โครงการ (จัดขึ้นในชวงระหวางจุดเริ่มตน ตรงกลางและจุดสิ้นสุด

ทองเที่ยวทางเพศเด็กในอนุภูมิภาคลุม

กฎหมาย

ของโครงการ)

แมน้ําโขง

สนับสนุนเครือขายขามพรมแดนระหวางหนวยงานดาน
กฎหมายและการยุติธรรมในประเทศคูเจรจา
เสริมสรางศักยภาพในการสอดคลองกันของฐานความผิด

 พัฒนากลไกระดับภูมภิ าค (ที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย) เพื่ออํา
นายความสะดวกความรวมมือขามแดนตอตานการทองเที่ยวทาง
เพศเด็ก

ปที่ 1: 2554/55
ปที่ 2: 2555/56
ปที่ 3: 2556/57
[กระจายระยะเวลาโครงการ]
ทีมงานสวนงานดานการคุมครองเด็กที่ถูก
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วัตถุประสงค

กิจกรรม

ระยะเวลา
และกําหนดเวลาของกิจกรรม

ทางอาญาตอการทองเที่ยวทางเพศเด็กในภูมิภาค

ลวงละเมิดทางเพศ

ใหแนวนโยบายสําหรับการพัฒนากลไกในระดับภูมิภาค

ที่ปรึกษากฎหมายระหวางประเทศ

(ที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย) เพื่ออํานวยความสะดวก
สําหรับความรวมมือขามแดนและยืนยันเจตนารมณของ

ที่ปรึกษากฎหมายระดับประเทศ

ประเทศในโครงการที่จะเพิ่มการตอบสนองดานการ
ยุติธรรมทางอาญาสําหรับการทองเที่ยวทางเพศเด็ก
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