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บทที่ 11
พิธีสาร การขายเด็กการค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

11.1 ข้อสังเกตทั่วไป
มิติเชิงบวก
 การแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 ทั้ ง การเพิ่ ม โทษ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการไต่สวนคดีโดยให้อานาจไต่สวนคดีของผู้พิพากษา และการเปลี่ยนคานิยามของเด็ก
ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้การซื้อขายเด็กตามพิธีสารเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
11.2 ข้อมูล
(7) คณะกรรมการแนะนาให้รัฐภาคี เร่ งดาเนินการพั ฒนาและวางระบบการจัดเก็ บข้อ มูลที่ ชัดเจน สอดประสานและมี
ประสิทธิภาพที่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมทุกด้านตามอนุสัญญาและพิธีสาร ดังได้กล่าวไว้
ในสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา ข้อมูลควรมีการจาแนกรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ อายุ สัญชาติและชาติพันธุ์ ภูมิภาค และ
สถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมภายใต้พิธี
สาร ข้อมูลควรจัดเก็บตามจานวนคดีที่มีการฟ้องคดี และผลการตัดสินคดีที่มีการลงโทษผู้กระทาผิดจาแนกตามลักษณะ
ความผิด นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไปในการแสวงหาความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากองค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติตามข้อเสนอแนะข้างต้น
(8) คณะกรรมการแนะนาให้รัฐภาคีเร่งดาเนินการพัฒนาและวางระบบการจัดเก็บข้อมูลทีช่ ัดเจน สอดประสานและมี
ประสิทธิภาพที่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมทุกด้านตามอนุสัญญาและพิธีสาร ดังได้กล่าวไว้
ในสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา ข้อมูลควรมีการจาแนกรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ อายุ สัญชาติและชาติพันธุ์ ภูมภิ าค และ
สถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่เด็กกลุม่ เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมภายใต้พิธี
สาร ข้อมูลควรจัดเก็บตามจานวนคดีที่มีการฟ้องคดี และผลการตัดสินคดีที่มีการลงโทษผู้กระทาผิดจาแนกตามลักษณะ
ความผิด นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไปในการแสวงหาความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากองค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติตามข้อเสนอแนะข้างต้น

11.3 มาตรการทั่วไปในการปฏิบัติ
11.3.1 กฎหมาย

2

(9) คณะกรรมการเสียใจที่ คานิยาม “ความผิด” (offences) ตามที่บัญญัติโดยพิธีสารกาหนดไว้เพียงเป็นมติคณะรัฐมนตรี ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ซึ่งไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย คณะกรรมการกังวลว่า ความผิดตามพิธีสารทุกลักษณะยังไม่ได้มี
การนิยามไว้อย่างเหมาะสมในกฎหมายภายในของไทย
(10) คณะกรรมการจึงเร่งรัดให้ดาเนินการปรับกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพิธีสาร โดยเฉพาะบัญญัติคานิยามที่ชัดเจน
และห้ามกระทาความผิดทุกประการตามบัญญัติพิธีสารด้วยกฎหมายที่สอดคล้องกับข้อ 2 และข้อ 3 ของพิธีสารนี้

 ประเทศไทยได้ดาเนินการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยได้ออกพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 กาหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ในการ
ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อการค้า การ
ผลิตหรือทาให้แพร่หลายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและต้องระวางโทษตามกฎหมาย นอกจากนั้น
ประเทศไทยกาลังเร่งรัดในการปรับกฎหมาย โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ และเร่งผลักดันการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ซึ่งมีการรวมความผิดฐานครอบครองสื่อลามก
ไว้ด้วย
 ประเทศไทยกาลังยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้การซื้อขายเด็กตามพิธีสารเป็นความผิด
ตามกฎหมายอาญา
11.3.2 แผนปฏิบัติการระดับชาติ
(11) คณะกรรมการยินดีที่ไทยมีมติรับแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2548 - 2553) และแผนปฏิบัติการ
ฉบับใหม่ล่าสุดที่ว่าด้วยการค้ามนุษย์สาหรับปี พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งครอบคลุมการกระทาบางประการอันเป็นความผิดตามพิธีสาร
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการมีความกังวลว่าแผนเหล่านี้จะยังไม่ครอบคลุมการกระทาผิดอื่นตามพิธีสาร และจากัดอยู่เฉพาะการกระทา
ผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เท่านั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรู้สึกผิดหวังที่ยังขาดข้อมูลว่า แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2555 - 2559 ซึ่งระบุในสรุปข้อสังเกตภายใต้อนุสัญญานั้นได้ระบุถึงพันธกรณีภายใต้พิธีสารหรือไม่ และคณะกรรมการยังรู้สึกว่ายัง
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประเมินโครงการตามแผน พ.ศ. 2548-2553 ซึ่งได้ดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วย
(12) ตามสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยรวมแผนการปฏิบัติการที่ครอบคลุมเนื้อหาภายใต้พิธีสารบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 และจัดทรัพยากรให้เพียงพอที่จะดาเนินการในทางปฏิบัติทั้งด้านบุคลากร
งบประมาณ และวิชาการในการดาเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยพิจารณาถึงการประเมินและทบทวนโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการที่มีอยู่ นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยคานึงถึงการดาเนินการตามข้อบัญญัติทั้งปวงของพิธีสาร ตามปฏิญญา
และแผนปฏิบัติการและพันธกิจระดับโลก ซึ่งรับรองในการประชุมสมัชชาเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ครั้งที่ 1 2 และ 3
ซึ่งจัดที่กรุงสต็อคโฮล์ม โยโกฮามา และริโอ เดอ จาเนโรในปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ตามลาดับ
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 ประเทศไทยมีการประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และมีการจัดทาแผนในระดับจังหวัดด้วย
 การประชุมเพื่อจัดทาแผนด้านแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
 แผนปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก
 ภาพลามกเด็ก มีการบัญญัติกฎหมายเป็นความผิดอาญา
11.3.3 การประสานงานและการประเมิน
(13) คณะกรรมการตระหนักว่าไทยมีองค์กรประสานงานจานวนมาก ซึ่งรวมถึงสานักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ คณะกรรมการอ้างอิงย่อหน้าที่ 13 และ 14 ของข้อสังเกตของอนุสัญญา กังวลว่านโยบายเรื่องสิทธิเด็กและการดาเนินการ
ในทางปฏิบัติที่มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และไม่มีกลไกประสานงาน
รวมที่รับผิดชอบประสานกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ ภายใต้อนุสัญญาและพิธีสาร
(14) โดยอ้างอิงย่อหน้าที่ 13 และ 14 ของสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอแนะ ให้ไทยรับรองว่า จะมีการประสานงานที่ดีขึ้น
ระหว่างหน่วยงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ทางานพัฒนาและปฏิบัติการตามนโยบายสิทธิเด็ก รวมถึงหน่วยต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมอบหมายหนึ่งหน่วยงานที่สามารถทาหน้าที่นา และกากับดูแลภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการตรวจสอบติดตามและการประเมินกิจกรรมของเรื่องสิทธิเด็กตามอนุสัญญาและพิธีสารในระหว่างกระทรวงและจากส่วนกลางไปสู่
ระดับท้องถิ่น

***การดาเนินงาน (รอข้อมูล)***
11.3.4 การเผยแพร่และการส่งเสริมความตระหนักรู้
(15) คณะกรรมยินดีที่มีการจัดแปลพิธีสารนี้เป็นภาษาไทยและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการยังเป็นกังวลว่าการขาดการ
เผยแพร่และการส่งเสริมความตระหนักรู้ที่เป็นระบบและทั่วถึงในเรื่องพิธีสาร ทาให้สาธารณชน เด็ก และกลุ่มวิชาชีพที่ทางาน
กับเด็กหรือเพื่อเด็ก เกิดความเข้าใจและการตระหนักรู้ในระดับต่าในเกี่ยวกับความผิดฐานขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
(16) คณะกรรมการเสนอให้
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(ก) พัฒนาแผนข้อมูลสารสนเทศและการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และผลร้ายของการขายเด็ก การค้าประเวณี
เด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ทั้งนี้ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน เด็ก และเด็กที่เป็นเหยื่อ
(ข) เผยแพร่ข้อมูลเรื่องของพิธีสารอย่างเป็นระบบให้แก่กลุ่มวิ ชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้
พิพากษา อัยการ สื่อมวลชน นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ทางานในหน่วยงานพิทักษ์เด็ก

 กรณีชุมชน และเด็ก มีการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายเด็กในโรงเรียนผ่านสภาเด็กและเยาวชน เพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความตระหนั กรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาเพื่อจัดทาแผนข้อมูลสารสนเทศระดับชาติ
ต่อไป กรณีเด็กที่เป็นเหยื่อ มีการดาเนินการจัดทาคู่มือเพื่อให้บ้านพักเด็กไปทางานร่วมกับเด็ก ครอบครัว
และชุมชน
 โครงการฝึกอบรมสหวิชาชีพว่าด้วยการป้องกันและปรายรามการค้ามนุษย์ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขายเด็ก ก็จะถูกผนวกเข้ากับเนื้อหาการอบรมด้วย
 การอบรมของสานักงานอัยการ ศาล (ข้อมูลเพิ่มเติม)
11.3.5 การฝึกอบรม
(17) คณะกรรมการรับทราบข้อมูลทางบวกที่มีการจัดอบรมสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมเกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสารโดย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สานักอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ และองค์กรเอกชนอีกหลายแห่ง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการรู้สึก
เสียดายที่ยังขาดข้อมูลว่า กลุ่มวิชาชีพที่ทางานกับเด็กหรือเพื่อเด็ก รวมทั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ข้าราชการที่ทางาน
ด้านสิทธิเด็กในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ตารวจ นั กสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งผู้พิพากษาและ
อัยการได้รับการอบรมที่เป็นระบบ เพียงพอ และมุ่งเน้นเนื้อหาของบทบัญญัติพิธีสารนี้หรือไม่ คณะกรรมการยังรับทราบเพิ่มเติม
ด้วยความกังวลว่า ยังไม่มีการประเมินผลเกี่ยวกับการอบรมเหล่านี้
(18) คณะกรรมการเสนอให้ไทยจัดสรรทรัพยากรโดยตรงให้เพียงพอสาหรับแผนการอบรมสหวิทยาการ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมตามพิธีสารนี้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวควร
จัดให้กับกลุ่มวิชาชีพทุกกลุ่ม กระทรวง ทบวง กรม และสถาบันที่ทางานกับเด็กหรือเพื่อเด็ก คณะกรรมการยังได้เร่งรัดให้ไทย
ประกันให้มีการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิธีสารทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งขยายผลกระทบและความเชื่อมโยง

ได้มีการจัดสรรทรัพยากรจากกองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการ
อบรมแก่ส่วนราชการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หลักจากนั้นจะมีการกาหนดในแผนงบประมาณประจาปี
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สาหรับหน่วยงานเอกชนก็สามารถใช้กองทุนในระยะเริ่มต้น 3 ปี หลังจากนั้นจะหางบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ด้วยตนเอง

11.3.6 การจัดสรรทรัพยากร
(19) ถึงแม้คณะกรรมการจะรับทราบว่า มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ แต่ก็
เสียดายที่รายงานของไทยขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณที่จัดสรรเป็นรายกระทรวง เพื่อดาเนินกิจกรรมตามพิ ธี สาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเสียดายที่ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กแห่งชาติและหน่วยงานประสานงาน
(20) คณะกรรมเสนอแนะให้ไทยดาเนินมาตรการที่เป็นไปได้ทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะมีการจัดสรรทรัพยากรที่พอเพียงสาหรับ
การปฏิบัติงานตามพิธีสารนี้ โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
และศูนย์พิทักษ์ด้านสังคม ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ วิชาการ และการเงินอย่างเพียงพอตามความจาเป็นสาหรับดาเนินกิจกรรม
ตามพิธีสารนี้

การจัดสรรทรัพยากรนั้น นอกเหนือไปจากการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการฝึกอบรมแล้ว ยังรวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและปรายปรามการค้ามนุษย์รวมไปถึงการค้าเด็กตามพิธีสารเมื่อกฎหมายใช้บังคับด้วย
11.4 การป้องกันการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (ข้อ9 วรรค 1 และวรรค 2)
11.4.1 มาตรการที่รับปฏิบัติเพื่อใช้ป้องกันการกระทาผิดตามพิธีสาร
(21) คณะกรรมการได้รับทราบด้วยความขอบคุณต่อความพยายามของไทยในการจัดให้ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการศึกษา
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง รวมถึงมาตรการป้องกันการแสวงประโยชน์จากเด็กในด้านแรงงาน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการยังกังวลว่า แม้
การค้าประเวณีจะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่กฎหมายก็ดูจะมองข้ามและปล่อยให้มีการค้าประเวณีอย่างเปิดเผย โดยมีเด็กเกี่ยวพันอยู่
เป็นจานวนมาก รวมถึงการฉ้อราษฎร์ บังหลวงและกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจมีส่วนพัวพันกับธุรกิจทางเพศเกี่ยวกับเด็กก็มีส่วนทาให้
เกิดปัญหานี้ คณะกรรมการกังวลว่ากฎหมาย มาตรการทางการบริหาร นโยบายสังคม และแผนที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอและไม่สามารถ
ป้องกันได้เท่าที่ควรเพื่อมิให้เด็กตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้
(22) คณะกรรมการเสนอให้ไทยเร่งรัดปรับกฎหมาย โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ รวมถึงมาตรการทางการบริหาร นโยบาย
สั งคมและแผนเกี่ ยวกั บการป้ องกั นการขายเด็ ก การค้ าประเวณี และสื่ อลามกที่ เกี่ ยวกั บเด็ กให้ เข้ มงวดและเข้ มแข็ งยิ่ งขึ้ น
คณะกรรมการเสนอให้ไทยดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อป้องกันและดาเนินคดีกับการทุจริตต่อหน้าที่ในหมูเ่ จ้าหน้าที่ตารวจ โดยเฉพาะ
ผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเพศ
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รัฐบาลในขณะนี้มีมาตรการในการใช้หน่วยงานอื่นเข้าไปปราบปราม อาทิ ฝ่ายปกครอง ทหาร ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ทุจริตจะทาการได้ยาก เพราะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่นอยู่
11.4.2 การท่องเที่ยวเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
(23) คณะกรรมการต้อนรับมาตรการที่ไทยได้ดาเนินการเพื่อป้องกันการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เช่น ไม่อนุญาต
การเดินทางเข้าประเทศของบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะมีพฤติกรรมหรือแนวโน้มในเรื่องนี้ และจัดการอบรมหน่วยงานการท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด และสมาชิกภาคเอกชน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการมีความกังวลเกี่ยวกับการขาดกฎหมาย มาตรการด้านบริหาร และนโยบาย
สังคมที่ครอบคลุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และปกป้องไม่ให้เด็กต้องตกเป็นเหยื่อ
(24) คณะกรรมการกระตุ้นให้ไทยวางแนวทางการกาหนดกฎระเบียบและการปฏิบัติอย่างจริงจัง และดาเนินมาตรการที่จาเป็น
ด้านกฎหมาย การบริหาร มาตรการทางสังคม และมาตรการอื่นทั้งปวง เพื่อป้องกันและขจัดการการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คณะกรรมการสนับสนุนให้รัฐภาคีส ร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับพหุ
ภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี เพื่อป้องกันและขจัดการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เร่งรัดให้ไทยเร่งเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงพิษภัยของอันตรายจากการท่องเที่ยวเพื่ อแสวงความสุขทาง
เพศจากเด็ก เผยแพร่กฎบัตรเกียรติยศสาหรับการท่องเที่ยว (Charter of Honour for Tourism) และประมวลจริยธรรม
โลกเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (WTO Global Code of Ethics for Tourism) ในหมู่ บ ริ ษั ท และ
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเหล่านี้ลงนามในประมวลจริยธรรมเพื่อการปกป้องเด็กจาก
การแสวงประโยชน์ทางเพศในการเดินทางท่องเที่ยว

ได้มีความริเริ่มในการทา Global Compact Business and Human Rights โดยการรณรงค์เรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมาให้สัตยาบันว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การที่
มีเด็กเข้าพักในโรงแรมกับผู้ใหญ่โดยไม่มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ก็ไม่อนุญาตให้เข้าพัก (ขอรายละเอียดอื่น ๆ
เพิ่มเติม)
11.5 การห้ามการขายเด็ก สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการค้าประเวณีเด็ก และเรื่องที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 3, ข้อ 4
วรรค 2 และ 3, ข้อ 5, ข้อ 6, และ ข้อ 7)
11.5.1 กฎหมายอาญาหรือกฎหมายลงโทษและกฎระเบียบที่มีอยู่
(25) คณะกรรมการมีความกังวลว่า
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(ก) กฎหมายไทยยังมิได้ให้คานิยามความผิดเรื่องการขายเด็กอย่างชัดเจนครอบคลุมทุกมูลลักษณะ
(ข) ความผิดว่าด้วยสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กปัจจุบันมีบัญญัติไว้เฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่ได้ระบุเรื่องสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กไว้โดยตรง
(26) คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยเดินหน้าทบทวนแก้ไขกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อ 2 และ
ข้อ 3 แห่งพิธีสาร โดยเฉพาะควรจะ
(ก) กาหนดคานิยามและบัญญัติให้การขายเด็กเป็นความผิดทางอาญา สอดคล้องกับพิธีสาร และโดยเฉพาะการขายเด็ก
เพื่อการนาไปเป็นบุตรบุญธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การนาไปบังคับใช้แรงงาน และการถ่ายโอนอวัยวะของเด็กเพื่อ
ผลประโยชน์กาไร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติข้อ 3 วรรค 1 (ก) (i) ข., 1 (ก) (i) c., 1 (ก) (ii) และข้อ 5 ของพิธีสาร
(ข) แก้ไขและบัญญัติฐานความผิดเรื่องสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในข้อ 2 และ 3 แห่ง
พิธีสารโดยสมบูรณ์

ประเทศไทยได้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยกาหนดนิยามและบัญญัติให้การขายเด็ก
เป็นความผิด อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

11.5.2 การไม่ต้องรับโทษ
(27) คณะกรรมการกังวลว่า รายงานของไทยไม่ได้นาเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องการสืบสวน การดาเนินคดี และ
การลงโทษผู้กระทาผิดครบทุกฐานความผิด ซึ่งได้ระบุไว้ในพิธีสาร และตัวเลขการดาเนินคดีเรื่องการค้ามนุษย์มีจานวนต่า
(28) คณะกรรมการเร่งรัดให้ไทยดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวง เพื่อประกันว่าอาชญากรรมตามพิธีสารได้มีการสืบสวน
สอบสวนและได้มีการสืบสวนสอบสวนว่ากระทาผิดได้ถูกดาเนินคดีและลงโทษตามควรแก่กรณี รวมทั้งการจัดทาข้อมูล
โดยตรงเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การดาเนินคดี และการลงโทษผู้กระทาความผิดภายใต้พิธีสารในรายงานฉบับต่อไป

ประเทศไทยมีการจั ดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสื บสวนสอบสวน ดาเนินคดี และลงโทษผู้กระทาความผิ ด
ภายใต้พิธีสาร (ขอข้อมูลจากสานักงานตารวจแห่งชาติ)

11.5.3 อานาจศาลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
(29) คณะกรรมการเสี ย ใจที่ ก ฎหมายของไทยไม่ ได้ ระบุ ชั ดเจนให้ มี อ านาจดาเนิ น คดี ข้ า มเขตอ านาจ ( extraterritorial
jurisdiction) กับทุกกรณีความผิดข้อ 4 วรรค 2 แห่งพิธีสาร รวมทั้ง อานาจดาเนินคดีกับความผิดภายใต้พิธีสารนี้ต้องเป็น
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ความผิดสองรัฐเท่านั้น (double criminality) ในขณะที่พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และข้อตกลงว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 14 ประเทศ สาหรับความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจาคุกมากกว่าหนึ่งปี แต่คณะกรรมการ
ยังกังวลว่า พิธีสารฉบับนี้ไม่สามารถใช้อ้างเป็นมูลฐานทางกฎหมายสาหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะ
ดาเนินการได้ต้องขึ้นอยู่กับการมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับรัฐที่ถูกร้องขอ
(30) คณะกรรมการเสนอให้ไทยดาเนินขั้นตอนเพื่อประกันว่า กฎหมายภายในจะให้อานาจดาเนินคดีแบบข้ามเขตอานาจที่
รวมถึงอานาจดาเนินคดีโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นความผิดสองรัฐสาหรับความผิดตามพิธีสารนี้ คณะกรรมการเสนอเพิ่มเติม
ให้ไทยพิจารณานาพิธีสารไปผนวกเป็นพื้นฐานกฎหมายเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องสนธิสัญญาทวิภาคี

การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดฐานขายเด็กในปัจจุบัน หากปรากฏว่าไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กับประเทศไทย ก็สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนผ่านระหว่างกันในความร่วมมื อในกรอบของอาเซียน ตาม อนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ส่วนสาหรับประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ยังอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือเฉพาะรายประเทศ และกรอบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามหลักถ้อยที
ถ้อยอาศัย
11.6 การคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย (ข้อ 8 และ ข้อ 9 วรรค 3 และวรรค 4)
11.6.1 มาตรการที่รับปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทาผิดตามพิธี
สารฉบับนี้
(31) แม้ จ ะรั บ ทราบว่ า มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค วามช่ วยเหลื อ แก่ ผู้ เ สี ย หายอยู่ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติม าตรการในการป้ องกัน และปราบปรามการค้ าหญิ ง และเด็ก พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แต่คณะกรรมเสี ยใจว่า ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่
ดาเนินการเพื่อจาแนกเด็กผู้เสียหายจากการกระทาผิดทุกประเภทภายใต้พิธีสารฉบับนี้ ไม่เฉพาะแต่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เท่านั้น รวมทั้ง ในระหว่างกระบวนการส่งกลับ เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มักจะถูกกักตัวไว้เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งไม่
เป็นที่พึงประสงค์ และส่งผลให้เด็กให้การเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อที่เด็กจะได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพกลับสู่ประเทศบ้านเกิด แม้จะมีกฎหมายอนุญาตให้มีการถามปากคาไว้ก่อนโดยบันทึกเป็นวิดีทัศน์ ผู้พิพากษาอาจ
ไม่ยอมรับการถามปากคาของเด็กผู้เสียหายหรือเด็กที่เป็นพยานในลักษณะดังกล่าว และมักขอให้เด็กมาปรากฏตัวในศาล
(32) คณะกรรมการเสนอให้ไทยเสริมมาตรการให้เข้มขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็กผู้เสียหายจากการกระทา
ความผิดทุกมูลฐานภายใต้พิธีสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) จัดตั้งกลไกและกระบวนการเพื่อจาแนกเด็กผู้เสียหายจากการกระทาความผิดตามพิธีสารไว้ก่อน รวมทั้งการจัดตั้ง
กลไกประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
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(ข) ประกันว่าเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรอนานในการส่งตัวออกไปนอกประเทศ
(ค) ปรับแก้กฎหมายเพื่อประกันว่าวิดีทัศน์บันทึกปากคาเด็กผู้เสียหายหรือเด็กที่เป็นพยานในความผิดตามพิธีสารนี้เป็นที่
ยอมรับให้ใช้เป็นพยานหลักฐานได้เสมอ

- กลไกการจาแนกคัดกรอง (ขาดข้อมูล)
- ขณะนี้ประเทศไทยพัฒนากระบวนการในการสืบพยานไว้ก่อนได้อย่างเต็มรูปแบบ ในการพิจารณาคดีของ
ศาลชานัญพิเศษคดีค้ามนุษย์
ประเทศไทยมีการแก้กฎหมายให้การสืบพยานในคดีค้ามนุษย์ใช้การสืบพยานผ่านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 9 บัญญัติให้ในการสืบพยานก่อนฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง หรื อการ
พิจารณาคดี สามารถใช้การดาเนิน กระบวนพิจารณาในลั กษณะการประชุมทางจอภาพตามบัญญัติวิธีก ารใน
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดาเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
11.6.2 การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
(33) คณะกรรมการรับทราบว่า โครงการส่งคืนผู้เสียหายกลับสู่สังคมทั้งหลายที่ไทยเสนอให้ทราบนั้นเป็นโครงการซึ่งได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรผู้บริจาคต่างประเทศ องค์กรของสหประชาชาติ และองค์กรนอกภาครัฐ คณะกรรมการ
เสียใจที่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของภาครัฐที่จัดทาเพื่อการฟื้นฟูส่งคืนกลับสู่สังคม รวมถึงสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ผู้เสียหาย คณะกรรมการรับทราบข้อมูลว่า มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีจ่ายค่าชดเชย
แก่ผู้เสียหาย แต่ไม่ปรากฏข้อมูลของจานวน/กรณีที่ผู้เสียหายทั้งจากการค้ามนุษย์และการกระทาผิดอื่น ตามพิธีสารฉบับนี้
ได้รับจริง
(34) คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี
(ก) เสริมสร้างขีดความสามารถให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประกันและประสานความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กผู้เสียหาย
จากการกระทาความผิดตามพิธีสารฉบับนี้
(ข) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อประกันว่ า เด็กผู้เสียหายจากการกระทาความผิดตามพิธีสารจะได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมทั้งการบูรณาการนาเด็กกลับคืนสู่สังคมและการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างเต็มรูปแบบ
(ค) ให้หลักประกันว่าเด็กผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการขอรับค่าชดเชย ความเสียหายจากผู้ รับผิดชอบตาม
กฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามบทบัญญัติข้อ 9 วรรค 4 แห่งพิธีสาร และจัดตั้งกองทุนเงินค่าชดเชยสาหรับ
ผู้เสียหาย สาหรับกรณีที่ไม่สามารถได้รับค่าชดเชยจากผู้กระทาผิด และ
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(ง) แสวงหาความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในการปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่านี้

ประเทศไทยดาเนิ น การเสริ มสร้ างความสามารถให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ เพื่ อประกันและประสานความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหาย โดย (ขอข้อมูลจากกองต่อต้านค้ามนุษย์) ดูข้อมูลความช่วยเหลือที่ดาเนินการใน
แต่ละปี
11.6.3 โทรศัพท์สายด่วน
(35) ตามสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอให้ไทยพิจารณารวมโทรศัพท์สายด่วนทั้งหลายที่มีอยู่เป็นหมายเลข
เดียวระดับชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โทรศัพท์สายด่วนควรต้องครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถะติดต่อได้ตลอด 24
ชั่วโมง และควรเป็นหมายเลขที่จาง่าย 3-4 หลัก อีกทั้งให้มีทรัพยากรการเงินและวิชาการเพียงพอ ตลอดจนมีบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมเพื่อสามารถให้คาตอบแก่เด็กและวิเคราะห์สายที่เรียกเข้ามาเพื่อดาเนินการได้อย่างเหมาะสม

กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีแผนบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิสายเด็ก (Childline) เพื่อให้ดาเนินการ
ทางโทรศัพท์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างทันท่วงที โดยบูรณาการสายด่วนการช่วยเหลือเด็กให้เป็นเอกภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั่วประเทศและให้บริการ 24 ชั่วโมง
11.7 ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
(36) ตามบทบัญญัติข้อ 10 วรรค 1 คณะกรรมการสนับสนุนให้ไทยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในรูปพหุภาคี ภูมิภาค และระดับทวิภาคี โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการและกลไก
เพื่ อ ประสานการปฏิบั ติตามความตกลงดั ง กล่า ว โดยมุ่ ง ปรั บ ปรุ ง การปรั บปรุ ง การป้อ งกัน การสื บ ค้ น การสื บ สวน การ
ดาเนินคดี และการลงโทษผู้รับผิดชอบต่อการกระทาความผิดตามพิธีสาร

ประเทศไทยเข้าร่วมการลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก (ASEAN ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ต้นเหตุ เช่น การขจัดความยากจน การลดปัจจัยเกื้อหนุนและ
ป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้า และการส่งเสริมความร่วมมือข้ามแดน โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารคนเข้าเมือง การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการส่งกลับ การบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การยึด
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ทรัพย์ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ
11.8 การติดตามผลและการเผยแพร่
(37) คณะกรรมการเสนอให้ไทยดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่านี้อย่างเต็มที่
พร้อมกับส่งต่อข้อเสนอเหล่านี้ให้กับประมุ ขรัฐ ศาลสูง รัฐสภา กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร องค์กรท้องถิ่น ตลอดจน
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และหน่วยประสานงานทั้งในส่วนกลางและระดับเขตอาเภอตามลาดับ เพื่อพิจารณาและ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป
(40) คณะกรรมการเสนอให้ไทยเผยแพร่รายงานฉบับแรกและคาตอบลายลักษณ์อักษรที่เสนอพร้อมข้อเสนออื่นที่
เกี่ยวข้อง (สรุปข้อสังเกต) ที่ได้รับรองแล้วอย่างกว้างขวาง รวมถึงเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (แต่ไม่จากัดเฉพาะระบบ
อินเตอร์เน็ต) ให้แก่สาธารณชนทั่วไป องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มเยาวชน กลุ่มวิชาชีพ ชุมชน และเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การอภิปราย และการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิธีสาร การปฏิบัติ และการตรวจสอบติดตาม

มี ค ณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยอธิ บ ดี ก รมองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เป็ น ผู้ ติ ด ตามการด าเนิ น การตาม
ข้อแนะนาของคณะกรรมการสิทธิเด็ก
อนุกรรมการด้านเด็ก ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

