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ບົດສຳະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
ໂຄງການເດັກ-ເສົາຫຼັກປ້ອງກັນ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທຳ່ານ ດຣ. ອາມີ ແມັດທຳິວ ແລະ ມະຫາວິທຳະຍາໄລ  
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ອະທິບາຍສຳ�ນວນທີ່ສຳ�ຄັນ 

 ‘�ການລ່ວງລະເມີດ�ແລະ�ການຂູດຮີດເດັກ’ ລວມມີການລ່ວງລະເມີດທຳາງຮ່າງກາຍ, 
ການລ່ວງລະເມີດທຳາງເພດ, ການລ່ວງລະເມີດທຳາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການປ່ອຍປະລະເລີຍ. 
ເດັກຜູ້ທຳີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ ແມ່ນມັກປະສົບກັບເຫດການຂອງການລ່ວງລະເມີດໃນຫຼາຍຮູບແບບ 
ດ້ວຍກັນ.

 ‘�ເດັກ�ແລະ�ຄົນໄວໜຸ່ມ’ ໝາຍເຖິງຜູ້ທຳີ່ມີອາຍຸຕໍ່າ ກ່ວາ 18 ປີ. ອິງຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ‘ເດັກ’ 
ແມ່ນຜູ້ທຳີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ. ຄ�ວ່າ ‘ຄົນໄວໜຸ່ມ’ ແມ່ນມີລັກສະນະຂອງການປ່ຽນແປງຈາກ 
ໄວເດັກໄປຫາໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໂດຍທຳົ່ວໄປ ແມ່ນລວມທຳັງຜູ້ທຳີ່ມີອາຍຸ 15 ປີເປັນຂື້ນໄປ.

 ‘�ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ’ ແມ່ນການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ເລັງເຫັນຜົນກະທຳົບທຳີ່ມີຕໍ່ເດັກ 
(ໃນທຳາງກົງ ຫຼື ທຳາງອ້ອມ) ແລະ ຮັບພາລະບົດບາດທຳີ່ຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນ  
ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພກ່ວາສ�ລັບເດັກ. ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພ 
ສ�ລັບເດັກ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງ ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ’, ເຊິ່ງຊອກ 
ຫາການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທຳົບດ້ານລົບທຳາງດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ຂອງຂະແໜງທຳ່ອງທຳ່ຽວ.

ຄ�ວ່າ ‘ການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດເດັກ’ ບາງຄັ້ງຖືກນ�ໃຊ້ເພື່ອອະທຳິບາຍເຖິງ ການລ່ວງລະເມີດ 
ທຳາງເພດເດັກ ຊຶ່ງກະທຳ�ໂດຍ ນັກເດີນທຳາງທຳີ່ເປັນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຫຼື ຜູ້ມາພັກອາໃສທຳີ່ເປັນ 
ຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນປະເທດທຳີ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຜູ້ນັ້ນ ກ�ລັງທຳ່ຽວຊົມຢູ່ ຫຼື ກ�ລັງພັກອາໃສຢູ່.  
ປະໂຫຍກນີ້ບໍ່ໄດ້ສະທຳ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທຳີ່ແທ້ຈິງຂອງການກະທຳ�ທຳີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ 
ການປະພຶດທຳີ່ຫຍາບຄາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະໂຫຍກທຳີ່ວ່າ ‘ການຂູດຮີດທຳາງເພດເດັກ ໃນການເດີນທຳາງ 
ແລະ ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ’ ຈື່ງຄວນຖືກນ�ໃຊ້.

ຄ�ວ່າ ‘ນັກທ່ອງທ່ຽວທາງເພດເດັກ’ ບາງຄັ້ງຖືກນ�ໃຊ້ເພື່ອອະທຳິບາຍເຖິງ ນັກເດີນທຳາງ 
ທຳີ່ເປັນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຫຼື ຜູ້ພັກອາໃສທຳີ່ເປັນເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ທຳີ່ກະທຳ�ການລ່ວງລະເມີດ 
ທຳາງເພດເດັກ ຢູ່ໃນປະເທດທຳີ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຜູ້ນັ້ນ ກ�ລັງທຳ່ຽວຊົມຢູ່ ຫຼື ກ�ລັງພັກອາໃສຢູ່. 
ຄ�ສັບນີ້ ບໍ່ໄດ້ສະທຳ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະພຶດທຳີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ປະພຶດທຳີ່ບໍ່ເໝາະສົມ 
ໂດຍຜູ້ກະທຳ�ຜິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄ�ສັບ ‘ນັກເດີນທຳາງທຳີ່ກະທຳ�ຜິດທຳາງເພດເດັກ’ ແມ່ນຄວນຖືກນ�ໃຊ້. 

 ‘�ການທ່ອງທ່ຽວໃນສະຖານລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ’ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທຳີ່ ‘ທຳີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ຄວາມດູແລຮັກສາ’ 
ທຳີ່ອານຸຍາດໃຫ້ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ, ແລະ ບາງຄັ້ງເປັນອາສາສະໝັກ, ເຊິ່ງມີເດັກ 
ພັກອາໃສຢູ່ທຳີ່ນັ້ນ. ‘ທຳີ່ຢູ່ອາໄສ’ ຫຼື ‘ສະຖາບັນ’ ການດູແລ ແມ່ນການດູແລໃນດ້ານໃດດ້ານໜື່ງ 
ເຊີ່ງເປັນກຸ່ມທຳີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນຄອບຄົວ. ມີການປ່ຽນແປງໃນທຳົ່ວໂລກ 
ນອກເໜືອຈາກການດູແລຂອງສະຖາບັນ ດັ່ງທຳີ່ຫຼັກຖານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການດູແລທຳີ່ອີງໃສ ່
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນຫຼັກ ແມ່ນທຳາງເລືອກທຳີ່ດີທຳີ່ສຸດ ສ�ລັບເດັກ. ການດູແລຂອງສະຖາບັນ 
ຄວນເປັນທຳີ່ເພີ່ງສຸດທຳ້າຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ‘ສະຖານ 
ລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’ ຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ນນັບມື້ນັບເພີ້ມຂື້ນ. ມີການຢືນຢັນບາງແຫ່ງວ່າ ນີ້ອາດເປັນ 
ຍ້ອນການເຊື່ອມໂຍງກັບການທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວໃນສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’ ແມ່ນເປັນ 
ອັນຕະລາຍ ທຳາງດ້ານສັງຄົມ, ທຳາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທຳາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ລວມເຖິງຄວາມເປັນຢູ ່
ທຳີ່ດີຂອງເດັກ.
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ບົດສຳະຫຼຸບຫຍໍ້ 
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ນ�ສະເໜີຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຕົ້ນຕໍກັບນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຢູ່ໃນ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, 
ໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ 2013. ໂດຍມີພື້ນຖານຈາກ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ: 
ມຸມມອງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ອົງການສຸພະນິມິດ, 2012), ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເບິ່ງເລິກເຂົ້າໄປ 
ໃນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຕໍ່ການຂູດຮີດເດັກ ທຳີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການທຳ່ອງທຳ່ຽວຢູ່ໃນ 
ປະເທດກ�ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ປະເມີນປະຕິກິລິຍາ 
ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຕໍ່ການສື່ສານດ້ານການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳັງໝົດ 268 ຄົນ 
ຈາກທຳົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນປະເພດນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນທຳັງອາຍຸ, ເພດ ແລະ ພື້ນຖານດ້ານ 
ວັດທຳະນະທຳ� -ສັງຄົມ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ຫຼວດ ແລະ ສ�ພາດ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ເຂົ້າຮ່່ວມ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນ 
ປະເທດໄທ ໂດຍມີໄລຍະເວລາທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫຼາຍໆຄົນເຄີຍເດີນທຳາງ (ຫຼື ກ�ລັງເດີນທຳາງ) ໄປໃນ 
ສະຖານທຳີ່ຕ່າງໆໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ ແລະ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳ�ຄັນຈາກການສຳຶກສຳາຄົ້ນຄວ້າ ສຳະແດງໃຫ້ເຫັນ ດັ່ງນີ້:  
 1.    ນັກທ່ອງທ່ຽວສຳ່ວນຫຼາຍ (76%) ແມ່ນຮັບຮູ້ເຖິງ ບັນຫາການຂູດຮີດເດັກ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ

ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຫຼາຍຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພາບພົດທຳາງລົບຢ່າງ 
ຮ້າຍແຮງຂອງຈຸດໝາຍປາຍທຳາງ ຕອນທຳີ່ພວກເຂົາກ່າວເຖິງບັນຫາ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໄດ້ອະທຳິບາຍ  
ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍຜ່ານສື່, ວັດທຳະນະທຳ�ທຳີ່ເປັນທຳີ່ນິຍົມ ແລະ/ຫຼື 
ການບອກເລົ່າປາກຕໍ່ປາກ ກ່ອນຈະມາຮອດສະຖານທຳີ່ປາຍທຳາງ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ອ້າງ 
ເຖິງຮູບແບບທຳີ່ມີການເຜີຍແຜ່ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຮຸນແຮງຂື້ນຂອງການຂູດຮີດເດັກ, ເຊັ່ນວ່າ ‘ການຄ້າເດັກ’ 
ແລະ ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳາງເພດເດັກ’. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນ ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຂູດຮີດເດັກ 
ໂດຍສະເພາະປະເພດຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ເຊັ່ນວ່າ ‘ເຖົ້າຫົວງູ’ ‘ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳາງເພດ’. ມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ຈ�ນວນໜ້ອຍໜື່ງ ຮັບຮູ້ເຖິງທຳາດແທ້ຫຼາຍແງ່ມຸມຂອງການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ຄວາມຈິງທຳີ່ວ່າ ພຶດຕິກ� 
ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນວ່າ: ໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກຂໍທຳານ ຫຼື ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວສະຖານທຳີ່ລ້ຽງ 
ເດັກກ�ພ້າ’) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມກຸ່ມສ່ຽງ ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂູດຮີດເຊັ່ນກັນ. 

 2.    ນັກທ່ອງທ່ຽວເກືອບທັງໝົດ (95% ຂອງຜູ້ທີ່ຕອບແບບສຳ�ຫຼວດ) ໄດ້ພົບກັບເດັກໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຮູ້ສຳຶກເສຍໃຈ, ຮູ້ສຳຶກຜິດ, 
ຮູ້ສຳຶກເປັນຫ່ວງ ແລະ ຮູ້ຜິດຫວັງ ຕໍ່ສຳິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຍັງສະແດງ 
ຄວາມຕ້ອງການທຳີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ, ໃນຂະນະທຳີ່ຄົນອື່ນໆ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ 
ທຳີ່ບໍ່ມີການດ�ເນີນການໃດໆເກີດຂື້ນພາຍໃນທຳ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຂູດຮີດເດັກ. ມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ຈ�ນວນຫຼາຍທຳີ່ຮູ້ສຶກສະເທືອນໃຈ ໂດຍສະເພາະເມື່ອພົບເຫັນເດັກກ�ລັງເຮັດວຽກຢູ່ຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ  
ຫຼື ກ�ລັງຂໍທຳານ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນກໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງເຂົາຢູ່ໃນພາກພື້ນ 
ຈະໄດ້ຮັບການ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ ທຳີ່ຈະເຫັນເດັກຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທຳີ່ດີຂື້ນຈາກຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ໄພອັນຕະລາຍ.

 3.    ປະສຳົບການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ/ຫຼື ພື້ນຖານດ້ານ 
ວັດທະນະທ�-ສຳັງຄົມ ໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະຕິກິລິຍາຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ກັບການຂູດຮີດເດັກ 
ໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຈ�ນວນ ມີຄວາມຕົກໃຈໜ້ອຍກ່ວາ ໃນການພົບເຫັນ 
ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຍ້ອນວ່າ ປະສົບການຜ່ານມາທຳີ່ພວກເຂົາໄດ້ສ�ພັດ ກ່ອນການເດີນທຳາງໃນພາກພື້ນ ຫຼື 
ໃນປະເທດກ�ລັງພັດທຳະນາອື່ນໆ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນທຳີ່ມາຈາກ ເອເຊຍ ແມ່ນມີທຳ່າອ່ຽງໜ້ອຍກ່ວາທຳີ່ 
ຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າວ່າປະເທດຂອງຕົນກໍ່ເຄີຍປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທຳີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.
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 4.    ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ຕົກຢູ່ໃນ 
ຄວາມສຳ່ຽງ, ແຕ່ວ່າຫຼາຍຄົນຍັງສຳັບສຳົນຢູ່ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວິທີໃດ. ການຕອບສະໜອງ 
ຕໍ່ສະຖານະການຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ທຳີ່ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ເດັກກ�ລັງຖືກຂູດຮີດ, ຫຼື ສ່ຽງຕໍ່ການຂູດຮີດ, 
ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍກົງໄປກົງມາ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວແມ່ນມີແນວໂນ້ມທຳີ່ຈະສ້າງການປະເມີນພາຍໃນຢ່າງມີສະຕິ 
ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງ ທຳີ່ດີທຳີ່ສຸດ. ການປະເມີນຂອງເຂົາ ແມ່ນຂື້ນກັບປັດໃຈສະຖານະການຕ່າງໆ 
ແລະ ການຕອບສະໜອງ ທຳາງດ້ານອາລົມຂອງເຂົາ, ລວມເຖິງຫຼັກການ. ຈ�ນວນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໜື່ງ 
ແມ່ນຍັງສັບສົນຢູ່ ຕໍ່ກັບການກະທຳ�ທຳີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕັ້ງຄ�ຖາມກ່ຽວກັບ
ວ່າວິທຳີການໃດເປັນວິທຳີການທຳີ່ມີປະສິດທຳິພາບ. 

 5.    ນັກທ່ອງທ່ຽວສຳ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າ ອຸດສຳາຫະກ�ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ/ຫຼື ບັນດາລັດຖະບານ 
ໃນພາກພື້ນ ຄວນດ�ເນີນການຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາການຂູດຮີດເດັກ,  
ລວມເຖິງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຂົາສຳາມາດຊ່ວຍໄດ້.  
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຕ້ອງການປະກອບສ່ວນທຳີ່ມີຜົນດີ ແລະ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ວານີ້ ກ່ຽວກັບວິທຳີການທຳີ່ 
ເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້. ບາງຄົນສະແດງຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ທຳີ່ຈະມີຂໍ້ມູນກຽມພ້ອມ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຢູ່ຕາມ 
ສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຢູ່ບ້ານຂອງຕົນນ�ອີກ, ເພື່ອທຳີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາ ແລະ ວິທຳີຮັບມືເມື່ອເວລາມາເຖິງ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ພວກເຂົາຢາກ 
ຈະສະໜັບສະໜູນ ທຳຸລະກິດທຳ່ອງທຳ່ຽວ ທຳີ່ໄດ້ດ�ເນີນການເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ (ໂດຍສະເພາະ 
ຖ້າວ່າສະຖານປະກອບການເຫຼົ່ານັ້ນ ມີລາຄາທຳີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດສອບທຳີ່ດີ 
ຈາກໜ່ວຍງານພາຍນອກ).

 6.  ນັກທ່ອງທ່ຽວຕອບສຳະໜອງການສຳະໜັບສຳະໜູນ ຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການສຳື່ສຳານກ່ຽວກັບ 
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ ຊຶ່ງສຳົ່ງຜົນກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ພຶດຕິກ�ຂອງ 
ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຖືກສ�ພາດຮັບຮູ້ຫຼາຍຂື້ນ ຫຼັງຈາກທຳີ່ໄດ້ເບິ່ງສື່ໂຄສະນາ ເຊິ່ງເປັນ  
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ�ພາດ. ພວກເຂົາກ່າວວ່າສື່ເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີອິດທຳິພົນບາງຢ່າງຕໍ່ກັບພຶດຕິກ� 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ໃນອານາຄົດ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູ້ທຳີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ ການສ�ພັດກັບຂໍ້ມູນ 
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນທຳີ່ຕໍ່າກ່ວາຫຼາຍ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ສານກັບເດັກ ທຳີ່ສາມາດ 
ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂູດຮີດ (ເຊັ່ນ: ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວໃນສະຖານລ້ຽງ 
ເດັກກ�ພ້າ’, ໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກນ້ອຍຂໍທຳານ, ຫຼື ຊື້ສິນຄ້າກັບເດັກຢູ່ຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ).

ສຳີ່ຂໍ້ແນະນ�ສຳ�ຄັນ ທີ່ໄດ້ຈາກຜົນການສຳ�ຫຼວດ:
 1.    ຕອບສະໜອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ດ້ວຍຂໍ້ມູນທຳີ່ຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບວ່າ ວິທຳີໃດທຳີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກອາດ

ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ກັບການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດ ໃນການທຳ່ອງທຳ່ຽວ.

 2.   ຕອບສະໜອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ດ້ວຍຂໍ້ມູນທຳີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບ ວິທຳີທຳີ່ຈະເປັນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ.

 3.   ຕອບສະໜອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ດ້ວຍທຳາງເລືອກໃນການບໍລິໂພກທຳີ່ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ  
ຕົວເລືອກທຳີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ.

 4.   ເປີດເຜີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທຳົ່ວໄປຮັບຊາບ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າການທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ແມ່ນໜ້າທຳີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, 
ພາກອຸດສະຫະກ� ແລະ ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ.
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການສຳຶກສຳາ 
ຄົ້ນຄ້ວາ
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແມ່ນອຸດສາຫະກ�ທຳີ່ແພ່ຫຼາຍໃນທຳົ່ວໂລກ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວອງໄວ 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ ຫົກ ຫາ ເຈັດ ທຳົດສະວັດ ທຳີ່ຜ່ານ, ອົງການທຳ່ອງທຳ່ຽວໂລກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື 
United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) ຄາດການວ່າ ຈ�ນວນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳົ່ວໂລກ 
ຈະເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນ 3.3% ຕໍ່ປີ ຈາກປີ 2010 ເຖິງປີ 2030 (UNWTO, 2013). UNWTO (2013) 
ຄາດຄະເນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ເຂັ້ມແຂງທຳີ່ສຸດ ແມ່ນຈະພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນທຳະວີບອາຊີ ແລະ  
ປາຊິຟິກ ໃນອີກ 20 ປີຂ້າງໜ້າ (ເຊິ່ງໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຄາດວ່າຈະມີຈ�ນວນນັກທຳ່ອງທຳຽວເພີ່ມຂື້ນ 4.9% ຕໍ່ປີ).  
ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມ ທຳີ່ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການທຳ່່ອງທຳ່ຽວ ຍັງຈະສຶບຕໍ່ 
ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນປະເທດ ກ�ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫຽວດນາມ. ໃນຂະນະທຳີ່ການຂະຫຍາຍຕົວ 
ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທຳາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ, ມັນຍັງເປັນການຢັ້ງຢືນທຳີ່ດີວ່າ 
ດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຈາກການທຳ່ອງທຳ່ຽວນັ້ນ ມາພ້ອມກັບບັນຫາທຳີ່ສ�ຄັນທຳາງດ້ານວັດທຳະນະທຳ�, ສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງໃນ, Mowforth & Munt, 2009; Scheyvens, 2002; Smith, 1989; Telfer 
& Sharpley, 2008). ບັນຫາຕ່າງໆທຳີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໃນສະພາບການທຳີ່ໄວ – ແລະ 
ສິ່ງທຳີ່ພົບເຫັນໄດ້ເລື້ອຍໆ ແມ່ນການພັດທຳະນາການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ບໍ່ມີການວາງແຜນ, ບໍ່ມີການຕິດຕາມກວດກາ  
ແລະ ບໍ່ຍືນຍົງ. ໜື່ງໃນຄວາມເປັນຫ່ວງທຳີ່ສ�ຄັນສ�ລັບໂຄງການເດັກ-ເສົາຫຼັກປ້ອງກັນ (ອະທຳິບາຍເພີ່ມເຕີມ 
ລະອຽດໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້) ແມ່ນວິທຳີການ ທຳີ່ເດັກທຳີ່ຢູ່ຕາມແຫຼ່ງທຳ່ອງທຳ່ຽວ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທຳົບໃນທຳາງລົບ.

ມັນເປັນເລື່ອງໜ້າເສົ້າ, ທຳີ່ວ່າມີການເຊື່ອມໂຍງກັນ ລະຫວ່າງ ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ,  
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທຳີ່ກ�ລັງພັດທຳະນາ. ລາຍໄດ້ທຳີ່ຈູງໃຈ ອາດໝາຍເຖິງວ່າເດັກອາດລົງເອີຍ 
ໂດຍການເຮັດວຽກໃນອຸດສະຫະກ�ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຈັດຫາງານທຳີ່ເປັນທຳາງການ ຫຼື 
ບໍ່ເປັນທຳາງການກໍ່ຕາມ ແລະ ໃນເງື່ອນໄຂທຳີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຫວັດດີພາບທຳາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ (Bliss, 2006; UNICEF, 2012). ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເດັກທຳີ່ຫາເງີນຈາກນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ໃນຫຼາຍຮູບແບບຂອງການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຊື່ງເດັກມີແນວໂນ້ມທຳີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນໜ້ອຍ ແລະ ພະເຊີນໜ້າ 
ກັບຄວາມສ່ຽງທຳີ່ສູງຂື້ນ ຕໍ່ກັບຮູບແບບອື່ນໆຂອງການຂູດຮີດ, ລວມທຳັງການລ່ວງລະເມີດທຳາງເພດ (Bliss, 2006; 
Keane, 2006; Sánchez Taylor, 2010; UNICEF, 2012). 

ຄຽງຄູ່ກັບການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ການຂູດຮີດທຳາງເພດ ແມ່ນໜື່ງໃນຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍສ�ລັບເດັກ ທຳີ່ຢູ່ໃນເຂດ 
ທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງອາຊີ, ອາເມລິກາກາງ ແລະ ອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິກາ 
(ເບິ່ງຕົວຢ່າງໃນ, Tepelus, 2008; George & Panko, 2011; Sánchez Taylor, 2010). ຫຼັກຖານທຳີ່ 
ຮວບຮວມໄດ້ຈາກກໍລະນີຕ່າງໆທຳີ່ມີການລະບຸ ແລະ ລາຍງານຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຜູ້ກະທຳ�ຜິດທຳາງເພດຕໍ່ເດັກ ທຳີ່ເດີນທຳາງເປັນປົກກະຕິ ຕັ້ງເປົ້າໃສ່ເດັກທຳີ່ກ�ລັງເຮັດວຽກຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ ຫຼື 
ສະຖານປະກອບການທຳຸລະກິດທຳີ່ບໍ່ເປັນທຳາງການຫຼາຍແຫ່ງ ຢູ່ໃນສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງ, Keane, 
2006; UNICEF, 2012). ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາອາດຈະເຂົ້າເຖິງເດັກກຸ່ມສ່ຽງໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ 
ໂດຍການເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນ/ທຳີ່ຢູ່ອາໄສທຳີ່ເບິ່ງແຍງເດັກ. ໂດຍປັດສະຈາກການຄັດເລືອກ  
ແລະ ປ້ອງກັນທຳີ່ດີພໍ, ອຸດສາຫະກ�ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ບາງຄັ້ງ ກໍ່ອ�ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ກະທຳ�ຜິດໄດ ້
ເຂົ້າເຖິງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທຳີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຈດຕະນາຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຂູດຮີດກັບເດັກ. 
ສິ່ງນີ້ແມ່ນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ ຢູ່ໃນສະຖານປະກອບການທຳ່ອງທຳ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ (ເຊັ່ນວ່າ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, 
ຮ້ານເຫຼົ້າ, ຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານທຳີ່ພັກຜ່ອນຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ), ລວມເຖິງ ຢູ່ໃນສະຖານທຳີ່ທຳີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ 
‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ’ ຫຼື ດ້ານວັດທຳະນະທຳ�ຜູ້ປະກອບການດ້ານການທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ຕົວຢ່າງ:  
‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວໃນສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’1 ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຮູບແບບຕ່າງໆຂອງ 

1 ເບິ່ງປະໂຫຍກຫຼັກ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນໜ້າທຳີ່ vi.
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ຜົນກະທຳົບທຳີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ລວມທຳັງຮ້າຍແຮງທຳີ່ສຸດແມ່ນ: ການລ່ວງລະເມີດທຳາງຮ່າງກາຍ, ທຳາງຈິດໃຈ ແລະ 
ທຳາງເພດ (Guiney, 2012, Csáky, 2009). ສິ່ງທຳີ່ຕາມມາພາຍຫຼັງ, ເຖິງແມ່ນວ່ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຜູ້ທຳີ່ມີເຈດຕະນາດີ 
ກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. 

ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຂູດຮີດທຳາງເພດເດັກ ໃນການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ການເດີນທຳາງ ຢູ່ໃນປະເທດ 
ກ�ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ ໄດ້ລິເລີ່ມແນວຄວາມຄິດໃນ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງຄຽງຄູ່ກັນໄປ; ໂຄງການເດັກ (Project Childhood). ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ� ຫຼື The UN Office on Drugs and Crime (UNODC) 
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອົງການຕ�ຫຼວດສາກົນ (INTERPOL) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເດັກ-ເສົາຫຼັກປົກປ້ອງ  
(Project Childhood Protection Pillar ) ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການ 
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງຈິງຈັງ. ອົງການສຸພະນິມິດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເດັກ-ເສົາຫຼັກປ້ອງກັນ  
(Project Childhood Protection Pillar) ເພື່ອແກ້ໄຂປັດໃຈຕ່າງໆທຳີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຂູດຮີດ 
ທຳາງເພດ ໃນຂົງເຂດທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜື່ງ, ອົງການສຸພະນິມິດ ໄດ້ພັດທຳະນາແນວຄິດລິເລີ່ມ 
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ຮ່ວມກັບພາກລັດທຳີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ພາກອຸດສະຫະກ� ຕະຫຼອດຮອດນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ານທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ  
ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ເດີນທຳາງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ເພື່ອດ�ເນີນການ 
ທຳີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ. ອົງການສຸພະນິມິດ ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມ ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ’ 
ວ່າແມ່ນການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່: 

 1.  ຍອມຮັບບົດບາດທຳີ່ເປັນທຳ່າແຮງຂອງຕົນ, ແລະ ຜົນກະທຳົບທຳີ່ຕົນເອງມີ, ຕໍ່ການຂູດຮີດເດັກ.

 2.  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທຳົບທຳີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ທຳາງກົງ ຫຼື ທຳາງອ້ອມ) 
ຕໍ່ກັບເດັກທຳີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

 3.  ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນການເສີມສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທຳີ່ປອດໄພ 
ສ�ລັບເດັກໝົດທຳຸກຄົນ.

ໃນທຳີ່ສຸດ, ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ແມ່ນຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການຕອບສະໜອງມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ທຳີ່ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອປ້ອງກັນໃຫ້ເດັກປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ ໃນຂົງເຂດການທຳ່ອງທຳ່ຽວ. 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ແມ່ນອົງປະກອບທຳີ່ສ�ຄັນ ຂອງການພັດທຳະນາອຸດສາຫະກ�ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ທຳີ່ມີຄວາມຍຶນຍົງຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີການກະກຽມໃນທຳາງບວກ.
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ຈຸດປະສຳົງ ແລະ ວິທີການຂອງ 
ການສຳຶກສຳາຄົ້ນຄ້ວາ 

ຈຸດປະສຳົງຫຼັກຂອງການສຳຶກສຳາຄົ້ນຄ້ວາແມ່ນເພື່ອ:
 1.  ເພື່ອປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງນັກທ່ຽວທ່ອງ ກ່ຽວກັບການຂູດຮີດເດັກ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ການຕອບສຳະໜອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ພົບພໍ້ກັບເດັກຢູ່ໃນພາກພື້ນ.

 2.  ສຳ�ຫຼວດເບີ່ງທັດສຳະນະຄະຕິຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຕອບສຳະໜອງຕໍ່ກັບ 
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກ�ຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ ໃນຖານະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ.2 

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອເປັນການເຕີມເຕັມຄ�ແນະນ�ຕ່າງໆ ສ�ລັບການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ 
ໃນອານາຄົດ ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ: ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ (ອົງການສຸພະນິມິດ, 
2012), ວິທຳີການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທຳີ່ປະສົມປະສານ ປະກອບມີ ແບບສ�ຫຼວດທຳີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນແບບສັ້ນ,  
ການສ�ພາດລົງເລິກ ແລະ ການສັງເກດການ, ແມ່ນໄດ້ຖືກມານ�ໃຊ້. ແຜນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແມ່ນໄດ້ຮັບ 
ອານຸມັດ ໃນເດືອນ ມີນາ 2013 ຈາກ ຄະນະກ�ມະການດ້ານຈັນຍາບັນ ໃນການດ�ເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ 
ກ່ຽວກັບມະນຸດ (Human Research Ethics Committee) ມະຫາວິທຳະຍາໄລ ແຫ່ງ ເວັດສເທິນຊິດນີ 
(University of Western Sydney). ໄດ້ດ�ເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນໃນການ 
ປົກປ້ອງເດັກ ຂອງ ອົງການສຸພະນິມິດ ແລະ ອົງຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕາລີ (Australian aid).  
ສິ່ງນີ້ລວມເຖິງຂັ້ນຕອນທຳີ່ຊັດເຈນໃນການຕິດຕາມ ໃນກໍລະນີທຳີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເປີດເຜີຍກໍລະນີໃດໜຶ່ງຂອງ 
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ. ບໍ່ມີເດັກນ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຄັ້ງນີ້. 
ການສຶກສາມີຂື້ນຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ເປັນໄລຍະເວລາ ຫົກອາທຳິດ ໃນເດືອນ ເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ, 
2013. ບາງກອກ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນສະຖານທຳີ່ດ�ເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຍ້ອນວ່າ ປະເທດໄທ  
ແມ່ນໜື່ງໃນຈຸດໝາຍການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ໃຫຍ່ທຳີ່ສຸດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ໂດຍໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 22 ລ້ານຄົນໃນປີ 2012). ບາງກອກ ແມ່ນເມືອງທຳີ່ເປັນປະຕູສູ່ ປະເທດໄທ, ລວມເຖິງ 
ເປັນສູນກາງການເດີນທຳາງໄປສູ່ພາກສ່ວນອື່ນໆພາຍໃນພາກພື້ນ. ການດ�ເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ ບາງກອກ  
ໄດ້ອ�ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນວົງກ້ວາງທຳີ່ສຸດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 
ຫຼາຍສັນຊາດ, ອາຍຸ, ເພດ ແລະ ປະເພດຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ.

ຈ�ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຳັງໝົດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາເທື່ອນີ້ມີ 268 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວານີ້ 
ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານກັນ ລະຫວ່າງ ແບບສ�ຫຼວດທຳີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ການສ�ພາດ 
ລົງເລິກ. ແບບສ�ຫຼວດທຳີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແມ່ນໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ອ້ອມຕົວເມືອງ. ການສ�ພາດແບບເຄິ່ງໂຄງສ້າງ ຍັງໄດ້ຖືກປະຕິດບັດກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຳີ່ຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍຜ່ານ 
ການໂຄສະນາຕ່າງໆ ແລະ ຜ່ານການເຂົ້າຫາໂດຍກົງ ຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ສ�ຄັນ. ມີຈ�ນວນ 
ທຳັງໝົດ 209 ຄົນທຳີ່ໄດ້ສ�ເລັດການຕອບແບບສ�ຫຼວດ ແລະ 59 ຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກສ�ພາດ (ໃນການສ�ພາດ  
34 ຄັ້ງ). ທຳັງແບບສ�ຫຼວດ ແລະ ການສ�ພາດ ແມ່ນໄດ້ຈັດທຳ�ຂື້ນ ເປັນພາສາອັງກິດ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີ  
(ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນັກແປພາສາໃນກໍລະນີຂອງການສ�ພາດ). ທຳັງສາມກຸ່ມພາສາອາຊີ ໄດ້ຮັບການ 
ຄັດເລືອກໂດຍສະເພາະ ຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງກຸ່ມຕົວຢ່າງທຳີ່ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການ 

2 ນັກຄົ້ນຄ້ວາຍັງໄດ້ວິເຄາະ ຄ�ຕອບຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຕໍ່ກັບສື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ
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ສຶກສາໃນປີ 2012. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຄົນຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນສາມປະເທດທຳີ່ປະກອບສ່ວນໃນຕະຫຼາດ 
ທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ໃຫຍ່ທຳີ່ສຸດ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ.3

 
ຂໍ້ຈ�ກັດຕ່າງໆ
ຜົນທຳີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ບໍ່ຄວນທຳີ່ຈະອ່ານໃນຖານະຕົວແທນຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໝົດທຳຸກຄົນ ທຳີ່ເຂົ້າມາ 
ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ມີຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ, ເຖິງວ່າບໍ່ສ�ຄັນ, ຂະໜາດກຸ່ມຕົວຢ່າງແມ່ນ 268 ຄົນ. ວິທຳີການ 
ຄັດເລືອກຢູ່ກັບສະຖານທຳີ່, ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍນັກຄົ້ນຄ້ວາ ໃນການສົນທຳະນາກັບນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ  
ມັກຈະເປັນຜູ້ທຳີ່ມີເວລາໜ້ອຍ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີສະເພາະສ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຳີ່ເປັນຄົນເອເຊຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງເພິ່ງພາ 
ນັກແປພາສານ�ກັນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການດືງເອົາຂໍ້ມູນທຳີ່ມີຄຸນນະພາບ. ການເລືອກ 
ເອົາເມືອງໜື່ງແມ່ນໄດ້ຜົນດີ ໂດຍເວລາທຳີ່ໃຫ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈ�ກັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ການສຶກສາທຳີ່ສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນທຳັງໝົດສີ່ປະເທດ ກັບການໂຄສະນາເຜີຍແພ່ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກທຳີ່ 
ກວ້າງຂວາງກ່ວາ ອາດສົ່ງຜົນໃນພາບທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ທຳ່າອ່ຽງ ແລະ 
ແນວໂນ້ມທຳີ່ເກີດຂື້ນ ແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ຄວາມຈິງ ເຊິ່ງການສົນທຳະນາທຳີ່ສ�ຄັນຫຼາຍຄັ້ງ ໄດ້ມີການ 
ເຮັດຊໍ້າ ແລະ ທຳັບຊ້ອນກັນກັບຜົນທຳີ່ໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ: ມູມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
-The Tourist Perspective (World Vision, 2012).

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຶກສຳາຄົ້ນຄ້ວາ
ປະຊາກອນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແມ່ນກ້ວາງຂວາງຫຼາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນເປັນຕົວແທນ 
ຂອງ 39 ສັນຊາດ (ລວມທຳັງມາຈາກ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ), ເພດ (56% ເປັນຍິງ ແລະ 43%  
ເປັນຊາຍ), ກຸ່ມອາຍຸ, ປະເພດຂອງນັກເດີນທຳາງ, ພື້ນຖານການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການອາຊີບ (ເບິ່ງເອກະສານ 
ຊ້ອນທຳ້າຍ 1: ປະຊາກອນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ສ�ລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ ້
ໃຊ້ໄລຍະເວລາທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນພາກພື້ນ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ທຳ່ອງທຳ່ຽວໄປໃນຫຼາຍກ່ວາໜື່ງປະເທດຂອງ 
ບັນດາປະເທດທຳີ່ຢູ່ໃນສູນກາງຂອງການສຶກສານີ້ (ນອກເໜືອຈາກປະເທດໄທ, 43% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນການສ�ຫຼວດ ຍັງໄດ້ໄປທຳ່ອງທຳ່ຽວປະເທດກ�ປູເຈຍ, 11% ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແລະ 37% ໄດ້ໄປ 
ຢ້ຽມຢາມປະເທດຫຽວດນາມ) ແລະ ຈ�ນວນທຳີ່ສ�ຄັນ ແມ່ນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ ກັບຄືນມາທຳ່ອງທຳ່ຽວອິກໃນພື້ນທຳີ່ແມ່ນ 
(42% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ຫຼວດ ທຳີ່ໄປປະເທດໄທ, 11% ທຳີ່ໄປກ�ປູເຈຍ, 6% ທຳີ່ໄປ ສປປ ລາວ ແລະ 18% 
ທຳີ່ໄປຫວຽດນາມ ແມ່ນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ກັບຄືນມາທຳ່ອງທຳ່ຽວອິກ). 

3 ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຄົນຈີນ ປະກອບສ່ວນໃນຕະຫຼາດນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໃຫ່ຍທຳີ່ສຸດ (12.8% ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳັງໝົດ), ຕາມດ້ວຍນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຄົນມາເລເຊຍ (8%), 
ເກົາຫຼີ (6.3%) ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ (5.7%) ໃນໂຄງການເດັກ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສີ່ປະເທດ (Project Childhood) – ກ�ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 
(ອີງໃສ່ສະຖິຕິການທຳ່ອງທຳ່ຽວໃນປີ 2012 ຈາກກະຊວງການທຳ່ອງທຳ່ຽວຂອງ ປະເທດກ�ປູເຈຍ, ສະຖານທຳູດລາວ ປະຈ�ປະເທດໄທ, ກະຊວງການທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ແລະ ກິລາຂອງໄທ, ແລະ ກະຊວງວັດທຳະນະທຳ�, ກິລາ ແລະ ການທຳ່ອງທຳ່ຽວຂອງຫວຽດນາມ).  
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ຜົນການສຳຶກສຳາທີ່ສຳ�ຄັນ

ນັກທ່ອງທ່ຽວສຳ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາ ການຂູດຮີດເດັກ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ 
ກັບການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນພາກພື້ນ. 

ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວສ່ວນຫຼາຍລະບຸວ່າ ພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່າ ເດັກຈ�ນວນໜື່ງຢູ່ໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 
ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຂູດຮີດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວ (75% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ 
ແລະ 80% ຂອງຜູ້ຖືກສ�ພາດ4). ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວມັກຈະອ້າງເຖິງ ປະເພດຂອງການຂູດຮີດສະເພາະເຊັ່ນວ່າ: 
(ໃນຄ�ສັບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເອງ) ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳາງເພດເດັກ’, ‘ການຄ້າເດັກ’ ຫຼື ‘ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ’.  
ສ່ວນຫຼາຍນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວແມ່ນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ກ່ອນການມາຮອດພາກພື້ນ. ພວກເຂົາໄດ້ລະບຸວ່າ  
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໂດຍຜ່ານປາກຕໍ່ປາກ, ການສຶກສາທຳີ່ເປັນທຳາງການ, ໂດຍຜ່ານ 
ສື່ທຳ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ໜັງສືພິມ ແລະ ລາຍການສາລະຄະດີຕ່າງໆ, ແຫຼ່ງວັດທຳະນະທຳ�ທຳີ່ເປັນທຳີ່ນິຍົມເຊັ່ນ: ຮູບເງົາ ແລະ 
ໂທລະພາບ, ຫຼື ແຫຼ່ງຂ່າວໃນອິນເຕີເນັດເຊັ່ນ: ບລ໊ອກ (blogs) ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ທຳາງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ
ອອນລາຍ. 

ໃນຂະນະທຳີ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຫຼາຍຄົນ ອ້າງເຖິງຮູບແບບທຳີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ບາງທຳີອາດໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນວົງ 
ກ້ວາງຂວາງອອກໄປ ສ�ລັບຮູບແບບຕ່າງໆໃນການຂູດຮີດເດັກ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈ�ນວນໜ້ອຍ ທຳີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈທຳີ່ຊັດເຈນ ຂອງລັກສະນະທຳີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍດ້ານຂອງການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ວິທຳີການຕ່າງໆ  
ທຳີ່ເດັກນ້ອຍສາມາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂູດຮີດ ໃນຂົງເຂດການທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ການສົນທຳະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກັບ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນຝຣັ່ງ (ຊາຍ ແລະ ຍິງ, ອາຍຸ 34 ແລະ 27, ປີຕາມລ�ດັບ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດບໍ່ສ�ພັນກັນເຊັ່ນ:

� ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ:��ມີສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າໄດ້ເຫັນເດັກທີ່ຖືກຂູດຮີດບໍ່?�ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນ 
ທາງເພດ,�ຍ້ອນວ່າເຈົ້າລະບຸວ່າມີບາງສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຢາກເຫັນ,�ແຕ່ໃນຮູບແບບ 
ອື່ນໆເດ໋?

 ຜູ້ຍິງ:  ບໍ່
 ຜູ້ຊາຍ:  ບໍ່ ໂດຍທ�ມະຊາດ, ບໍ່
� ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ:�ເຈົ້າເຄີຍພົບເຫັນເດັກກໍາລັງຂໍທານ�ຫຼື�ຂໍເງີນບໍ່?
 ຜູ້ຊາຍ:  ແມ່ນເຄີຍ.
 ແມ່ຍິງ:  ແມ່ນເຄີຍ. 

ຈຸດບໍ່ສ�ພັນກັນນີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຮູບທຳີ 1, ໄດ້ອະທຳິບາຍເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້. ໃນຂະນະທຳີ່ 67% ຂອງ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ�ຫຼວດ ລະບຸວ່າພວກເຂົາບໍ່ພົບເຫັນສະຖານະການຂອງການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ການຂູດຮີດ 
ເດັກເລີຍ ໃນຂະນະທຳີ່ເດີນທຳາງຢູ່ໃນພາກພື້ນ, 15% ເວົ້າວ່າ ໄດ້ເອົາເງີນໃຫ້ແກ່ເດັກຂໍທຳານ, 27% ບອກວ່າ 
ພວກເຂົາໄດ້ຊື້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຂາຍທຳີ່ເປັນເດັກ, 33% ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນເດັກທຳີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານ 
ທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຫຼື ສະຖານທຳີ່ອ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ແລະ 18% ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນເດັກ 
ທຳີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານບັນເທິງໃນເວລາກາງຄືນ ເຊັ່ນ: ຮ້ານເຫຼົ້າ ແລະ ຮ້ານເຕັ້ນລ�ຕ່າງໆ. ຄວາມຈິງກໍຄືວ່າ  
ນັກເດີນທຳາງຫຼາຍຄົນ ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ວ່າ ອາດເປັນແຫຼ່ງທຳີ່ມີການຂູດຮີດ ເຮັດໃຫ້ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ບາງຈ�ນວນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທຳີ່ຈ�ກັດກ່ຽວກັບບັນຫານີ້. ໃນທຳາງກັບກັນ, ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີຜົນກະທຳົບຕໍ່ຄວາມຮັບຮູ ້
ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຕໍ່ພຶດຕິກ�ຂອງພວກເຂົາເອງ.

4 ຜູ້ຖືກສ�ພາດ 48 ຄົນແມ່ນຖືກຖາມຄ�ຖາມນີ້.
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ສອດຄ່ອງກັບທຳິດທຳາງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນແນວໂນ້ມໃນກຸ່ມນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງສ່ວນທຳີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ລ່ວງລະເມີດ ກັບກຸ່ມສະເພາະຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ຫຼື ຫຼາຍ ກ່ວາ ໂດຍສະເພາະນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ທຳີ່ພວກເຂົາເອົາຕົວ 
ອອກຫ່າງ. ຕົວຢ່າງ: ໜຶ່ງໃນຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດຄົນສະເປນ (ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 41-45 ປີ) ໄດ້ລະບຸສະເພາະ 
ເຈາະຈົງວ່າ ‘ຟຣັ່ງ’5 ແມ່ນ ‘ທີ່ເປັນແບບຢ່າງສະເພາະ’ ຜູ້ກະທຳ�ຜິດທຳາງເພດເດັກ. ທຳ�ນອງດຽວກັນ, ເມື່ອຖາມ 
ກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງການລວງລະເມີດເດັກ, ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດຄົນອັງກິດ (ທຳີ່ອາໄສຢູ່ ຮ່ອງກົງ) ໄດ້ໃຫ້ຄ�ເຫັນວ່າ:

 “�ມີລູກຄ້າບາງລາຍທີ່ມາຫາ�[ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ]�–� 
ມັນດຶງດູດບາງຄົນທີ່ຂ້ອນຂ້າງໜ້າລັງກຽດ.�ບາງຄັ້ງຄາວ 
ທ່ານສາມາດພົບເຫັນພວກເຂົາ�ຢູ່ຕາມລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ�
ກັບເດັກຍິງທ້ອງຖິ່ນ�ແລະ�ບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາອາຍຸເທົ່າໃດ�
ແຕ່ວ່າບາງຄົນອາດເປັນເດັກ...�ມັນຂື້ນກັບວ່າທ່ານວາດພາບ 
ແນວໃດລະຫວ່າງ�ເດັກ�ແລະ�ຜູ້ໃຫຍ່...�ແຕ່ວ່ານັກເດີນທາງ
ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເຂົ້າມາທີ່ນີ້�ເພື່ອລ່ວງລະເມີດໂດຍສະເພາະ.” 
(ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດເພດຊາຍ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ 46 ປີ)

ໂດຍລວມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມໂຍງກັນ 
ລະຫວ່າງ ການທຳ່ອງທຳ່ຽວໃນພາກພື້ນ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ, 
ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພາບພົດດ້ານລົບທຳີ່ຮຸນແຮງຂອງ 
ສະຖານທຳີ່ທຳ່ຽວທຳ່ອງຕ່າງໆ ທຳີ່ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຂື້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

  “�ຂ້ອຍໄດ້ລົມກັບເດັກຍິງທີ່ມາຈາກປະເທດສະວີເດັນ�ທີ່ໄດ ້
ເຮັດວຽກໃນຮ້ານຂາຍເຫຼົ້າແຫ່ງໜື່ງ�[ຢູ່ໃນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ 
ຊາຍຫາດ�ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ]�ແລະ�ນາງບອກກັບຜູ້ຂ້ອຍວ່າ� 
ມີຫຼາຍກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເດັກທີ່ເຮັດວຽກ�-�ມີເດັກນ້ອຍ 
ຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກ�ໂດຍການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຕາມ 
ຊາຍຫາດ,�ນອກຈາກນັ້ນ�ກໍ່ມີເດັກທີ່ທຸກຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ໄປ
ຂາຍດອກກຸຫຼາບ�ແລະ�ມີເດັກຍິງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ປະດິດ�ແລະ�
ຂາຍປະລັກແຂນ.�ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງນາງ�ເມື່ອອາຍຸຮອດ� 
18�ປີ�ຜູ້ຍິງເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນໂສເພນີ.�ນາງເປັນໝູ່ກັບເດັກຍິງ
ຈໍານວນໜຶ່ງຂາຍປະລັກແຂນ�ແລະ�ນາງກັບຄືນບ້ານທີ່ 
ປະເທດ�ສະວີເດັນ�ເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ�ແລະ�ເມື່ອນາງກັບມາ�
[ນາງເວົ້າວ່າ]�ພວກເຂົາ�[ກໍ່ເຮັດວຽກເປັນ]�ໂສເພນີ�ແລະ�ດື່ມເຫຼົ້າຢູ່ທີ່ຮ້ານຂາຍເຫຼົ້າ.�ນາງຕົກໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນ
ວ່າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ�ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຍິນແນວນັ້ນຂ້ອຍຮູ້ສຶກອຶດອັດຫຼາຍ.�ມີຜູ້ຊາຍແກ່ຊາວຕາເວັນຕົກຈໍານວນຫຼາຍ�
[ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ�ເພື່ອເດັກຍິງ],�ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າລັງກຽດ.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນສະວີເດັນ, ອາຍຸ 19 ປີ).

ໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງເອກະສານທຳີ່ດີ ລະຫວ່າງ ສື່ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ,ຈິນຕະນາການຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ການສົນທຳະນາ 
ກັບນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ພາບພົດສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ພຶດຕິກ�ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ (ເບີ່ງຕົວຢ່າງ: Crouch, 
Jackson & Thompson, 2005; Jenkins, 2003; Long & Robinson, 2009) ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດເຫຼົ່ານີ້ 
(ບໍ່ວ່າຈະອີງໃສ່ການບໍລິໂພກສື່, ປະສົບການຄັ້ງທຳ�ອິດ ຫຼື ປາກຕໍ່ປາກ) ແມ່ນມີຄວາມສ�ຄັນຫຼາຍ. ໃນຂະນະທຳີ່ 
ພາບພົດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຊັດເຈນວ່າບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວເຫຼົ້ານີ້ ໂດຍສະເພາະ ຈາກການເຂົ້າມາທຳ່ຽວຊົມ 
ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ໃນໄລຍະຍາວ ພວກເຂົາມີທຳ່າແຮງ ທຳີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທຳົບທຳີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມ 
ຕ້ອງການດ້ານການທຳ່ອງທຳ່ຽວ.

5 ຝະລັ່ງແມ່ນຄ�ສັບຂອງໄທ ທຳີ່ໃຊ້ອະທຳິບາຍຄົນຕ່າງປະເທດ ມີຕົ້ນກ�ເນີດມາຈາກຄົນຜິວຂາວ.

 “ …ມີຫຼາຍກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງ 
ກັນຂອງເດັກທີ່ເຮັດວຽກ’� 
ມີເດັກທີ່ທຸກຍາກຂ້ອນ 
ຂ້າງໜ້ອຍທີ່ໄປຂາຍ 
ດອກກຸຫຼາບ�ແລະ�ຕໍ່ມາ� 
ກໍ່ມີເດັກຍິງຈໍານວນໜຶ່ງ 
ທີ່ປະດິດ�ແລະ�ຂາຍ 
ປະລັກແຂນ�ອີງຕາມ 
ຂໍ້ມູນຂອງນາງ�ເມື່ອອາຍ ຸ
ຮອດ�18�ປີ�ຜູ້ຍິງເຫຼົ່ານີ້ 
ກໍ່ຈະກາຍເປັນໂສເພນີ.”  ຜູ້ໃຫ້ສຳ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນສຳະວີເດັນ, ອາຍຸ 19 ປີ
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ນັກທ່ອງທ່ຽວເກືອບວ່າທັງໝົດ ໄດ້ພົບປະກັບເດັກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ການພົບປະຫຼາຍໆຄັ້ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮູ້ສຳຶກເສົ້າໃຈ, ຮູ້ສຳຶກຜິດ, 
ຮູ້ສຳຶກເປັນຫ່ວງ ແລະ ຮູ້ສຳຶກຜິດຫວັງ.
ການພົບປະກັບເດັກ ແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໂດຍນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ. 95% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ 
ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືກສ�ພາດ ເວົ້າວ່າພວກເຂົາໄດ້ພົບປະກັບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ.  
32% ຂອງຜູ້ຖືກສ�ຫຼວດເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ລົມ ແລະ ຫຼິ້ນກັບເດັກໃນທຳ້ອງຖິ່ນ ແລະ 5% ໄດ້ສະໝັກໃຈໄປກັບ 
ເດັກໃນທຳ້ອງຖິ່ນ (ເບິ່ງຮູບທຳີ 1 ລຸ່ມນີ້, ສະຫຼຸບຫຍໍ້ການພົບປະກັບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ).  
ຜູ້ຖືກສ�ພາດຫຼາຍຄົນ ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງການໄດ້ຫຼິ້ນ ຫຼື ໄດ້ລົມກັບເດັກ ຢູ່ໃນສະຖານທຳີ່ສະທຳາລະນະ (ລວມທຳັງການ 
ຫົດນໍ້າໃສ່ກັນ ໃນລະຫວ່າງບຸນສົງການ6), ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທຳາງ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນ 
ຮູ້ສຶກວ່າການພົບປະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າ ແລະ ໜ້າຈົດຈ�ຢ່າງຍິ່ງ, ເປັນປະສົບການຫາຍາກ – ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ 

  ໄດ້ສ�ພັດປະສົບການຈິງເຂົ້າໃຈໃນວັດທຳະນະທຳ�ທຳ້ອງຖິ່ນ.7 
ຍົກຕົວຢ່າງຄ�ເຫັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

“�ຂ້ອຍມີຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບພວກເຂົາ� 
[ເດັກຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ],�ໄດ້ຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ�[ການດໍາລົງ 
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ]�ແລະ�ໄດ້ສອນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາ.” 
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນອົດສະຕາລີ, ອາຍຸ 26-30 ປີ)

“�ຂ້ອຍມັກທີ່ຈະພົບປະກັບເດັກໃນທ້ອງຖິ່ນ.� 
ນີ້ແມ່ນຈຸດເດັ່ນສໍາລັບວັນຢຸດພັກຜ່ອນຂອງຂ້ອຍ.”�
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນນິວຊີແລນ, ອາຍຸ 41-45 ປີ)

  ໃນຂະນະດຽວກັນ ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນ ເຫັນວ່າເດັກຢູ່ໃນ 
ທຳ້ອງຖິ່ນແມ່ນ ‘ເປັນມິດ’ ແລະ ‘ມີຄວາມສຸກ’ ແລະ ບາງຈ�ນວນ 
ຈົນເວົ້າໄປເຖິງຂັ້ນວ່າ ການໄດ້ພົບປະ ແລະ ລົມກັບເດັກ 
ແມ່ນຈຸດເດັ່ນ ຂອງການເດີນທຳາງທຳ່ອງທຳ່ຽວຂອງພວກເຂົາ,  
ຜູ້ອື່ນໆລາຍງານວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກເປັນຫວ່າງ, ຮູ້ສຶກຜິດ, 
ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ, ຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ. ເຊິ່ງເປັນຜົນ 
ມາຈາກການພົບປະຂອງພວກເຂົາ. ສ່ວນຫຼາຍການຕອບ 
ສະໜອງຕໍ່ກັບຄ�ຖາມທຳີ່ວ່າ: “ການພົບປະຂອງທຳ່ານກັບ 
ເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ທຳ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ” ວ່າເປັນໄປໃນ 
ທຳາງລົບ:

 � “�ເດັກທ້ອງຖິ່ນບາງຄົນເປັນຂໍທານຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງແຮມ�ແລະ�ຮ້ານບັນເທິງໃນຍາມກາງຄືນ,�ເຊີ່ງຂ້ອຍ 
ຮູ້ສຶກວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດຫຼາຍໃນທາງສັງຄົມ.�ຂ້ອຍຍັງເຫັນຊາວໜຸ່ມຂາຍຢາເສບຕິດ�ແລະ� 
ຂາຍບໍລິການທາງເພດຢ່າງເປີດເຜີຍຕາມຖະໜົນຫົນທາງ,�ເຊີ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ລົບກວນຫຼາຍ.” 
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນອົດສະຕາລີ, ອາຍຸ 31-35 ປີ) 

6 ເທດສະການສົງການ ແມ່ນໝາຍເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ຂອງໄທ ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນເດືອນເມສາ. ຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້ ໄດ້ຫົດນໍ້າ 
ໃສ່ຄົນອື່ນ (ລວມທຳັງຄົນແປກໜ້າ). ໃນທຳ�ນອງດຽວກັນ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ ແມ່ນຖືກຈັດຂື້ນໃນທຳຸກບ່ອນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ແຕ່ວ່າ ການສ�ພາດແມ່ນ 
ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ໃນບາງກອກ ໃນລະຫວ່າງ ເທດສະການສົງການ ຜູ້ຖືກສ�ພາດຈ�ນວນໜຶ່ງ ແມ່ນຫາກໍ່ມາຈາກ ‘ການຫົດນໍ້າ’ ກັບຄົນໃນທຳ້ອງຖິ່ນ.
7 ເຖິງວ່າຄ�ເຫັນເຫຼົ່ານີ້ຖຶກສ້າງຂື້ນໂດຍນັກທ່ຳອງທຳ່ຽວອິດສະຫຼະ, ກໍ່ອາດຈະເປັນບົນ ພື້ນຖານທຳີ່ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ປະກອບການທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງລາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນ  
ໃຫ້ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວມີໂອກາດທຳີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກໃນທຳ້ອງຖິ່ນ ຜ່ານການທຳ່ອງທຳ່ຽວແບບພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນຂອງຄົນທຳ້ອງຖິ່ນ (homestays) 
ແລະ, ດັ່ງທຳີ່ໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວໂດຍ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບາງສ່ວນ, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກຢູ່ໃນສະຖານເບິ່ງແຍງເດັກ. 
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກສ້າງໃຫ້ເປັນການຕະຫຼາດວ່າເປັນ ‘ປະສົບການທຳາງດ້ານວັດທຳະນະທຳ�’.

 “ ຂ້ອຍມັກສົນທະນາກັບເດັກ� ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບວ່າ 
ສະຖານະການຂອງພວກເຂົາ 
ໜ້າເສົ້າໃຈຫຼາຍ.�ໄດ້ເຮັດໃຫ ້
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈທີ່ເຫັນເດັກ 
ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ�ແລະ� 
ພວກເຂົາທຸກຈົນຫຼາຍ.� 
ຂ້ອຍຢາກຈະສາມາດຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາໄດ້�ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ 
ຈະເຮັດແນວໃດເລີຍ.” 

       ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ ອາຍຸ 26-30 ປີ
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 “�ຂ້ອຍມັກລົມກັບເດັກ�ແຕ່ຂ້ອຍພົບວ່າສະຖານະການຂອງເຂົາເຈົ້າໜ້າເສົ້າຫຼາຍ.�ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ 
ຮູ້ສຶກເສຍໃຈທີ່ເຫັນເດັກນ້ອຍຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ�ແລະ�ເຂົາເຈົ້າທຸກຍາກຫຼາຍ.�ຂ້ອຍກໍ່ຢາກມ ີ
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຊ່ວຍພວກເຂົາ�ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດແທ້.”�
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນອົດສະຕາລີ, ອາຍຸ 26-30 ປີ) 

 “�ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເສົ້າທີ່ເຫັນເດັກເຍົາວະຊົນກໍາລັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ.”�
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນອົດສະຕາລີ, ອາຍຸ 18-20 ປີ) 

ດັ່ງທຳີ່ສັງເກດເຫັນ, ຮູບພາບທຳີ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຮວບຮວມ ປະເພດຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ ທຳີ່ໄດ້ພົບປະ 
ກັບເດັກໃນທຳ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງລວມທຳັງການເຫັນເດັກຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍຢູ່ຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ (60%), 
ທຳີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມແຫຼ່ງທຳ່ອງທຳ່ຽວ (33%) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານບັນເທິງໃນຕອນກາງຄືນ (18%). 
ຜູ້ຖືກສ�ພາດຈ�ນວນໜຶ່ງລາຍງານວ່າ ສະຖານະການທຳີ່ຄ້າຍຄືກັນ ທຳີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມນັ້ນ  
ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຂ້ອນຂ້າງອຶດອັດ. ມີພຽງສ່ວນໜ້ອຍດຽວທຳີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກແນວນັ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມທຳັງ 
ເຫດການຂອງການພົບເຫັນເດັກນ້ອຍເຮັດວຽກ ຫຼື ຂໍທຳານ, ກ�ລັງຖືກຊັກຈູງໄປຫາຮ້ານເຫຼົ້າ ແລະ ຮ້ານເຕັ້ນລ� 
ມີສ່ວນຮ່ວມກັບອຸດສະຫະກ�ທຳາງເພດ ເຊິ່ງມີຊາວໜຸ່ມທຳີ່ບໍ່ທຳັນບັນລຸນິຕິພາວະ ກ�ລັງເຮັດວຽກຢູ່, ແລະ  
ສ�ລັບຜູ້ຊາຍສອງຄົນທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນທຳີ່ຖືກສ�ພາດ, ແມ່ນ ຖືກຍື່ນຂໍ້ສະເໜີຈາກຜູ້ຍິງທຳີ່ຍັງບໍ່ທຳັນບັນລຸນິຕິພາວະ 
(ຄາດວ່າທຳັງສອງຄົນມີອາຍຸ ລະຫວ່າງ 12-15 ປີ).

ຮູບທີ 1:

ນັກທ່ອງທ່ຽວພົບປະກັບເດັກຢູ່ຕາມສຳະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ໄດ້ເຫັນເດັກເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານບັນເທິງ 
ໃນເວລາກາງຄືນ 18

ໄດ້ເຫັນເດັກເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ 33

ໄດ້ເຫັນເດັກຖຶກປ່ອຍປະລະເລີຍຢູ່ຕາມຖະໜົນ 60

ໄດ້ສະໝັກໃຈຢູ່ກັບເດັກໃນທຳ້ອງຖີ່ນ 5

ໄດ້ຫຼີ້ນ/ໄດ້ລົມກັບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ 32

ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ ‘ຊຸມຊົນແອອັດ’ 11

ໄປ້ໄປຢ້ຽມຍາມສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ 15

ໄດ້ຖ່າຍຮູບເດັກທຳ້ອງຖິນ 25

ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າກັບເດັກ 27

ໄດ້ເອົາເງີນໃຫ້ເດັກຂໍທຳານ 15

% (ຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ)



 ນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ 12 |

ປະສົບການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທຳົບທຳີ່ສ�ຄັນຕໍ່ກັບນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວແຕ່ລະບຸກຄົນ, ລວມເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກ
ເຂົາຕໍ່ກັບສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ:

 “�[ປະສົບການໜຶ່ງທີ່ຂ້ອຍມີແມ່ນ]�ເດັກຍິງພະຍາຍາມຈະຂາຍໂຕໃຫ້ຂ້ອຍ.�ຂ້ອຍໄດ້ປະຕິເສດໄວທີ່ສຸດ�
ເທົ່າທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້.�ຂ້ອຍບອກນາງວ່າຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈ.�ຂ້ອຍບອກນາງໃຫ້ໄປໄກໆ�ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຍັງ 
ຮູ້ສຶກຍ້ານສໍາລັບສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ�ຍ້ອນວ່ານາງເບິ່ງຄືອາຍຸຍັງນ້ອຍຫຼາຍ.�ຂ້ອຍຮູ້ສຶກແປກໃຈ�ຍ້ອນວ່າມັນ 
ເປັນບຸນ�[ປີໃໝ່]�ດັ່ງນັ້ນ�ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ�ກໍາລັງມ່ວນຊຶ່ນກັບການສາດນໍ້າ�ດັ່ງນັ້ນຖ້າວ່າມີບາງ
ຄົນເຂົ້າມາຫາເຈົ້າ,�ເຈົ້າຄິດພຽງແຕ່ວ່າມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ,�ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນ�ລາວຍັບເຂົ້າມາໃກ້ຂ້ອຍຫຼາຍ�
ແລະ�ເອົາມືມາສໍາພັດຂ້ອຍ...�ມັນເປັນປະສົບການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ.” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຊາຍ, ຄົນຮອນແລນ, ອາຍຸ 22)

 “�ຄົນອອກໄປທ່ຽວນອກບ້ານ�ແລະ�ເມົາເຫຼົ້າຫຼາຍ�ແລະ�ພວກເຂົາທັງໝົດເປັນຊາວຕາເວັນຕົກ,�ແລະ�
ມີກຸ່ມຜູ້ຍິງທ້ອງຖິ່ນກຸ່ມໃຫຍ່,�ອາດຈະອາຍຸຕໍາກ່ວາ�18�ປີ�ເຊິ່ງທັງໝົດກໍາລັງພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ�ເພື່ອໃຫ ້
ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊາຍ�ທີ່ບໍ່ຮູ້ຊໍ້າວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຍິງໂສເພນີ.�ອັນນັ້ນເປັນສ່ວນໜື່ງວ່າເປັນຫຍັງ 
ຂ້ອຍຈື່ງບໍ່ມັກມັນ.�ແລະ�ຍັງມີເດັກ;�ພວກເຂົາຂໍທານຕະຫຼອດຄືນ�ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ພວກເຂົາຄວນນອນຢູ່ບ້ານ.�
ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາເຫັນໂອກາດ�ໃນການອອກໄປຫາເງີນ,�ແຕ່ວ່າມັນເປັນວິທີທີ່ໜ້າລັງກຽດທີ່ເຫັນຢູ່ທົ່ວ 
ທຸກໆສະຖານທີ່.�ຂ້ອຍຈະບໍ່ກັບໄປອີກເລີຍ.” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນສະວີເດັນ, ອາຍຸ 19 ປີ)

ນອກຈາກຈະເປັນທຳີ່ລັງກຽດ ຫຼື ໜ້າເສົ້າ ສ�ລັບການປະເຊີນກັບສະພາບແບບນີ້, ຜູ້ຖືກສ�ພາດຄົນອື່ນໆ ເວົ້າວ່າ 
ຮູ້ສຶກຜິດ ຫຼື ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການພົບປະກັບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ (ບາງທຳີອາດຫຼາຍເທື່ອໃນແຕ່ລະວັນ):

 “�ຂ້ອຍຄິດວ່າສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ,�ຕອນພວກເຮົາກໍາລັງກິນເຂົ້າຢູ່�ແລະ�
ພວກເຂົາ�[ເດັກ]�ເຂົ້າມາຫາໂຕະຂອງເຈົ້າ,�ຍຸດທະວີທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍ�ແມ່ນເຮັດຄືບໍ່ເຫັນພວກເຂົາ.�
ຂ້ອຍຄິດເຖິງເດັກທຸກຍາກ;�ມັນຕ້ອງເປັນເລື່ອງໜ້າເສົ້າ�ສໍາລັບຄວາມເຄົາລົບພວກເຂົາເອງ.�ພວກເຂົາອາຍ ຸ
ຫົກປີ�ແລະ�ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເວົ້າກັບເຈົ້າ...ໂດຍສະເພາະເມື່ອພວກເຂົາເວົ້າວ່າ:�‘ບໍ່,�ໄດ້ແລ້ວ� 
ຂອບໃຈ’�ແລະ�ພວກເຂົາມັກເວົ້າວ່າ:�‘ຊ່ວຍແດ່,�ຊ່ວຍແດ່,�ຊ່ວຍແດ່’.�ມັນໜ້າໂມໂຫແທ້ໆ�ສໍາລັບບາງຄົນ 
ເຊັ່ນຂ້ອຍ�ທີ່ເຫັນບາງຄົນກໍາລັງໝົດຫວັງ.�ແຕ່ຖ້າວ່າເຈົ້າມີ�[ສິ່ງແລກປ່ຽນເລັກນ້ອຍ]�ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ເຈົ້າ 
ຢາກໃຫ້ເງິນຂອງເຈົ້າອາດໝົດ.” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 23 ປີ) 

 “�ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອີຕົນ�ແລະ�ຮູ້ສຶກເສົ້າຫຼາຍ�ທີ່ໄດ້ເຫັນເດັກຂໍທານ�ແລະ�ຂາຍເຄື່ອງຕາມທ້ອງຖະໜົນ�ແຕ່ວ່າຂ້ອຍ 
ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກທີ່ກໍາລັງຂໍທານ.�ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີຫຼາຍ�ທີ່ໃຫ້ເງີນ�ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍຮູ້ວ່າເດັກຈະ 
ເອົາເງີນນັ້ນໄປໃຫ້ແກ່ພວກອັນຕະພານ�ແລະ�ພວກຄົນບໍ່ດີ.” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຊາຍ, ຄົນຍີປຸ່ນ, ອາຍຸ 42 ປີ)

ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນໜຶ່ງ ຍັງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ຜິດຫວັງຕໍ່ຄວາມຈິງທຳີ່ວ່າ ເດັກເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ/ຫຼື ມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທຳີ່ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ປອດໄພສ�ລັບ 
ເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ ທຳີ່ເຮັດວຽກຢູ່ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກຢູ່ຕາມທຳ້ອງຖະໜົນໃນເວລາກາງຄືນ). ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:  
ຄູ່ຜົວເມຍທຳີ່ຍັງໜຸ່ມທຳີ່ໄດ້ເດີນທຳາງໄປໃນພາກພື້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄ�ເຫັນວ່າ ໃນຄືນໜື່ງ ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບເດັກຜູ້ຍິງທຳີ່ 
ກ�ລັງພະຍາຍາມຂາຍເບຍໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດກາງຄຶນ. ເມື່ອຖາມວ່າເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດ, 
ຜູ້ຖືກສ�ພາດທຳີ່ເປັນເພດຍິງໄດ້ໃຫ້ຄ�ເຫັນວ່າ:

 “�[ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ]�ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໄປໜ້ອຍໜື່ງ.�ເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ເງີນ�ຫຼື�ຂອງກິນແກ່ພວກເຂົາ,�
ແຕ່ວ່າເຈົ້າບໍ່ມີທາງຮູ້ວ່າ�ແມ່ນໃຜ�ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກສິ່ງນີ້,�ດັ່ງນັ້ນ�ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ.” 
(ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນຝຮັ່ງເສດ, ອາຍຸ 27 ປີ)
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ປະສຳົບການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ/ຫຼື ພື້ນຖານດ້ານ 
ວັດທະນະທ�-ສຳັງຄົມ ໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະຕິກິລິຍາຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ກັບການ 
ຂູດຮີດເດັກ ໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ.
ຜົນຕອບຮັບຈາກການສ�ພາດແນະນ�ວ່າ ປະສົບການກ່ອນການເດີນທຳາງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດ 
ກ�ລັງພັດທຳະນາ) ອາດຈະມີຜົນຕໍ່ທຳັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຕໍ່ກັບການຂູດຮີດເດັກ 
ໃນຂົງເຂດທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ໃນບາງກໍລະນີ, ປະສົບການທຳີ່ຜ່ານມາແມ່ນມີອິດທຳິພົນຫຼາຍ ເຖິງວ່າກິດຈະກ�ບາງຢ່າງ 
ທຳີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ອາດຈະເປັນດ້ານນອກຂອງບັນທຳັດຖານທຳາງສັງຄົມຂອງນັກທຳ່ຽວທຳ່ອງເອງ, ພວກມັນ 
ກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຢູ່ໃນໃຈຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜື່ງໃນປະສົບການ ‘ຂອງປະເທດກ�ລັງ 
ພັດທຳະນາ’. ໃນທຳາງກົງກັນຂ້າມ, ພວກມັນກາຍເປັນການຫັກລ້າງສ�ລັບຄວາມຈິງທຳີ່ວ່າສະຖານະການແມ່ນ, 
‘ບໍ່ໂຫດຮ້າຍ’ ໄປກ່ວາບ່ອນອື່ນ. ຄ�ເຫັນຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນຕົວຢ່າງປະກອບ:

 “�ເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄປໃນ�[ບາງປະເທດໃນອາຊີ]�ຫຼື�ໂລກທີ່ສາມ�ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ�ທ່ານກໍາລັງມ ີ
ປະສົບການ�ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ�ແລະ�[ຈະໄດ້ສໍາພັດກັບ]�ບັນທັດຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນ 
ບັນດາປະເທດທີ່ພວກເຮົາຈາກມາ.�ດັ່ງນັ້ນ�ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງເສົ້າເສຍໃຈ�[ທີ່ເຫັນເດັກຂໍທານ]�ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າ�
ທ່ານຈະສາມາດຍົກຂື້ນມາເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນ�ທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ອື່ນໆ�ການທີ່ທ່ານມີວິທີການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນສະຖານະການໄດ້ທັນທີ.” 
(ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ ໃນລະຫວ່າງ 50 ປີ)

 “�ທ່ານຈະເຫັນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດທີ່�‘ກໍາລັງພັດທະນາ’�ເດັກທີ່ກໍາລັງ 
ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່�‘ພໍ່ແມ່’…�ເດັກທີ່ກໍາລັງຂາຍຂວດນໍ້າດື່ມ�ແລະ�
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດ.�ຂ້ອນຂ້າງຍາກທີ່ຈະຮູ້ຈັກ�[ວິທີປະຕິບັດ]�ໃຫ້ຖືກ� 
[ຍ້ອນວ່າມັນເກີດຂື້ນເປັນປົກກະຕິ]!” 
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຊາຍ, ຄົນເຢຍລະມັນ, ອາຍຸ 21-25 ປີ)

ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຊາວອາຊີຫຼາຍຄົນ ທຳີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ 
ເບິ່ງຄືວ່າຕື່ນເຕັ້ນໜ້ອຍກ່ວາ ທຳີ່ເຫັນເດັກທຳີ່ສ່ຽງໄພຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ 
ທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນໜຶ່ງທຳີ່ມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ  
ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ຈັດວາງຕ�ແໜ່ງເດັກຂໍທຳານ ຫຼື ເດັກເຮັດວຽກຢູ່ຕາມ 
ທຳ້ອງຖະໜົນ ວ່າເປັນກົດເກນ ແລະ ຄວາມຈ�ເປັນຂອງສະຖານະການ.
ຕົວຢ່າງ:

� “�ຢູ່ໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ�ມີເດັກຂໍທານຫຼາຍເກີນໄປ�-�ຫຼາຍກ່ວາຢູ່ທີ່ນີ້.�
ດັ່ງນັ້ນ,�ຖ້າວ່າຂ້ອຍເຫັນມີຢູ່ນີ້�ຂ້ອຍຄິດວ່າ�‘ຄືກັນ’.” 
(ຜູ້ສ�ພາດເພດຊາຍ, ຄົນອາຊີຈາກປະເທດໃຫ່ຍແຫ່ງໜຶ່ງ, ອາຍຸ 28 ປີ) 

ທຳ�ນອງດຽວກັນ, ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ�ພາດ, ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 30 ປີ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນອາຊີຕາເວັນອອກ 
ສຽງໃຕ້ ຖືກຖາມວ່າ ຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເດັກຂໍທຳານ, ລາວຕອບວ່າ “ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ, ຢູ່ໃນປະເທດຂ້ອຍ 
ມີຫຼາຍກ່ວານີ້ອີກ.” ລາວຍັງເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ເຫັນເດັກຂາຍດອກໄມ້, ແຕ່ວ່າອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຄິດວ່າເປັນສິ່ງທຳີ່ຮັບໄດ້  
ຍ້ອນວ່າມັນກໍເກີດຂື້ນຢູ່ໃນປະເທດບ້ານເກີດຂອງຕົນເຊັ່ນກັນ. ມູມມອງດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ສະແດງອອກຢູ່ໃນ 
ຄ�ຕອບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ຫຼວດທຳີ່ເປັນຄົນອາຊີບາງຄົນ. ແມ່ຍິງຄົນໜື່ງ (ອາຍຸ 36-40 ປີ) ຈາກປະເທດອື່ນ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໄດ້ໃຫ້ຄ�ເຫັນວ່າ ເດັກຢູ່ຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ ແລະ ເດັກເຮັດວຽກ ແມ່ນ “ເລື່ອງປົກກະຕິ 
ໃນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈາກມາ.” ແມ່ຍິງອີກຄົນໜື່ງ (ອາຍຸ 36-40 ປີ) ຈາກປະເທດໜຶ່ງໃນອາຊີຕາເວັນອອກ 

 “ ເຖິງວ່າຈະເປັນເລື່ອງ ປົກກະຕິໃນປະເທດ 
ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ,� 
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າມ ີ
ຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ 
ມີວິທີການ�ເພື່ອປົກປ້ອງ 
ເດັກ.”

   ຜູ້ສຳ�ພາດເພດຍິງ,  
ຄົນອາຊີຕາເວັນອອກສຳຽງເໜືອ, ອາຍຸ 36-40 ປີ
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ສຽງເໜືອ ໄດ້ອະທຳິບາຍວ່າ “ເດັກຖືກໃຊ້ເຮັດວຽກ ແລະ ຖືກຂູດຮີດ” ຢູ່ໃນປະເທດບ້ານເກີດຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າສິ່ງນີ້
ໄດ້ຖືກລົບລ້າງໄປແລ້ວ. ລາວຍັງສືບຕໍ່ເລົ່າວ່າ;

 “�ເຖິງວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ,�ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ�ທີ່ຈະຕ້ອງມ ີ
ວິທີການໃນການປົກປ້ອງເດັກ.”

ສິ່ງທຳີ່ຄ�ເຫັນເຫຼົ່ານີ້ແນະນ� ແມ່ນວ່ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນ ປະເມີນການຂູດຮີດເດັກ ບົນພື້ນຖານຂອງ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນ (ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ) ຕໍ່ກັບວັດທຳະນະທຳ�ທຳ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍັງແມ່ນບົນ 
ພື້ນຖານທຳາງດ້ານວັດທຳະນະທຳ� ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງຕົນນ�ອີກ. ນັກເດີນທຳາງໄລຍະໄກ ຍັງໄດ້ສ�ພັດ 
ກັບສະຖານະການ ທຳີ່ເດັກອາດມີຄວາມສ່ຽງ, ໜ້າຕົກໃຈໜ້ອຍກ່ວາ ພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າຈະກາຍເປັນ. ນອກຈາກນີ້,  
ຍັງປະກົດວ່າໃນຊ່ວງເວລາທຳີ່ເດີນທຳາງ, ນັກເດີນທຳາງໄດ້ພັດທຳະນາການອະທຳິບາຍຂອງຕົນ ສ�ລັບປັນຫາ 
ທຳາງສັງຄົມ ເຊີ່ງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຊາບດີສະເໝີໄປ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ 
ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຳ່ຽງ, ແຕ່ວ່າຫຼາຍຄົນຍັງສຳັບສຳົນຢູ່ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວິທີໃດ.
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງ ດັ່ງທຳີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະເມີນພຶດຕິກ�ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂອງຜູ້ອື່ນໆ 
ແລະ ຊອກຫາວິທຳີທຳີ່ດີທຳີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບມືກັບເດັກ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ນສ້າງຂື້ນບົນພື້ນຖານຂອງ 
ວັດທຳະນະທຳ� ຫຼື ບາງການປະເມີນຂອງ ‘ຜົນກະທຳົບ’ (ສິ່ງນັ້ນແມ່ນ, ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດຈະເຮັດອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາ  
ເຮັດດີ ໂດຍການລະເວັ້ນຈາກການຊື້ ຫຼື ເອົາເງີນໃຫ້ແກ່ເດັກ). ເຖິງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນຫຼາຍ 
ໄດ້ເບິ່ງວ່າການດ�ເນີນການປະເມີນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບົນພື້ນຖານຂອງການຕອບສະໜອງທຳາງດ້ານອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ
ຂອງເຂົາ ຕໍ່ກັບບັນຫາ ຫຼື ເຫດການໃດໜຶ່ງ. ຄ�ເຫັນຕໍ່ໄປນີ້ ເນັ້ນໃສ່ຜົນກະທຳົບຕໍ່ອາລົມຂອງເດັກ ຕໍ່ນັກທຳ່ຽວທຳ່ອງ:

 “�ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້�[ຖ້າຂ້ອຍເຫັນເດັກຂໍທານຜູ້ໜຶ່ງ]�ແລະ�
ຂ້ອຍອາດຈະເອົາເງີນໃຫ້ລາວ.�ຜູ້ໃດທີ່ຈະຍ່າງໜີຈາກເດັກທີ່ຂໍທານອາຫານ�ຫຼື�ເງີນໄດ້?�
ຂ້ອຍຈະເອົາອາຫານໃຫ້ລາວແນ່ນອນ�ຖ້າຂ້ອຍມີ.�ສໍາລັບເງີນເດ້?�ອືມ,�ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍບໍ່ 
ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້,�ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍຮູ້ວ່ານັ້ນແມ່ນບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມ 
ສົມເຫດສົມຜົນ�ອັນນັ້ນມັນແມ່ນກົນໄກແບບດຽວກັນ�[ກັບເດັກທີ່ເປັນພໍ່ຄ້າ,�ໃນນັ້ນ�ເຊີ່ງມັນບໍ່ໄດ ້
ໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ພວກເຂົາໂດຍກົງ].” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຊາຍ, ຄົນເຢຍລະມັນ, ອາຍຸ 26 ປີ)

 “�[ເດັກທີ່ພວກເຮົາຊື້ສິນຄ້ານໍາ]�ນາງເປັນຕາຮັກ;�ຍີ້ມຕະຫຼອດເວລາ…�ພວກເຮົາຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ�
ແລະ�ນາງແນມເຂົ້າມາໃນຮ້ານ�ແລະ�ຍີ້ມໃຫ້�ແລ້ວ�ເຂົ້າມາທັກທາຍ�ແລະ�ພະຍາຍາມເວົ້າກັບ�
[ພວກເຮົາ]�ແລະ�ຂ້ອຍກໍຄິດວ່ານາງເປັນມິດດີ.�ນາງໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຂອງຂັວນ�[ໂດຍຜ່ານການ 
ແລກປ່ຽນນັ້ນ].�ຍ້ອນແນວນັ້ນ�ພວກເຮົາຈຶ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກນາງ.”�
(ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ, ຄົນຝຣັ່ງເສດ, ອາຍຸ 27 ແລະ 34 ປີ)

ໃນການສົນທຳະນາໃນການຕອບສະໜອງຂອງພວກເຂົາ ທຳີ່ໄດ້ເຫັນເດັກເຮັດວຽກ, ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນ ຍັງໃຫ ້
ການອ້າງອີງທຳີ່ຊັດເຈນ ທຳີ່ບໍ່ຕ້ອງການຕັດສິນຕໍ່ວັດທຳະນະທຳ�ດ້ານນອກຂອງຕົນເອງ ແລະ ມີການລະບຸວ່າ 
ຄວາມທຳຸກຈົນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນ ສະພາບທຳີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຊີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ຕໍ່ກັບບັນຫາການຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທຳີ່ອາດຈະບໍ່ສາມາດເກັບກ�ໄດ້ດ້ວຍ 
ຄ�ຕອບພຽງຄ�ຕອບດຽວ. ບາງຄົນຍັງຄິດວ່າ ຫາກວ່າເດັກເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຕົນ ແມ່ນຖືກຂູດຮີດ 
ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍທຳີ່ອາດເກີດຂື້ນ ໜ້ອຍກ່ວາເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ. ຄ�ເຫັນຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໃຫ້ພາບ 
ການສະທຳ້ອນຄວາມຄິດຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກປະສົມກັນ:



 ນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ | 15 

 “�ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຈາກໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນວ່າ�ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ,�ເຂົາເຊື່ອໃນ 
ການຈັດລໍາດັບທາງສັງຄົມ�ແລະ�ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກດີຕໍ່ພວກເຂົາ�[ເດັກ]�ທີ່ຈະກະທໍາສິ່ງຕ່າງໆ,�ຍ້ອນວ່າ 
ເປັນພຽງແຕ່ການຫາເງີນເທົ່ານັ້ນ.�ແລະ�ໃບໜ້າຂອງພວກເຂົາມີແຕ່ຮອຍຍິ້ມຕະຫຼອດເວລາ,�ດັ່ງນັ້ນ� 
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ�[ສໍາລັບໃຫ້ເດັກເຮັດວຽກ].” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ອາຍຸ 45 ປີ)

 “�ມັນບໍ່ຂ້ອນຂ້າງເປັນສິ່ງທີ່ຕື້ນຕົກໃຈ�[ທີ່ເຫັນເດັກເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້].�ບາງຄັ້ງຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ�ເດັກຢູ່ໃນຮ້ານ�
ແລະ�ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາກໍ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ.�ເບິ່ງຄືວ່າເດັກໃຫຍ່ໄວຫຼາຍ...�ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ�ຫຼື�
ບໍ່ດີ�ແຕ່ວ່າ�[ນັ້ນຄືວິຖີທີ່ມັນເປັນ].” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 23)

  “�[ການເຫັນເດັກເຮັດວຽກຂ້ອຍຮູ້ສຶກ]�ນໍ້າຕາໄຫຼ�-�ຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈທີ່ເຫັນເດັກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຕົກຢູ່ໃນ 
ສະຖານະການແບບນີ້.�ຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກເງີນຫຼາຍກ່ວາການສຶກສາ�(ມື້ນີ້ພວກເຮົາ 
ພົບກັບເດັກຊາຍ�ອາຍຸ�11�ປີ�ຮຽນຢູ່ຊັ້ນປີທີ�2,�ຍ້ອນວ່າລາວເລືຶອກເຮັດວຽກຢູ່ເທິງເຮືອ�ແທນທີ່ຈະ 
ໄປໂຮງຮຽນ).�ຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະຂະຫຍາຍບັນຫາເຫຼົ່ານີ້�ຢູ່ໃນປະເທດນີ້.�ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ�
ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າ�ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລ້ຽງດູຄອບຄົວ.�ເດັກບາງຄົນແມ່ນຜູ້ຫາລ້ຽງຄອບຄົວ.” 
(ຜູ້ຕອບການສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນອາຟຣິກາໃຕ້, ອາຍຸ 31-35 ປີ)

 “�ຖ້າວ່າເດັກຖືກຄວບຄຸມໂດຍບຸກຄົນໜື່ງ�ແລະ�ຫາເງີນໃຫ້ແກ່ເຂົາ�ຫຼື�ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ�ແນ່ນອນວ່າ�
ຂ້ອຍບໍ່ດີໃຈ�[ທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າຈາກພວກເຂົາ].�ແຕ່ວ່າສໍາລັບເດັກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຫາເງີນຊ່ວຍຄອບຄົວ,� 
ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີ່ຈະເອົາສິ່ງໃດສິ່ງໜື່ງໃຫ້ແກ່ລາວ.” (ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນຈີນ, ອາຍຸ 30 ປີ)

ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດແດ່ເພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. 
ຕົວຢ່າງ: ໃນການຕອບຄ�ຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ການເຫັນເດັກເຮັດວຽກຢູ່ຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດ, 
ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຊາຍ ຈາກປະເທດພະມ້າ (ອາຍຸ 21-25 ປີ) ລະບຸວ່າ ລາວ “ຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈຕໍ່ພວກເຂົາ” 
ແລະ ຕ້ອງການຊ່ວຍພວກເຂົາ, ສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ “ຖ້າເຮັດໄດ້, ຂ້ອຍຈະເອົາອາຫານ, ເງີນ ຫຼື ຂອງຂວັນ ໄປໃຫ້ແກ ້
ພວກເຂົາ. ຂ້ອຍໄດ້ສົນທະນາກັບພວກເດັກ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຂ້ອຍຈະຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ”. ໃນທຳາງດຽວກັນ, ການຕອບສະໜອງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແຕ່ຂ້ອນຂ້າງເຂົ້າໃຈຜິດ 
ແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຄ�ຖາມຂອງແບບສ�ຫຼວດ “ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປຍັງ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, 
ສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງມີຫຍັງແດ່?”  
ເຖິງວ່າຈະມີຫຼັກຖານທຳີ່ສະແດງວ່າການດູແລແບບສະຖາບັນ ບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງເປັນທຳາງເລືອກທຳີ່ດີທຳີ່ສຸດສ�ລັບເດັກ  
ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’ ນັ້ນ ສາມາດມີຜົນກະທຳົບທຳີ່ 
ອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ທຳີ່ດີທຳັງດ້ານສັງຄົມ, ດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກໄດ້ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງໃນ, 
Csáky, 2009; Guiney, 2012), ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ ການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ 
(ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມໃນແຕ່ລະມື້ ຫຼື ອາສາສະໝັກ) ແມ່ນເປັນທຳາງເລືອກທຳີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ ໃນການ 
ໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ ຫຼື ຊື້ສິ່ງຂອງຈາກພວກເຂົາ. ຂໍ້ສະເໜີອື່ນໆ ເຊັ່ນດັ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຖືວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ
ຜິດປົກກະຕິທຳັງໝົດ:

 “�ນໍາທາງພວກເຂົາ.�ສົ່ງພວກເຂົາໄປສະຖານລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ�ຫຼື�ຮັບເຂົາເຈົ້າເປັນລູກລ້ຽງ.”  
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຊາຍ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 21-25 ປີ)

 “�ຂ້ອຍສາມາດເອົາເງີນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.”�
(ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເປັນເພດຍິງ, ຄົນຈີນ, ອາຍຸ 18-20 ປີ)

ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຂົ້າໃຈທຳີ່ຈ�ກັດຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ສິ່ງທຳີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດ ແມ່ນພົບວ່າມີພຽງແຕ່ 11 ຄົນ 
ຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ 54 ຄົນ (20%) ທຳີ່ລາຍງານເຫດການຂອງການຂູດຮີດ ທຳີ່ເຮັດລາຍງານ. ທຳັງໝົດຂອງ 
37 ຄົນ (69%) ບໍ່ຕອບແບບສ�ຫຼວດ (ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 6 ຄົນ ປະໃຫ້ຄ�ຖາມຫວ່າງ). ຜູ້ທຳີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດລາຍງານ  
ລະບຸວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນທຳີ່ພຽງພໍ ວ່າມີຫຍັງແທ້ທຳີ່ກ�ລັງເກີດຂື້ນ, 
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ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າຈະລາຍງານໃຫ້ໃຜ, ຫຼື ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງ ມັນຈະໄດ້ຮັບການດ�ເນີນການຢ່າງ 
ຈິງຈັງຫຼືບໍ່. ຄ�ເຫັນຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນສະທຳ້ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ:

 “�ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈະບອກຜູ້ໃດດີ�[ກ່ຽວກັບເດັກຂໍທານຕາມທ້ອງຖະໜົນ]�ແລະ�ຂ້ອຍກໍບໍ່ຄິດວ່າ 
ມັນຈະຊ່ວຍໄດ້.” (ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນໄຕ້ຫວັນ, ອາຍຸ 26-30 ປີ)

 “�ບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຄວນຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ໃດ�ແລະ�ຂ້ອຍຄິດວ່າບາງທີອາດຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງກ່ຽວກັບມັນ� 
ແນວໃດກໍຕາມ�ເຊິ່ງປັນຫາເຫຼົ່ານີ້�[ເດັກຍິງທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸນິຕິພາວະທີ່ເຮັດວຽກເປັນ�
‘ນັກເຕັ້ນຮູດເສົາ’�ແລະ�ເດັກສາວທີ່ຂາຍດອກໄມ້ຢູ່ໃນຮ້ານເຫຼົ້າສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ]�ແມ່ນເປັນ 
ສິ່ງປົກກະຕິຫຼາຍຢູ່ທີ່ນີ້.” (ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເພດຍິງ, ຄົນອົສຕຣາລີ, ອາຍຸ 26-30 ປີ)

� “�ຂ້ອຍຄິດວ່າ�ຖ້າຂ້ອຍໄປສະຖານທູດ�ແລະ�ລາຍງານເລື່ອງນີ້�ພວກເຂົາອາດບອກວ່າ� 
‘ໂອແມ່ນແລ້ວ,�ມັນເກີດຂື້ນແທ້.�ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີປັນຫາຫຼາຍຢ່າງ’.�ຂ້ອຍບໍ່ຄາດຫວັງວ່າຈະ 
ມີຜູ້ໃດເວົ້າວ່າ�‘ມັນເກີດຂື້ນຢູ່ໃສ,�ພວກເຮົາຈະເຫັນມັນໄດ້ຢູ່ໃສ່’�ຍ້ອນວ່າ�ເບິ່ງຄືກັບວ່າມັນເປັນ 
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທຸກຄົນເຫັນ�ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດປະເຊີນໜ້າກັບມັນເທື່ອ.”�
(ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຊາຍ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 26 ປີ)

� “�ຂ້ອຍກະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຈາກຈຸດໃດດີ.�ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າ�ພວກເຂົາຈະເປັນແບບວ່າ�‘ສິ່ງນີ້ແມ່ນ 
ເລື່ອງປົກກະຕິໃນວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮົາ’�ເຖິງວ່າ�ສິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ�…� 
ຂ້ອຍຈະເປັນຫ່ວງໜ້ອຍໜື່ງ�ຖ້າວ່າເຈົ້າຈະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຊາບ�ແລະ�ນັ້ນເປັນສະຖານະການ 

ທີ່ຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ�ແລະ�ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດ�ອອກຈາກ 
ມັນໄດ້�ແລະ�ພວກເຂົາກໍຖືກຈັບກຸມ,�ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງຂື້ນ
ສໍາລັບພວກເຂົາ.”�(ຜູ້ຖືກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ 22 ປີ) 

  ຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບການລາຍງານ ອາດຈະເກີດຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ 
ປະສົມປະສານກ່ຽວກັບ ‘ຄວາມຮັບຜິດຊອບ’. ເມື່ອຖາມວ່າ  
ຖ້າພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງເດັກ 
ທຳີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນຂົງເຂດການທຳ່ອງທຳ່ຽວບໍ່, 51% ຂອງຜູ້ຕອບ 
ແບບສ�ຫຼວດລະບຸວ່າ ແມ່ນ. ຄ�ເຫັນຕ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລະບຸຢ່າງ 
ຈະແຈ້ງໃນສິ່ງນີ້:

“�ແມ່ນແລ້ວ,�ການປົກປ້ອງເດັກ�ແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດ 
ທຸກຄົນ.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນຈີນ, ອາຍຸ 21-25 ປີ)

“�ແມ່ນແລ້ວ.�ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່�ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າມັນເປັນຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້ອຍ�ໃນການເບິ່ງແຍງ�ແລະ�ປົກປ້ອງເດັກ�
ບໍ່ສໍາຄັນວ່າຂ້ອຍຈະຢູ່ໃສ.�ເດັກແມ່ນຍັງອ່ອນນ້ອຍຫຼາຍ�

  �ໃນການທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ�ດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງຂື້ນກັບຜູ້ໃຫ່ຍ�ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນ�
ຄວາມປອດໄພ”. (ຜູ້ຖຶກສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນອົດສະຕາລີ, ອາຍຸ 26-30 ປີ)

 “�ໃນຖານະເປັນພົນລະເມືອງຂອງໂລກ,�ຂ້ອຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກທຸກຄົນ 
ໃນໂລກ.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນຈີນ, ອາຍຸ 26-30 ປີ)

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາດຽວກັນ, 8% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ຫຼວດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ  
ນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ (42%)  
ກໍເຊັ່ນກັນປະຕິເສດທຳີ່ຈະຕອບຄ�ຖາມນີ້ ຫຼື ສັບສົນໃນຄ�ຕອບຂອງຕົນເອງ (ບໍ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ 
ຄ�ຕອບທຳີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ). ຜູ້ຖືກສ�ພາດບາງຄົນ ໃຫ້ຄ�ຕອບໃນລາຍລະອຽດຂ້ອນຂ້າງລົງເລິກ 

 “ ໃນຖານະເປັນ 
ພົນລະເມືອງຂອງໂລກ,� 
ຂ້ອຍມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມ 
ປອດໄພຂອງເດັກ 
ທຸກຄົນໃນໂລກ.”  ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດເພດຍິງ, ຄົນຈີນ, ອາຍຸ 26-30 ປີ
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ເມື່ອຖາມວ່າ ຖ້ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຄວນຈະຮັບຜິດຊອບ ສ�ລັບການປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດ ແລະ 
ການຂູດຮີດ. ພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ປັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະໂດຍ 
ການສ້າງຄວາມຕ້ອງການສ�ລັບສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຈ�ນວນໜຶ່ງ (ເຊັ່ນວ່າຂອງຝາກລາຄາຖືກ ທຳີ່ເດັກຂາຍ)  
ຫຼື ໂດຍການບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມລະອາຍໃຈໃນການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ, ໂດຍການຫຼີກເວັ້ນ 
ແຫຼ່ງທຳ່ອງທຳ່ຽວ ທຳີ່ມັກມີການກະທຳ�ຜິດລັກສະນະນີ້;

 “�ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນນັກທ່ອງທ່ຽວ�ຄົນເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະບໍ່ມີເງີນຫຼາຍ.�ເພາະສະນັ້ນ�ພວກເຂົາຈຶ່ງອີງໃສ ່
ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອນໍາເງິນເຂົ້າມາ�ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ,�ຖ້າຫາກພວກເຂົາກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ 
ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອນໍາເອົານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ�ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ�ແມ່ນວິທີການທີ່ບໍ່ສ້າງສັນແທ້ໆ�
[ໃນກໍລະນີນັ້ນ�ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ].�ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກທີ່ຈະກັບໄປອີກໃນສະຖານທີ່�ທີ່ຄັດກັບ 
ສິນທໍາອັນດີ.�ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,�ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຮັດ�ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້�
[ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປທີ່ນັ້ນ].” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ 23)

 

ນັກທ່ອງທ່ຽວສຳ່ວນຫຼາຍເຊື່ອວ່າອຸດສຳາຫະກ�ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ/ 
ຫຼື ລັດຖະບານທັງຫຼາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນ ຄວນມີມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ 
ເພື່ອຮັບມືກັບການຂູດຮີດເດັກ, ລວມທັງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ທັງຫຼາຍ ຕໍ່ກັບວິທີການທີ່ພວກເຂົາສຳາມາດຈະຊ່ວຍໄດ້.
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທຳີການທຳີ່ພວກເຂົາ 
ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາບັນຫາການຂູດຮີດເດັກ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍທຳີ່ສຸດ  
ການເດີນທຳາງໄປທຳ່ອງທຳ່ຽວດ້ວຍວິທຳີການທຳີ່ບໍ່ສົ່ງເສີມບັນຫາ 
ດັ່ງກ່າວ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຍັງເຊື່ອວ່າ ການເດີນທຳາງ ແລະ 
ອຸດສາຫະກ�ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ມີບົດບາດສ�ຄັນໃນການຊ່ວຍ 
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນນີ້. ຕົວຢ່າງການໃຫ້ຄ�ສັງເກດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 “�ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ�ບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດ,�ນີ້ເປັນໜ້າທີ່ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງອຸດສາຫະກໍາ�ການທ່ອງທ່ຽວ�ໃນການ 
ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາ�ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາ 
ສາມາດຮູ້ຄໍາຕອບທີ່ເໝາະສົມ.”
(ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 53)

 “�ຄວາມຈິງແລ້ວ�ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຕົວແທນບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 
ຢູ່ທີ່ບ້ານ,�ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ�ແລະ�ເກືອບວ່າເປັນຂໍ້ບັງຄັບທີ່�
ພວກເຂົາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ປະເພດນີ້�[ການລ່ວງລະເມີດ�ແລະ�ຂູດຮີດເດັກ�ໃນການ 
ທ່ອງທ່ຽວ�ແລະ�ເຮັດແນວໃດທ່ານຈຶ່ງສາມາດປ້ອງກັນ 
ບັນຫານີ້ໄດ້].�ພວກເຂົາບອກທ່ານໝົດທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອື່ນໆ� 
ເຊັ່ນ:�‘ໂອ!,�ຂັບຂີ່ລົດຈັກ�ເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍ’.�ເອົາເງິນ� 
50�ເພັນນີ�ໃຫ້ແກ່ເດັກ�ເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍ!”
(ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ 23 ປີ)

 “ ຄວາມຈິງແລ້ວ�ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຄິດວ່າບັນດາຕົວແທນ 
ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທີ່ບ້ານ� 
[ສາມາດ]�ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ 
ຊາບກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ປະເພດນີ້.�ພວກເຂົາ 
ບອກທ່ານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້� 
ແລະ�ສິ່ງອື່ນໆ�‘ໂອ,�ມັນເປັນ 
ອັນຕະລາຍທີ່ຈະຂີ່ລົດຈັກ’.� 
ເອົາເງິນ�50�ເພັນນີ� 
ໃຫ້ແກ່ເດັກ�ເປັນສິ່ງ 
ອັນຕະລາຍ!�”  ຜູ້ໃຫ້ສຳ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ 23 ປີ
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� “�ແມ່ນແລ້ວ�[ນັກທ່ອງທ່ຽວຄວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ]�ແຕ່ຄວນມີຫຼາຍກ່ວານັ້ນ�ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ 
ຄິດວ່າພາກອຸດສາຫະກໍາ�-�ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງແຮມ,�ບໍລິສັດການທ່ອງທ່ຽວ,�ສາຍການບິນ�-� 
ຄວນເອົາໃຈໃສ່ປະເດັນນີ້ຕື່ມ…�ໃນຖານະນັກທ່ອງທ່ຽວ�ທ່ານຄວນ�[ສ້າງຈິດສໍານຶກ]�
ມີສະຕິລະວັງຕົວ,�ຊຶ່ງນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງການເຮັດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເຮືອບິນ 
ຈຶ່ງເປັນປະໂຫຍດ.” (ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ ເພດຍິງ, ຄົນເຢຍລະມັນ, ອາຍຸ 21-25)

ຍັງມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນຫຼາຍໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທຳີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະຖານປະກອບ 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ນ�ໃຊ້ວິທຳີການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ. ມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໜຶ່ງທຳ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວມີຄວາມ
ດີໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທຳີ່ສາມາດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນທຳີ່ມີຜົນດີຕໍ່ພາກພື້ນ:

� “�ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກໂດຍກົງ�ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສາມາດ 
ຊ່ວຍເດັກແທນ.�ສະນັ້ນ�ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໄປຊື້ສິ່ງຂອງບາງຢ່າງຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ມີການດໍາເນີນງານ 
ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງແຫ່ງໜຶ່ງ�ທີ່ມີພໍ່ແມ່ຂອງອາດິດເດັກຂ້າງຖະໜົນ�ເປັນຜູ້ເຮັດສິນຄ້າທັງໝົດ.� 
ເງິນທີ່ທ່ານໃຫ້ໂດຍການຊື້ກະເປົານັ້ນຈະຖືກນໍາໄປໃຫ້ແກ່ອົງການການກຸສົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເດັກຂ້າງຖະໜົນ�ແລະ�ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮຽນໜັງສື.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ 24)

ໃນຂະນະທຳີ່ບໍ່ແມ່ນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳັງໝົດທຳີ່ໄດ້ຮັບຊາບເຖິງວິສາຫະກິດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ທຳຸລະກິດ 
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກິດຈະການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ 
ສະຖານທຳີ່ ແລະ ວິທຳີການທຳີ່ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໄດ້ສະແດງຄວາມ

ຕອ້ງການຢາກຮູ້ລາຍຊື່ຂອງອົງການການກຸສົນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທຳີ່ມີ
ຊື່ສຽງ ແລະ ວິສາຫະກິດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມອື່ນໆ ພາຍໃນພື້ນທຳີ່  
ທຳີ່ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໄດ້, ແລະ ຕ້ອງການ 
ໃຫ້ມີລາຍຊື່ຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພ 
ສ�ລັບເດັກ ຢູ່ໃນເຄື່ອງບັນທຳຶກ ຫຼື ຖານຂໍ້ມູນທຳີ່ມີການກວດສອບ 
ຈາກພາຍນອກ.

“�ສິ່ງນັ້ນສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການໄປສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ.�ແຕ່ວ່າ 
ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດຮູ້ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຊອກຫາ�[ຂໍ້ມູນ]� 
ນັ້ນໄດ້ແນວໃດ?�ຕົວຢ່າງ:�ຫາກຂ້ອຍກໍາລັງຊອກຂໍ້ມູນ 
ຜ່ານອິນເຕີເນັດ�ແລະ�ຂ້ອຍຊອກຫາສະຖານທີ່,�
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ�ແລະ�ອື່ນໆປະມານນີ້�ແລະ�ຂ້ອຍເຂົ້າເບິ່ງ 
ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດໜຶ່ງ�ແລະ�ກໍ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຫຍັງເທິງໜ້າ 
ເວັບໄຊນີ້,�ເຊິ່ງມັນເປັນວຽກເພີ່ມແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສໍາລັບ
ຂ້ອຍ,�ຂ້ອຍເວົ້າຢ່າງຊື່ສັດກັບທ່ານ.�ດັ່ງນັ້ນ�ຂ້ອຍຄິດວ່າ 
ຈະຕ້ອງໄປອີກໜຶ່ງກິໂລເພີ່ມຕື່ມ�ແລະ�ຂ້ອຍຈະຕ້ອງມ ີ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງແທ້ຈິງ�ແຕ່ວ່າຜູ້ປະກອບກິດຈະການ 
ຕ່າງໆຈະຕ້ອງຊ່ວຍພວກເຮົາ�ເພຶ່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 53)

� “�ສະນັ້ນ,�ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າໂຮງແຮມ�ຫຼື�ຜູ້ປະກອບການໃດທີ່�ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການ 
ປົກປ້ອງເດັກ?�ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້.�ຂ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ຊໍ້າວ່ານັ້ນໝາຍເຖິງຫຍັງ.�ແຕ່ຖ້າມີສັນຍະລັກທີ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ�
ມັນໝາຍເຖິງເຂດທີ່ເດັກປອດໄພ�ຫຼື�ພວກເຂົາກໍາລັງນໍາໃຊ້�ຫຼື�ດໍາເນີນການໂດຍໃຊ້ກົດມາດຕະຖານ�
ຫຼື�ບາງຢ່າງ�ແລະ�ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ,�ນີ້ອາດຈະດີກວ່າ.”�
(ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 26)

ຄ�ໃຫ້ການເຫຼົ່ານີ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສ�ຄັນທຳີ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໄດ້ສົ່ງຕໍ່ເຖິງ ໜ່ວຍງານຂອງລັດທຳີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ ້
ພິຈາລະນາ ເຊັ່ນດຽວກັນ:

 “ ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະຕ້ອງໄປ 
ອີກໜຶ່ງກິໂລເພີ່ມຕື່ມ�ແລະ� 
ຂ້ອຍຈະຕ້ອງມີຄວາມ 
ພະຍາຍາມຢ່າງແທ້ຈິງ� 
ແຕ່ວ່າຜູ້ປະກອບກິດ 
ຈະການຕ່າງໆຈະຕ້ອງ 
ຊ່ວຍພວກເຮົາ�ເພຶ່ອເປັນ 
ສ່ວນໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ.”

 ຜູ້ໃຫ້ສຳ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 53
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 “�ຖ້າຂ້ອຍເຫັນເດັກຂໍທານ�ຫຼື�ເລາະຂາຍເຄື່ອງ�ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ 
ອີດູຕົນ�ແລະ�ຖ້າຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍໄດ້�ຂ້ອຍກໍ່ຈະຊ່ວຍ.�
ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າລັດຖະບານຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ.�
ຖ້າຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເດັກໄດ້�ຂ້ອຍຈະຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ� 
ແຕ່ຖ້າຂ້ອຍໄດ້ມາທີ່ນີ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ�ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະບໍ່ເຫັນ 
ເດັກຂໍທານອີກ.�ຂ້ອຍຫວັງວ່າລັດຖະບານຈະໄດ້ແກ້ໄຂ 
ບັນຫານີ້ແລ້ວ.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນຈີນ, ອາຍຸ 30)

 “�ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ�ແລະ�ລັດຖະບານ 
ທ້ອງຖິ່ນ�[ໃນການດໍາເນີນການ].” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຊາຍ, 
ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 26)

 “�ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຄິດວ່າ�ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນໃດ�ລັດຖະບານຈຶ່ງບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ�ເພື່ອແກ້ໄຂ 
ປັນຫານີ້?�[ເດັກທີ່ເຮັດວຽກ/ອາໄສຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ].” (ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ ເພດຍິງ, ຄົນຮົງກົງ, ອາຍຸ 26-30)

ການດ�ເນີນການໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກ�ທຳ່ອງທຳ່ຽວ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດຮີດເດັກ, ສາມາດຊ່ວຍ 
ແກ້ໄຂພາບພົດດ້ານລົບຂອງສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ ຊຶ່ງສ້າງຂື້ນໂດຍນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ເມື່ອພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນການຂູດຮີດເດັກ ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທຳີ່ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຜູ້ໜຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນນວ່າ, 
ການທຳີ່ຈະລົບລ້າງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນບາງປັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທຳົບດ້ານບວກຕໍ່ປະສົບຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ໃນວັນພັກຜ່ອນ:

� “�ຂ້ອຍຄິດວ່າເປັນຜົນດີສໍາລັບປະເທດເຫຼົ່ານີ້�[ທີ່ຈະປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດ�ແລະ�ຂູດຮີດເດັກ�
ໃນການທ່ອງທ່ຽວ].�ພວກເຂົາຕ້ອງຢຸດມັນ�[ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຍ້ອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກເທົ່ານັ້ນ�ແຕ່]�ຍ້ອນມີໜຶ່ງ
ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມັກທີ່ສຸດຊຶ່ງພົບເຫັນຢູ່ໃນ�ທະວີບອາຊີ�ແມ່ນຄົນທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ພວກເຮົາ…�
ບາງຄົນພຽງແຕ່ຄິດວ່າ�ມັນຈະເປັນການພັກຜ່ອນທີ່ສຸກສະບາຍ:�‘ພວກເຮົາຈະນອນຫຼີ້ນເທິງຫາດຊາຍ’.�
ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ�ຕອນທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງນອນຫຼິ້ນຢູ່ທີ່ຊາຍຫາດ�ມັກຈະມີເດັກມາ�ແຍ່ຂ້າງພວກເຂົາ�ແລະ� 
ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນອັງກິດ, ອາຍຸ 22)

 

ນັກທ່ອງທ່ຽວຕອບສຳະໜອງໂດຍການສຳະໜັບສຳະໜູນ ຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ ແລະ  
ການສຳື່ສຳານກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ ຊຶ່ງສຳົ່ງຜົນກະທົບ 
ດ້ານບວກຕໍ່ພຶດຕິກ�ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຕໍ່ກັບປະໂຫຍກ ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ’ ຍັງບໍ່ສູງ 
ເທົ່າທຳີ່ຄວນ. ມີພຽງແຕ່ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ 26% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດເທົ່ານັ້ນ ທຳີ່ເຄີຍໄດ້ຍີນຄ�ວ່າ 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຫັນໂຄສະນາກ່ຽວກັບການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ.  
ກໍລະນີນີ້ບໍ່ເປັນສິ່ງທຳີ່ປະຫຼາດໃຈ ເພາະນີ້ເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນໆຂອງການສົ່ງເສີມທຳີ່ຈ�ກັດໃນຕະຫຼາດ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງຄ�ສັບ ແລະ ມີຄວາມ 
ຕ້ອງການຢາກຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມັນ.

ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທຳີ່ສຸດ, ແມ່ນການປູກຈິດສ�ນຶກຕໍ່ກັບການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ແລະ ການທຳ�ຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານຕ່າງໆ ທຳີ່ມີຜົນກະທຳົບທຳີ່ສ�ຄັນຕໍ່ພຶດຕິກ�ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ຕົວຢ່າງ, ມີພຽງແຕ່ 
3% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດທຳີ່ເຄີຍໄດ້ຍີນຄ�ວ່າ ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາ 
ໄດ້ໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກຂໍທຳານ (ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ 15% ຂອງທຳັງໝົດ) ແລະ ມີພຽງແຕ່ 9% (ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ 28% 
ຂອງທຳັງໝົດ) ທຳີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າຈາກເດັກ. ໃນທຳ�ນອງດຽວກັນ, ມີ 9% ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ທຳີ່ມີຈິດສ�ນຶກກ່ຽວກັບ 

 “ ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັນ 
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ�ແລະ� 
ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ� 
[ໃນການດໍາເນີນການ].”  ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຊາຍ, ຄົນອາເມລິກາ, ອາຍຸ 26
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ສຽງຕອບຮັບສ່ວນຫຼາຍຕໍ່ສື່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ແມ່ນຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບທຳີ່ດີ ແລະ  
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃນລະດັບສູງ ສ�ລັບຄວາມຄິດລິເລີ່ມເຊັ່ນນີ້. ຄ�ຄິດເຫັນຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ຊີ້ 
ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທຳີ່ເຫັນໄດ້ ໃນຈ�ນວນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ສ�ລັບການປຸກລະດົມນີ້ ແລະ ຜົນກະທຳົບດ້ານບວກ 
ທຳີ່ມີຕໍ່ພຶດຕິກ�ຂອງພວກເຂົາ:

 “�ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຈະສ້າງຈິດສໍານຶກເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈະປະພຶດຕົວ�ພາຍຫຼັງໄດ້ເຫັນເຄຶ່ອງ 
ມືເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ�-�ມັນອາດຈະເປີດຕາຂອງທ່ານ�ເມື່ອທ່ານພົບເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງແບບນີ້.�
ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດ:�‘ໂອ!�ແມ່ນແລ້ວ�ຂ້ອຍສາມາດລະມັດລະວັງຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ�ແລະ�ປະຕິບັດຕົວ’.” 
(ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຍິງ, ຄົນນອກແວ, ອາຍຸ 30)

� “�ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ.�ຂ້ອຍ�ແລະ�ໝູ່ເພື່ອນສາມາດຮັກສາຄໍາສັນຍາ�[ເພື່ອປະຕິບັດຕາມວິທີດໍາເນີນການ�
ທີ່ກໍານົດໄວ້].�ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍ,�ແລະ�ສວຍງາມຫຼາຍ.” (ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດ ເພດຊາຍ, ຄົນເກົາຫລີ, ອາຍຸ 28)

ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ໄດ້ຖ່າຍຮູບເດັກ (ປຽບທຳຽບກັບ 26% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ�ຫຼວດ 
ທຳັງໝົດ), ມີ 7% (ປຽບທຳຽບກັບ 15% ຂອງທຳັງໝົດ) ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເດັກຢູ່ໃນສະຖານທຳີ່ລ້ຽງເດັກ ແລະ ມີພຽງແຕ່  
4% (ຊຶ່ງປຽບທຳຽບກັບ 12%) ທຳີ່ໄດ້ລາຍງານການລົງຢ້ຽມຢາມຄຸ້ມຄົນທຳຸກຍາກ ຫຼື ດ�ເນີນ ‘ການທຳ່ຽວຊົມຕາມ 
ຄຸ້ມຄົນທຳຸກຍາກ’ (ເບິ່ງຮູບທຳີ 2). ຮູບທຳີ 2 ລຸ່ມນີ້ນ�ສະເໜີລາຍລະອຽດຂອງຮູບທຳີ 1 (ຂ້າງເທິງ) ລະຫວ່າງ 
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຜູ້ທຳີ່ລຶ້ງເຄີຍກັບການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ແລະ ຜູ້ທຳີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍ. ຜົນການສ�ຫຼວດສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຮັບຊາບຂໍ້ຄວາມວ່າດ້ວຍການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ, ມີໜ້ອຍ 
ທຳີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ສານກັບເດັກທຳີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຊຶ່ງສາມາດເຮັດພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ການລ່ວງລະເມີດ ໂດຍທຳີ່ບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາ.

ຮູບທີ 2:

ຄວາມລຶ້ງເຄີຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ  
ແລະ ປະສຳົບການຕ່າງໆກັບເດັກທ້ອງຖິ່ນ.

   ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບ 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ

   ຄຸ້ນເຄີຍກັບ 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ

9

19
9

ໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກກັບ ເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ

ຫຼິ້ນ/ລົມກັບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ

ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພື້ນທຳີ່ ‘ຄຸ້ມຄົນທຳຸກຍາກ’

ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ

ໄດ້ຖ່າຍຮູບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ

ຊື້ສິນຄ້າຈາກເດັກ

ໄດ້ໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກຂໍທຳານ
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ບົດຫຼຸບ 

ເຖິງຈະເປັນການສະທຳ້ອນຂອງການສຶກສາຂະໜາດນ້ອຍ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ  
ຢືນຢັນຂໍ້ສະຫຼຸບທຳີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້ໃນການສຶກສາເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ: ມຸມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
(ອົງການສຸພະນິມິດ, 2012). ໂດຍສະເພາະ ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ ສະໜອງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສົນໃຈທຳີ່ສູງ 
ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບບັນຫາການຂູດຮີດເດັກ, ຊື່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກ.

ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳັງຫຼາຍມີຈິດສ�ນຶກວ່າມີການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ 
ເກີດຂື້ນໃນຂະແໜງທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ແນ່ນອນວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວເອງນີ້ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສ�ເລັດຂອງການ 
ໂຄສະນາປຸກລະດົມ ທຳີ່ເນັ້ນໜັກໂດຍກົງໃສ່ການລ່ວງລະເມີດທຳາງເພດເດັກໃນການທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ການໂຄສະນາ 
ປຸກລະດົມດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຕ້ອງຊີ້ບອກ ແລະ ລາຍງານບັນຫາການລ່ວງລະເມີດທຳາງເພດເດັກ 
ຖ້າຫາກພວກເຂົາພົບເຫັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍການສົນທຳະນາ ທຳີ່ປະກອບສ່ວນໂດຍ 
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວບາງຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳາງເພດເດັກ’ ຊຶ່ງພວກເຂົາເປັນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ຜູ້ທຳີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລ້ວ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ ໄດ້ພົບວ່ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນໜຶ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວເອງໜ້ອຍຕໍ່ກັບວິທຳີການ 
ປະພຶດ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈກັບເດັກນ້ອຍ ອາດມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງ 
ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດທຳາງເພດເດັກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວອາດບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າເດັກນ້ອຍ 
ຂໍທຳານຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ ອາດຈະຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທຳາງເພດໄດ້. ມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ຈ�ນວນຫຼາຍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າການທຳີ່ໄປຢ້ຽມຢາມເດັກຢູ່ໃນ ‘ສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ’ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ ແລະ 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວລັກສະນະນີ້ ໄດ້ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ຄົນແປກໜ້າທຳີ່ບໍ່ໄດ້ກວດຢ່າງລະອຽດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທຳີ່ເປັນ 
ກຸ່ມສ່ຽງທຳີ່ສຸດໃນສັງຄົມ. ມີຄ�ຖາມເກີດຂື້ນວ່າ ມັນຈະໄດ້ຜົນດີກວ່າຖ້າເຮົາປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດບໍ່ໃຫ້ເກີດຂື້ນ 
ຢູ່ໃນສະຖານທຳີ່ທຳ�ອິດ ແທນທຳີ່ຈະຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ລາຍງານການລ່ວງລະເມີດນັ້ນ ເມື່ອມັນເກີດຂື້ນແລ້ວ. 
ສ�ລັບເດັກ, ທຳາງເລືອກທຳີສອງອາດສາຍເກີນໄປທຳີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃຫ້ທຳັນເວລາ.

ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະພາບຂອງເດັກກຸ່ມສ່ຽງ ໃນຂະນະທຳີ່ 
ເດີນທຳາງຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມຜິດຫວັງ, ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ  
ທຳີ່ໄດ້ເຫັນເດັກຂໍທຳານ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫຼາຍຄັ້ງທຳີ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ສະຖານະການທຳີ່ສະເທືອນໃຈເຫຼົ່ານີ້ ເປັນການຂູດຮີດເດັກ ແຕ່ຄິດວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ 
ທຳີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງສະຖານະການ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທຳີ່ພົບວ່າເປັນຫຍັງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບ 
ບັນຫາໃນທຳ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມັກຈະເຊື່ອຖືຂໍ້ມູນທຳີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ.

ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ, ຍັງເປັນການຍາກທຳີ່ຈະຈ�ແນກລະຫວ່າງສະຖານະການທຳີ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ຕັ້ງໃຈນ�ເດັກໄປສູ ່
ສະຖານະພາບການຂູດຮີດເຊັ່ນ: ການຂໍທຳານ ແລະ ການຂາຍເຄື່ອງຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ ແລະ ການສະແດງອອກ 
ວ່າເດັກສະມັກໃຈເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເດັກນ້ອຍທຳີ່ຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ ສົມຄວນໄດ້ຮັບ 
ການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ. ໃນທຳ�ນອງດຽວກັນ, ໃນຂະນະທຳີ່ອົງການປົກປ້ອງເດັກຕ່າງໆກ�ລັງປ່ຽນ 
ຄວາມຄິດຈາກການດູແລທຳີ່ເປັນສະຖາບັນສ�ລັບເດັກທຳີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ມາເປັນການດູແລທຳາງເລືອກທຳີ່ມ ີ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວເປັນຖານ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຳາງດ້ານ 
ການເງິນໃຫ້ ‘ສະຖານລ້ຽງກ�ພ້າ’ ແມ່ນເປັນສິ່ງທຳີ່ບໍ່ສ້າງສັນທຳີ່ສຸດ ແລະ ເປັນການຂູດຮີດເດັກທຳີ່ຮ້າຍແຮງທຳີ່ສຸດ.

ເນື່ອງຈາກນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຕ້ອງການຮັບຮູ້ເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບການຂູດຮີດເດັກ ແລະ ຕ້ອງການເປັນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກນ້ອຍ, ໂອກາດນີ້ມາເຖິງແລ້ວ. ຂ່າວດີກໍ່ຄືວ່າ ຜົນການຄົນຄວ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ�ພັນ 
ກັນທຳີ່ຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງການເປີດຮັບຂໍ້ຄວາມວ່າດ້ວຍການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ເດັກ ແລະ ພຶດຕິກ�ຂອງ 
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ດີຂື້ນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜູ້ທຳີ່ເປີດຮັບຂໍ້ມູນຈາກການທຳ່ອງທຳ່ຽວ 



 ນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ | 23 

ທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກມີແນວໂນ້ມໜ້ອຍລົງທຳີ່ຈະໃຫ້ເງິນແກ່ເດັກຂໍທຳານ ລວມເຖິງໄປທຳ່ຽວຊົມ ‘ສະຖານລ້ຽງ 
ເດັກກ�ພ້າ’. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຂໍ້ຄວາມໃນການໂຄສະນານີ້ ໃຊ້ການໄດ້.

ການປິດຊ່ອງວ່າງນີ້ມີຄວາມສ�ຄັນຫຼາຍເມື່ອພິຈາລະນາວ່າ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ເປັນກຸ່ມສ່ຽງທຳີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ໃນຮູບແບບການຂູດຮີດຕ່າງໆທຳີ່ຮຸນແຮງຂື້ນ, ລວມທຳັງການລ່ວງລະເມີດທຳາງເພດ. ຈະດີກວ່າຫຼາຍຫາກມີການ 
ປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ ກ່ອນທຳີ່ສະຖານະການຈະຮ້າຍແຮງຂື້ນສ�ລັບການໄດ້ຮັບຂອງເດັກ.

ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກເປັນເລື່ອງສົມເຫດສົມຜົນທຳາງທຳຸລະກິດອີກດ້ວຍ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 
ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການມີປະຕິສ�ພັນກັບເດັກນ້ອຍ ສາມາດສ້າງປະສົບການທຳີ່ດີ ຫຼື ຮ້າຍໃນການເດີນທຳາງຂອງ 
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໄດ້. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຫຼາຍຄົນໄດ້ອະທຳິບາຍ ການຫຼິ້ນ ແລະ ໂອ້ລົມກັບເດັກ ແມ່ນຖືເປັນປະສົບການ 
ທຳີ່ໜ້າຈື່ຈ�ທຳີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະບໍ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈ, ກັບການໄດ້ເຫັນຄວາມທຳຸກທຳໍລະມານຂອງ 
ເດັກນ້ອຍ ສາມາດປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກກາຍເປັນຄວາມເຈັບປວດໄດ້ແບບງ່າຍດາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ 
ອ�ລາຈາກສະຖານທຳີ່ທຳ່ຽວທຳ່ອງພັກຜ່ອນເຫຼົ່ານີ້ໄວກ່ອນກ�ນົດ ແລະ ສັນຍາວ່າຈະບໍ່ກັບຄືນມາທຳ່ຽວອີກແລ້ວ.  
ຄວາມຮູ້ສຶກທຳີ່ຮຸ່ນແຮງດັ່ງກ່າວ ມີອິດທຳິພົນຕໍ່ການຮັບຮູ້ຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຂອງຕໍ່ກັບລັດຖະບານທຳ້ອງຖິ່ນ, 
ຊຸມຊົນ ລວມທຳັງອຸດສາຫະກ�ທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ທຳີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ທຳີ່ຈະຕອບສະໜອງ 
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ້ານີ້. ເຖິງວ່າ ຍັງມີນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນໜຶ່ງທຳີ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງສາມາດຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໜ້ອຍ, ທຳັງໝົດເຫັນດີພ້ອມກັນວ່າ ໜ້າທຳີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍແມ່ນຂື້ນກັບລັດຖະບານທຳ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ອຸດສາຫະກ�ທຳ່ອງທຳ່ຽວ. ຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ, ຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກບໍ່ພຽງ 
ແຕ່ຂໍ້ຈ�ກັດທຳີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນຖານະທຳີ່ເປັນນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບທຳີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ຈາກຜູ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນທຳ້ອງຖີ່ນ. 
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ທຳີ່ຮຸ່ນແຮງດັ່ງກ່າວ ມີຜົນກະທຳົບທຳີ່ສ�ຄັນຕໍ່ປະສົບການຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ.  
ໃນທຳາງກົງກັນຂ້າມ, ສ�ລັບນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຜູ້ທຳີ່ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດ້ສິ່ງທຳີ່ຕົນເອງສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນວ່າ: ຊື້ສິນຄ້າ 
ຈາກຮ້ານຄ້າທຳຸລະກິດທຳີ່ເປັນຂອງຊຸ່ມຊົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຍິນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຄວາມສາມາດ 
ຂອງພວກເຂົາໃນການຊ່ວຍປົກປ້ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທຳ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງ 
ພວກເຂົາ.

ໃນຂະນະທຳີ່ການທຳ່ອງທຳ່ຽວຢູ່ໃນພາກພື້ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວອງໄວ ແລະ ມີໂອກາດສ�ລັບການສ້າງລາຍໄດ້ 
ແລະ ການພັດທຳະນາຫຼາຍຂື້ນ, ນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທຳີ່ເໝາະສົມ ທຳີ່ຈະສະທຳ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທຳົບທຳີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ
ໃນການຂູດຮີດເດັກ. ທຳັງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ ແລະ ເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທຳົບຕົວຈິງ ແລະ ໂດຍກົງ ເຊິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວມີອິດທຳິພົນທຳີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທຳົບວ່າຈະອອກມາດີ ຫຼື ຮ້າຍ. 
ຂະແໜງການທຳ່ອງທຳ່ຽວມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍສົມບູນ ໃນການດ�ເນີນການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກນ້ອຍ 
ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກຈະຢູ່ດີມີສຸກ ແລະ ມີອະນາຄົດທຳີ່ດີ.
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ຂໍ້ສຳະເໜີແນະ

1.  ຕອບສຳະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍຂື້ນວ່າ ເດັກ ມີຄວາມສຳ່ຽງ ຕໍ່ກັບການ 
ຖຶກລ່ວງລະເມີດ ແລະ ຖືກຂູດຮີດແນວໃດໃນການທ່ອງທ່ຽວ.  
ໃນຂະນະທຳີ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຈ�ນວນຫຼາຍຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ 
ໃນການທຳ່ອງທຳ່ຽວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາຍັງບໍ່ພ້ອມທຳີ່ຈະສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ 
ຂອງພວກເຂົາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມສູງຂື້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງໄດ້ແນວໃດ. ຕົວຢ່າງ: ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການລ່ວງລະເມີດ 
ໂດຍການໃຫ້ເງີນແກ່ເດັກນ້ອຍຂໍທຳານ ຫຼື ການໄປຢ້ຽມຢາມເດັກກຸ່ມສ່ຽງ ໃນສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ.

2.  ຕອບສຳະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຫ່ວງໃຍເດັກນ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາ 
ໄດ້ສ້າງຜົນດີຕໍ່ເດັກ ຢູ່ຕາມແຫຼ່ງທຳ່ອງທຳ່ຽວຕ່າງໆ. ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງວ່າຂໍ້ມູນພື້ນຖານ 
ກ່ຽວກັບການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກມີຄວາມສ�ຄັນ ແລະ ມີອິດທຳິພົນດ້ານບວກໂດຍກົງຕໍ່ພຶດຕິກ� 
ຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ທຳີ່ກ່ຽວພັນກັບເດັກກຸ່ມສ່ຽງ. 

3.  ຄວນສຳະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມີທາງເລືອກໃຫ້ລູກຄ້າເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ  
ມີທາງເລືອກທີ່ສຳອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ.  
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ຕ້ອງການເປັນນັກເດີນທຳາງທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ. ນອກຈາກ ‘ສິ່ງທຳີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ສິ່ງທຳີ່ບໍ່ 
ຄວນເຮັດ’ ໃນທຳັນທຳີແລ້ວ, ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຫຼາຍຄົນຕ້ອງການກ້າວໄປໜ້າອີກໜຶ່ງກ້າວ ແລະ ຕ້ອງການ 
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເງິນທຳີ່ໃຊ້ໄປໃນການທຳ່ອງທຳ່ຽວຂອງພວກເຂົາ ສາມາດຊ່ວຍເດັກໄດ້ ແລະ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ 
ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການດ້ານ 
ການທຳ່ອງທຳ່ຽວ ທຳີ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ. ນອກຈາກນີ້, 
ພວກເຂົາຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບທຳຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລີ້ມຕ່າງໆດ້ານການທຳ່ອງທຳ່ຽວ
ທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ ທຳີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ທຳີ່ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໄດ້. 

4.  ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຮັບຊາບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ 
ສຳ�ລັບເດັກ ແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, 
ພາກອຸດສຳະຫະກ� ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນ 
ການຮັບປະກັນວ່າຕົນເອງຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດມີການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ  
ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈອອກມາຕໍ່ກັບຂໍ້ຈ�ກັດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າບັນຫາ 
ທຳີ່ສ�ຄັນນີ້ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໄປຍັງລັດຖະບານທຳ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກ� ຈ�ເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຢ່າງເຕັມທຳີ່. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນພາບພົດດ້ານລົບ ທຳີ່ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວເບີ່ງເຫັນ ເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ວ່າ 
ສັງຄົມໃນຊຸມຊົນທຳ້ອງຖີ່ນ ເບີ່ງການຂູດຮີດເດັກຖືເປັນເລື່ອງທຳ�ມະດາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສ�ຄັນທຳີ່ຈະຕ້ອງ 
ສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລີ້ມທຳີ່ພວມດ�ເນີນການຢູ່. ຕ້ອງມີຄວາມຈ�ເປັນ 
ສ�ລັບທຳີ່ຈະເປີດເຜີຍເລື່ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ໃຫ້ສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນທຳີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມທຳົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ ້
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາກສ່ວນທຳ່ອງທຳ່ຽວພວມດ�ເນີນຢູ່.
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ສຳະຖິຕິຈ�ນວນປະຊາກອນ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ
ສຳັນຊາດ ແລະ ພາສຳາ
ແບບສ�ຫຼວດທຳີ່ປະຕິບັດສ�ເລັດຈ�ນວນ 209 ສະບັບນັ້ນ, 10 ສະບັບເປັນພາສາເກົາຫຼີ (5%), 9 ສະບັບເປັນ 
ພາສາຈີນ (4%), 6 ສະບັບເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ (3%), ແລະ ສ່ວນທຳີ່ເຫຼືອເປັນພາສາອັງກິດ. ເຖິງວ່າແບບສ�ຫຼວດ 
ສະບັບພາສາອັງກິດ ຈະປະຕິບັດສ�ເລັດໃນອັດຕາສ່ວນທຳີ່ສູງກວ່າພາສາອື່ນໆກໍ່ຕາມ, ການຈ�ແນກດ້ານ 
ປະຊາກອນ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທຳີ່ສ�ຄັນ. ສາມາດຈັບໄດ້ລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທຳີ່ຄ້າຍຄ ື
ກັນຢູ່ໃນການສ�ພາດຕ່າງໆ. ການສ�ພາດລວມທຳັງໝົດມີ 34 ຄັ້ງ (ການສ�ພາດຈ�ນວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ດ�ເນີນ 
ຢູ່ໃນກຸ່ມນ້ອຍ), ການສ�ພາດ 5 ຄັ້ງ ແມ່ນດ�ເນີນເປັນພາສາຈີນ (ມີຜູ້ທຳີເຂົ້າຮ່ວມ 8 ຄົນ), ການສ�ພາດ 5 ຄັ້ງ 
ແມ່ນດ�ເນີນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ມີຜູ້ທຳີເຂົ້າຮ່ວມ 8 ຄົນ), ການສ�ພາດ 4 ຄັ້ງ ແມ່ນດ�ເນີນເປັນພາສາເກົາຫຼີ 
(ມີຜູ້ທຳີເຂົ້າຮ່ວມ 6 ຄົນ), ແລະ ການສ�ພາດ 20 ຄັ້ງ ແມ່ນດ�ເນີນເປັນພາສາອັງກິດ (ມີຜູ້ທຳີເຂົ້າຮ່ວມ 37 ຄົນ).

ລວມທຳັງໝົດມີ 36 ສັນຊາດທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທຳີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ, ຊຶ່ງມີຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມ 
ສ່ວນຫຼາຍມາຈາກປະເທດ ອົສຕຣາລີ (25%), ອັງກິດ (13%) ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (8%). ຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມ 
ອື່ນໆແມ່ນມາຈາກປະເທດ ເກົາຫຼີ (5%), ຈີນ (4%), ເຢຍລະມັນ (4%), ຝລັ່ງ (4%), ອີນເດຍ (4%) ແລະ  
ນິວຊີເເລນ (4%). ການຈ�ແນກຈ�ນວນປະຊາກອນ ສ�ລັບປະເທດທຳີ່ຢູ່ອາໃສ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບທຳີ່ 
ຄ້າຍຄືກັນ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທຳີ່ປະຫຼາດສ�ລັບການສຶກສາທຳີ່ທຳົດສອບນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳັງຫຼາຍ - ຜູ້ຕອບ 
ແບບສ�ຫຼວດຈ�ນວນໜຶ່ງທຳີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ ທຳີ່ບໍ່ແມ່ນບ່ອນເກີດຂອງພວກເຂົາ ໃນຖານະຜູ້ອາໃສຈາກ 
ຕ່າງປະເທດ. ເຖິງວ່າການກະຈາຍສັນຊາດໃນບັນດາຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ພາດ ບໍ່ທຳັນກວ້າງເທົ່າທຳີ່ມີຢູ່ໃນ 
ແບບສ�ຫຼວດກໍ່ຕາມ, ກໍຍັງມີຄົນເອີຣົບ ແລະ ຄົນອາເມລິກາ ໃນຈ�ນວນທຳີ່ສູງຄືກັນ ຢູ່ໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ, ແຕ່ວ່າຈະມ ີ
ຄົນອົສຕຣາລີຈ�ນວນໜ້ອຍ ແລະ ຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຳີ່ເປັນຄົນອາຊີມີຈ�ນວນເພີ່ມຂື້ນ. ມີຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດລວມທຳັງໝົດ 
59 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກປະເທດ ອັງກິດ (15%), ສະຫະລັດອາເມລິກາ (14%), ຈີນ (14%), ຍີ່ປຸ່ນ 
(14%), ເກົາຫຼີໃຕ້ (10%), ຝລັ່ງ (9%) ແລະ ເຢຍລະມັນ (7%) (ເບິ່ງຮູບທຳີ 3 ລຸ່ມນີ້ສ�ລັບຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍການ
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຈັດຕາມພາກພື້ນ).

ຮູບທີ 3:  

ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຈັດຕາມພາກພື້ນ

ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 1:  
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ອາຍຸ ແລະ ເພດ
ຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ຫຼວດ ສ່ວນໃຫ່ຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 26-30 (25%) ຫຼື 31-35 (21%) ແລະ ຜູ້ຍິງມີຫຼາຍ 
ກວ່າຜູ້ຊາຍໜ້ອຍໜຶ່ງ, ຊຶ່ງມີອັດຕາການຕອບສະໜອງ 56% ທຳຽບ 43%. ການກະຈາຍຂອງເພດ ແລະ ອາຍຸ  
ໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຢ່າງຄາດບໍ່ເຖິງເປັນ 42% ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 
ຜູ້ຊາຍ ແລະ 58% ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫ່ຍ (ປະມານ 51%) ເປັນຜູ້ມີອາຍຸ ລະຫວ່າງ  
20 ຫາ 30.

ອາຊີບ
ມີອາຊີບທຳີ່ແຕກຕ່າງກັນຖືກລະບຸໂດຍຜູ້ທຳີເຂົ້າຮ່ວມການສ�ພາດ ກວມເອົາທຳັງອາຊີບຊ່ຽວຊານ ລວມເຖິງ 
ອຸດສາຫະກ�ບໍລິການຕ່າງໆ ແລະ ການຄ້າທຳີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ກຸ່ມອາຊີບທຳີ່ເຫັນຫຼາຍທຳີ່ສຸດໃນກຸ່ມຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 
ແມ່ນ ‘ນັກສຶກສາ’ (7.2%), ‘ເລຂານຸການ/ບໍລິຫານຫ້ອງການ’ (6.7%), ‘ສອນໜັງສື’ (5.7%), ‘ໄອທຳີ (IT)/ 
ອອກແບບເວັບໄຊ (web design)’ (4.3%), ‘ຊ່າງກໍ່ສ້າງ’ (3.8%), ‘ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ/ການຂາຍ’ (3.8%) ແລະ  
‘ບ�ນານ’ (3.4%). ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີແນວໂນ້ມສູງກວ່າໜ້ອຍໃນບັນດາຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ພາດ ຕໍ່ກັບອາຊີບ 
ຊ່ຽວຊານ ແລະ (ໂດຍສະມາຄົມ) ລະດັບການສຶກສາສູງກວ່າ (ຄວາມຈິງແລ້ວ, ອີງຕາມຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ,  
ມີຈ�ນວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດທຳີ່ເປັນນັກສຶກສາມະຫາວິທຳະຍາໄລ ຫຼື ທຳີ່ຫາກໍ່ຈົບການສຶກສາໃໝ່ຈາກ 
ມະຫາວິທຳະຍາໄລ). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈ�ເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອກ�ນົດວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ 
ມີອິດທຳິພົນຕໍ່ທຳັດສະນະຄະຕິຂອງນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວແນວໃດ.

ແຜນການເດີນທາງ ແລະ ປະເພດຂອງການເດີນທາງ
ມີອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດສ່ວນຫຼາຍກ�ລັງເດີນທຳາງເປັນກຸ່ມທຳ່ອງທຳ່ຽວ (29.2%) ຫຼື ເດີນທຳາງກັບ 
ໝູ່ເພື່ອນ (29.2%), ເດີນທຳາງກັບຄູ່ຊີວິດ (28.2%) ຫຼື ເດີນທຳາງຄົນດຽວ (24.9%). ຜູ້ທຳີ່ເດີນທຳາງກັບລູກແມ່ນ 
ມີໜ້ອຍກວ່າທຳົ່ວໄປ (11%) ຫຼື ຜູ້ທຳີ່ເດີນທຳາງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ (5.3%). ວິທຳີການນີ້ຍັງສະທຳ້ອນເຖິງຈ�ນວນ 
ກຸ່ມຕົວຢ່າງການສ�ພາດ, ກັບຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດສ່ວນຫຼາຍ ເດີນທຳາງກັບໝູ່ເພື່ອນ (49%) ຫຼື ກັບຄອບຄົວ (19%),  
ຫຼື ເດີນທຳາງຄົນດຽວ (12%) ເປັນບາງໂອກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງເນື່ອງຈາກວ່າການສ�ພາດຈະໃຊ້ເວລາ 
ດົນປານໃດ, ແມ່ນມີຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດຈ�ນວນໜ້ອຍທຳີ່ລະບຸເຖິງການເດີນທຳາງແບບທຳ່ອງທຳ່ຽວ (14%), ເດີນທຳາງ 
ກັບລູກ (6%) ຫຼື ເດີນທຳາງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ (3.4%). ເຖິງແມ່ນວ່າບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອເປັນ
ຕົວແທນ, ມັນກໍ່ປະກົດວ່າມີບາງສ່ວນກ່ຽວພັນທຳີ່ກ້ວາງຂວາງລະຫວ່າງຜົນການກະຈາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການກະຈາຍ 
ອື່ນໆທຳີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖິຕີການທຳ່ອງທຳ່ຽວພາກພື້ນ (ເຊັ່ນ ເອີຣົບມໍນີເຕີ, 2012).

ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ລະບຸຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການເດີນທຳາງຂອງພວກເຂົາແມ່ນການໄປພັກແລ້ງ  
(79.9%), ແຕ່ວ່າຍັງມີບາງຄົນເດີນທຳາງເພື່ອໄປເຮັດວຽກ (13.9%), ເພື່ອຢ້ຽມຢາມໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ 
(4.8%), ເພື່ອເປັນອາສາສະໝັກ (<1%) ຫຼື ເດີນທຳາງເພື່ອຈຸດປະສົງທຳາງດ້ານສາສະໜາ (<1%) (ເບິ່ງຮູບທຳີ  
4 ລຸ່ມນີ້). ໃນທຳ�ນອງດຽວກັນແລ້ວ, ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພັກແລ້ງຢູ່ໃນ ປະເທດໄທ, ແຕ່ວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 
ກໍ່ມີ 8% ທຳີ່ຍັງເຮັດວຽກໂດຍເປັນອາສາສະໝັກ. ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາທຳີ່ສູງຂອງຜູ້ໄປຫຼິ້ນຍາມພັກແລ້ງ,  
ກິດຈະກ�ຕ່າງໆທຳີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນທຳີ່ພົບສູງກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນແຜນການເດີນທຳາງຂອງຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດ ລວມທຳັງ 
ການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທຳີ່ທຳາງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທຳະນະທຳ� ແມ່ນ (81.8%), ການໄປຊື້ເຄື່ອງ (62.2%),  
ການໄປທຳ່ຽວຊົມຊາຍຫາດ (53.6% ໄດ້ໄປມາແລ້ວ ຫຼື ກ�ລັງໄປ), ກິດຈະກ�ພະຈົນໄພ (34%), ໄປທຳ່ຽວຊົມ 
ສວນສາທຳາລະນະແຫ່ງຊາດ (27.8%) ແລະ ການໄປທຳ່ຽວກາງຄືນ (nightclubbing) (20.6%). ໃນຄະນະທຳີ່ 
ຜູ້ໃຫ້ສ�ພາດບໍ່ໄດ້ຖືກສອບຖາມຢ່າງເຈາະຈົງກ່ຽວກັບຈ�ນວນຕົວເລກອະທຳິບາຍທຳີ່ພວກເຂົາໃຊ້ ບາງກອກ  
ເປັນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າສະຖານທຳີ່ດ້ານວັດທຳະນະທຳ� ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ຊຽງໃໝ່ ແລະ  
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ຊຽງຣາຍ, ພູເກດ ແລະ ເກາະສະມຸຍ) ແລະ ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທຳາງໃນການເຮັດກິດຈະກ�ຕ່າງໆເຊັ່ນ: 
ການດ�ນໍ້າຕຶ້ນ ແລະ ການດ�ນໍ້າເລິກ, ການເຮັດອາຫານໄທ ແລະ ການເບິ່ງມວຍໄທ ໃນຂະນະທຳີ່ຢູ່ໃນ 
ປະເທດໄທ.

ອີງຕາມຄວາມມັກສ�ລັບສະຖານທຳີ່ພັກເຊົາຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຕອບແບບສ�ຫຼວດສ່ວນໃຫ່ຍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາ 
ພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ 2-3 ດາວ (41.2%), ໂຮງແຮມ 4-5 ດາວ (20.6%) ຫຼື ເຮືອນພັກ (18.7%) (ເບິ່ງຮູບທຳີ 5).  
ໃນຄະນະທຳີ່ການແຈກຢາຍນີ້ ອາດເປັນຜົນມາຈາກປະເພດຂອງສະຖານທຳີ່ ທຳີ່ດ�ເນີນການສ�ຫຼວດ, ແລະ 
ເປັນຄວາມຈິງທຳີ່ວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆຍັງພັກເຊົາຢູ່ໃນສະຖານທຳີ່ຕາກອາກາດຕ່າງໆ (5.3%), ຢູ່ໃນຫໍພັກສ�ລັບ
ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ເປ້ຖົງ (4.3%), ຢູ່ກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ (4.3%) ຫຼື ພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນປະຊາຊົນ (1.4%) 
ເປັນຕົວຊີ້ບອກ ຂອງການຈັດລ�ດັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະເພດນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຜູ້ທຳີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາ 
ຄົ້ນຄວ້າ (ເມື່ອຮວມເຂົ້າກັນກັບຄ�ຕອບຕ່າງໆຂ້າງເທິງ).

ໃນຂະນະທຳີ່ໄປທຳ່ອງທຳ່ຽວ ປະເທດໄທ, ນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ 42.6% ຂອງການສ�ຫຼວດໄດ້ໄປ ຫຼື ກ�ລັງຈະໄປ 
ປະເທດກ�ປູເຈຍ, 10.5% ໄດ້ໄປ ຫຼື ກ�ລັງຈະໄປຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 36.84% ໄດ້ໄປ ຫຼື ກ�ລັງຈະໄປ 
ຫວຽດນາມ. ຜູ້ທຳີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສ�ຫຼວດໄດ້ເດີນທຳາງໄປ ຫຼື ກ�ລັງເດີນທຳາງໄປໃນສາມ (31.1%) ຫຼື ສີ່ (4.3%) 
ປະເທດທຳີ່ເປັນກໍລະນີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຍັງມີເປັນຈ�ນວນສ�ຄັນຫຼາຍ (21.1%) ໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກເຂົາ
ກ�ລັງເດີນທຳາງໄປປະເທດຕ່າງໆທຳີ່ຢູ່ນອກພາກພື້ນ (ລວມມີ ປະເທດອົສຕຣາລີ, ຈີນ, ຟິຈິ, ຮົງກົງ, ອີນເດຍ, 
ອີນໂດເນເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ສິງກະໂປ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ).

ຮູບທີ 4:  

ຈຸດປະສຳົງການເດີນທາງຂອງຜູ້ຕອບແບບສຳ�ຫຼວດ

ອັດຕາສ່ວນຂອງການເດີນທຳາງສ�ລັບ: 

   ເຮັດທຳຸລະກິດ/ເຮັດວຽກ
   ພັກຜ່ອນ/ພັກຮ້ອນ
  ຈຸດປະສົງທຳາງດ້ານສາສະໜາ
  ໄປຢຽ້ມຢາມໝູ່ເພື່ອນ ແລະ/ຫຼື ຄອບຄົວ
   ໄປເປັນອາສາສະໝັກ 
 
 

79.9
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0.9
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ການສຳ�ຫຼວດເປັນພາສຳາອັງກິດ
ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນພວກເຮົາໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ:
 1.  ທ່ານມີອາຍຸເທົ່າໃດ: 

  18-20 ປີ    21-25 ປີ    26-30 ປີ    31-35 ປີ    36-40 ປີ   
  41-45 ປີ    46-50 ປີ    51-55 ປີ    56-60 ປີ    61-65 ປີ   
  66-70 ປີ    71-75 ປີ    76-80 ປີ    81-85 ປີ    86 + ປີ   

 2. ທ່ານແມ່ນ:  ຜູ້ຊາຍ               ຜູ້ຍິງ    

 3. ທ່ານມີອາຊີບຫຍັງ? 

 4. ທ່ານມີສຳັນຊາດໃດ? 

 5. ທ່ານພັກອາໄສເປັນປົກກະຕິຢູ່ປະເທດໃດ? 

ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນພວກເຮົາໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານ:
 6. ທ່ານກ�ລັງເດີນທາງ (ກະລຸນາເລືອກທຸກຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ): 
  ຜູ້ດຽວ  ກັບຜົວ ຫຼື ເມຍ  
  ກັບລູກ   ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ 
  ກັບໝູ່ເພື່ອນ  ເປັນກຸ່ມນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວ  

  ອື່ນໆ 

 7. ທ່ານຈະອະທິບາຍການເດີນທາງຂອງທ່ານວ່າມີຈຸດປະສຳົງຕົ້ນຕໍແມ່ນສຳ�ລັບ (ກະລຸນາເລືອກໜຶ່ງຂໍ້):
  ເຮັດທຳຸລະກິດ/ເຮັດວຽກ   ໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ເພື່ອນ ແລະ/ຫຼື ຄອບຄົວ  
  ພັກຜ່ອນວັນຍຸດ/ພັກຮ້ອນ  ການເປັນອາສາສະໝັກ  
  ການສຶກສາ  ການປິ່ນປົວພະຍາດ  
  ກິດຈະກ�ສາສະໜາ    

  ອື່ນໆ 

 8. ໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ສຳ່ວນໃຫ່ຍທ່ານໄດ້/ຈະພັກເຊົາຢູ່:
  ເຮືອນພັກ   ສະຖານທຳີ່ຕາກອາກາດ 
  ໂຮງແຮມ 2-3 ດາວ   ໂຮງແຮມ 4-5 ດາວ 
  ຫໍພັກນັກທຳ່ອງທຳ່ຽວເປ້ຖົງ   ພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນປະຊາຊົນ  
  ພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນຄອບຄົວ/ເຮືອນຂອງໝູ່ເພື່ອນ   

  ອື່ນໆ 

 9.  ໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້, ທ່ານເຮັດຫຍັງ/ທ່ານຈະໄປເຮັດຫຍັງ? (ກະລຸນາເລືອກທຸກຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
  ໄປທຳ່ຽວຊາຍຫາດ  ໄປຮຽນພາສາ 
  ໄປທຳ່ຽວສະຖານທຳີ່ດ້ານວັດທຳະນະທຳ�/ປະຫວັດສາດ  ໄປທຳ່ຽວສວນສາທຳາລະນະແຫ່ງຊາດ 
  ໄປທຳ່ຽວຮ້ານເຕັ້ນລ� (Nightclubbing)  ໄປຮຽນແຕ່ງກິນ 
  ໄປຊື້ເຄື່ອງ  ໄປພະຈົນໄພ 

  ອື່ນໆ 
          (ຕົວຢ່າງ: ການດ�ນໍ້າຕື້ນ, ການຫຼິ້ນເຈສກີ (jetskiing), ການລ່ອງເຮືອ)

 10. ນອກຈາກ ປະເທດໄທ ທ່ານຈະໄປໄສອີກສຳ�ລັບການເດີນທາງຄັ້ງນີ້? (ກະລຸນາເລືອກທຸກຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
  ປະເທດກ�ປູເຈຍ         ສປປ ລາວ         ຫວຽດນາມ         ອື່ນໆ 

 11. ໂດຍປະມານ ທ່ານຈະໃຊ້ເວລາດົນປານຢູ່ໃນ ປະເທດໄທ ແລະ/ຫຼື ອາຊີຕາເວັນອອກສຳ່ຽງໃຕ້ (ລວມທັງໝົດ)?
 < 1 ອາທຳິດ   1-2 ອາທຳິດ  2-3 ອາທຳິດ    1 ເດືອນ   1-2 ເດືອນ    
 2-3 ເດືອນ   3-6 ເດືອນ  6-12 ເດືອນ  > 1 ປີ    

ເອກະສຳານຊ້ອນທ້າຍ 2:  
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 12. ທ່ານເຄີຍໄປທ່ອງທ່ຽວ ປະເທດໄທ, ສຳປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ ຫຼື ກ�ປູເຈຍ ມາກ່ອນບໍ່?
     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
  ຖ້າເຄີຍໄປ, ທ່ານໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຈັກຄັ້ງແລ້ວ ທີ່ຜ່ານມາ?
 ປະເທດໄທ: 1-2 ຄັ້ງ  3-5 ຄັ້ງ  6-10 ຄັ້ງ   ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄັ້ງ 
 ປະເທດກ�ປູເຈຍ: 1-2 ຄັ້ງ  3-5 ຄັ້ງ  6-10 ຄັ້ງ   ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄັ້ງ 
 ສປປ ລາວ:  1-2 ຄັ້ງ  3-5 ຄັ້ງ  6-10 ຄັ້ງ   ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄັ້ງ 
 ປະເທດຫວຽດນາມ:  1-2 ຄັ້ງ  3-5 ຄັ້ງ  6-10 ຄັ້ງ  ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄັ້ງ 

 13. ໂດຍສຳະເລ່ຍແລ້ວ, ທ່ານເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຖີ່ປານໃດ?
 ນີ້ເປັນການເດີນທຳາງຄັ້ງທຳ�ອິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ  ໜ້ອຍກ່ວາໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ 
 ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ  2-3 ຄັ້ງຕໍ່ປີ 
 ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ  4-6 ຄັ້ງຕໍ່ປີ 
 ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ  7-10 ຄັ້ງຕໍ່ປີ 

ກະລຸນາບອກພວກເຮົາເພີ້ມຕື່ມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ທ່ານໄດ້ຂື້ນໄວ ້
ສຳ�ລັບການເດີນທາງຄັ້ງນີ້:
 14. ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ບໍ່ (ກະລຸນາເລືອກທຸກຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ):
 ຜ່ານອິນເຕີເນັດ  ເວັບໄຊໃດ?
 ຜ່ານການນ�ໃຊ້ປື້ມຄູ່ມື  ປື້ມໃດ?
 ຜ່ານບໍລິສັດທຳ່ອງທຳ່ຽວ  ບລໍສິດັໃດ?
 ຜ່ານການອ່ານໃບໂຄສະນາການເດີນທຳາງ  ໃບໂຄສະນາການເດນີທຳາງໃດ?
 ຜ່ານການເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ  
 ອື່ນໆ  ກະລຸນາລະບຸ: 
 ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃດເລີຍກ່ອນເດີນທຳາງມາທຳີ່ນີ້      

 15. ທ່ານໄດ້ຈອງການເດີນທາງຂອງທ່ານບໍ່:
 ຜ່ານອິນເຕີເນັດ  
 ຜ່ານບໍລິສັດທຳ່ອງທຳ່ຽວ  
 ອື່ນໆ  ກະລຸນາລະບຸ: 

ກະລຸນາບອກພວກເຮົາເພີ້ມຕື່ມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບສຳິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ
 16.  ສຳິ່ງອື່ນໆນອກເໜືອຈາກການສຳ�ຫຼວດນີ້ແລ້ວ, ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນບໍ່ສຳ�ລັບຄ�ເວົ້າທີ່ວ່າ ‘ນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພ 

ສຳ�ລັບເດັກ’ ຫຼື ‘ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ’?
     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
  ຖ້າເຄີຍໄດ້ຍິນ, ທ່ານໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃສຜ່ານມາ?

  

 17. ຄ�ວ່າ “ນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ” ຫຼື “ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ທ່ານ?

  

 18.  ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີເດັກຈ�ນວນໜຶ່ງທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຖືກຂູດຮີດໂດຍການບັງຄັບ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການເດີນທາງຢູ່ໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຳ່ຽງໃຕ້?

     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
  ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານຮູ້ບັນຫານີ້ ຫຼື ບໍ່ ກ່ອນອອກເດີນທາງມາ ອາຊີຕາເວັນອອກສຳ່ຽງໃຕ້ແມ່ນບໍ່?
     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
   ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານໄດ້ສຳຶກສຳາຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນວ່າຈະການຮັກສຳາເດັກທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື 

ການຂູດຮີດ ກ່ອນການເດີນທາງຂອງທ່ານບໍ່?
     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
  ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານໄດ້ສຳຶກສຳາຄົ້ນຄວ້າປະເດັນນີ້ຢູ່ໃສ/ດ້ວຍວິທີໃດ ຫຼື ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້ຢູ່ໃສ/ດ້ວຍວິທີໃດ?
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 19.  ນັບຕັ້ງແຕ່ມາຮອດພາກພື້ນນີ້ ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນສຳື່ໂຄສຳະນາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື 
ຂູດຮີດບໍ່?

     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
  ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານເຫັນມັນຢູ່ໃສ ແລະ ມັນແມ່ນຫຍັງ?

  

  

 20.  ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງທ່ານ (ກະລຸນາເລືອກທຸກຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈົ່ງຈົດຈ�ໄວ້ວ່າສຳ�ລັບຈຸດປະສຳົງໃນການ 
ຄົ້ນຄວ້າ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຖືກກ�ນົດເປັນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ�ກວ່າ 18):

 ທຳ່ານໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ເດັກຂໍທຳານ 
 ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າຈາກເດັກ 
 ໄດ້ຖ່າຍຮູບເດັກຜູ້ໜຶ່ງ/ຫຼາຍຄົນ (ບໍ່ແມ່ນຖ່າຍຮູບຕົວທຳ່ານເອງ/ກຸ່ມທຳີ່ເດີນທຳາງມາກັບທຳ່ານ)  
 ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານລ້ຽງເດັກກ�ພ້າ  
 ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພື້ນທຳີ່ ‘ຄຸ້ມຄົນທຳຸກຍາກ’  
 ຫຼິ້ນ/ລົມກັບເດັກນ້ອຍທຳ້ອງຖິ່ນ 
 ໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກກັບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນ 
 ໄດ້ເຫັນເດັກທຳີ່ຂາດການດູແລຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ 
 ໄດ້ເຫັນເດັກເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານອາຫານ) 
 ໄດ້ເຫັນເດັກເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ບັນເທິງຕ່າງໆໃນເວລາກາງຄືນ (ຕົວຢ່າງ ຮ້ານຂາຍເຫຼົ້າ, ສະຖານທຳີ່ເຕັ້ນລ�)  

 21.  ທ່ານຮູ້ສຳຶກແນວໃດຕໍ່ການມີປະຕິສຳ�ພັນເຫຼົ່ານີ້ກັບເດັກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ?

  

  

 22.  ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນ ຫຼື ຮູ້ວ່າມີກໍລະນີການຂູດຮີດເດັກນ້ອຍບໍ່ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມເດີນທາງຢູ່ໃນພາກພື້ນ?
     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
  ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານໄດ້ເຫັນຫຍັງ ຫຼື ແມ່ນຫຍັງເປັນສຳິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້?

  

  

  ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານໄດ້ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງກ່ຽວກັບສຳິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນບໍ່?
     ແມ່ນ         ບໍ່ແມ່ນ  
  ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານໄດ້ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃດ ແລະ ທ່ານໄດ້ແຈ້ງເຕືອນວິທີໃດ? ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃດ, ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບໍ່ໄດ ້
  ແຈ້ງເຕືອນ?

  

  

 23.  ໃນຖານະທີ່ເປັນນັກເດີນທາງໄປສຳູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສຳ່ຽງໃຕ້ ທ່ານຮູ້ສຳຶກວ່າມັນເປັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ຈະຕ້ອງ 
ເຮັດສຳິ່ງໃດໜຶ່ງ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກກຸ່ມສຳ່ຽງ ຫຼື ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ/ຍ້ອນຫຍັງຄືບໍ່?

  

  

 24.  ໃນຖານະທີ່ເປັນນັກເດີນທາງໄປສຳູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສຳ່ຽງໃຕ້, ທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານສຳາມາດເຮັດຫຍັງໃດ້ແດ່ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ  
ແລະ ຊາວໜຸ່ມກຸ່ມສຳ່ຽງ?

  

  

 ທ່ານມີຄ�ຄິດເຫັນອື່ນໆບໍ່?

  

  

  



 ນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ | 35 

ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆສຳ�ລັບການສຳ�ພາດແບບເຄິ່ງໂຄງສຳ້າງ
ສຳະຖິຕິດ້ານປະຊາກອນ 

ແຜນການ ແລະ ເສັ້ນທາງການເດີນທາງຕ່າງໆ ແລະ ຮູບແບບການເດີນທາງ

ປະສຳົບການການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເຫດຜົນຕ່າງໆຂອງການເດີນທາງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ ແລະ ຮູບແບບການເດີນທາງ ‘ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ’ ຕ່າງໆ:
 1.  ສິ່ງອື່ນໆນອກເໜືອຈາກການສ�ຫຼວດນີ້ແລ້ວ, ບໍ່ດົນມານີ້ ທຳ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄ�ວ່າ ‘ນັກເດີນທຳາງທຳີ່ປອດໄພ 

ສ�ລັບເດັກ’ ຫຼື ‘ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ’ ບໍ່? ຖ້າເຄີຍໄດ້ຍິນ, ທຳ່ານໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃສ?
 2.  ຄ�ວ່າ “ນັກເດີນທຳາງທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ” ຫຼື “ການທຳ່ອງທຳ່ຽວທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ທຳ່ານ?
 3.  ບໍ່ດົນມານີ້, ທຳ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄ�ສັບຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຊັ່ນ: ການທຳ່ອງທຳ່ຽວແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ/ແບບມີຈັນຍາບັນ/

ແບບມີຄວາມຍືນຍົງ/ແບບອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ? ຄ�ສັບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ທຳ່ານແນວໃດ? ຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ 
ມີອິດທຳິພົນຕໍ່ການເດີນທຳາງຂອງທຳ່ານໃນມຸມມອງໃດໜຶ່ງບໍ່?

ຈິດສຳ�ນຶກຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ ຢູ່ຕາມສຳະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ:
 4.  ທຳ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າມີເດັກຈ�ນວນໜຶ່ງຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຖືກຂູດຮີດ ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບ ໂດຍກ່ຽວພັນກັບການທຳ່ອງທຳ່ຽວ? 
 5.  ຖ້າແມ່ນ, ທຳ່ານຮູ້ບັນຫານີ້ ກ່ອນອອກເດີນທຳາງມາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນບໍ່?
 6.  ຖ້າແມ່ນ, ທຳ່ານໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບການຮັກສາເດັກທຳ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຈາກການ 

ຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ການຂູດຮີດ ກ່ອນໜ້າທຳີ່ທຳ່ານຈະອອກຈາກບ້ານ ບໍ່?
 7.  ນັບຕັ້ງແຕ່ມາຮອດພາກພື້ນນີ້ ທຳ່ານໄດ້ພົບເຫັນສື່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື 

ຂູດຮີດບໍ່? ຖ້າເຫັນ, ທຳ່ານເຫັນຢູ່ໃສ ແລະ ສິ່ງນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
 8. ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ມີອິດທຳິພົນຕໍ່ການເດີນທຳາງຂອງທຳ່ານໃນມຸມມອງໃດໜຶ່ງບໍ່?

ໄດ້ພົບກັບ ແລະ ໄດ້ໂຕ້ຕອບກັບເດັກທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຕາມສຳະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ:
 9.  ທຳ່ານໄດ້ມີການປະຕິສ�ພັນກັບເດັກທຳ້ອງຖິ່ນແນວໃດ ໃນຊ່ວງການເດີນທຳາງຂອງທຳ່ານ (ຕົວຢ່າງ ເອົາເງິນໃຫ້ເດັກຂໍທຳານ, 

ຖ່າຍຮູບກັບເດັກ ແລະ ອື່ນໆ)?
 10. ທຳ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ກັບການປະຕິສ�ພັນແບບນີ້?
 11.  ທຳ່ານໄດ້ພົບເຫັນ ຫຼື ຮູ້ວ່າມີກໍລະນີການຂູດຮີດເດັກບໍ່ ໃນຂະນະທຳີ່ທຳ່ານພວມເດີນທຳາງຢູ່ໃນພາກພື້ນ?
 12.  ຖ້າເຫັນ ຫຼື ຮູ້, ທຳ່ານໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ໃດໜຶ່ງຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທຳີ່ທຳ່ານໄດ້ເຫັນຫຼືບໍ່? ໃຜ/ແຈ້ງເຕືອນວິທຳີໃດ? ຖ້າບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ, 

ຍ້ອນຫຍັງ?
 13. ທຳ່ານຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທຳ່ານພົບເຫັນມີເດັກຂໍທຳານ?
 14. ທຳ່ານຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທຳ່ານພົບເຫັນມີເດັກເລາະຂາຍສິນຄ້າຢູ່ຕາມທຳ້ອງຖະໜົນ?
 15.  ທຳ່ານຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທຳ່ານພົບເຫັນມີເດັກເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານທຳີ່ທຳ່ອງທຳ່ຽວ/ບ່ອນໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆ?

ທັດສຳະນະຄະຕິຕໍ່ກັບເດັກ:
 16.  ທຳ່ານຄິດວ່ານັກທຳ່ອງທຳ່ຽວຄວນເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງເພື່ອປົກປ້ອງເດັກກຸ່ມສ່ຽງບໍ່?
 17.  ໃນຖານະທຳີ່ເປັນນັກເດີນທຳາງເຂົ້າສູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທຳ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກກຸ່ມສ່ຽງ?

ການໂຕ້ຕອບຕ່າງໆຕໍ່ກັບເຄື່ອງມືການໂຄສຳະນາວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳ�ລັບເດັກ:
 18.  ທຳ່ານມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ຫຼັງຈາກເຫັນການໂຄສະນານີ້ແລ້ວ? ທຳ່ານມັກພາບປະກອບ ແລະ 

ການອອກແບບໂຄສະນານີ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ/ຍ້ອນຫຍັງຄືບໍ່? ທຳ່ານຄິດວ່າມີຫຍັງແດ່ທຳີ່ຄວນປັບປຸງ?
 19.  ມີຂໍ້ມູນໃດຢູ່ໃນການໂຄສະນານີ້ ທຳີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທຳ່ານປ່ຽນໄປ ຕໍ່ກັບສິ່ງທຳີ່ທຳ່ານຄວນ/ບໍ່ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ 

ກັບເດັກໃນເວລາທຳີ່ທຳ່ານເດີນທຳາງ? ຍ້ອນຫຍັງ/ຍ້ອນຫຍັງຄືບໍ່?
 20.  ທຳ່ານຮູ້ສຶກວ່າໂຄສະນານີ້ໄດ້ຕອບສະໜອງຂໍ້ທຳີ່ມູນພຽງພໍບໍ່ ຕໍ່ກັບວິທຳີການທຳີ່ຈະເປັນນັກເດີນທຳາງທຳີ່ປອດໄພສ�ລັບເດັກ? 
 21.  ທຳ່ານຄາດຫວັງຢາກເຫັນການໂຄສະນານີ້ຢູ່ໃສ? ທຳ່ານຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວທຳີ່ພວມເດີນທຳາງໄປ

ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ/ຍ້ອນຫຍັງຄືບໍ່?
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