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About The Code
The Code is an industry-driven, 
multi-stakeholder initiative with a 
mission to provide tools and support 
in order to combat the sexual 
exploitation of children in contexts 
related to travel and tourism.

As part of its mission, The Code promotes a tool 
called the Code of Conduct for the Protection of 
Children from Sexual Exploitation in Travel and 
Tourism. This tool consists of the following six 
criteria, which members of the tourism industry 
must adhere to once they join The Code: 

Establish an ethical policy against the 
sexual exploitation of children

Train personnel and staff members

Introduce The Code-related clause in 
contracts with suppliers

Provide information to travelers

Provide information to 'key persons' 
at the destination

Report annually on the implementation 
of The Code-related actions
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ความรุนแรงตอเด็ก
เกิดขึ้นทุกหนแหง
ทุกประเทศและ
ในทุกกลุมสังคม

องคการสหประชาชาติ ประมาณการไววามี
เด็กหญิงราว 150 ลานคน และเด็กชาย 73 ลาน
คน ที่อายุต่ำกวา 18 ป เคยถูกแสวงหา ประโยชน
ทางเพศหรือเคยประสบกับการใช
ความรุนแรงทางเพศ ในรูปแบบอื่นๆ รวมถึง การ
แสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก ที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเดินทางและ ทอง
เท่ียว โดยเฉพาะในเร่ืองการคาประเวณีเด็ก และการ
ทองเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธกับเด็ก

ดวยเหตุนี้ เดอะโคด จึงสนับสนุนใหมีการ
จัดการทองเที ่ยวแบบยั ่งยืนและแสดง
ความรับผิดชอบ โดยการปกปองเด็กจาก
การถูกแสวงหาผลประโยชนทางเพศ
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เขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน
คุณจะไดเขามารวมเปนสวนหนึ่งของเครือขายที่เขมแข็ง

ของกลุมผูประกอบการทองเที่ยวที่รวมตัวกันเพื่อสรางจุดยืน

ในการตอตานการแสวงหาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชยจากเด็ก 

ลูกคา พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจจะเกิดความภาคภูมิใจ ที่มี

โอกาสไดรวมงานกับธุรกิจของคุณ เนื่องจากคุณไดทำงาน เชิงรุก

ตอสูเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อวาถูกตอง นอกจากนี้คุณยังจะได

รวมงาน กับหุนสวนอื่นๆ ที่มีอุดมการณความเชื่อที่คลายคลึง กัน

และตองการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เปนรูปธรรม เพื่อตอตาน

อาชกรรมที่เกิดกับเด็ก

การลดความเสี่ยง
เดอะโคดมอบเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหบริษัทตางๆ สามารถลดความเส่ียง 

และคาใชจายโดยการดำเนินการตางๆ เพื่อปองกันการแสวงหา

ประโยชนทางเพศจากเด็กอยางถูกวิธีไวลวงหนา การยอมลงทุน

เพียงเล็กนอยเพื่อปองกัน คุมคากวาการที่จะตองสูญเสียนานับ 

ประการเพื่อแกไขปญหา และในกรณีนี้สามารถปองกันไมให 

การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กเกิดขึ้นไดเชนกัน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
การเขารวมเปนสมาชิกของเดอะโคด จะเปดโอกาสใหคุณกาวล้ำ

หนาคูแขงในการดำเนินธุรกิจการทองเที่ยว ที่รับผิดชอบตอ

สังคมเนื่องจากมีกลุมผูบริโภคที่เริ่มใหความสนใจตอธุรกิจที่

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มมากขึ้น การเขารวมเปน 

สมาชิกของเดอะโคดจึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการกาวกระโดด 

ในการมุงสูการเปนผูใหบริการที่มีจริยธรรมในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว

คุณชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได
ในฐานะผูประกอบการดานการทองเท่ียว คุณอยูในสถานภาพ
พิเศษท่ีสามารถตอสูกับการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก คุณ
อาจจะมีการติดตอส่ือสารโดยตรงกับนักทองเท่ียว เพ่ือนรวม- งาน
และชุมชนการทองเที่ยวในทองถิ่น ซึ่งบริษัทของคุณ
สามารถชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไดโดยเขารวมกับ
เดอะโคด และนำหลักการปฎิบัติมาเปนสวนหนึ่งของการ
ดำเนินธุรกิจการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ หรือเปน
ความคิดริเริ ่มในการมีบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัทคุณ ซึ่งหลักการปฎิบัติ 6 ประการของเดอะโคด เปน
เครื่องมือที่เปดโอกาสใหคุณไดนำกลไกการคุมครองเด็ก
เขามาอยูในองคกรของคุณไดอยางเปนรูปธรรม

คุณสามารถเขารวมเปนสมาชิกไดอยางไร
ไมวาจะเปนบริษัททองเที่ยวหรือธุรกิจใดๆ คุณสามารถ
เขารวมเปนสมาชิกกับเราได โดยดำเนินตามขั้นตอนงายๆ  
อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเปนสมาชิกตอปของเดอะโคด จะขึ้น
อยูกับการพิจารณารายไดสุทธิประจำปของบริษัท โดยแบงออก
เปน 4 อัตรา ดังน้ี 50, 300, 800 หรือ 2,000 ยูโร
ตอป (ประมาณ 1,884 บาท / 11,304.14 บาท / 
30,141.70 / หรือ 75,346.63 บาทตามลำดับ*) 

สมาชิกจะไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลบริการผาน
ชองทางเฉพาะสำหรับสมาชิก ที่บริการใหคำแนะนำ
วิธีการดำเนินงานตามขั้นตอนการเรียนรู ผานทาง
ระบบอิเล็คโทรนิค (e-learning) การจัดอบรมและ จดหมายขาว
พรอมสิทธิประโยชนตางๆ 

* อัตราแลกเปล่ียนอางอิงจาก xe.com

สิทธิประโยชนสำหรับสมาชิก เหตุผลที่คุณควรเขารวม
กับเดอะโคด
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เกี่ยวกับเดอะโคด
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เดอะโคด เกิดจากแนวคิดริเริ่มของภาคีหลายภาคสวน และ

ขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีพันธกิจ

ในการสนับสนุนเครื่องมือและความชวยเหลือ ในการ

ตอตานการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในบริบท

ที่เกี่ยวของกับการเดินทางและการทองเที่ยว   

หนึ่งในพันธกิจดังกลาว เดอะโคดสงเสริมเครื่องมือที่มีชื่อวา 
“หลักการปฎิบัติเพื่อปกปองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน
ทางเพศ ในธุรกิจการเดินทางและทองเที่ยว” โดยกำหนด
หลักเกณฑ 6 ประการ ใหสมาชิกในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดถือ
ปฏิบัติเมื่อเขารวมเปนสมาชิกดังนี้ คือ 

ตองกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อ
ตอตานการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก

จัดฝกอบรมพนักงานใหมีความรูเรื่องสิทธิเด็ก ในการปองกัน
การแสวงหาประโยชนทางเพศ และทราบขั้นตอนการ
แจงเหตุเมื่อพบวามีพฤติการณที่นาสงสัย

ตองกำหนดเงื่อนไขในสัญญาตางๆ ที่ทำกับผูใหบริการ
ดานการทองเที่ยวและบริษัทคูคา วาจะรวมกันปฎิเสธและ
ออกนโยบายรวมกัน ที่จะปฎิเสธและไมยินยอมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนทางเพศจากเด็กขึ้นเปนอันขาด 

ใหขอมูลแกนักเดินทางเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การปองกันการ
แสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก และวิธีการรายงาน 
เหตุการณ นาสงสัยตางๆ

ใหการสนับสนุน ประสานงาน และสงเสริมใหผูมีสวนเกี่ยวของ 
ไดมีบทบาทรวมกันในการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก

ใหรายงานผลการดำเนินงานประจำป ตามหลักการปฎิบัติ
เพื่อปกปองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชนทางเพศ ใน
การเดินทางและการทองเที่ยว


