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บทความ: ค าเตือนจากประเทศไทยต่อผู้ที่ท าทารุณกรรมทางเพศในเด็ก 
โดย เกรก ไทเลอร์ มิลลิแกน ผู้แต่งและตัวแทนการป้องกันการท าทารุณกรรม 
วันที่ 9 พฤษภาคม พศ 2556  http://www.godmustbesleeping.com/ 
 
 การได้มาท างานเป็นตัวแทนการป้องกันการท าทารุณกรรมในแถบทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้น 
ตนเองได้มีโอกาสไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซ์ึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย 
เกี่ยวกับหนังสือและงานของตนที่ท าอยู่ การเตรียมความพร้อมในการบรรยายครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงานเขียน
ของตนเท่านั้นแต่ยังต้องเตรียมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท าทารุณกรรมในเด็กและการ
ทารุณกรรมต่างๆ  ประเด็นหลักที่ตนเองสนใจนั้นคืออุบัติการณ์ของการท าทารุณกรรมทางเพศทีเ่กิดขึ้น
อย่างมากมายแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ตนเองจะไมส่ามารถพูด
เช่นนั้นได้เลยหากไม่มีหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆ มาสนับสนนุ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากแหล่งที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ (U.S. Department of Health & Human Services Administration for Children and Families 
Child Welfare Information Gateway http://www.acf.hhs.gov/, American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry (AACAP)http://www.aacap.org/, American Academy of Pediatrics (AAP) 
http://www.aap.org/en-us/, Child Abuse and Neglect (SOCAN) 
http://www2.aap.org/sections/childabuseneglect/, The Pediatrics Review and Education 
Program (PREP The Curriculum®), American Professional Society on the Abuse of Children 
(APSAC) http://www.apsac.org/, Center to Restore Trafficked and Exploited Children (CRTEC), 
Child Molestation Research & Prevention Institute (CMRPI) 
http://www.childmolestationprevention.org/, International Society for Prevention of Child Abuse 
and Neglect (ISPCAN) http://www.ispcan.org/ นอกจากนี้แล้วยังมีองค์กร  มูลนิธิและตัวแทนต่างๆ อีก
หลายแห่งที่ไม่สามารถระบุได้หมด 
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การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลสองแห่งดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“ โสเภณีเด็กมีมากขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น ในประเทศบราซิล และประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีมากกว่า 
200,000 รายที่ถูกกระท า” {อ้างอิงจาก:  Unite for Site http://www.uniteforsight.org/, Yadav, S., and 
Sengupta, G. “Environmental and Occupational Health Problems of Child Labour: Some Issues 
and Challenges for Future.” J. Hum Ecol. 28.2 (2009)}.” 

“สุขภาวะทางเพศ โสเภณีเด็กมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV อัตราการติดเชื้อ HIV พบว่าเกิดขึ้น
ประมาณ 5% ในประเทศเวียดนาม และ 17% ในประเทศไทย” {อ้างอิงจาก: Unite for Site 
http://www.uniteforsight.org/, Willis, B., and Levy, B. “Child prostitution: global health burden, 
research needs, and interventions.” Lancet. 359.9315 (2002)}.” 

 
 ในฐานะที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับการท าทารุณกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าทารุณกรรมทางเพศใน
ประเทศไทย ตนเองได้เริ่มค้นคว้าเพิ่มเติมจากงานวิจัยของตนเองและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หน่วยงาน 
องค์การต่างๆ และการเปิดประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่ท างานในวิชาชีพสวัสดิการสังคมและสังคมสง
เคราะภายในประเทศไทย ท าให้ทราบว่า กฎหมายในประเทศไทยนั้นมีความเข้มงวดมากขึ้นในการห้าม
ปรามผู้ที่ท าทารุณกรรมทางเพศเด็กเข้ามาในประเทศ  ข้อความตัวเข้มด้านล่างนี ้ตนเองขออนุญาตกล่าวถึง
การรับรู้ที่ผิดไปบางอย่าง(และไม่ได้มีเจตนาพูดถึงบทลงโทษของประเทศไทยแต่อย่างใด) หลายปีมาแล้ว
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ทีช่าวต่างชาติทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเข้ามาในประเทศและมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กๆ ได้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต ารวจไทยไดเ้ริ่มด าเนินการอย่างจริงจังกับกลุ่มคนเหล่านี ้
แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าตกใจที่พวกเขาเหล่านั้นยังคงสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก  
 วันน้ีสิ่งท่ีตนเองได้ค้นพบจากคนไทยทีท่ างานในองค์กรณ์ด้านสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ คือพวกเขาถูกรังเกียจจากคนท่ีท าทารุณกรรมและหาประโยชน์ส่วนตัวจากเยาวชน
ของพวกเขา ตอนน้ีพวกเขาก าลังท างานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับประเด็นน้ี เพื่อจะเป็นหลักฐานให้
คนท่ัวโลกได้รู้ว่าต่อไปคนท่ีท าทารุณกรรมผู้อ่ืนเหล่าน้ีจะไม่สามารถหาท่ีอยู่ที่ปลอดภัยในประเทศ
ไทยและหาเด็กเพื่อเป็นเหยื่อตอบสนองความต้องการท่ีน่ารังเกียจของเขาไดอี้กต่อไป  
 ในขณะที่ก าลังค้นหาประเด็นเกี่ยวกับผู้ท าทารุณกรรมทางเพศเด็กในประเทศไทย ตนเอง ก็ได้
ค้นพบความจริงอันน่าตกใจอีกอย่างคือ พวกชาวต่างชาติส่วนใหญเ่หล่านั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นคร ูสิ่งที่น่าแปลกก็คือ เขาเหล่านั้นไม่มคีุณสมบัตหิรือประสบการณ์ที่เพียงพอ 
หลายคนทีไ่ม่มีแมก้ระทั่งประกาศนียบัตรระดับวิทยาลัย แต่เขาสามารถเดินเข้าไปในโรงเรียนไทยเพื่อหา
งานท าได้ภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่พวกเขาลงจากเครื่องบิน บางคนได้งานสอนในห้องเรียน ซึ่งที่นั่นท า
ให้เขาพบเจอกับเด็กไทยจ านวนมากเหมือนที่เขาต้องการ สาเหตุที่สิ่งนี้เกิดขึ้นไดเ้ป็นเพราะประเทศไทยขาด
แคลนครูชาวต่างชาต ิและพวกเขาเหล่านั้นมีความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งนี้มีความคล้ายคลึงกับ

http://www.uniteforsight.org/
http://www.uniteforsight.org/


3 
 

การที่มีครูต่างชาติในมหาวิทยาลัยของเราเช่นกัน ซึ่งวัตถุประสงค์เดียวกันนั้นกค็ือเพื่อเป็นการแบ่งปัน
ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนานาประชาชาต ิจะเห็นได้ว่าความรู้ในโลกใบนี้ไม่
ได้มาจากสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้นแตค่วามรู้นั้นไดม้าจากหลายๆ สังคมที่มีความแตกต่างกันไป หากมีใคร
ใช้โอกาสนี้ในการข่มขืนหรือท าร้ายเด็กถือว่าเป็นความคิดที่ร้ายกาจอย่างยิ่ง 
 มี กรณีตัวอย่างที่จะขอกล่าวถึงในเรื่องการหาประโยชน์จากเด็กๆ เข้าตนเอง โดยใช้การสอนบังหน้า 
คือ กรณีของ คริสโตเฟอร์ พอล นีล(เกิดวันที่ 6 กพ คศ 1975) หรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อเล่นต่างๆ ที่ได้มา
จากการโพลที่เกี่ยวกับตัวเขา ได้แก่ ชื่อ พรายน้ า หน้าพรายน้ า หรือวีโค เขาเป็นนักโทษข้อหาท าร้ายเด็ก 
และถูกด าเนินคดเีรื่องการท าทารุณกรรมทางเพศเด็กชายอายอุย่างต่ า12 ปี ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา 
และประเทศไทย เขาได้โฆษณาหนังสือและภาพลามกเกี่ยวกับการท าทารุณกรรมของเขาผ่านทาง
อินเตอร์เนตไปทั่วโลก  นีลเกิดในเมือง นิว เวสมินเตอร์ รัฐบริทิสโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เขาได้ถูกเลี้ยงดู
และเรียนหนังสืออยู่ในเมืองเมเปิลไรด์ บริทิสโคลัมเบีย ณ ที่แห่งนั้นเขาได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นพระสอน
ศาสนา ที่ The Seminary of Christ the King in Mission, B.C.  แต่นีลก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นพระสอน
ศาสนา ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเปน็ครูแทน นีลได้ถูกจับกุมตัวโดยต ารวจไทยในเดือน ตุลาคม คศ. 2007 

(ข้อมูลจาก รอยเตอร์ กรุงเทพ วันศุกร์ 19 ตุลาคม คศ. 2007 เวลา 6:58 โดย นพพร วงศ์อนันต)์  
นี่เป็นอีกตัวอย่างของวิธีการเข้าถึงเด็กๆได้อย่างไร ซึ่งตนเองได้เขียนไว้ในบทความก่อนหน้านีเ้รื่อง (A White 
Paper: Child Abuse – Unfortunately, it is about … Who You Know, April 17, 2013) 
 มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงที่คิดจะหลบหนีหลังจากการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กๆ ไม่
ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม เมื่อประเทศใดมีกฎหมายที่เข้มงวด ผู้ที่ท าทารุณกรรมเด็กเหล่านั้นก็จะเริ่มมอง
หาประเทศอ่ืนต่อไปที่มีความเข้มงวดของกฎหมายน้อยกว่า เกี่ยวเนื่องจากประเทศไทย ที่ตนเองเคยอยู่
อาศัยและท างานในประเทศนี้ตั้งแต่ปี 2009 และในปัจจุบันตนเองได้อยู่ที่นี่เพื่อให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการ
เป็นตัวแทนป้องการการท าทารุณกรรม  

มี 4 เรื่องหลักที่ตนเองต้องการบอกครั้งนี้ คือ 

1. ตนเองได้ถูกเชิญมาที่นี่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ชัดเจนและแน่นอน ในการต่อต้านการท า
ทารุณกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าทารุณกรรมทางเพศในเด็ก 

2. ความคิดเห็นส่วนตัวและในทางวิชาชีพของตนเอง คิดว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายกว่า
ประเทศอ่ืนๆ ส าหรับกลุ่มที่ชอบท าทารุณกรรมทางเพศในเด็ก เป็นเพราะว่า ความไว้ใจและเชื่อใจ
คนง่ายของคนไทย  

3. วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงในสังคมไทย นี่เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา 
ในบริบทวัฒนธรรมของชาวพุทธ 
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4. คนไทยมีความศรัทธา ให้ความรักและให้เกียรติกับบุคคลที่แสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันและต่อ
บุคคลที่ห่วงใยบุตรหลานของเขา 

ประเทศไทย: อะไรท่ีเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

 หลายสิ่งที่ก าลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ปัจจุบันนี้ เมื่อคุณต้องการสมัครงานเพื่อสอน
หนังสือไม่ว่าที่ใดของประเทศไทย คุณต้องมีใบรับรองจากต ารวจไทยหรือจากต ารวจของประเทศต้นก าเนิด
ของคุณ บางโรงเรียนจะรับเฉพาะรายงานจากต ารวจของประเทศครูคนนั้น ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันที่มี
ประโยชน์มากในบางกรณีที่กลุ่มท าทารุณกรรมทางเพศในเด็กถูกต้องการจับตัวโดยกฎหมายของประเทศ
ของเขาเอง 

 การต่อวีซ่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่ ตนเองควรรู้ว่าควรจะต้องบินออกจาก
ประเทศไทยและกลับเข้ามาใหม่ เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยต่ออีก 30 วัน ชาวต่างชาติหลาย
คนที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทย จ าเป็นที่จะต้องยึดถือกฎของการต่อวีซ่าใหม่ เช่น ต่อไปจะไม่มีการ
ต่อวีซ่าให้กับผู้ที่ข้ามแดนไทยไปน้อยกว่า 15 วันในแต่ละครั้ง สิ่งนี้ท าให้ผู้ที่ต้องการผลประโยชน์และฉวย
โอกาสต้องคิดพิจารณามากขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึน  สิ่งที่ท ากันอยู่มากตอนนี้ คือ การ
ขอวีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่งจ าเป็นต้องไปท าที่สถานกงศุลไทย ผู้ที่ท าทารุณกรรมทางเพศในเด็กไม่ต้องการที่จะ
ข้ามเขตแดนไปสถานกงศุลของประเทศอ่ืนพื่อต่อวีซ่า การปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลของคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญมากที่สุดบนเส้นทางธุรกิจที่น่ากลัวของพวกเขา  

 ตอนนี้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษาของประเทศไทย ก าลังตามติดเกี่ยวกับเรื่องวุฒิการศึกษา
ปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัย ตนเองรู้มาเป็นการส่วนตัวว่า เมื่อครูที่ถูกจับเพราะ
ค้นพบว่าเขาได้ใช้หลักฐานการศึกษาปลอม เขาจะถูกให้ออกจากประเทศไทยโดยทันที ส่ิงสุดท้ายที่ต ารวจ
ไทยก าลังด าเนินการอยู่ขณะนี้  คือการสุ่มตรวจโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ ต ารวจสามารถที่จะไปถึงที่โรงเรียน
เมื่อใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถถามหาใบอนุญาตท างานและหลักฐานรับรอง
การศึกษาจากครูชาวต่างชาติได้ทันท ี

 สิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณอาจจะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องกัลวล
มากเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้เราจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจและยอมรับว่าที่ท าไปนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน
เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติของพวกเรา ส าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และต้องการมาแบ่งปันความรู้อย่างแท้จริง โดยไม่ได้คิดที่จะประสงค์ร้าย รวมทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิ และผู้ที่
ห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของเด็กไทย พวกเราขอปรบมือให้กับท่าน รวมทั้งขอชื่นชมรัฐบาลของไทย
ตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของประชาชนชาวไทย ตนเองจะพยายามท าให้คนไทยได้รับรู้ว่า
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีเช่นกัน 
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 ต่อไปนี้เด็กที่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ท าทารุณกรรมทางเพศในประเทศไทยจะไม่มีอีกต่อไป เป็น
เพราะความตั้งใจท างานอย่างหนักของสถาบันพระมหากษัตริย์  รัฐบาลไทย ต ารวจ และ ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

 ประเทศไทยควรค่าแล้วในการได้รับค าขอบคุณ จากการด าเนินการเกี่ยวกับประเด็นการท าทารุณ
กรรมทางเพศในเด็กโดยไม่หยุดนิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย การก้าวย่างได้ไกลในระยะเวลาอันสั้นนี ้เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่าความสงสารและเมตตาผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังและผลักดันความส าเร็จในการยุติ
ปัญหาการท าทารุณกรรมทางเพศในเด็ก 

 

เกรก ไทเลอร์ มิลลิแกน เป็นผู้แต่งหนังสือระดับนานาชาติและเป็นตัวแทนในการป้องกันการท าทารุณกรรม
ในเด็ก เขาได้แต่งหนังสือสองเรื่องคือ A beautiful world ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาในวัยเด็กและความทุกข์
ทรมานของเขา รวมทั้งความอดทน และการเอาตัวรอดออกมาได้จากน้ ามือของผู้ที่เป็นแม่และคนแปลก
หน้ามากมาย มิลลิแกนได้แต่งหนังสือขึ้นอีกเรื่องต่อจากเล่ม A beautiful world ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขา
ต่อไปอีก 11 ปี หนังสือทั้งสองเล่มนี้ตีพิมพ์รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ชื่อ God Must be Sleeping  

มิลลิแกนเป็นสมาชิกของเครือข่าย Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN) ที่ต่อต้านการ
ข่มขืน ทารุณกรรม และการร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ขิดทางพันธุกรรมอย่างมาก  เขาเป็นนักบรรยายและ
ยังคงเผยแพร่ค าพูดแห่งความหวัง 

ค าพูดเขาคือ “โปรดจ าไว้ว่า เหตุผลที่พวกเราอยู่ที่นี่ก็เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน-และหยุดวงจร ”       
เนื้อหาอ่ืนๆ อ่านเพิ่มเติมได้จาก godmustbesleeping.com/. 

 

[translation by Khun Noppamat Pudtong, Krung Thep, Bangkok Thailand] 

 


