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อธิบายวลีส�าคญั

 ‘ความรนุแรงต่อเดก็และการแสวงประโยชน์จากเดก็’ รวมถงึควำมรนุแรง

ทำงรำ่งกำย ทำงเพศ ทำงอำรมณ์และกำรทอดทิง้เดก็ทีไ่ดร้บัควำมรนุแรงมกัไดร้บัควำมรนุแรง
มำกกวำ่หน่ึงแบบและรบัควำมรนุแรงซ�้ำในปรมิำณทีเ่พิม่ขึน้

 ‘เดก็และผูเ้ยาว’์ หมำยถงึบุคคลอำยตุ�่ำกวำ่ 18 ปี ตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศค�ำวำ่ 

‘ผูเ้ยำว’์หมำยถงึชว่งเวลำทีเ่ปลีย่นจำกภำวะเดก็ไปสูภ่ำวะผูใ้หญ่ และหมำยรวมถงึบุคคลทีอ่ำยุ

มำกกวำ่15 ปีขึน้ไป 

 ‘การท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็’ เป็นกำรทอ่งเทีย่วทีต่ระหนกัถงึผลกระ-

ทบต่อเดก็ (ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) และมบีทบำทส�ำคญัในกำรกระตุน้ใหเ้กดิภำวะแวดลอ้มที่

ปลอดภยัส�ำหรบัเดก็ท�ำใหม้ผีลกระทบต่อกำรทอ่งเทีย่วน้อยทีส่ดุในดำ้นเศรษฐกจิ  สิง่แวดลอ้ม

และสงัคม

 ‘การท่องเท่ียวแบบมุ่งมีเพศสมัพนัธก์บัเดก็’ บำงครัง้วลน้ีีใชบ้รรยำยถงึกำร

ทีน่กัทอ่งเทีย่วนกัเดนิทำง หรอืชำวต่ำงชำตผิูอ้ำศยัอยูใ่นประเทศ มพีฤตกิรรมทีมุ่ง่มเีพศสมัพนัธ์

กบัเดก็ในประเทศทีต่นไปเทีย่ว หรอืไปพ�ำนกัอยูน่ัน้ วลน้ีีไมไ่ดส้ะทอ้นกำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำย

และควำมรนุแรงของกำรกระท�ำดงักล่ำว ดงันัน้จงึควรใชว้ล ี‘กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเดก็

ในธุรกจิเดนิทำงและทอ่งเทีย่ว’ 

 ‘การท่องเท่ียวสถานเลีย้งเดก็ก�าพรา้’ เป็นสถำนทีซ่ึง่มบีรกิำรดำ้น ‘ทีพ่กัอำศยั’ 

อนุญำตใหน้ักท่องเทีย่วเขำ้ไปเยีย่มเยยีน และบำงครัง้กใ็หเ้ดก็ทีอ่ำศยัอยู่ทีน่ัน่คอยท�ำงำนให้

บรกิำรแก่นกัทอ่งเทีย่ว กำรใหบ้รกิำรดำ้น ‘ทีพ่กั’ หรอืแบบ ‘สถำบนั’

  เป็นกำรชว่ยเดก็ทีไ่มใ่ชอ่ยูบ่นพืน้ฐำนของครอบครวั  ปจัจบุนัทัว่โลกมหีลกัฐำนยนืยนัแลว้

วำ่กำรดแูลเดก็โดยครอบครวัหรอืชมุชนนัน้เป็นทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�ำหรบัเดก็ กำรดแูลโดยสถำบนั

ควรจะเป็นแหลง่สดุทำ้ยและเป็นแคท่ีพ่กัอำศยัชัว่ครำวเท่ำนัน้ แมก้ระนัน้กต็ำมสถำนเลีย้งเดก็

ก�ำพรำ้ในภมูภิำคน้ีกลบัมจี�ำนวนเพิม่สงูขึน้จนมบีำงคนยนืยนัวำ่เรือ่งน้ีน่ำจะเกีย่วขอ้งกบักำรทอ่ง

เทีย่ว ‘กำรทอ่งเทีย่วสถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้’ จงึเป็นอนัตรำยและก่อควำมเสยีหำยต่อควำมเป็น

อยูข่องเดก็ทัง้ทำงสงัคม กำยภำพ และสภำพจติใจ
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บทสรปุส�าหรบัผูบ้ริหาร
รำยงำนน้ีน�ำเสนอขอ้คน้พบส�ำคญัของกำรศกึษำวจิยัเกี่ยวกบันักท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

ระหว่ำงเดอืนเมษำยนถงึเดอืนพฤษภำคม 2013 รำยงำนกำรศกึษำน้ี มพีื้นฐำนจำกกำรท่องเที่ยวที่

ปลอดภยัส�ำหรบัเดก็ : ในมมุมองของนกัทอ่งเทีย่ว (ศุภนิมติ2012) แต่ไดศ้กึษำลกึลงไปในมมุมองของนกั

ท่องเทีย่วในเรือ่งเกีย่วกบักำรแสวงหำประโยชน์จำกเดก็ทีเ่กีย่วพนัถงึกำรท่องเทีย่วของประเทศกมัพชูำ 

ประเทศสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศไทย และประเทศเวยีดนำม รำยงำนน้ีประเมนิ

ปฏกิริยิำของนกัท่องเทีย่วต่อกำรสือ่สำรในเรือ่งกำรท่องเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ดว้ยกำรส�ำรวจและ

สมัภำษณ์ครอบคลุมนกัท่องเทีย่ว 268 คนจำกทัว่โลกซึง่แตกต่ำงกนัทัง้อำยุ เพศ และภูมหิลงัทำงสงัคม 

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้ร่วมกำรศกึษำน้ีไดม้ำอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลำทีแ่ตกต่ำงกนั หลำยคนไดเ้ดนิ

ทำง (หรอืก�ำลงัจะเดนิทำง) ไปยงัสถำนทีต่่ำงๆในภูมภิำคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้และอื่นๆ     

 

ข้อค้นพบส�าคญัจากงานศึกษาวิจยัน้ีแสดงว่า
 
1. นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ (76%) ทราบดีถึงเรือ่งการแสวงประโยชน์จากเดก็ใน 
 ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวในภมิูภาคน้ี นกัทอ่งเทีย่วหลำยคนชีแ้หลง่ทอ่งเทีย่ง 

 ทีม่ภีำพลกัษณ์ในทำงลบ ขณะทีพ่วกเขำถกถงึปญัหำนักท่องเทีย่วอธบิำยว่ำพวกเขำไดค้วำมรูน้ี้ 

 ผ่ำนทำงสื่อ วฒันธรรมทีนิ่ยมกนัและ/หรอืปำกต่อปำกก่อนเขำไปถงึแหล่งท่องเทีย่วนักท่องเทีย่ว 

 สว่นใหญ่อำ้งถงึกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ตำมวธิรีนุแรงซึง่ไดร้บักำรเผยแพรอ่ยำ่งกวำ้งขวำง เชน่  

 ‘กำรคำ้เดก็’ และ ‘กำรทอ่งเทีย่วแบบมุง่มเีพศสมัพนัธก์บัเดก็’ นกัทอ่งเทีย่วบำงคนกนึ็กถงึนกัทอ่งเทีย่ว 

 บำงประเภท เชน่ ‘พวกทีช่อบมเีพศสมัพนัธก์บัเดก็’ แสวงประโยชน์หรอื ‘นกัทอ่งเทีย่วเพือ่เพศสมัพนัธ’์  

 น้อยรำยทีจ่ะตระหนกัถงึควำมรนุแรงในแงม่มุทีห่ลำกหลำยและควำมเป็นจรงิทีว่ำ่พฤตกิรรมต่ำงๆของ 

 นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ กำรใหเ้งนิกบัเดก็ขอทำน หรอื ‘กำรทอ่งเทีย่วสถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้’ กอ็ำจท�ำให ้

 เดก็และผูเ้ยำวม์คีวำมเสีย่งต่อกำรถกูแสวงประโยชน์ไดเ้ชน่กนั
 

2. นักท่องเท่ียวเกือบทัง้หมด (95%) ท่ีได้พบเดก็พืน้เมือง และได้พบปะ พดูคยุ 
 กนัหลายครัง้ท�าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกสลดใจ รู้สึกผิด ห่วงใย และผิดหวงั  
 ในบำงกรณ ี นกัทอ่งเทีย่วเอ่ยปำกปรำรถนำจะท�ำอะไรไดม้ำกกว่ำทีท่�ำอยู ่ เพือ่ชว่ยเหลอืในบำงกรณ ี 

 เขำกแ็สดงออกถงึควำมหงุดหงดิทีภ่ำยในสว่นของทอ้งถิน่เองไมม่กีำรช่วยเหลอืต่อสูก้บักำรแสวง - 

 ประโยชน์จำกเดก็นกัท่องเทีย่วจ�ำนวนมำกรูส้กึสลดใจ เมือ่เหน็เดก็ๆท�ำงำนอยู่บนถนนหรอืออกมำ 

 ขอทำน จนบำงคนถงึกบัพดูวำ่กำรมำเยอืนภมูภิำคน้ีของตนจะดขีึน้มำกถำ้ไดเ้หน็วำ่เดก็ๆไดร้บักำร 

 คุม้ครองจำกควำมเสีย่งหรอือนัตรำยมำกกวำ่น้ี
 

3.  ประสบการณ์เดินทางท่ีผา่นมาของนักท่องเท่ียว และ/หรอืภมิูหลงัทางสงัคม 
 วฒันธรรม มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของนักท่องเท่ียวต่อการแสวงประโยชน์ 

 จากเดก็ในการท่องเท่ียว นกัทอ่งเทีย่วบำงกลุม่ตกใจน้อยกวำ่เมือ่ไดท้รำบปญัหำน้ี เน่ืองจำก 
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 ประสบกำรณ์ทีผ่ำ่นมำโดยกำรเดนิทำงในภมูภิำคหรอืในประเทศก�ำลงัพฒันำอืน่ๆ นกัทอ่งเทีย่วจำก 

 เอเซยีบำงกลุม่ไมแ่สดงอำกำรแปลกใจมำกนกั โดยเฉพำะถำ้ประเทศของตนเองกม็ปีญัหำแบบเดยีวกนั

4.  นักท่องเท่ียวอยากช่วยเดก็ท่ีเขาเช่ือว่าก�าลงัอยู่ในภาวะเส่ียง แต่หลายคน  
 กส็บัสนว่าควรจะท�าอย่างไรดี ปฏกิริยิำของนกัทอ่งเทีย่วต่อสถำนกำรณ์ทีเ่ขำคดิวำ่เดก็ก�ำลงั 

 ถกูแสวงประโยชน์ หรอือยูใ่นภำวะเสีย่งนัน้ กำรแสวงประโยชน์จะไมแ่สดงออกมำตรงๆ พวกเขำมกั 

 จะประเมนิในใจก่อนว่ำจะตอบสนองอย่ำงไร กำรประเมนิของเขำกข็ึน้อยู่กบัปจัจยัดำ้นสถำนกำรณ์ 

 และกำรตอบสนองทำงอำรมณ์และหลกักำรของเขำเอง นักท่องเที่ยวบำงกลุ่มก็สบัสนว่ำเขำควร  

 จะท�ำอะไรไดบ้ำ้งหรอืไม ่เพือ่ชว่ยเหลอืและสงสยัวำ่มนัจะมปีระสทิธภิำพมำกเพยีงใด

5. นักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่เช่ือว่าอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว และ/หรือรฐับาล 
 ในภมิูภาค ควรจะท�าอะไรมากกว่าน้ี เพ่ือแก้ไขปัญหาการแสวงประโยชน์ 
 จากเดก็ รวมทัง้ใชว้ธิใีหค้วำมรูก้บันกัท่องเทีย่วว่ำพวกเขำจะช่วยเหลอืไดอ้ย่ำงไร นกัท่องเทีย่ว 

 ตอ้งกำรมสีว่นรว่มในทำงบวกและตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิวำ่เขำท�ำอยำ่งไรไดบ้ำ้ง บำงคนแสดงควำม  

 สนใจทีจ่ะใหม้ขีอ้มลูทัง้ทีป่ลำยทำงและทีบ่ำ้นของตนดว้ยเพือ่จะไดท้รำบประเดน็น้ีมำกขึน้ และทรำบ 

 วำ่จะปฏบิตัอิยำ่งไรเมือ่มำถงึ นกัทอ่งเทีย่วหลำยคนพดูวำ่เขำมแีนวโน้มจะสนบัสนุนธรุกจิทอ่งเทีย่วที ่

 ใชม้ำตรฐำนกำรปฏบิตัเิรือ่งควำมปลอดภยัของเดก็ (โดยเฉพำะถำ้ธรุกจิเหลำ่นัน้เสนอรำคำทีส่มเหตุ  

 สมผลและมกีำรรบัรองจำกองคก์รภำยนอก) 

6.  นักท่องเท่ียวตอบสนองเป็นอย่างดีต่อการส่ือสารเรื่อง การท่องเท่ียวท่ี 
 ปลอดภยัส�าหรบัเดก็และส่ือน้ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียใน 
 เชิงบวก ผูถู้กสมัภำษณ์ส่วนใหญ่รูส้กึว่ำไดร้บัขอ้มลูมำกขึน้หลงัจำกไดเ้หน็สื่อรณรงคท์ีเ่ป็นส่วน 

 หน่ึงของกำรสมัภำษณ์ พวกเขำบอกวำ่สื่อเหล่ำนัน้จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วของเขำ 

 ในอนำคต  มรีำยงำนวำ่กลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่คยไดร้บัสือ่รณรงคจ์ะมสีว่นเกีย่วขอ้งน้อยลงในกำรท�ำให ้

 เดก็ตกอยูใ่นภำวะเปรำะบำงทีจ่ะถกูแสวงประโยชน์ (เชน่ ‘กำรไปทอ่งเทีย่วสถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้’ 

 กำรใหเ้งนิเดก็ขอทำน หรอืซือ้สนิคำ้จำกเดก็บนถนน)

จากผลการศึกษาวิจยั มีค�าแนะน�าท่ีส�าคญั 4 ประการ คือ

1. ให้ข้อมลูนักท่องเท่ียวมากขึน้ว่า เดก็อยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะถกูละเมิดและแสวงประโยชน์ 

 ได้อย่างไรในการท่องเท่ียว

2. ให้ข้อมลูชดัเจนต่อนักท่องเท่ียวว่าจะเป็นนักเดินทางท่ีปลอดภยัต่อเดก็อย่างไร

3. ให้ทางเลือกแก่นักท่องเท่ียวในฐานะลกูค้า โดยทางเลือกนัน้เป็นแนวเดียวกบัหลกัการ 

 ของการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็

4. แจ้งให้สาธารณชนทราบและบม่เพาะความเข้าใจว่า การท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัต่อเดก็ 

 เป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัระหว่างรฐับาล อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว
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ภมิูหลงัของการศึกษาวิจยั
กำรทอ่งเทีย่วเป็นอุตสำหกรรมกวำ้งขวำงทัว่โลก ทีม่กีำรเตบิโตเป็นอย่ำงมำกในชว่งเวลำหกถงึเจด็สบิปีที่

ผำ่นมำ องคก์ำรกำรทอ่งเทีย่วโลกแหง่สหประชำชำต ิ(the United Nations World Tourism Organization 

- UNWTO) ประมำณวำ่จำกปี 2010 ถงึ 2013 (UNWTO, 2013) โลกจะมนีกัทอ่งเทีย่วระหวำ่งประเทศเพิม่

ขึน้ 3.3 % ต่อปีโดยเฉลีย่ (UNWTO 2013) คำดกำรณ์วำ่จะเหน็อตัรำกำรเตบิโตทีส่งูทีส่ดุของกำรทอ่งเทีย่ว

ในเอเซยีและแปซฟิิค ในอกี 20 ปีขำ้งหน้ำ (ซึง่คำดวำ่คำ่เฉลีย่ของนกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเขำ้มำจะเพิม่ขึน้ 4.9% 

ตอ่ปี) ดงันัน้กเ็ป็นไปไดว้่ำกำรทอ่งเทีย่วและธุรกจิทีอ่ำศยักำรทอ่งเทีย่วจะเตบิโตตอ่ไปในประเทศกมัพชูำ 

ประเทศสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศไทย และประเทศเวยีดนำม ในขณะทีอ่ตัรำกำร

เตบิโตนัน้เป็นประโยชน์ทำงเศรษฐกจิอยำ่งไมม่ขีอ้สงสยั มเีอกสำรรำยงำนวำ่แนวโน้มปญัหำทำงวฒันธรรม 

สิง่แวดลอ้ม และสงัคมกม็ำพรอ้มกบัผลประโยชน์จำกกำรทอ่งเทีย่วดว้ย (ดตูวัอยำ่งเชน่โมฟอรธ์&มนัท ์2009; 

เชเวน 2002; สมธิ 1989; เทลเฟอร&์ชำรป์ลยี ์2008) ปญัหำดงักล่ำวถกูขยำยขึน้ในบรบิทกำรทอ่งเทีย่วที่

เตบิโตขึน้อย่ำงรวดเรว็โดยไมม่กีำรวำงแผน ไมม่กีำรดแูลและไมม่คีวำมยัง่ยนื ควำมหว่งใยส�ำคญัประกำร

หน่ึงของโครงกำรเสำหลกักำรป้องกนัเดก็ปฐมวยั (ซึง่ไดอ้ภปิรำยในรำยละเอยีดไวด้ำ้นล่ำง) กค็อืกำรทีเ่ดก็

ซึง่อำศยัอยู ่ณ ปลำยทำงของกำรทอ่งเทีย่วอำจไดร้บัผลกระทบในทำงลบ 

เป็นทีน่่ำเสยีใจทีม่คีวำมเชือ่มโยงกนัระหว่ำงกำรทอ่งเทีย่วและกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ โดยเฉพำะใน

ประเทศก�ำลงัพฒันำ แรงดงึดดูจำกรำยไดจ้ำกกำรทอ่งเทีย่ว อำจหมำยควำมว่ำเดก็ๆอำจตอ้งท�ำงำนใน

อุตสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่วไมว่ำ่จะเป็นกำรท�ำงำนอยำ่งหรอืไมเ่กต็ำมและในเงือ่นไขทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ สภำพ

ร่ำงกำย จติใจและอำรมณ์ของพวกเขำหรอืไมก่ต็ำม (บลสิ 2006; UNICEF 2012) ยิง่กวำ่นัน้เดก็ๆทีท่�ำงำน

หำเงนิจำกนกัทอ่งเทีย่วในรูปแบบของแรงงำนเดก็แบบใดแบบหน่ึง (บลสิ2006; คนี 2006; ซำนเช เทเลอร,์ 

2010; UNICEF 2012) 

ควบคูก่บักำรใชแ้รงงำนเดก็ กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศเป็นควำมเสีย่งส�ำคญัของเดก็ในธุรกจิกำรทอ่งเทีย่ว 

โดยเฉำะในบำงส่วนของทวปีเอเซยี อเมรกิำกลำงอเมรกิำใต ้ และอฟัรกิำ (ดตูวัอย่ำงเช่น เทพลีสั 2008; 

จอรจ์&พนัโค 2011; ซำนเชเทเลอร ์2010) หลกัฐำนทีไ่ดร้วบรวมมำจำกกรณทีีร่ะบุไวแ้ละรำยงำนจำกเอเซยี

ตะวนัออกเฉยีงใตแ้สดงใหเ้หน็วำ่ ผูก้ระท�ำผดิทำงเพศเกีย่วกบัเดก็ ปกตจิะพุง่เป้ำไปทีเ่ดก็ซึง่ท�ำงำนอยูบ่น

ถนน หรอืในธุรกจิกำรทอ่งเทีย่วทีไ่มเ่ป็นทำงกำร (ดตูวัอยำ่งเช่น คนี 2006; UNICEF 2012) ยิง่กวำ่นัน้ พวก

เขำยงัมทีำงเขำ้ถงึเดก็กลุม่เสีย่ง โดยกำรเขำ้ไปท�ำงำนในโรงเรยีนหรอืสถำบนัทีใ่หก้ำรดแูลเดก็ โดยไมต่อ้งมี

กำรควบคมุดแูล ถำ้ไมม่ทีำงป้องกนัตรวจสอบทีด่บีำงครัง้อุตสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่วกเ็อือ้ใหผู้ก้ระท�ำผดิเขำ้

ถงึเดก็หญงิชำยในกลุม่เสีย่งและอำจจะท�ำใหเ้กดิกำรแสวงประโยชน์โดยรูเ้ท่ำไมถ่งึกำรณ์ได ้ สิง่เหล่ำน้ี อำจ

เกดิขึน้ไดใ้นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีพ่ลกุพล่ำน (เช่นโรงแรม ภตัตำคำร บำร ์ตลำด และจดุพกัผอ่นหยอ่นใจส�ำหรบั

นกัทอ่งเทีย่ว) รวมทัง้ในวสิำหกจิกำรทอ่งเทีย่วทีเ่รยีกกนัว่ำ ‘กำรทอ่งเทีย่วแบบรบัผดิชอบ’ หรอื‘กำรทอ่ง

เทีย่วเชงิวฒันธรรม’ ตวัอย่ำงเช่น ‘กำรทอ่งเทีย่วสถำนเลีย้งเดก็ก�ำพร้ำ’ อำจท�ำใหเ้ดก็มคีวำมเสีย่งต่อกำร 

เผชญิกบัผลกระทบในรูปแบบทีไ่มด่ต่ีำงๆ รวมถงึสง่ผลร้ำยต่อทัง้ทำงกำย อำรมณ์ และกำรละเมดิทำงเพศ 

1 ดอูธิบำยวลสี�ำคญัในหน้ำ VI
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(กนินี 2012, ชำค ี2009) ผลทีต่ำมมำคอืแมน้กัทอ่งเทีย่วจะมคีวำมปรำรถนำดทีีส่ดุ กย็งัอำจท�ำใหเ้ดก็ตกอยู่

ในควำมเสีย่งไดโ้ดยไมเ่จตนำ 

ในควำมพยำยำมทีจ่ะต่อสูก้บักำรแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเดก็ในกำรทอ่งเทีย่วและกำรเดนิทำง ประเทศ

กมัพูชำ ประเทศสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศไทยและประเทศเวยีดนำม รฐับำล

ออสเตรเลยีไดร้เิริม่ท�ำงำนสองดำ้นพรอ้มกนัคอื ดำ้นกำรป้องกนัเดก็และดำ้นกำรคุม้ครองเดก็ในโครงกำร

ป้องกนัเดก็ปฐมวยัส�ำนกังำนปรำบปรำมยำเสพตดิและป้องกนัอำชญำกรรมแหง่สหประชำชำต ิ (UNODC) 

โดยร่วมมอืกบัต�ำรวจสำกลด�ำเนินกำรโครงกำรเสำหลกัดำ้นกำรคุม้ครองเดก็ปฐมวยัเพือ่ท�ำใหก้ำรบงัคบัใช้

กฎหมำยเขม้แขง็ขึน้ ศุภนิมติด�ำเนินกำรโครงกำรเสำหลกักำรป้องกนัเดก็ปฐมวยัเพือ่ต่อสูแ้กไ้ขปจัจยัทีท่�ำให้

เดก็มคีวำมเสีย่งกบักำรถกูแสวงประโยชน์ทำงเพศในบรบิทกำรทอ่งเทีย่วในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของโครงกำร

น้ี ศุภนิมติได้รเิริม่งำนเรื่องกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็โดยร่วมมอืกบัภำคกำรทอ่งเทีย่วต่ำงๆ 

ประกอบดว้ยรฐับำล และภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วและนกัเดนิทำง กำรรณรงคก์ำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยั

ส�ำหรบัเดก็มเีป้ำหมำยจะใหข้อ้มลู และท�ำใหน้กัทอ่งเทีย่วทีจ่ะมำสูภ่มูภิำคน้ีสำมำรถด�ำเนินกำรเชงิบวกเพือ่

ปกป้องเดก็ๆ ศุภนิมติไดใ้หค้�ำนิยำม ‘กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็’ วำ่เป็นกำรทอ่งเทีย่วที่

  1. ตระหนกัถงึบทบำทและผลกระทบของกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ 

 2. รบัผดิชอบในกำรลดผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรำยทัง้ทำงตรงและทำงออ้มต่อเดก็ทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง  

  ใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ 

 3. มบีทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ และท�ำใหม้สีภำพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ๆทกุคน

ในทีส่ดุแลว้กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็เป็นกำรสรำ้งทำงแกป้ญัหำอยำ่งยัง่ยนืในระยะยำวเพือ่ใหเ้ดก็

ปลอดภยัจำกกำรถกูละเมดิในบรบิทของกำรทอ่งเทีย่วกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็เป็นองคป์ระกอบ

ส�ำคญัของกำรพฒันำอุตสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่วทีด่แีละยัง่ยนืกวำ่



 นกัเดนิทางทีป่ลอดภยัส�าหรบัเดก็6 |

วตัถปุระสงคแ์ละระเบยีบวิธีวิจยั

วตัถปุระสงคห์ลกัของการศึกษาวิจยัน้ีเพ่ือ

1.  ตรวจสอบความตระหนักรู้ของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัการแสวงประโยชน์จากเดก็ในการท่องเท่ียว  

 และปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือพวกเขาพบเดก็ในภมิูภาคน้ี

2.  ค้นหาทศันคติของนักท่องเท่ียวและการตอบสนองต่อการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็ และ 

 ระดบัท่ีเรือ่งน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว๒ 

  

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคน้ี์ และด�ำเนินกำรตำมค�ำแนะน�ำใหม้กีำรศกึษำวจิยัเพิม่เตมิเรื่องกำรทอ่งเทีย่วที่

ปลอดภยัส�ำหรบัเดก็: มมุมองของนกัทอ่งเทีย่ว (ศุภนิมติ 2012) กำรศกึษำน้ีไดม้กีำรใชว้ธิศีกึษำวจิยัผสมกนั

หลำยแบบ ประกอบดว้ยกำรส�ำรวจสัน้ๆ กำรสมัภำษณ์เชงิลกึ และกำรสงัเกตแผนกำรวจิยัไดร้บักำรอนุมตัิ

จำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมในกำรวจิยัเกีย่วกบัมนุษย ์ของมหำวทิยำลยัเวสเทริน์ซดินียใ์นเดอืนมนีำคม 2013 

กำรท�ำงำนศกึษำวจิยัน้ีเป็นไปตำมระเบยีบปฏบิตังิำนของมลูนิธศุิภนิมติและกำรปกป้องคุม้ครองเดก็ในควำม

ชว่ยเหลอืขององคก์ำรออสเตรเลยีนเอดส ์ทัง้น้ีรวมถงึกระบวนกำรทีโ่ปรง่ใสทีต่อ้งปฏบิตัติำม ไดแ้ก่ จะมกีำร

ตดิตำมหำกมผีูใ้หค้วำมคดิเหน็ในกำรวจิยัเปิดเผยขอ้มลูเดก็ๆทีถ่กูลว่งละเมดิจะไมม่เีดก็เขำ้มำมสี่วนร่วมใน

กำรวจิยัน้ี กำรศกึษำวจิยัน้ีด�ำเนินกำรในกรงุเทพฯประเทศไทย ในชว่งระยะเวลำ 6 สปัดำหใ์นเดอืนเมษำยน

และพฤษภำคม2013 กรงุเทพฯไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นสถำนทีศ่กึษำวจิยัเพรำะประเทศไทยเป็นเป้ำหมำยปลำย

ทำงของกำรทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(มนีกัทอ่งเทีย่วจำกนำนำชำตมิำกกวำ่ 22 ลำ้น

คนในปี 2012) กรงุเทพฯเป็นประตสูู่ประเทศไทย ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลำงกำรเดนิทำงไปสู่ประเทศอืน่ๆ  ในภมูภิำค

ในกำรท�ำวจิยัในกรงุเทพฯทมีงำนผูว้จิยัสำมำรถเขำ้ถงึกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีห่ลำกหลำยทีส่ดุ ครอบคลมุนกัทอ่ง

เทีย่วหลำยสญัชำต ิระดบัอำยทุีแ่ตกต่ำงและครบถว้นทัง้สองเพศ 

ผูท้ีเ่ขำ้ร่วมในกำรศกึษำวจิยัครัง้น้ีมจี�ำนวน 268 คน ในรูปแบบผสมกนัระหวำ่งกำรตอบแบบส�ำรวจและกำร

สมัภำษณ์เชงิลกึ ไดม้กีำรแจกแบบส�ำรวจไปตำมสถำนทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทอ่งเทีย่วทัว่กรงุเทพฯ มกีำร

สมัภำษณ์กึง่โครงสรำ้ง โดยสรรหำผูเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำวจิยั ผำ่นกำรโฆษณำ และกำรตดิต่อโดยตรงตำมสถำน

ทีท่ีม่นีกัทอ่งเทีย่วอยูม่ำก มผีูต้อบแบบส�ำรวจ 209 รำย มผีูไ้ดร้บักำรสมัภำษณ์ 59 คน (ในกำรสมัภำษณ์ 

34 ครัง้) ท�ำกำรส�ำรวจและสมัภำษณ์เป็นภำษำองักฤษ ภำษำจนี ภำษำญีปุ่น่ และภำษำเกำหล ี(กรณกีำร

สมัภำษณ์ทีไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืจำกล่ำม) กลุม่ภำษำทัง้สำมของเอเซยีน้ี ไดร้บักำรคดัเลอืกเป็นพเิศษเพือ่ 

ใหไ้ดก้ลุม่ตวัอยำ่งในจ�ำนวนทีม่ำกกวำ่กำรศกึษำวจิยัในปี 2012 นกัทอ่งเทีย่วจำกประเทศจนี ประเทศญีปุ่น่ 

และประเทศเกำหลเีป็นกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุของตลำดกำรทอ่งเทีย่วในภมูภิำคน้ี3 

 

2 นกัวจิยัไดว้เิครำะหป์ฏกิริยิำของนกัทอ่งเทีย่วต่อ เอกสำรรณรงคเ์รื่องกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ 
3 นกัทอ่งเทีย่วชำวจนีมจี�ำนวนมำกเป็นล�ำดบัตน้ๆของตลำดทอ่งเทีย่ว (12.8% ของผูม้ำเยอืนทัง้หมด) ตำมมำดว้ยมำเลเซยี (8%) เกำหล ี(6.3%) และนกัทอ่งเทีย่วชำวญีปุ่น่ (5.7%) ทีเ่ขำ้มำยงัประเทศทัง้สี ่ในโครงกำรเสำหลกักำรป้องกนั

เดก็ปฐมวยั – ประเทศกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศไทย และประเทศเวยีดนำม (อ้ำงองิจำกสถติกิำรทอ่งเทีย่วปี  2012 จำกกระทรวงกำรทอ่งเทีย่ว ประเทศกมัพชูำ สถำนทตูประเทศลำว ประจ�ำประเทศไทย 

กระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ ประเทศไทย และกระทรวงวฒันธรรม กฬีำและกำรทอ่งเทีย่ว ประเทศเวยีดนำม)
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ข้อจ�ากดั
ขอ้คน้พบของกำรศกึษำน้ี ไมค่วรจะถอืวำ่เป็นตวัแทนของนกัทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีเ่ขำ้มำในภมูภิำค เพรำะแม้

กลุม่ตวัอยำ่งจะมนียัยะส�ำคญั แต่มจี�ำนวนคอ่นขำ้งน้อยจ�ำนวนเพยีง 268 คน วธิกีำรเชญินกัทอ่งเทีย่วเขำ้ร่วม

ในกำรวจิยั ณ จดุทีพ่บ ชว่ยใหน้กัวจิยัไดพ้ดูกบันกัทอ่งเทีย่ว แตม่กัพบวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมกำรศกึษำมเีวลำจ�ำกดัมำก

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ผูเ้ขำ้ร่วมชำวเอเซยีซึง่ตอ้งอำศยัลำ่มในกำรใหข้อ้มลูกำรเลอืกกรงุเทพทีเ่ดยีวในกำรศกึษำ 

ชว่ยประหยดัเวลำและทรพัยำกรไดม้ำก อยำ่งไรกต็ำมหำกมกีำรศกึษำอยำ่งครอบคลมุทัง้สีป่ระเทศ โดยมกีำร

สรรหำตวัอยำ่งทีก่วำ้งขึน้ อำจจะท�ำใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีแ่ตกต่ำงไปบำ้งเลก็น้อย อยำ่งไรกต็ำมแนวโน้มและรปูแบบ

ทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งทีเ่ชือ่ถอืได ้ โดยค�ำนึงถงึควำมจรงิทีม่กีำรพดูเล่ำเรือ่งส�ำคญัซ�้ำๆ  และเป็นเรือ่งเดยีวกนักบั

ขอ้มลูทีป่รำกฏใน “กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็:มมุมองของนกัทอ่งเทีย่ว” (ศุภนิมติ 2012).

ผูมี้ส่วนรว่มในการศึกษาวิจยั
กลุม่ประชำกรของผูเ้ขำ้ร่วมงำนศกึษำวจิยัคอ่นขำ้งกวำ้ง ผูเ้ขำ้ร่วมทัง้หมดประกอบดว้ยนกัทอ่งเทีย่ว 39 

สญัชำต ิ(รวมทัง้จำกเอเซยี-แปซฟิิค ยโุรป และอเมรกิำ) เพศ (หญงิ 56% และชำย 43%) กลุม่อำย ุประเภท 

ของนักเดนิทำง ภูมหิลงัทำงกำรศกึษำและอำชีพ (ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิจำกภำคผนวก 1: ลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์ ของกลุม่ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาวจิยั) ผูเ้ขำ้ร่วมไดใ้ชเ้วลำในภมูภิำคแตกต่ำงกนั หลำยคนได ้

เดนิทำงไปในกลุม่ประเทศเหลำ่น้ีในขณะทีด่�ำเนินกำรศกึษำวจิยัอยู ่ (นอกจำกประเทศไทยแลว้ ผูเ้ขำ้ร่วมกำร

ศกึษำวจิยัจ�ำนวน 43% ไดไ้ปประเทศกมัพชูำ 11% ไปประเทศลำว และ 37% ไปประเทศเวยีดนำม) และม ี

นกัทอ่งเทีย่วจ�ำนวนมำกทีเ่ดนิทำงกลบัเขำ้มำในภมูภิำคน้ีอกี (ผูเ้ขำ้ร่วมกำรศกึษำวจิยัจ�ำนวน 42% เขำ้มำ
ประเทศไทย 11% ไปประเทศกมัพชูำ 6% ไปสำธำรณรฐัประชปิไตยประชำชนลำว และ 18% ไปประเทศ
เวยีดนำมในฐำนะผูเ้ดนิทำงมำเยอืนซ�้ำ)
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ข้อค้นพบท่ีส�าคญั
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตระหนักดีว่ามีการแสวงประโยชน์จากเดก็ในธรุกิจการท่อง

เท่ียวในภมิูภาคน้ี  
 
นกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่ระบุว่ำ พวกเขำทรำบดวี่ำเดก็บำงคนในเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ เขำ้ขำ่ยถกูละเมดิ 

หรอืแสวงประโยชน์จำกธุรกจิกำรทอ่งเทีย่ว (75% ของผูต้อบแบบส�ำรวจและ 80% ของผูถ้กูสมัภำษณ์) นกั

ทอ่งเทีย่วพดูถงึกำรแสวงประโยชน์บำงอยำ่งเชน่ (ในค�ำพดูของผูเ้ขำ้รว่มเอง) ‘กำรทอ่งเทีย่วแบบมเีพศสมัพนัธ์

กบัเดก็’ ‘กำรคำ้เดก็’ หรอื ‘แรงงำนเดก็’ นกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่ตระหนกัถงึประเดน็น้ี ก่อนทีจ่ะเดนิทำงเขำ้มำ

ในภมูภิำคน้ีพวกเขำระบุวำ่ เคยไดย้นิประเดน็น้ีมำแลว้ผำ่นทำงปำกต่อปำก กำรศกึษำในระบบหรอืผำ่นสือ่

รูปแบบเดมิเช่นหนังสอืพมิพแ์ละสำรคด ี แหล่งขอ้มลูทำงวฒันธรรมทีนิ่ยมกนัอย่ำงเช่นภำพยนตร์ หรอื

โทรทศัน์ หรอืแหลง่ขอ้มลูออนไลน์ เช่น บลอ็ก และกำรรณรงคผ์ำ่นเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์

ในขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วหลำยคนอำ้งองิถงึกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ในรปูแบบทีรุ่นแรงหรอืไดร้บักำรน�ำเสนอ

ในทีส่ำธำรณะอยำ่งกวำ้งขวำง ผูเ้ขำ้ร่วมกำรศกึษำบำงรำยไดแ้สดงควำมเขำ้ใจวำ่ธรรมชำตขิองกำรละเมดิ

นัน้มหีลำยมมุมอง และแนวทำงทีเ่ดก็อำจอยูใ่นภำวะเสีย่งตอ่กำรถกูแสวงประโยชน์ในบรบิทของกำรทอ่ง

เทีย่วกำรสนทนำกบัผูเ้ขำ้ร่วมกำรศกึษำวจิยั เป็นชำวฝรัง่เศสสองคน (ชำยและหญงิ อำยุ 34 และ 27 ปี ตำม

ล�ำดบั) เน้นเรือ่งกำรไมค่ดิวำ่มคีวำมเชือ่มโยงกนัดงัน้ี

	 ผูส้มัภาษณ์			 คณุนึกถึงอะไรบา้งไหม	เมือ่คณุเหน็เดก็ก�าลงัถกูแสวงประโยชน์	ซึง่ไม่จ�าเป็น

	 	 	 	 	 ต้องเป็นเรือ่งทางเพศกไ็ด้	เพราะคณุบอกว่านัน่เป็นเรือ่งทีค่ณุไม่น่าจะเหน็แต่คณุ 

	 	 	 	 	 อาจเหน็อย่างอืน่กไ็ด้	?

 ผูห้ญงิ   ไม่

 ผูช้ำย   ไมเ่ลย ไมแ่น่ๆ

 ผูส้มัภาษณ์		 คณุเคยพบเดก็มาขอทาน	หรอืขอเงินบา้งไหม	?

 ผูช้ำย   อ๋อ แน่นอน

 ผูห้ญงิ   มคีะ่ 

กำรไมเ่ชือ่มโยงกนัน้ีจะน�ำเสนอในแผนภมูทิี1่ ซึง่จะกลำ่วถงึในเน้ือหำต่อไปในขณะทีผู่เ้ขำ้รบักำรส�ำรวจจ�ำนวน 

67% ระบุวำ่พวกเขำไมไ่ดร้บัทรำบสถำนกำรณ์เกีย่วกบักำรละเมดิหรอืแสวงประโยชน์จำกเดก็ ในขณะทีอ่ยู่

ในภมูภิำคน้ี นกัทอ่งเทีย่ว 15% กลำ่ววำ่ เขำไดใ้หเ้งนิเดก็ทีม่ำขอทำน 27% ตอบวำ่เขำไดซ้ือ้สนิคำ้จำกผูข้ำย

ทีเ่ป็นเดก็ 33% ตอบวำ่ เขำไดเ้หน็เดก็ท�ำงำนในสถำนทีท่อ่งเทีย่วและ 18% พดูวำ่เขำไดเ้หน็เดก็ท�ำงำนอยู่

ในสถำนบนัเทงิกลำงคนืเช่นบำร์หรอืคลบั กำรทีน่กัเดนิทำงหลำยคนไมไ่ดบ้ง่ชีส้ถำนกำรณ์เหล่ำน้ีว่ำเกีย่ว

โยงกบักำรลว่งละเมดิเดก็และแสวงประโยชน์จำกเดก็ แสดงวำ่นกัทอ่งเทีย่วบำงรำยยงัไมค่อ่ยเขำ้ใจประเดน็

น้ีขณะเดยีวกนักส็ือ่โดยนยัวำ่นกัทอ่งเทีย่วมองพฤตกิรรมของตนเองอยำ่งไร

4 ค�ำถำมน้ีใชถ้ำมผูถ้กูสมัภำษณ์ 48 รำย 
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ประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบัแนวค�ำตอบน้ี กค็อืนกัทอ่งเทีย่วบำงรำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลว่งละเมดิ กจ็ะเป็นนกั

ทอ่งเทีย่วทีค่นอื่นไมอ่ยำกขอ้งแวะดว้ย ตวัอยำ่งเชน่ ผูต้อบแบบส�ำรวจชำวสเปนคนหน่ึง (ชำยอำย ุ41-45 

ปี) ไดพ้ดูอยำ่งเจำะจงวำ่‘ ฝรัง่’ เป็น ‘ตวัอยำ่ง’ ของผูก้ระท�ำควำมผดิทำงเพศเกีย่วกบัเดก็ โดยนยัเดยีวกนั

เมือ่ถกูถำมถงึประเดน็กำรละเมดิต่อเดก็ ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิชำวองักฤษคนหน่ึง (อำศยัอยูใ่นฮอ่งกง)กลำ่ว

วำ่

 “มีลกูค้าบางกลุ่มเข้ามาที	่[แหล่งท่องเทีย่วแห่งหนึง่] 

	 –	ทีนี่ดึ่งดดูกลุ่มคนทีไ่ม่ค่อยน่าคบบางครัง้คณุกเ็หน็	

	 พวกเขานัง่อยใูนรถบริการขนส่งสาธารณะกบัสาวน้อย	

	 ในท้องถิน่ผมไม่ทราบว่าพวกเธออายเุท่าไหร่แต่บาง	

	 คนเป็นเดก็แน่ๆ...	ข้ึนอยู่กบัว่าคณุขีดเส้นระหว่างเดก็	

	 กบัผูใ้หญ่ทีไ่หน...	แต่คนเหล่านัน้มาทีนี่เ่พือ่ท�าเรือ่งไม่	

	 ถกูต้องแน่ๆ”	 (ผูใ้หส้มัภำษณ์ชำยชำวองักฤษ อำย ุ46 ปี)

โดยรวมแลว้ ผูเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำ เชือ่มโยงกำรทอ่งเทีย่วในภมู-ิ 

ภำคเขำ้กบักำรแสวงประโยขน์จำกเดก็ ในหลำยกรณีกพ็ุ่งเป้ำ 

ไปยงัสถำนทีซ่ึง่มภีำพลบมำกๆเมือ่พวกเขำพดูเรือ่งน้ีตวัอยำ่งเชน่

  “	ฉันพดูกบัผูห้ญิงจากสวีเดนคนหนึง่ทีท่�างานอยู่ทีผ่บั	

	 [ในเมืองท่องเทีย่วริมหาดแห่งหนึง่]	และเธอบอกฉันว่า	

	 มีกลุ่มเดก็ท�างานอยู่	–	มีสองสามคนเพิง่เกบ็ขยะจาก	

	 หาดทรายอีกสองสามคนทีย่ากจนน้อยกว่าคนอืน่	

	 ก�าลงัเดินเร่ขายดอกกหุลาบและมีเดก็ผูห้ญิงก�าลงัขาย	

	 สร้อยข้อมือตามทีเ่ธอบอกวนัใดกต็ามทีเ่ดก็กลุ่มน้ีอาย	ุ	

	 ครบ	18	ปี	พวกเธอกจ็ะกลายมาเป็นโสเภณีเธอได้รู้จกั	

	 เดก็ทีข่ายสร้อยสองสามคนนัน้	หลงัจากกลบัไปบา้นใน	 	 	

	 สวีเดนได้สองสามเดือน	เมือ่กลบัมาอีก	ครัง้	[เธอบอก]	พวกเขาก	็[ท�างานเป็น]	โสเภณีและ	

	 นัง่ดืม่กนัอยู่ทีบ่ารแ์ล้วเธอตกใจกบัภาพ	นัน้มาก…เมือ่ฉันได้ทราบฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยมี	

	 ชายแก่ชาวตะวนัตกหลายคน	[ซึง่มา	เทีย่วเมืองน้ีเพือ่เสาะหาสาวๆ]	พวกเขาดนู่ารงัเกียจ	

	 มาก”	(ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิชำวสวเีดนอำย ุ19 ปี)  

เมือ่มกีำรเชือ่มโยงทำงเอกสำรเป็นอยำ่งดรีะหวำ่งสือ่ดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว จนิตนำกำรของนกัทอ่งเทีย่ว สิง่

ทีน่กัทอ่งเทีย่วไดร้บัฟงัมำ ภำพลกัษณ์ของเมอืงปลำยทำง และพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว (ตวัอยำ่ง

เชน่ เครำ้ช ์แจก็สนั และทอมป์สนั 2005; เจนกนิส ์2003; ลอง&โรบนิสนั 2009) ควำมประทบัใจเหลำ่น้ี 

(ไมว่ำ่จะมพีืน้ฐำนอยูบ่นกำรเสพสือ่ ประสบกำรณ์ตรง หรอืค�ำบอกเลำ่กต็ำม) มนียัส�ำคญัสงูมำกในขณะ

ทีภ่ำพลกัษณ์นัน้ ไมไ่ดห้ยดุยัง้กำรทีน่กัทอ่งเทีย่วจะเขำ้มำเยอืนประเทศหรอืภมูภิำคน้ี แต่ในระยะยำว

แลว้มนักม็แีนวโน้มทีจ่ะก่อผลกระทบทีเ่สยีหำยต่ออุปสงคข์องกำรทอ่งเทีย่ว

5 ฝรัง่ เป็นศพัทท์ีค่นไทยใชเ้รยีกคนผวิขำว หรอืทีม่เีชือ้สำยคอเคเซยีน

 “ มีกลุม่เดก็ท�างานอยู่ 
สองสามคนก�าลงัเดินเร่

ขายดอกกหุลาบ	และมี

เดก็ผูห้ญิงก�าลงัขาย

สรอ้ยข้อมือ	ตามทีเ่ธอ

บอก	วนัใดกต็ามทีเ่ดก็

กลุม่น้ีอายคุรบ	18	ปี	

พวกเธอจะกลายมาเป็น

โสเภณี.” 
 

 ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวสวเีดน อำย ุ19 ปี
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นักท่องเท่ียวเกือบทกุคนได้พบปะกบัเดก็ในท้องถ่ิน  และเคยมี 

ปฏิสมัพนัธด้์วยหลายอย่างท�าให้นักท่องเทียวรูสึ้กเศร้า ส�านึกผิด 

ห่วงกงัวล และผิดหวงั 

นกัทอ่งเทีย่วกลำ่วถงึกำรมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็เป็นอยำ่งมำกผูเ้ขำ้รว่มตอบแบบส�ำรวจ 95% และสว่นใหญ่

ของผูถ้กูสมัภำษณ์พดูวำ่ พวกเขำไดพ้บเดก็พืน้เมอืงในสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ในจ�ำนวนนัน้ 32% พดูวำ่เขำได้

พดูดว้ย หรอืเลน่กบัเดก็พืน้เมอืง และ 5% ไดท้�ำงำนอำสำสมคัรกบัเดก็พืน้เมอืง (ดแูผนภมูทิี1่ดำ้นลำ่ง ซึง่

ไดส้รปุผูเ้ขำ้รว่มกำรส�ำรวจทีพ่บกบัเดก็พืน้เมอืง) ผูถ้กูสมัภำษณ์หลำยคนพดูถงึกำรทีไ่ดเ้ลน่กบัเดก็ หรอื

พดูกบัเดก็ในทีส่ำธำรณะ (รวมทัง้กำรเล่นสำดน�้ำกบัพวกเขำ

ในเทศกำลสงกรำนต)์ เชน่บนถนนนกัทอ่งเทีย่วบำงคนรูส้กึว่ำ

ปฏิสมัพนัธ์เหล่ำน้ีมคีุณค่ำคู่ควรแก่ควำมทรงจ�ำมำก เป็น

ประสบกำรณ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ – ใหพ้วกเขำไดร้บัควำมเขำ้ใจ

อย่ำงแทจ้รงิลกึซึ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ ดูตวัอย่ำงค�ำพดูให้

ควำมเหน็จำกพวกเขำดงัน้ี
 

“ฉันชอบใช้เวลาไปกบัพวกเขา[เดก็พ้ืนเมือง]	 ตัง้ค�าถาม	

[เกีย่วกบัชีวิตของเขา]	และสอนศพัทภ์าษาองักฤษให้เขา” 
(ผูต้อบกำรส�ำรวจหญงิ ชำวออสเตรเลยี อำย ุ26-30 ปี)

 

“ฉันรกัทีจ่ะมีปฏิสมัพนัธก์บัเดก็พ้ืนเมืองนีถื่อเป็นจดุเด่น

ของวนัหยดุของฉันทีเดียว”  
(ผูต้อบกำรส�ำรวจหญงิ ชำวนิวซแีลนด ์อำย ุ41-45 ปี)

ในขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วกลุ่มหน่ึงพบวำ่เดก็พืน้เมอืง ‘เป็นมติร’ 

และ ‘มคีวำมสขุ’ และบำงคนกไ็ปไกลถงึขนำดพดูวำ่กำรไดพ้บ 

ปะพดูคยุกบัเดก็ เป็นจดุเดน่ของกำรเดนิทำงเทีย่วนัน้ ในขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วอกีกลุม่หน่ึงใหค้�ำตอบว่ำ รูส้กึ

กงัวล ผดิบำป ผดิหวงั เศรำ้ และหงดุหงดิ จำกกำรทีไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็จำกค�ำถำมวำ่ “กำรมปีฏสิมัพนัธ์

กบัเดก็พืน้เมอืงท�ำใหค้ณุรูส้กึอยำ่งไร” นัน้ ค�ำตอบเป็นไปในทำงลบเป็นอยำ่งมำก

  “เดก็พ้ืนเมืองบางคนก�าลงัขอทานอยู่หน้าโรงแรมและไนทค์ลบัซึง่ฉันรู้สึกว่ามนัเป็นเรือ่งผิด		

	 มากในทางสงัคมและฉันกเ็หน็คนหนุ่มสาวบางคนก�าลงัขายยาเสพติดและบริการทางเพศอย่าง 

	 เปิดเผยบนท้องถนนซึง่มนัรบกวนมาก ” (ผูต้อบการส�ารวจหญิง ชาวบงัคลาเทศ อาย ุ31-35ปี)

6 สงกรำนต ์ หมำยถงึกำรฉลองวนัปีใหมข่องคนไทยในเดอืนเมษำยน คนทีเ่ขำ้รว่มเทศกำลน้ีจะเลน่สำดน�้ำใสก่นั (รวมทัง้คนแปลกหน้ำดว้ย) มกีำรฉลองปีใหมท่ีค่ลำ้ยคลงึกนัในประเทศอื่นๆ ของภมูภิำคน้ีเชน่กนั แต่กำรสมัภำษณ์จดัท�ำใน

กรงุเทพฯ ระหวำ่งเทศกำลสงกรำนต ์ผูถ้กูสมัภำษณ์หลำยคนเพิง่จะกลบัจำกกำรเลน่สำดน�้ำกบัคนในทอ้งถิน่ 

7 แมว้ำ่ควำมเหน็เหลำ่น้ีจะเป็นของนกัทอ่งเทีย่วแต่ละคน แต่กอ็ำจเป็นไดว้ำ่บรษิทัทวัรใ์นภมูภิำคน้ี เสนอโอกำสใหน้กัทอ่งเทีย่วไดพ้บปะกบัคนในทอ้งถิน่ทัง้เดก็และผูใ้หญ่บนพืน้ฐำนน้ีคอื ผำ่นบรกิำรบำ้นพกัแบบโฮมสเตย ์และตำมทีไ่ดร้บั

รำยงำนจำกผูเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำวจิยับำงรำย คอื มกีำรไปเยีย่มโรงเรยีน และเดก็ในควำมดแูลขององคก์ร สิง่เหล่ำน้ีถกูขำยในฐำนะ ‘ประสบกำรณ์ทำงวฒันธรรม’

 “ฉันชอบคยุกบัเดก็	แต่พบ	
		ว่าสถานการณ์ของพวก		

		เขาน่าเศร้ามาก	ฉันรูสึ้กไม่	

		สบายใจ	ทีเ่หน็เดก็อยูบ่น	

		ถนนและฉันอยากจะช่วย	

		พวกเขา	แต่ไม่รู้ว่าจะท�า		

		อย่างไร.” 
 
              

ผูต้อบกำรส�ำรวจหญงิ ชำวออสเตรเลยี อำย ุ26-30 ปี  
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 “ ฉันชอบคยุกบัเดก็แต่พบว่าสถานะของพวกเขาน่าเศร้ามากฉันรูสึ้กไม่สบายใจทีเ่หน็เดก็อยู่ 

	 บนถนนฉันอยากจะช่วยพวกเขาแต่ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร”
 (ผูต้อบการส�ารวจหญิง ออสเตรเลีย อาย ุ26-30ปี)

 “มนัเป็นเรือ่งเจบ็ปวดทีไ่ด้เหน็เดก็อายนุ้อยขนาดนัน้ต้องมาท�างาน” 

  (ผูต้อบการส�ารวจหญิง ออสเตรเลีย อาย ุ26-30ปี)

 

ดงัทีต่ ัง้ขอ้สงัเกตไวแ้ผนภมูทิี ่1 สรปุชนิดของกำรพบปะทีผู่ต้อบแบบส�ำรวจตอบ คอื พบกบัเดก็พืน้เมอืง 

ซึง่รวมถงึกำรเหน็เดก็ไมม่ผีูด้แูลบนถนน (60%) ท�ำงำนในสถำนทีส่�ำหรบันกัทอ่งเทีย่ว (33%) และท�ำงำน

ในสถำนบนัเทงิกลำงคนื (18%) ผูใ้หส้มัภำษณ์จ�ำนวนหน่ึง กลำ่วถงึสถำนกำรณ์คลำ้ยคลงึกนัเกีย่วกบัเดก็

หรอืผูเ้ยำวว์ำ่อยำ่งน้อยทีส่ดุคอืท�ำใหผู้ถ้กูสมัภำษณ์รูส้กึอดึอดัใจ นัน่รวมถงึเรือ่งกำรเหน็เดก็เลก็ๆท�ำงำน

หรอืขอทำน หรอืถกูยใุหเ้ขำ้ไปในบำรห์รอืคลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิำรทำงเพศ ทีซ่ึง่เป็นไปไดว้ำ่ผูเ้ยำวอ์ำยุ

ต�่ำกวำ่เกณฑก์�ำลงัท�ำงำนอยู ่ส�ำหรบัชำยสองคนทีถ่กูสมัภำษณ์ ไดร้บักำรเสนอขำยบรกิำรจำกเดก็ผูห้ญงิ

อำยตุ�่ำกวำ่เกณฑก์�ำหนด (ซึง่ทัง้คูป่ระมำณวำ่อำยปุระมำณ12-15 ปี)

แผนภมิูท่ี 1

นักท่องเท่ียวท่ีได้พบปะเดก็ในสถานท่ีท่องเท่ียว

เหน็เดก็ๆท�ำงำนในสถำนบนัเทงิกลำงคนื 18

เหน็เดก็ๆท�ำงำนในสถำนทีท่อ่งเทีย่ว 33

เหน็เดก็ๆอยูต่ำมล�ำพงับนทอ้งถนน 60

อำสำสมคัรกบัเดก็ๆทอ้งถิน่ 5

เลน่/พดูคยุกบัเดก็ๆทอ้งถิน่ 32

เยีย่มชมุชนเเออดั 11

เยีย่มสถำนสงเครำะหเ์ดก็ 15

ถ่ำยรปูเดก็ๆทอ้งถิน่ 25

ไดซ้ือ้ของจำกเดก็ๆ 27

ไดใ้หเ้งนิเดก็ขอทำน 15
% ( ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ ) 
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ประสบกำรณ์ดงักลำ่วกระทบต่อนกัทอ่งเทีย่วแต่ละคน รวมทัง้มมุมองต่อเมอืงปลำยทำงดว้ย

 “ประสบการณ์หนึง่ทีฉั่นได้รบัคือ]	เดก็สาวคนหนึง่พยายามขายตวัให้ผม	ผมปฏิเสธเรว็ทีส่ดุ	

	 เท่าทีจ่ะท�าได้	ผมบอกเธอว่าผมไม่สนใจ	บอกให้เธอไปซะ	แต่ผมกย็งัรู้สึกสะพึงกลวัเกีย่วกบั	

	 เรือ่งน้ี	เพราะเธอดเูหมือนอายนุ้อยมาก	ผมเหมือนถกูท�าให้แปลกใจ	เพราะเป็นเทศกาล	 

	 [ปีใหม่]	ดงันัน้ผูค้นในท้องถนนกส็าดน�้ าใส่กนั	เวลาคนเข้ามาใกล้คณุ	คณุกคิ็ดว่ามนัเป็น	

	 ส่วนของการเล่นน�้ า	แต่แล้วเธอกม็าใกล้จนชิดเกินไปและสมัผสัตวัผม…	มนัเป็น	 	 	

	 ประสบการณ์ทีน่่ากลวัมาก” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์ชาย ชาวดทัช ์อาย ุ22ปี)

 “ผูค้นพากนัออกเทีย่วและเมาหย�าเปพวกเขาล้วนเป็นชาวตะวนัตก	แล้วกมี็ผูห้ญิงท้องถิน่	

	 กลุ่มใหญ่น่าจะอายตุ�า่กว่า	18	ปี	ผูซึ้ง่พยายามจะเรียกร้องความสนใจจากผูช้าย	และผูช้าย	

	 ส่วนใหญ่กไ็ม่รู้ด้วยซ�้าว่าพวกเธอเป็นหญิงหากิน	อนันัน้เป็นเหตผุลส่วนหนึง่ว่าท�าไมฉันจึง	

	 ไม่ชอบ	แล้วกย็งัมีเดก็	พวกเขาออกมาขอทานกนัตลอดคืนในขณะทีเ่ขาควรจะนอนอยู่บา้น		

	 แน่ละ	เขามองเหน็เป็นโอกาสทีจ่ะออกไปหาเงินแต่มนัเป็นเรือ่งสกปรกแย่มาก		ฉันจะไม่	

	 ขอกลบัไปอีกเลย” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์หญิง ชาวสวีเดน อาย ุ19ปี)

นอกเหนือจำกรูส้กึขยะแขยง หรอืเศรำ้กบักำรพบปะเชน่น้ีแลว้ ผูใ้หส้มัภำษณ์คนอืน่พดูถงึควำมรูส้กึผดิ

หรอืไมด่ ีทีเ่ป็นผลจำกกำรทีเ่ขำไดพ้บเดก็ทอ้งถิน่ (ซึง่ดเูหมอืนมำกขึน้ทกุวนั)

	 “ฉันคิดว่า	เรือ่งหนึง่ทีท่�าให้ฉันรู้สึกแย่มากๆ	กคื็อ	ว่าเราก�าลงัทานอาหารกนัอยู่	และพวก	 	

	 เขา	[เดก็]	มาทีโ่ตะ๊	ส่วนใหญ่แล้วกลยทุธของเรากคื็อท�าเป็นไม่สนใจ	ฉันคิดว่า	มนัคงเป็น	 	

	 เรือ่งแย่มากส�าหรบัศกัดิศ์รีของเดก็ผูน่้าสงสารพวกน้ี	เขาอายหุกขวบและพยายามจะพดูกบั		

	 เรา	ยิง่เวลาทีเ่ราตอบอะไร	อย่างเช่น	ไม่ละ	ขอบใจจ้า	และเขากต็อบกลบัมาว่า	‘ได้โปรด	 

	 ได้โปรด	ได้โปรด’	มนัเป็นเรือ่งทีท่�าให้ฉันรู้สึกไม่ดี	ทีไ่ด้เหน็ใครบางคนต้องดส้ิูนหวงัมาก		 	

	 ขนาดนัน้	แต่ถ้าจะให้	[เศษสตางค]์	กบัทกุคนทีอ่ยากจะให้	กค็งต้องปิดบญัชีธนาคาร”

 (ผูใ้ห้สมัภาษณ์หญิง ชาวองักฤษ อาย ุ23 ปี)

 “ผมรู้สึกสงสาร	และแย่มากทีไ่ด้เหน็เดก็ขอทานและเร่ขายของตามถนน	แต่ผมไม่ให้เงินเดก็	

	 ทีข่อทาน	การให้เงินนัน้มนัท�าให้ผมรู้สึกแย่มาก	เพราะผมรู้ว่าเดก็พวกนัน้ต้องเอาเงินไปให้	

	 แกง๊คนไม่ดีหรือพวกมาเฟีย”(ผูใ้ห้สมัภาษณ์ชาย ชาวญ่ีปุ่ น อาย ุ42 ปี)

นกัทอ่งเทีย่วจ�ำนวนมำกแสดงควำมกงัวลและแสดงควำมผดิหวงั ต่อควำมจรงิทีว่ำ่ดเูหมอืนเดก็ๆจะไมไ่ด้

รบักำรศกึษำ และ/หรอื กงัวลกบักำรทีเ่ดก็ตอ้งอยูใ่นสภำพแวดลอ้มทีด่เูหมอืนไมเ่หมำะสมและไมป่ลอดภยั

เลย (ตวัอยำ่งเชน่ ตอ้งท�ำงำนบนถนน ในเวลำกลำงคนื)  มคีูส่มรสหนุ่มสำวคูห่น่ึงทีไ่ดเ้ดนิทำงมำในภมูภิำค

น้ี กลำ่ววำ่ คนืหน่ึง พวกเขำไดพ้บ เดก็หญงิคนหน่ึงพยำยำมขำยเบยีรใ์หเ้ขำทีต่ลำดโตรุ้ง่ เมือ่ถกูถำมวำ่

มนัท�ำใหเ้ขำรูส้กึอยำ่งไร ผูถ้กูสมัภำษณ์หญงิกลำ่ววำ่

 “ [มนัท�าให้ฉัน]	รู้สึกไม่สบายใจเลก็น้อย	ฉันอยากจะให้เงินเขา	หรือของกินสกัเลก็น้อย	 

	 แต่กไ็ม่รู้ว่าใครจะได้ก�าไรจากเรือ่งน้ี	จริงๆ	แล้วไม่รู้ว่าจะท�าอะไรดี” 

 (ผูใ้ห้สมัภาษณ์หญิง ชาวฝรัง่เศส อาย ุ27 ปี)
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ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของนักท่องเท่ียว และ/หรือ ภมิูหลงัทางสงัคม
วฒันธรรม มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของพวกเขาต่อการแสวงประโยชน์
จากเดก็ในการท่องเท่ียว

ผลจำกกำรตอบกำรสมัภำษณ์ท�ำใหเ้หน็วำ่ นกัทอ่งเทีย่วไดร้บัมอีทิธพิลมำจำกประสบกำรณ์กำรเดนิทำง

ทีผ่ำ่นมำ (โดยเฉพำะในประเทศก�ำลงัพฒันำ) ซึง่สง่ผลต่อมมุมองและควำมเขำ้ใจของนกัทอ่งเทีย่วต่อกำร

แสวงประโยชน์จำกเดก็ในกำรทอ่งเทีย่ว ในบำงกรณปีระสบกำรณ์ทีผ่ำ่นมำมอีทิธพิลมำกเสยีจนกระทัง่ แม้

กจิกรรมบำงอยำ่งเกีย่วกบัเดก็ จะอยูน่อกเหนือบรรทดัฐำนทำงสงัคมของนกัทอ่งเทีย่วเอง แต่นกัทอ่งเทีย่ว

กย็งัคดิวำ่มนัเป็นเรือ่งธรรมดำจำกประสบกำรณ์ใน ‘ประเทศก�ำลงัพฒันำ’หรอืมฉิะนัน้เขำกอ็ำจจะถกูท�ำให้

รูส้กึไมเ่ดอืดรอ้น ดว้ยควำมจรงิทีว่ำ่ สถำนกำรณ์เหลำ่นัน้ ‘ไมแ่ยเ่ทำ่’ ทีอ่ืน่ๆ ควำมเหน็ต่อไปน้ีแสดงให้

เหน็ภำพไดด้ี

 “เมือ่คณุไปที	่[ประเทศในเอเซียบางประเทศ]	หรือประเทศ	

	 ในโลกทีส่าม	คณุต้องยอมรบัว่าคณุจะมีประสบการณ์ที ่

	 แตกต่างไปเลก็น้อย	และ	[ได้พบกบั]ค่านิยมทีต่่างไปมาก	

	 จากประเทศของคณุ	ดงันัน้เมือ่มนัท�าให้คณุรู้สึกไม่ดี	[ทีเ่หน็	

	 เดก็ขอทาน]		ฉันไม่คิดว่าคณุจะรบัเอาเป็นภาระในฐานะ	

	 ความรบัผิดชอบส่วนตวัทีจ่ะต้องท�าอะไรกบัมนั	นอกจาก	

	 คณุมีหนทางทีจ่ะบรรเทาสถานการณ์นัน้”
 (ผูใ้ห้สมัภาษณ์หญิง ชาวองักฤษ อาย ุ50 ปีเศษ) 

 

 “ ในกลุ่มประเทศก�าลงัพฒันาคณุกเ็หน็เดก็ทีท่�างานให้	‘พ่อ	

	 แม่’…เดก็ขายน�้ าบรรจขุวดหรืออะไรท�านองนัน้มนัเป็น	

	 เรือ่งยากทีจ่ะ	[รู้ว่าจะท�าอย่างไรจึง]	เป็นการถกูต้อง	 

	 [เพราะมนัเกิดข้ึนจนเป็นเรือ่งปกติ]	”  

 (ผูต้อบการส�ารวจชาย ชาวเยอรมนั อาย ุ21-25 ปี) 

นกัทอ่งเทีย่วชำวเอเซยีหลำยคนทีม่สีว่นรว่มในกำรศกึษำวจิยัครัง้น้ี ดเูหมอืนไมค่อ่ยแปลกใจทีไ่ดเ้หน็เดก็

มคีวำมเสีย่งในบรบิทกำรทอ่งเทีย่ว โดยเฉพำะนกัทอ่งเทีย่วจ�ำนวนมำกจำกประเทศเพือ่นบำ้น ทีม่องเหน็

เดก็ขอทำน หรอืท�ำงำนอยูบ่นทอ้งถนนเป็นเรือ่งปกต ิและเป็นควำมจ�ำเป็นตำมสถำนกำรณ์ ตวัอยำ่งเชน่

 “ ในประเทศผม	มีเดก็ขอทานอยู่มากมายมากกว่าทีนี่อี่ก	ดงันัน้ถ้าผมเหน็ทีนี่	่ผมคิดว่า	‘มนั	

	 กเ็หมือนๆ	กนั” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์ชาย จากประเทศใหญ่แห่งหน่ึงในเอเซีย อาย ุ28 ปี)

เชน่เดยีวกนั เมือ่ผูเ้ขำ้รว่มกำรสมัภำษณ์ชำย อำย ุ30 ปี จำกประเทศเพือ่นบำ้นในเอเซยีตะวนัออกเฉยีง

ใตถู้กถำมว่ำ เขำคดิอย่ำงไรกบัเดก็ขอทำน เขำตอบว่ำ “กไ็ม่เป็นไรเพรำะในประเทศผมมมีำกกว่ำน้ี” 

 “แม้มนัจะเป็นเรือ่ง 
	 	 ธรรมดาในกลุ่ม		 	

	 	 ประเทศก�าลงัพฒันา			

	 	 ฉันกย็งัคิดว่ามนัน่า 

	 	 จะมีทางคุ้มครองเดก็		

	 	 บา้ง.” 

  ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิจำกประเทศแถบ  

  เอเซยีตะวนัออกเฉยีงเหนืออำย ุ36-40 ปี
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เขำบอกดว้ยวำ่เขำเหน็เดก็ขำยดอกไม ้แต่คดิวำ่นัน่เป็นเรือ่งทีย่อมรบัไดเ้พรำะในประเทศเขำกม็ผีูเ้ขำ้รว่ม

ส�ำรวจชำวเอเซยีอกีหลำยคนกบ็อกวำ่มคีวำมคดิเหน็เหมอืนกนัแบบน้ี ผูห้ญงิอกีคนหน่ึง (อำย ุ36-40 ปี) 

จำกประเทศแถบเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้หค้วำมเหน็ทีว่ำ่ เดก็บนทอ้งถนนและเดก็ท�ำงำนนัน้ “เป็นเรือ่ง

ปกตใินประเทศของฉนั” ผูห้ญงิอกีคนหน่ึง (อำย ุ36-40 ปี) จำกเอเซยีตะวนัออกเฉียงเหนืออธบิำยวำ่ ใน

ประเทศของเธอม ี“กำรใชเ้ดก็ท�ำงำนและแสวงหำประโยชน์จำกเดก็” แต่เรือ่งน้ีถกูก�ำจดัหมดสิน้แลว้ เธอ

กลำ่วต่อไปวำ่

	 “แม้มนัจะเป็นเรือ่งธรรมดาในกลุ่มประเทศก�าลงัพฒันา	ฉันกย็งัคิดว่ามนัน่าจะมีทาง	 	 	

	 คุ้มครองเดก็บา้ง” 

ควำมเหน็เหล่ำน้ีสื่อใหเ้หน็ว่ำ นักท่องเทีย่วบำงคนประเมนิกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ อยู่บนพืน้ฐำน 

มุมมองของตนเอง (และบำงครัง้บนควำมเขำ้ใจผดิของตนเอง) เกีย่วกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่และพืน้ฐำน 

ภูมหิลงัทำงวฒันธรรมและประสบกำรณ์ของตนเอง ยิง่นักท่องเทีย่วอยู่ในสถำนกำรณ์ทีเ่ดก็อำจมคีวำม

เสีย่งนำนเทำ่ใดพวกเขำกด็เูหมอืนจะชนิชำไปกบัปญัหำเหลำ่น้ีและเมือ่ยิง่เวลำผำ่นไป นกัทอ่งเทีย่วกไ็ด้

สรำ้งค�ำอธบิำยปญัหำสงัคมของตนเองขึน้มำซึง่อำจจะไมไ่ดม้ำจำกกำรไดร้บัขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งกไ็ด ้

นักท่องเท่ียวต้องการช่วยเดก็ท่ีพวกเขาเช่ือว่ามีความเส่ียง แต่หลายคน

สงสยัว่าควรจะท�าอะไรดี
 

นักท่องเทีย่วมกัประเมนิพฤตกิรรมของตนเองและผูอ้ื่นอย่ำงไม่แตกต่ำงกนันัก ในกำรส�ำรวจว่ำควรจะ 

ตอบสนองชว่ยเดก็อยำ่งไรด ีควำมแตกต่ำงเหลำ่น้ีมกัเกดิจำกพืน้ฐำนทำงวฒันธรรม หรอืกำรประเมนิผล 

กระทบ (นัน่คอืกำรทีค่นเรำซือ้สนิคำ้จำกเดก็หรอืใหอ้ะไรกบัเดก็นัน้ เป็นกำรท�ำอนัตรำยเดก็มำกกวำ่สรำ้ง

รำยไดต่้อเดก็หรอืไม่) อย่ำงไรกต็ำมนกัท่องเทีย่วจ�ำนวนมำก ดเูหมอืนจะประเมนิจำกพืน้ฐำนกำรตอบ

สนองทำงอำรมณ์ของเขำเอง ต่อประเดน็หรอืเหตุกำรณ์นัน้ ควำมเหน็ต่อไปน้ีเน้นผลกระทบทำงอำรมณ์ที่

เดก็ท�ำใหเ้กดิขึน้กบันกัทอ่งเทีย่ว

	 “ผมคิดว่าผมหยดุไม่ได้	[ถ้าผมเหน็เดก็ก�าลงัขอทาน]	และผมจะเดินหนีไปจากเดก็ทีก่�าลงัขอ	

	 อาหารหรือขอเงินได้	ผมคงจะให้อาหารแน่ๆถ้าผมมีอยู่บา้งเงินน่ะเหรอแน่ละผมคิดว่าผมไม่	

	 สามารถอดใจได้เลย	แม้ผมจะรู้ว่าโดยตรรกะแล้วมนักคื็อกลไกเดียวกนั	[กบัเดก็ขายสินค้า			

	 เงิน	ทีข่ายได้อาจไม่ถึงเดก็โดยตรง]	” (ผูใ้หส้มัภำษณ์ชำย ชำวเยอรมนั อำย ุ26 ปี)

 “	[เราซ้ือมาจากเดก็คนหนึง่]	เธอน่ารกัมาก	เธอย้ิม…เรานัง่อยู่ในภตัตาคาร	เธอมองเข้ามา			

	 และย้ิม	และบอกฮลัโหล	และพยายามจะพดู	[กบัเรา]	นิดหน่อย	และฉันคิดว่าเธอเป็นมิตร		 	

	 เธอให้มากกว่าของทีร่ะลึก	[ผา่นการสือ่สารนัน้]	นัน่เป็นเหตผุลว่าท�าไมเราซ้ือจากเธอ” 

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิและชำย ชำวฝรัง่เศส อำย ุ27 และ 34ปี)
 

ในกำรสนทนำถงึกำรตอบสนองของเขำ จำกกำรทีไ่ดเ้หน็เดก็ท�ำงำน นกัทอ่งเทีย่วบำงคนกพ็ดูชดัเจนวำ่ 

ไม่ต้องกำรตดัสนิวฒันธรรมอื่นใดที่ไม่ใช่วฒันธรรมของตนเอง และระบุว่ำ ควำมยำกจนท�ำใหห้ลำย
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ครอบครวั รวมทัง้ผูเ้ยำวต์กอยูใ่นสถำนะล�ำบำก นกัทอ่งเทีย่วระบุวำ่มคีวำมซบัซอ้นในประเดน็กำรแสวงหำ

ประโยชน์และกำรล่วงละเมดิทีไ่ม่อำจตอบดว้ยค�ำตอบเดยีวได ้ บำงคนกค็ดิว่ำกำรทีเ่ดก็ท�ำงำนหำเลีย้ง

ครอบครวัจะท�ำใหด้วูำ่กำรแสวงประโยชน์นัน้น้อยกวำ่กำรท�ำงำนใหค้นอืน่และมคีวำมเสยีหำยน้อยกวำ่ดว้ย

ควำมเหน็ต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ภำพสะทอ้นควำมคดิของนกัทอ่งเทีย่วและควำมรูส้กึทีผ่สมปนเปกนั

 “ฉันได้ยินมาจากเพือ่นท้องถิน่ว่าคนในประเทศน้ีเขาเชือ่เรือ่งชนชัน้	และเขารู้สึกว่า	[เดก็ๆ]		

	 ช่วยท�างานกไ็ม่เป็นไร	 เพราะมนัเป็นการหาเงินและใบหน้าของเขากย้ิ็มอยู่เสมอ	ดงันัน้ฉัน 

	 จึงไม่คิดว่ามนัเป็นเรือ่งเลวร้ายอะไร	[ถ้าเดก็จะท�างาน]	”(ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวญีปุ่น่ อำย ุ45 ปี)

 “มนัไม่ค่อยจะตกใจเท่าเหน็เดก็ท�างานทีนี่บ่างทีฉันกร็ูสึ้กว่าเดก็อยูห่น้ารา้นและพ่อแมอ่ยูห่ลงั 

	 รา้น	ดเูหมือนว่าเดก็จะโตเรว็กว่า...	ฉันไม่รูว่้ามนัเป็นเรือ่งดีหรอืไม่ดี	แต่	[ชีวิตพวกเขากด็�าเนิน 

	 ไปแบบนัน้]	” (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิชำวอเมรกินั อำย ุ23 ปี)

 “[เมือ่เหน็เดก็ท�างาน	ฉันรู้สึก]	เศร้ามากทีเ่ดก็จะต้องตกออยู่ในสภาพนัน้	รู้สึกไม่สบายใจที	่ 	

	 เขาเลือกเงินมากกว่าการศึกษา	(วนัน้ีเราได้พบเดก็ชายอาย	ุ11	ปีอยูป่ระถมสองทีเ่ลือกท�างาน 

	 บนเรือแทนทีจ่ะไปโรงเรียน)	ทางเลือกน้ีคือสิง่ทีจ่ะต้องเผยแพร่ออกไปน้ีฉันเข้าใจถึงความ	 	

	 จ�าเป็นทีจ่ะต้องเล้ียงครอบครวัในประเทศน้ีได้ดีเดก็บางคนจึงจ�าเป็นต้องเป็นผูห้าเงินเล้ียง 

	 ครอบครวั” (ผูต้อบการส�ารวจหญิง ชำวอฟัรกิำใต ้อำย ุ31-35 ปี)

 “ถ้าเดก็ถกูควบคมุโดยใครบางคนให้ท�าเงินให้เขาหรือท�าเงินให้คนอืน่	 ฉันกไ็ม่ยินดี	 [จะซ้ือ 

	 ของจากเขา]	แต่ส�าหรบัแดก็ทีอ่ยากจะหาเงินให้ครอบครวัฉันกยิ็นดีมากทีจ่ะให้อะไรเขาบา้ง”	 

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิชำวจนี อำย ุ30 ปี)

นกัท่องเทีย่วบำงคนยงัไมค่อ่ยเขำ้ใจชดัเจนวำ่พวกเขำสำมำรถมบีทบำทในประเดน็น้ีอยำ่งไรด ี ตวัอยำ่ง

เชน่ ในกำรตอบค�ำถำมวำ่ กำรไดเ้หน็เดก็ท�ำงำนอยูบ่นถนนท�ำใหเ้ขำรูส้กึอยำ่งไร ชำยผูต้อบแบบส�ำรวจ

ชำวพมำ่คนหน่ึง (อำย ุ21-25 ปี) บอกวำ่ “รูส้กึเหน็ใจพวกเขำมำก” และอยำกชว่ยพวกเขำและพดูต่อไป

วำ่“ถำ้ผมท�ำได ้ผมกจ็ะใหเ้งนิ อำหำร หรอืของขวญัเขำบำ้ง ผมจะพดูคยุเรือ่งสถำนกำรณ์ปญัหำของเขำ

และดูว่ำจะช่วยเขำไดอ้ย่ำงไร”ในท�ำนองเดยีวกนั ค�ำตอบทีดู่เหน็อกเหน็ใจแต่ถูกชีน้�ำมำอย่ำงผดิๆเป็น 

ค�ำตอบทีไ่ดม้ำจำกค�ำถำมในแบบส�ำรวจทีถ่ำมว่ำ “ในฐำนะนกัเดนิทำงมำสูเ่อเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ คณุ

คดิว่ำคุณสำมำรถท�ำอะไรไดบ้ำ้งทีจ่ะช่วยคุม้ครองเดก็และเยำวชนกลุ่มเสีย่ง” แมจ้ะมหีลกัฐำนว่ำกำรให้

ควำมดแูลในรปูแบบของสถำบนัหน่วยงำนอำจไมใ่ชท่ำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�ำหรบัเดก็และผูเ้ยำวใ์นภมูภิำคน้ี 

และ‘กำรทอ่งเทีย่วสถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้’ อำจท�ำใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ป็นควำมเสยีหำยทำงสงัคม กำยภำพ 

และจติใจแก่เดก็ (ดตูวัอยำ่งเชน่ ซำค ี2009; กนีิ 2012) นกัทอ่งเทีย่วจ�ำนวนหน่ึงกย็งัรูส้กึวำ่กำรไปเยีย่ม

สถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้ (ในฐำนะนกัทอ่งเทีย่วแบบรำยวนัหรอือำสำสมคัร) กย็งันบัวำ่เป็นทำงเลอืกทีส่มเหตุ

สมผลกวำ่กำรใหเ้งนิเดก็ตำมทอ้งถนนหรอืซือ้ของจำกพวกเขำ ขอ้เสนอแนะดำ้นลำ่งน้ีจงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลก

มำกนกั

 “ให้ค�าแนะน�าเขาส่งเขาไปอยู่สถานเล้ียงเดก็ก�าพร้าหรือรบัเป็นบตุร”	 
 (ผูต้อบกำรส�ำรวจชำยชำวอเมรกินั อำย ุ21-25 ปี)

 “ฉันจะให้เงินเขา”  (ผูต้อบกำรส�ำรวจหญงิชำวจนี อำย ุ18-20 ปี)
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จำกรำยงำนกำรส�ำรวจพบวำ่นกัทอ่งเทีย่วมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจวำ่ควรปฎบิตัอิยำ่งไรทีค่อ่นขำ้งจ�ำกดัมำก

มเีพยีง 11 คน จำก 54 คน (20%) ทีต่อบวำ่ไดรู้เ้หน็กำรแสวงประโยชน์จำกเดก็แลว้ไดร้ำยงำนอกี 37 คน 

(69%) ตอบวำ่ไมเ่หน็ (6คนไมต่อบ) ส�ำหรบัผูท้ีไ่มร่ำยงำนนัน้กลำ่ววำ่พวกเขำท�ำไมไ่ดเ้พรำะไมม่ขีอ้มลู

เพยีงพอ ไมรู่ว้ำ่เกดิอะไรขึน้ ไมรู่ว้ำ่จะรำยงำนใหใ้คร ไมรู่ว้ำ่ขอ้รอ้งเรยีนของพวกเขำจะมใีครสนใจหรอืไม ่ 

ควำมคดิเหน็ต่อไปน้ีสะทอ้นถงึควำมไมแ่น่ใจของพวกเขำ ดงัน้ี

	 “ฉันไม่รู้จะบอกใครดี	[เกีย่วกบัเรือ่งเดก็ขอทานตามถนน]	และฉันกไ็ม่คิดว่า	การบอกนัน้ 

	 จะช่วยอะไรได้” (ผูต้อบกำรส�ำรวจหญงิ ชำวไตห้วนั อำย ุ26-30 ปี)

	 “ไม่รู้ว่าจะติดต่อใครและฉันคิดว่าพวกเขากไ็ม่ท�าอะไรเกีย่วกบัเรือ่งน้ีอยู่ดี	เพราะปัญหาน้ี		

	 [เดก็ผูห้ญิงอายตุ�า่กว่าเกณฑ	์ท�างานเป็นสาวเต้นร�ารดูเสาในบาร	์	เป็นเดก็ขายดอกไม้ใน	

	 แหล่งบนัเทิงเริงรมย]์	ซึง่มีเกลือ่นกลาดเหลือเกินทีนี่”่ (ผูต้อบกำรส�ำรวจหญงิชำวออสเตรเลยี อำย ุ26-30 ปี)

 “ผมรู้สึกแบบว่าถ้าผมไปทีส่ถานทตูและรายงานเรือ่งน้ี	คนทีนั่น่เขาอาจจะเป็นแบบ	 

	 ‘อ๋อเหรอ	เรารู้ว่า	มนัมีปัญหาเยอะมาก’	ผมไม่คาดหวงัว่าจะมีใครพดูว่า	‘เกิดทีไ่หน	เราจะหา	

	 เรือ่งน้ี	ได้ทีไ่หน’	เพราะมนัดเูหมือนเป็นเรือ่งทีท่กุคนมองเหน็	แต่ไม่มีใครอยากเผชิญกบั		

	 ปัญหาน้ี” (ผูใ้หส้มัภำษณ์ชำย ชำวอเมรกินั อำย ุ26 ปี)

	 “ฉันไม่รู้ว่าจะเริม่ต้นยงัไงดี	ฉันรู้สึกว่า	พวกเขาจะเป็นแบบ	‘อนัน้ีมนัเป็นเรือ่งธรรมดาเป็น	

	 วฒันธรรมของเรา’	แม้ว่ามนัจะผิดอย่างเหน็ได้ชดั…	และฉันกค่็อนข้างกงัวลด้วยว่าถ้าไป

รายงานใครเข้า	ในสถานการณ์ชีวิตของเขา	และเขาออกจาก

สถานการณ์นัน้ไม่ได้	และถ้า	เขาถกูจบัมนักจ็ะท�าให้แย่มากข้ึน

ไปอีกส�าหรบัเขา”	 

(ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวองักฤษ อำย ุ22 ปี)

ควำมไม่แน่ใจว่ำควรจะรำยงำนหรอืไม่อำจเกดิจำกควำมรูส้กึผสม

กนัในเรือ่ง ‘ควำมรบัผดิชอบ’ เมือ่ถกูถำมวำ่เขำรูส้กึไหมวำ่ พวกเขำ

มคีวำมรบัผดิชอบทีจ่ะต้องปกป้องเดก็ๆทีม่คีวำมเสีย่งในกำรท่อง

เทีย่วของภมูภิำคน้ี ผูต้อบแบบสอบถำม 51% ระบุวำ่เขำคดิวำ่ใช ่

ควำม เหน็ต่อไปน้ีบง่บอกถงึเรือ่งน้ีไดด้ี

“ใช่..การปกป้องคุ้มครองเดก็เป็นความรบัผิดชอบของทกุคน”	

(ผูห้ญงิ ชำวจนี อำย ุ21-25 ปี)

 “ใช่	..ในฐานะผูใ้หญ่	ฉันเชือ่ว่าเป็นความรบัผิดชอบของฉันที	่

	 จะต้องคอยระวงัและปกป้องเดก็	ไม่ว่าฉันจะอยู่ทีไ่หน	เดก็ยงั	เลก็เกินกว่าทีพ่วกเขาจะ	 	

	 ปกป้องตวัเอง	ดงันัน้มนัข้ึนอยู่กบัผูใ้หญ่ทีจ่ะท�าให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภยั”	 

 (ผูห้ญงิ ชำวออสเตรเลยี อำย ุ26-30 ปี)

 “ในฐานะพลเมืองของโลก	ฉันควรรบัผิดชอบต่อความปลอดภยัของเดก็ๆ	ทัว่โลก”	 

 (ผูห้ญงิ ชำวจนี อำย ุ26-30 ปี) 

 “ ในฐานะพลเมืองของ
โลก	ฉันควรรบัผิดชอบ	

ต่อความปลอดภยั	 

ของเดก็ๆทัว่โลก.”
 

 

ผูห้ญงิ ชำวจนี อำย ุ26-30 ปี
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อยำ่งไรกต็ำมในขณะเดยีวกนัผูเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำวจิยั 8% ระบุวำ่พวกเขำไมค่ดิวำ่เรือ่งน้ีเป็นควำมรบัผดิ

ชอบของเขำ และผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่ (42%) ปฏเิสธทีจ่ะตอบค�ำถำมน้ีบำงคนกไ็มแ่น่ใจค�ำตอบ

ของตนเอง (ไมส่ำมำรถจะใหค้�ำตอบ ใช ่หรอื ไมใ่ช ่อยำ่งชดัเจนได)้ ผูถ้กูสมัภำษณ์บำงคน ใหค้�ำตอบที่

แหลมคมมำกเมื่อถูกถำมว่ำนักท่องเทีย่วควรจะมสี่วนรบัผดิชอบในกำรปกป้องเดก็จำกกำรถูกละเมดิ 

และแสวงประโยชน์หรอืไม ่ พวกเขำตระหนกัดวีำ่นกัทอ่งเทีย่วมสีว่นทีก่่อใหเ้กดิปญัหำหลำยอยำ่งทัง้กำร

สรำ้งอุปสงคข์องสนิคำ้หรอืบรกิำรบำงอยำ่ง (เชน่ของทีร่ะลกึรำคำถกูทีเ่ดก็ๆขำย) หรอืโดยไมแ่สดงออก

ทีจ่ะหยดุยัง้กำรละเมดิหรอืกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ และโดยหลกีเลีย่งสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีท่�ำผดิกนัจน

เป็นเรือ่งปกตธิรรมดำ

 “ถ้าไม่ใช่เพราะนักท่องเทีย่วคนพวกน้ีกจ็ะไม่มีเงินมากขนาดน้ี	ดงันัน้เขาอาศยัอตุสาหกรรม	

	 ท่องเทีย่วทีจ่ะท�าเงิน	ในขณะเดียวกนัถ้าเขาใช้เครือ่งมือทีผิ่ดในการน�านักท่องเทีย่วเข้ามา	

	 ละก้อ	ส�าหรบัฉันมนัเป็นเรือ่งไม่สร้างสรรคเ์ลย[เพราะมนัไม่ยัง่ยืน]ฉันไม่อยากจะกลบัไป 

	 ในทีใ่ดกต็ามทีข่ดัแย้งต่อความเชือ่ด้านคณุธรรมของตนเอง	อย่างไรกต็ามนักท่องเทีย่ว 

	 กส็ามารถท�าอะไรบางอย่างได้	[เช่น	โดยไม่ไปทีนั่น่]	”	(ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวองักฤษ อำย ุ23 ปี)

 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เช่ือว่าอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว และ/หรือรฐับาลใน

ภมิูภาค ควรจะลงมือจดัการกบัปัญหาการแสวงประโยชน์จากเดก็ให้มากขึน้ 

รวมทัง้ให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวด้วยว่า  

พวกเขาจะช่วยได้อย่างไร 

นักท่องเที่ยวอยำกได้ร ับข้อมูลมำกขึ้นว่ำพวกเขำจะช่วย

บรรเทำปญัหำกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเดก็ไดอ้ย่ำงไร

หรืออย่ำงน้อยที่สุดเดินทำงโดยวิธีที่จะไม่ท�ำผิดในเรื่องน้ี  

นักท่องเทีย่วเชื่อดว้ยว่ำอุตสำหกรรมกำรเดนิทำงและกำรท่อง

เทีย่ว มบีทบำทอยำ่งส�ำคญัทีจ่ะแบง่ปนัขอ้มลูน้ียกตวัอยำ่งเชน่

ขอ้สงัเกตต่อไปน้ี

	 “ฉันคิดว่าในส่วนของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วน่าจะมี	

	 ส่วนในความรบัผิดชอบบา้ง	ไม่ว่าความรบัผิดชอบ	

	 นัน้จะหน้าตาเป็นอย่างไรกต็าม	เพือ่ช่วยให้ความรู้แก่	

	 นักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามา	เพือ่ทีเ่ราจะได้รบัรู้ว่าควรจะ	

	 ตอบให้เหมาะสมอย่างไร”  

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวอเมรกินั อำย ุ53 ปี) 
 

 “ฉันคิดว่าบริษทัท่องเทีย่วทีบ่า้นมีความส�าคญัมาก		

	 ส�าหรบัฉัน	เกือบเป็นเรือ่งบงัคบัเลยว่า	เขาต้องบอก	

	 ให้ลกูค้าทราบเกีย่วกบัเรือ่งเหล่าน้ี		[การแสวง 

 ฉันคิดว่าบริษทัท่องเทีย่วทีบ่า้นมี	 	 	

	 ความส�าคญัมาก	ส�าหรบัฉันเกือบเป็น	

	 เรือ่งบงัคบัเลยว่า	เขาต้องบอกให้		 	

	 ลกูค้าทราบเกีย่วกบัเรือ่งเหล่าน้ี	 

	 [การแสวงประโยชน์จากเดก็และ 

	 การใช้ความรนุแรงกบัเดก็ใน 

	 อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	และนัก 

	 ท่องเทีย่วจะช่วยป้องกนัได้อย่างไร]	 

	 เขาบอกคณุเรือ่งอืน่อย่าง	‘การขี	่ 	 	

	 มอเตอรไ์ซคเ์ป็นอนัตราย’	และเช่น	 	

	 เดียวกนั	มนักเ็ป็นเรือ่งอนัตรายที ่

	 จะให้เงินเดก็แมเป็นเงินเพียงเลก็ 

	 น้อยกต็าม! 
 ผูใ้หส้มัภำษณ์ หญงิชำวองักฤษ อำย ุ23 ปี                 
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 ประโยชน์จากเดก็และการใช้ความรนุแรงกบัเดก็ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	และนักท่อง-		

	 เทีย่วจะช่วยป้องกนัได้อย่างไร]	เขาบอกคณุเรือ่งอืน่	อย่าง	‘การขีม่อเตอรไ์ซคเ์ป็นอนัตราย’		

	 และเช่นเดียวกนั	มนักเ็ป็นเรือ่งอนัตรายทีจ่ะให้เงิน	เดก็แม้เป็นเงินเพียงเลก็น้อยกต็าม	”  

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์ หญงิชำวองักฤษ อำย ุ23 ปี)

	 “ใช่แล้ว	[นักท่องเทีย่วควรรบัผิดชอบ]	แต่ยิง่กว่านัน้	ฉันคิดว่าอตุสาหกรรม	–	ได้แก่โรงแรม	 

	 บริษทัทวัร	์สายการบิน	–	ควรจะเคลือ่นไหวมากกว่าน้ี…ในฐานะนักเดินทาง	คณุควรจะได้รบั 

	 การเตือนให้รู้เรือ่งน้ี	นัน่เป็นเหตผุลว่าท�าไม	การโฆษณารณรงคบ์นเครือ่งบินอาจจะช่วยได้”		

 (ผูต้อบค�ำถำมหญงิ ชำวเยอรมนั อำย ุ21-25 ปี)
 

นกัทอ่งเทีย่วหลำยคนยงับอกดว้ยวำ่ พวกเขำมแีนวโน้มทีจ่ะอุดหนุนสถำนประกอบกำรทอ่งเทีย่วทีป่ฏบิตัิ

ตำมขอ้ปฏบิตัเิรือ่งกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็นกัทอ่งเทีย่วคนหน่ึงบอกวำ่เธอยนิดทีีไ่ดเ้ป็นสว่น

ของกำรชว่ยเหลอืภมูภิำคน้ีในเชงิบวก 

 “เราไม่ได้ให้เงินเดก็ไปโดยตรง	แต่ฉันอยากจะท�าอะไรทีพ่อจะช่วยพวกเขา	ฉันกเ็ลยไปซ้ือของ 

	 บางอย่างจากร้านทีบ่ริหารงานโดยองคก์ารทีช่่วยให้พ่อแม่ของอดีตเดก็ข้างถนนท�างานเงิน	 	

	 ทีค่ณุจ่ายค่ากระเป๋าเป็นเงินการกศุลทีช่่วยพฒันาเดก็ข้างถนนและส่งพวกเขาไปโรงเรียน”	 

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวองักฤษ อำย ุ24 ปี)

ในขณะทีไ่มใ่ชน่กัทอ่งเทีย่วทกุคนทีจ่ะไดรู้จ้กัวสิำหกจิสงัคม 

หรอืธุรกจิชมุชนในลกัษณะน้ี หลำยคนกแ็สดงควำมสนใจและ

อยำกไดข้อ้มลูเพิม่เตมิวำ่ จะไปหำธรุกจิเหลำ่น้ีไดท้ีไ่หนอยำ่งไร 

ยิง่ไปกวำ่นัน้ นกัทอ่งเทีย่วแสดงควำมตอ้งกำรอยำกไดร้ำยชือ่

ขององคก์รกำรกุศลเพือ่เดก็ และวสิำหกจิชุมชนทีพ่วกเขำจะ

ชว่ยสนบัสนุนได ้และอยำกใหม้รีำยชือ่หรอืฐำนขอ้มลูของธรุกจิ

กำรท่องเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ ทีต่รวจสอบไดจ้ำกภำย 

นอก 

“นัน่จะมีผลต่อการตดัสินใจของฉันว่าจะไปไหนมากทีเดียว	

แต่ฉันจะรูไ้ด้ยงัไงว่าจะเริม่หา	 [ข้อมูล]	 นัน้ได้จากไหน	

ตวัอย่างเช่น	 ถ้าฉันจะหาข้อมลูออนไลน์	 แล้วหาสถานที ่

	 ตามราคาทีป่ระกาศท�านองนัน้แล้วกเ็ข้าไปทีเ่วบ็ไซตข์อง 

	 บริษทัมนักไ็ม่มีข้อมลูในนัน้พดูตรงๆ นะ	ฉันเลยคิดว่าฉันจะท�าละ	และแน่ใจว่าจะพยายามอย่าง		

	 ทีส่ดุ	แต่ธรุกิจต้องช่วยให้เราเป็นส่วนหนึง่ของการแก้ไขด้วย” (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวอเมรกินั อำย ุ53 ปี)
 

 “กแ็ล้วผมจะรู้ได้ไงว่าโรงแรมหรือธรุกิจนัน้ๆ	ปฏิบติัตามมาตรฐานการคุ้มครองเดก็	ผมไม่รู้		

	 หรอก	ผมไม่รู้แม้กระทัง่ว่ามนัหมายความว่าอย่างไร	แต่ถ้าหากมนัมีเครือ่งหมายทีท่�าให้		 	

	 ผมรู้ได้ว่ามนัเป็นสถานทีที่ป่ลอดภยัส�าหรบัเดก็	หรือเขาปฏิบติัตามมาตรฐานหรืออะไร 

	 สกัอย่างและได้รบัการรบัรองกค่็อยยงัชัว่หน่อย” (ผูใ้หส้มัภำษณ์ชำย ชำวอเมรกินั อำย ุ26 ปี)

ขอ้ควำมต่อไปน้ี บง่ชีว้ำ่นกัทอ่งเทีย่วมองเหน็ควำมส�ำคญัทีร่ฐับำลควรจะเขำ้มำเกีย่วขอ้ง

“ พดูตรงๆ นะฉันเลยคิดว่า 

	 ฉันจะท�าล่ะ	และแน่ใจว่าจะ	

	 พยายามอย่างทีส่ดุ	แต่ธรุกิจ 

	 ต้องช่วยให้เราเป็นส่วนของ	

	 การแก้ไขปัญหาด้วย.” 
 

 ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวอเมรกินั อำย ุ53 ปี
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 “ถ้าฉันพบเดก็ก�าลงัขอทานหรือขายของ	ฉันกส็งสาร		

	 และถ้าฉันช่วยได้กอ็ยากช่วย	แต่ฉันกคิ็ดว่ารฐับาล	

	 ควรช่วยเหลือเดก็เหล่าน้ี	ถ้าฉันช่วยเดก็ได้	ฉันก	็ 	

	 สขุใจ	แต่ถ้าฉันกลบัมาทีนี่อี่ก	ฉันหวงัว่าจะไม่พบเดก็ 

	 ขอทานอีก	ฉันหวงัว่ารฐับาลจะแก้ปัญหาน้ีไปได้ด้วย	

	 ดี”		(ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวจนีอำย ุ30 ปี)

 “มนัต้องเป็นการร่วมมือกนัระหว่างนักท่องเทีย่ว 

	 และรฐับาลท้องถิน่	[ทีจ่ะลงมือท�า]”	

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์ชำย ชำวอเมรกินั อำย ุ26 ปี)

	 “ฉันแค่คิดว่า	ท�าไมรฐับาลไม่พยายามท�าอะไรสกัอย่างเกีย่วกบัปัญหาเหล่าน้ี	[เดก็ทีต้่อง	 	

	 ท�างาน/อาศยัอยู่ตามท้องถนน]” (ผูต้อบค�ำถำมหญงิชำวฮอ่งกง อำย ุ26-30 ปี)
 

กำรออกมำปกป้องกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ โดยภำครฐัและอุตสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่วจะชว่ยลดกระแส

ต่อภำพลกัษณ์ทีไ่มด่ทีีเ่กดิจำกบรรดำนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขำ้ไปมสีว่นกบักำรลว่งละเมดิเดก็ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว

บำงแหง่ได ้ดงัทีน่กัทอ่งเทีย่วรำยหน่ึงกลำ่วไวว้ำ่ หำกมกีำรขจดัปญัหำน้ีออกไป จะชว่ยท�ำใหเ้กดิกำรสรำ้ง

ประสบกำรณ์ทีด่ตี่อกำรทอ่งเทีย่วในวนัหยดุไดม้ำกขึน้ 

	 “ฉันคิดว่ามนัเป็นเรือ่งดีส�าหรบัประเทศเหล่าน้ี	[ทีจ่ะป้องกนัการละเมิดและการแสวง	 	 	

	 ประโยชน์จากเดก็ในธรุกิจท่องเทีย่ว]	เขาต้องหยดุมนั	[ไม่ใช่เพียงเพราะผลกระทบต่อเดก็		 	

	 แต่]	เพราะหนึง่ในความรบกวนทีเ่ราไม่ชอบในเอเซียคือ	คนชอบมารบกวนเรา…	บางคนก	็ 	

	 คิดฝันว่ามนัจะเป็นการท่องเทีย่วทีห่รมูาก:	‘เราจะนอนบนชายหาด’แต่พวกเขาไม่ได้คิดมา	 	

	 ก่อนว่าเขาจะมานอนบนชายหาด	แล้วมีเดก็เดินมาตามตีอ๊ให้เขาช่วยซ้ือของ”	

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวองักฤษ อำย ุ22 ปี)

  

นักท่องเท่ียวตอบรบัการส่ือสารเรือ่งการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็อย่าง

น่าพอใจ และส่ือนัน้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในเชิงบวก

โดยรวมแลว้ นกัทอ่งเทีย่วจะไมคุ่น้เคยกบัค�ำวำ่ “กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็” มเีพยีงไมก่ีค่นของ

ผูถ้กูสมัภำษณ์รำว 26% ทีต่อบแบบส�ำรวจมโีอกำสไดฟ้งัหรอืชม กำรโฆษณำรณรงคเ์รือ่งน้ีออกมำเผย

แพร่ซึง่กไ็มน่่ำแปลกใจ เพรำะวำ่สือ่รณรงคเ์หล่ำน้ีกอ็อกมำแค่ช่วงเวลำสัน้ๆเทำ่นัน้ อยำ่งไรกด็นีกัท่อง

เทีย่วกพ็อจะเขำ้ใจควำมหมำยอยูบ่ำ้งและอยำกจะเรยีนรูเ้พิม่เตมิอกี 

ทีน่่ำสงัเกตมำกคอืควำมตระหนกัในเรือ่งกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็และควำมเขำ้ใจในหลกักำร

ทีส่นบัสนุนเรือ่งน้ี ดเูหมอืนจะมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วอยำ่งมนียัยะส�ำคญั ตวัอยำ่งเชน่ 

ผูเ้ขำ้รว่มตอบแบบสอบถำมเพยีง 3% เทำ่นัน้ ทีเ่คยไดย้นิเกีย่วกบั“กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็” 

ระบุวำ่เขำเคยใหเ้งนิเดก็ขอทำน (เทยีบกบั 15% โดยรวม) และเพยีง 9% (เทยีบกบั 28% โดยรวม) ซือ้ 

ของจำกเดก็ ในทำงคลำ้ยกนั ผูท้ีรู่จ้กักำรท่องเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็จ�ำนวน 9% ไดถ่้ำยภำพเดก็  

 “มนัต้องเป็นการร่วมมือ	
	 	 กนัระหว่างนักท่องเทีย่ว	

	 	 และรฐับาลท้องถิน่	 

	 	 [ทีจ่ะลงมือท�า].” 

      ผูใ้หส้มัภำษณ์ชำย ชำวอเมรกินั อำย ุ26 ปี
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กำรตอบสนองต่อเอกสำรรณรงคเ์รือ่งกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็เป็นไปในทำงบวกและแสดงถงึ

กำรสนบัสนุนควำมรเิริม่น้ีอยำ่งดยีิง่ควำมเหน็ต่อไปน้ี บง่ชีถ้งึควำมตอ้งกำรของนกัทอ่งเทีย่ว ทีจ่ะปฏบิตัิ

ตำมกำรรณรงคแ์ละท�ำใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวก 

 “ฉันหวงัว่าฉันจะตระหนักมากกว่าน้ีว่าควรจะท�าอย่างไร	เมือ่ได้เหน็ข้อมลูเหล่าน้ี–บางครัง้	 	

	 มนักช่็วยเปิดหเูปิดตาคณุ	เมือ่คณุเหน็อะไรเช่นน้ี	มนัท�าให้คณุคิดว่า:	‘เอาละ	ฉันจะเฝ้า		 	

	 ระวงัเรือ่งน้ี	และลงมือปฏิบติั	”	

 (ผูใ้หส้มัภำษณ์หญงิ ชำวนอรเ์วย ์อำย ุ30 ปี)

 “อนัน้ีดีมากเลย	ผมกบัเพือ่นจะได้รกัษาสญัญาน้ี	[ทีจ่ะท�าตามแนวปฏิบติัทีร่่างไว้]	ดีมากเลย		

	 เยีย่ม” (ผูใ้หส้มัภำษณ์ชำย ชำวเกำหล ีอำย ุ28 ปี)

(เทยีบกบั 26% ของผูเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำวจิยัโดยรวม) 7% (เทยีบกบั 15% โดยรวม) ไดไ้ปเยีย่มเดก็ใน

ควำมดแูลของสถำบนั และเพยีง 4% (เทยีบกบั 12%) รำยงำนวำ่ไดไ้ปเยีย่มชมุชนแออดั หรอืไดไ้ป‘ทอ่ง

เทีย่วยำ่นชมุชนแออดัในรปูแบบทวัร’์ (ดแูผนภมูทิี2่) น�ำเสนอรำยละเอยีดแยกยอ่ยของแผนภมูทิี ่1 (ขำ้ง

บน) ระหวำ่งคนทีคุ่น้เคยกบักำรท่องเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็และคนทีไ่มคุ่น้เคย ขอ้มลูทีพ่บน้ีแสดง

หลกัฐำนชดัเจนว่ำนักท่องเทีย่วทีคุ่น้เคยกบักำรสื่อสำรเรื่องกำรท่องเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ จะมี

ปฏสิมัพนัธก์บัเดก็ในกลุม่เสีย่งทีจ่ะท�ำใหเ้ดก็มคีวำมเสีย่งต่อกำรถกูละเมดิโดยไมเ่จตนำน้อยลง

แผนภมิูท่ี 2

ควำมคุน้เคยต่อกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัต่อเดก็และประสบกำรณ์กบัเดก็พืน้เมอืง

   ไม่รู้จกัการท่องเท่ียว

 ท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็
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บทสรปุ
แมน่ี้จะเป็นเพยีงผลสะทอ้นของกำรศกึษำขนำดเลก็ ขอ้คน้พบน้ีกเ็สรมิสรำ้งและยนืยนัขอ้สรุปทีไ่ดท้�ำไว ้

ในกำรศกึษำเรือ่งกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ มมุมองของนกัทอ่งเทีย่ว (ศุภนิมติ 2012) โดยเฉพำะ

เมือ่กำรศกึษำวจิยัครัง้น้ีน�ำเสนอหลกัฐำนวำ่นกัทอ่งเทีย่วมคีวำมสนใจและผกูพนัในประเดน็เรือ่งกำรแสวง

ประโยชน์จำกเดก็ ซึง่อำจเน้นใหเ้กดิควำมรูส้กึรบัผดิชอบรว่มกนัทีจ่ะชว่ยปกป้องเดก็

กำรศกึษำวจิยัน้ีระบุว่ำ นกัท่องเทีย่วตระหนกัถงึเรื่องกำรละเมดิและแสวงประโยชน์จำกเดก็ทีเ่กดิขึน้ใน

ภำคกำรทอ่งเทีย่ว ไมต่อ้งสงสยัเลยว่ำควำมตระหนกัน้ีเองเป็นผลของควำมส�ำเรจ็ในกำรรณรงค ์ ซึง่มจีดุ

เน้นอยูท่ีก่ำรละเมดิทำงเพศต่อเดก็จำกกำรทอ่งเทีย่ว กำรรณรงคน์ัน้เรยีกรอ้งใหน้กัทอ่งเทีย่วชว่ยแจง้และ

รำยงำนเรือ่งกำรลว่งละเมดิทำงเพศในเดก็กรณทีีไ่ดพ้บเหน็และรำยงำนกำรศกึษำฉบบัน้ียงัเปิดเผยถงึค�ำ

พดูของนกัท่องเทีย่วบำงคนทีบ่อกว่ำ พวกเขำเป็นนกัท่องเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็แลว้โดยกำรทีไ่ม่

กระท�ำกำรซึง่ยุง่เกีย่วกบักำรลว่งละเมดิทำงเพศเดก็ตำมกำรรณรงค ์ ‘กำรทอ่งเทีย่วทีมุ่ง่มเีพศสมัพนัธก์บั

เดก็’

อยำ่งไรกต็ำม กำรศกึษำวจิยัพบวำ่นกัทอ่งเทีย่วตระหนกัน้อยลงวำ่ พฤตกิรรมบำงอยำ่ง และปฏสิมัพนัธ์

ทีด่เูหมอืนบรสิทุธิใ์จกบัเดก็นัน้ อำจมสีว่นท�ำใหเ้ดก็มคีวำมเสีย่งต่อกำรถกูลว่งละเมดิทำงเพศได ้ตวัอยำ่ง

เชน่นกัทอ่งเทีย่วอำจจะไมค่ดิวำ่ เดก็ทีข่อทำนอยูต่ำมถนนกอ็ำจจะตกเป็นเหยือ่ของกำรถกูลว่งละเมดิทำง

เพศไดห้ลำยคนกไ็มต่ระหนกัวำ่ กำรไปเยีย่มเดก็ใน‘สถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้’ จะท�ำใหเ้กดิอนัตรำยกบัควำม

เป็นอยูข่องเดก็และกำรท่องเทีย่วเช่นนัน้ไดเ้พิม่จ�ำนวนคนแปลกหน้ำทีย่งัไมไ่ดค้ดักรอง ใหเ้ขำ้ถงึเดก็ที่

เป็นกลุ่มเสีย่งมำกทีสุ่ดในสงัคม มคี�ำถำมว่ำจะมวีธิใีดทีม่ปีระสทิธภิำพมำกกว่ำน้ีในกำรป้องกนักำรล่วง

ละเมดิไมใ่หเ้กดิขึน้ตัง้แต่ตน้แทนกำรรำยงำนหลงัจำกเกดิเหตุกำรณ์แลว้ ส�ำหรบัเดก็นัน้ทำงเลอืกทีส่องนัน้

อำจจะสำยเกนิไปทีจ่ะสำมำรถชว่ยเหลอืเดก็ไดท้น้เวลำ

นกัทอ่งเทีย่วหลำยคนแสดงควำมกงัวลเป็นอยำ่งมำกเกีย่วกบัสภำพเลวรำ้ยของเดก็กลุม่เสีย่ง ขณะทีเ่ดนิ

ทำงมำยงัภมูภิำคพวกเขำรูส้กึเศรำ้ ผดิหวงั ละอำยใจ และหงดุหงดิ เมือ่เหน็เดก็ๆตอ้งมำขอทำนและท�ำงำน

อยูใ่นสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆอยำ่งไรกต็ำมบอ่ยครัง้ทีน่กัทอ่งเทีย่วเหลำ่น้ีไมไ่ดม้องวำ่ สถำนกำรณ์ปวดรำ้ว

ใจน้ีเป็นเรือ่งของกำรแสวงประโยชน์แต่กลบัมองวำ่เป็นควำมจรงิอนัโหดรำ้ยของสถำนกำรณ์ กำรมองวำ่

นกัทอ่งเทีย่วต่ำงชำตไิมคุ่น้เคยกบัประเดน็ของทอ้งถิน่ถอืเป็นเรือ่งทีม่เีหตุผลพวกเขำอำศยัขอ้มลูทีไ่ดร้บั

มำเทำ่นัน้

แต่กต็อ้งยอมรบัว่ำ มนัเป็นเรื่องยำกทีจ่ะแยกแยะระหว่ำงสถำนกำรณ์ทีผู่ใ้หญ่ตัง้ใจน�ำเดก็เขำ้ไปอยู่ใน

สถำนภำพของกำรแสวงประโยชน์เชน่กำรขอทำน หรอืขำยของบนถนน กบักำรทีเ่ดก็กระท�ำดว้ยควำม

สมคัรใจของตนเอง อย่ำงไรกต็ำมไมม่ขีอ้สงสยัเลยว่ำเดก็คนใดกต็ำมทีต่กอยูใ่นสถำนกำรณ์เช่นน้ี ยอ่ม

ตอ้งกำรหำทำงแกไ้ขปญัหำทีด่กีวำ่ในองคก์รทีท่�ำงำนดำ้นกำรปกป้องเดก็ก�ำลงัปรบัเปลีย่นแนวทำงกำร

ดแูลเดก็ใหม้ำอยูใ่นกำรดแูลของครอบครวัเละชมุชนซึง่เป็นทำงเลอืกใหม ่กำรเพิม่ขึน้ของกำรจดัทวัรท์อ่ง

เทีย่วและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหส้ถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้กเ็ปรยีบเสมอืนดำบสองคมทีไ่มใ่ดช้ว่ยอะไร

ต่อเดก็แต่กลบัเป็นกำรท�ำรำ้ยเดก็มำกกวำ่
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ถอืวำ่เป็นโอกำสดหีำกนกัทอ่งเทีย่วจะแสดงใหเ้หน็ชดัเจนวำ่พวกเขำตอ้งกำรเรยีนรูแ้ละเขำ้ใจะเรือ่งกำร

แสวงประโยชน์จำกเดก็และตอ้งกำรเป็นนกัทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ทีน่่ำยนิดคีอืกำรศกึษำวจิยัน้ี

ไดบ้ง่ชี ้ถงึ ควำมสมัพนัธอ์ยำ่งชดัเจนระหวำ่งกำรทีไ่ดร้บัขอ้มลูกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ กำร

ปฎบิตัติ่อเดก็ และกำรตดัสนิใจเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ ตวัอยำ่งเชน่ ผูท้ีเ่คยไดข้อ้มลูเรือ่งกำรทอ่งเทีย่วที่

ปลอดภยัส�ำหรบัเดก็มแีนวโน้มทีจ่ะใหเ้งนิแก่เดก็ขอทำนลดลงและไปเยีย่ม ‘สถำนเลีย้งเดก็ก�ำพรำ้’น้อยลง

ซึง่แสดงวำ่ขอ้ควำมรณรงคไ์ดผ้ล 

กำรสรำ้งควำมตระหนกัรูช้ว่ยปิดชอ่งว่ำงน้ีมคีวำมส�ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ เมือ่คดิวำ่เดก็เหล่ำน้ีเป็นกลุ่มเสีย่ง

มำกทีสุ่ด และมคีวำมเสีย่งอย่ำงยิง่ในรปูแบบของกำรถูกแสวงประโยชน์รวมทัง้กำรละเมดิทำงเพศ จะ

เป็นกำรดกีว่ำถ้ำจะเลอืกทีจ่ะลดควำมเสีย่งต่ำงๆ น้ีก่อนทีส่ถำนกำรณ์จะแย่ลงไปกว่ำน้ี ส�ำหรบัเดก็ที ่

เปรำะบำง 

กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ยงัเป็นเรือ่งสมเหตุสมผลทำงธุรกจิอกีดว้ย กำรศกึษำวจิยัเน้นวำ่กำร

ปฏสิมัพนัธก์บัเดก็อำจสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่หีรอืรำ้ยแก่นักท่องเทีย่วได ้ นักท่องเทีย่วหลำยคนอธบิำย

วำ่กำรเลน่และพดูคยุกบัเดก็เป็นประสบกำรณ์ทีน่่ำจดจ�ำมำกทีส่ดุของพวกเขำ ดงันัน้อำจเป็นไปไดโ้ดยไม่

น่ำแปลกใจนกัวำ่กำรทีพ่วกเขำไดม้องเหน็เดก็ในสภำพทนทกุขอ์ำจกลบักลำยเป็นควำมบอบช�ำ้ทำงจติใจ 

ทีส่ง่ผลใหต้ดัสนิใจใหเ้ดนิทำงกลบัเรว็กวำ่ก�ำหนดและไมข่อกลบัมำอกีเลยควำมรูส้กึทีร่นุแรงขนำดนัน้จะ

มอีทิธพิลต่อมมุมองของนกัทอ่งเทีย่วต่อรฐับำลทอ้งถิน่ชุมชน รวมทัง้อุตสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่ว ซึง่เขำ

มองวำ่มสีว่นรบัผดิชอบทีจ่ะแกไ้ขปญัหำเหลำ่น้ี แมว้ำ่จะมนีกัทอ่งเทีย่วบำงคนรูส้กึวำ่ พวกเขำอำจท�ำอะไร

เลก็น้อย เพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ สว่นใหญ่กลบัเหน็ดว้ยวำ่ควำมรบัผดิชอบเบือ้งตน้ขึน้อยูก่บัรฐับำลทอ้งถิน่และ

อุตสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่ว ควำมรูส้กึเศรำ้ ผดิหวงัและหงดุหงดินัน้ ไมเ่พยีงแต่จะเป็นผลมำจำกทีพ่วกเขำ

รูส้กึวำ่มขีอ้จ�ำกดัในฐำนะทีเ่ป็นแคน่กัทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ แต่เกีย่วขอ้งกบักำรทีเ่ขำมองเหน็วำ่คนในทอ้งถิน่

ไมไ่ดส้นใจทีจ่ะรบัผดิชอบดว้ย เป็นทีแ่น่นอนวำ่ปฏกิริยิำรนุแรงเชน่น้ีมผีลกระทบต่อประสบกำรณ์ของนกั

ทอ่งเทีย่ว ในทำงตรงขำ้ม ผูท้ีส่ำมำรถระบุไดว้ำ่เขำไดท้�ำอะไรทีส่ำมำรถท�ำได ้เชน่ กำรซือ้ของจำกธรุกจิ

ชมุชนและผูป้ระกอบกำรทีม่จีรยิธรรม ควำมรูส้กึชืน่ชมและมคีวำมสขุทีส่ำมำรถชว่ยเหลอืปกป้อง และชว่ย

สรำ้งสิง่ดีๆ  ใหแ้ก่ชมุชนและเดก็ๆ ในทอ้งถิน่

ในขณะทีก่ำรทอ่งเทีย่วในภมูภิำคน้ีเตบิโตขึน้อยำ่งรวดเรว็ เป็นโอกำสทัง้ส�ำหรบักำรสรำ้งรำยไดแ้ละกำร

พฒันำ เป็นช่วงเวลำทีส่ะทอ้นถงึควำมไมใ่สใ่จต่อผลกระทบต่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกเดก็โดยไมไ่ด้

ตัง้ใจทัง้นักท่องเทีย่วและเดก็ในทอ้งถิน่ต่ำงไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อกนัและกนั และบรรยำกำศกำร 

ทอ่งเทีย่วกม็อีทิธพิลทีจ่ะสง่ผลกระทบว่ำจะออกมำดหีรอืรำ้ย ส�ำหรบัภำคสว่นกำรทอ่งเทีย่วจงึควรสนใจ 

ทีจ่ะหำทำงป้องกนัลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็ เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่เดก็จะอยูด่มีสีขุและมอีนำคตทีด่ต่ีอไป 
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ข้อเสนอแนะ

1.  ควรจะมีข้อมลูให้นักท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้ว่า เดก็ๆ มีความเส่ียงต่อการถกูละเมิดและการแสวง 

 ประโยชน์ได้อย่างไรจากการท่องเท่ียว ในขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วหลำยคนตระหนกัวำ่มกีำรละเมดิและ 

 แสวงประโยชน์จำกเดก็ในกำรทอ่งเทีย่ว ควำมเขำ้ใจของเขำยงัไมส่ำมำรถเชือ่มโยงวำ่กำรกระท�ำของ 

 เขำจะท�ำใหค้วำมเสีย่งสงูขึน้หรอืต�่ำลงอย่ำงไรตวัอยำ่งเชน่ นกัทอ่งเทีย่วอำจเพิม่ควำมเสีย่งของเดก็  

 และท�ำให้พวกเขำเสี่ยงต่อกำรถูกละเมดิ โดยกำรให้เงนิเดก็ขอทำน หรอืไปเยี่ยมเดก็กลุ่มเสี่ยง 

 ในสถำนทีด่แูลเดก็
 

2.  ควรจะมีข้อมลูให้นักท่องเท่ียวให้ชดัเจนว่าพวกเขาจะเป็นนักเดินทางท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็  

 ได้อย่างไร นกัทอ่งเทีย่วใหค้วำมสนใจเกีย่วกบัเดก็และอยำกจะท�ำใหแ้น่ใจวำ่ พวกเขำสรำ้งผลกระทบ 

 เชงิบวกต่อเดก็ในเมอืงปลำยทำงกำรทอ่งเทีย่วผลกำรวจิยัแสดงวำ่แมข้อ้มลูพืน้ฐำนเรือ่งกำรทอ่งเทีย่ว 

 ที่ปลอดภยัส�ำหรบัเด็กก็มนีัยยะส�ำคญัและอทิธพิลเชงิบวกในพฤตกิรรมกำรท่องเที่ยว ในส่วนที ่

 เกีย่วขอ้งกบัเดก็กลุม่เสีย่ง

3.  ควรจะมีข้อมลูให้นักท่องเท่ียว โดยมีทางเลือกให้ลกูค้าเพ่ิมขึน้ และมีทางเลือกท่ีอยูใ่นแนวทาง 

 เดียวกบัหลกัการของการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็ นกัทอ่งเทีย่วทีอ่ยำกเป็นนกัเดนิทำง  

 ทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ นอกเหนือจำกกฎเรือ่ง ‘ท�ำและอยำ่ท�ำ’ หลำยคนกอ็ยำกไปใหไ้กลอกีกำ้วหน่ึง  

 และใหม้ัน่ใจไดว้ำ่เงนิทีพ่วกเขำจ่ำยใหก้บักำรทอ่งเทีย่วไดช้ว่ยเดก็ และไมก่่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อเดก็ 

 ในภูมภิำคน้ี พวกเขำต้องกำรใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิำรจำกกำรท่องเทีย่ว เสรมิสรำ้งใหเ้กดิสภำพ 

 แวดลอ้มทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็ นอกจำกนัน้ เขำยงัตอ้งกำรไดข้อ้มลูของธรุกจิกำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยั 

 ส�ำหรบัเดก็และกจิกรรมโครงกำรต่ำงๆทีพ่วกเขำสำมำรถสนบัสนุนไดต้่อไป

4.  ให้สงัคมทราบและเข้าใจโดยทัว่ไปวา่การท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็ เป็นความรบัผิดชอบ 

 ร่วมกนัระหว่างรฐับาล อตุสาหกรรมท่องเท่ียว และนักเดินทางนักท่องเท่ียวรูส้กึว่ำพวกเขำ 

 ควร มบีทบำททีจ่ะท�ำใหแ้น่ใจไดว้่ำ เขำไมไ่ดม้สีว่นท�ำใหเ้กดิกำรละเมดิหรอืกำรแสวงประโยชน์จำก 

 เดก็ ในขณะเดยีวกนัพวกเขำกแ็สดงควำมหงดุหงดิในขอ้จ�ำกดัของตนเอง  และรูส้กึวำ่ประเดน็ทีส่�ำคญั 

 น้ี รฐับำลทอ้งถิน่และอุตสำหกรรมท่องเทีย่วควรมสีว่นในกำรรบัผดิชอบ ผลจำกกำรศกึษำวจิยัน้ีได ้

 เน้นใหเ้หน็ภำพลกัษณ์ทีเ่ป็นลบทีน่กัทอ่งเทีย่วมองเหน็ เมือ่พวกเขำรูส้กึวำ่สงัคมในชมุชนทอ้งถิน่มอง 

 เหน็กำรแสวงประโยชน์จำกเดก็เป็นเรื่องธรรมดำ ดงันัน้เป็นเรื่องส�ำคญัทีจ่ะตอ้งใหข้อ้มลูว่ำมคีวำม 

 พยำยำมและรเิริม่ท�ำกจิกรรมหรอืโครงกำรอะไรทีก่�ำลงัด�ำเนินอยู ่และตอ้งมกีำรเผยแพรเ่รือ่งควำมรบั 

 ผดิชอบน้ีผำ่นสือ่ต่ำงๆ ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสงัคมทัว่ไป เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วไดม้ัน่ใจว่ำภำคสว่นกำร 

 ทอ่งเทีย่วก�ำลงัท�ำงำนอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง
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กลุ่มประชากรผูเ้ข้าร่วมในการศึกษาวิจยั
สญัชาติและภาษา

จำกแบบส�ำรวจทีไ่ดร้บัตอบกลบัมำทัง้หมดจ�ำนวน 209 ฉบบัเป็นภำษำเกำหล ี10 ฉบบั (5%) เป็นภำษำ

จนี 9 ฉบบั (4%) เป็นภำษำญีปุ่น่ 6 ฉบบั (3%) และสว่นทีเ่หลอืเป็นภำษำองักฤษ แมจ้ะมกีำรกรอกแบบ

ส�ำรวจเป็นภำษำองักฤษในอตัรำทีม่ำกกวำ่สว่นทีไ่มใ่ชภ่ำษำองักฤษมำกแต่กำรกระจำยของประชำกรกม็ี

ควำมหลำกหลำยอยำ่งมนียัยะส�ำคญั ควำมหลำกหลำยปรำกฎอยูใ่นกำรสมัภำษณ์ดว้ยเชน่กนั จำกกำร

สมัภำษณ์รวม 34 ครัง้ (บำงครัง้เป็นกำรท�ำสมัภำษณ์กลุม่เลก็) มกีำรสมัภำษณ์ดว้ยภำษำจนี 5 ครัง้ (กบั

ผูเ้ขำ้รว่ม 8 คน) ภำษำญีปุ่น่ 5 ครัง้ (กบัผูเ้ขำ้รว่ม 8 คน) ภำษำเกำหล ี4 ครัง้ (กบัผูเ้ขำ้รว่ม 6 คน) และ

ดว้ยภำษำองักฤษ 20 ครัง้ (กบัผูเ้ขำ้รว่ม 37 คน) ในกลุม่ผูต้อบแบบส�ำรวจ มคีนเขำ้รว่มถงึ 36 สญัชำติ

สว่นใหญ่มำจำกออสเตรเลยี (25%) สหรำชอำณำจกัร (13%) และสหรฐัอเมรกิำ(8%) ผูเ้ขำ้รว่มอืน่ๆมำ

จำกเกำหล ี (5%) จนี (4%) เยอรมนั (4%) ฝรัง่เศส (4%) อนิเดยี (4%) และนิวซแีลนด ์ (4%) กำร 

กระจำยของประชำกร แยกตำมประเทศทีพ่�ำนกักแ็สดงภำพเชน่เดยีวกนั ส�ำหรบักำรส�ำรวจนกัเดนิทำง – 

ผูเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำวจิยับำงคนอยูใ่นประเทศอื่น ในฐำนะคนต่ำงชำตอิำศยัอยูน่อกประเทศของตนเอง ใน

ขณะทีก่ำรกระจำยของสญัชำต ิในกลุม่ผูถ้กูสมัภำษณ์อำจไมก่วำ้งเทำ่น้ีแต่กม็ชีำวยโุรปและอเมรกิำเหนือ

เป็นจ�ำนวนมำกในกลุม่ตวัอยำ่ง แต่ชำวออสเตรเลยีน้อยลงและชำวเอเซยีมำกขึน้ จำกผูถ้กูสมัภำษณ์ 59 

คนสว่นใหญ่มำจำกสหรำชอำณำจกัร (15%) ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (14%) ประเทศจนี (14%) ประเทศ

ญีปุ่น่ (14%) ประเทศเกำหลใีต ้(10%) ประเทศฝรัง่เศส (9%) และประเทศเยอรมนันี (7%) (ดแูผนภมูทิี ่3 

ส�ำหรบัตวัเลขผูม้สีว่นรว่มในกำรศกึษำวจิยัแยกตำมภมูภิำค)

แผนภมิูท่ี 3   

ภาคผนวก 1

ผูมี้ส่วนร่วมในงานวิจยั แยกตามภมิูภาค

   ผูต้อบแบบสอบถำม

   ผูใ้หส้มัภำษณ์

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

    อฟัฟรกิำ     เอเซยี      ออสเตรเลยี /  ยโุรป    ตะวนัออกกลำง อเมรกิำเหนือ
                             แปซฟิิค
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อายแุละเพศ

ผูเ้ขำ้รว่มกำรส�ำรวจสว่นใหญ่อำย ุ26-30ปี (25%) และหรอื 31-35 ปี (21%) และมเีพศหญงิมำกกวำ่เพศ

ชำยเลก็น้อย โดยผูห้ญงิตอบแบบสอบถำม 56% ต่อผูช้ำย 43% กำรกระจำยของเพศและอำยใุนกลุม่ผูถ้กู

สมัภำษณ์กใ็กลเ้คยีงกนั โดยมเีพศชำย 42% ของตวัอยำ่งและเพศหญงิ 58% และผูถ้กูสมัภำษณ์สว่นใหญ่

(ประมำณ 51%) อำยอุยูใ่นชว่ง 20 ปีครึง่ถงึ 30 ปีครึง่

อาชีพ

ผูเ้ขำ้รว่มกำรส�ำรวจระบุอำชพีทีห่ลำกหลำยครอบคลุมตัง้แต่วชิำชพี ไปจนถงึอุตสำหกรรมบรกิำรและกำร

คำ้ประเภทต่ำงๆ กลุม่อำชพีทีพ่บมำกทีส่ดุในกลุม่ผูต้อบแบบสอบถำมคอื ‘นกัเรยีน’ (7.2%) ‘เลขำนุกำร/

จดักำรส�ำนกังำน’ (6.7%) ‘สอนหนงัสอื’ (5.7%) ‘ไอท/ีออกแบบเวบ็’ (4.3%) ‘ท�ำงำนบำ้น’ (3.8%) ‘คำ้ปลกี/

นกัขำย’ (3.8%) และ ‘เกษยีณ’ (3.4%) ในกลุม่ผูเ้ขำ้รว่มกำรสมัภำษณ์ ดเูหมอืนจะมแีนวโน้มเป็นนกัวชิำชพี 

และ (จำกกำรสนทนำ) ระดบักำรศกึษำสงูกวำ่ (ในควำมเป็นจรงิ กเ็หมอืนกบัผูต้อบแบบสอบถำม ผูถ้กู

สมัภำษณ์จ�ำนวนหน่ึงเป็นนกัศกึษำในมหำวทิยำลยั หรอืบณัฑติใหม)่ อยำ่งไรกต็ำมอำจจ�ำเป็นตอ้งมกีำร

วจิยัเพิม่เตมิก่อนจะตดัสนิไดว้ำ่ตวัแปรน้ี มอีทิธพิลอยำ่งไรต่อทศันคตขิองนกัเดนิทำง

แผนการและประเภทของการเดินทาง 

ผูต้อบแบบสอบถำมจ�ำนวนมำกเดนิทำงมำในแบบ เป็นกลุม่นกัทอ่งเทีย่ว (29.2%) หรอืมำกบัเพือ่น (29.2%) 

มำกบัคูส่มรส (28.2%) หรอืมำคนเดยีว (24.9%) สว่นทีไ่มค่อ่ยธรรมดำ คอืผูท้ีม่ำกบัลกู (11%) หรอืมำกบั

เพือ่นรว่มงำน (5.3%) รปูแบบน้ีกส็ะทอ้นออกมำในกลุ่มตวัอย่ำงทีท่�ำกำรสมัภำษณ์ดว้ย สว่นใหญ่ผูถู้ก

สมัภำษณ์เดนิทำงกบัเพือ่น (49%) หรอืครอบครวั (19%) หรอืมำคนเดยีว (12%) ทัง้น้ีขึน้กบัวำ่กำรสมัภำษณ์

ใชเ้วลำนำนเทำ่ใด อยำ่งน้อยบำงครัง้ผูถ้กูสมัภำษณ์กไ็ดเ้อย่ถงึกำรเดนิทำงกบักลุม่ทวัร ์ (14%) เดนิทำง

กบับุตร (6%) หรอืกบัเพือ่นรว่มงำน (3.4%) ในขณะทีก่ำรศกึษำน้ีมไิดอ้อกแบบใหเ้ป็นตวัแทนกลุม่ แต่ก็

ดูเหมอืนมคีวำมสมัพนัธก์วำ้งๆระหว่ำงกำรแจกแจงประชำกรกลุ่มน้ี และทีพ่บในสถติกิำรท่องเทีย่วใน

ภมูภิำค (เชน่ยโูรมอนิเตอร ์2012)

ผูต้อบแบบสอบถำมกลุม่ใหญ่มำกกลุม่หน่ึงระบุวตัถุประสงคข์องกำรเดนิทำงวำ่ มำเพือ่ทอ่งเทีย่ว/พกัผอ่น 

(79.9%) บำงคนกเ็ดนิทำงมำท�ำงำน (13.9%) มำเยีย่มเพือ่นและญำต ิ(4.8%) มำเป็นอำสำสมคัร (<1%) 

หรอืมำเพือ่วตัถุประสงคท์ำงศำสนำ (<1%) (ดแูผนภมู ิ4) คลำ้ยกนั ผูถ้กูสมัภำษณ์สว่นใหญ่มำประเทศไทย

เพือ่พกัผอ่น  และรำว 8% กไ็ดท้�ำงำนอำสำสมคัรดว้ย ซึง่กส็อดคลอ้งกบัจ�ำนวนกำรมำทอ่งเทีย่ว กจิกรรม

ที่โดดเด่นในค�ำตอบของแบบสอบถำมคือ แผนกำรท่องเที่ยวนัน้รวมถึงกำรเยี่ยมชมสถำนที่ทำง

ประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรม (81.8%) ซือ้ของ (62.2%) เทีย่วชำยหำด (53.6% ไดไ้ปเทีย่วหรอืก�ำลงัไป

เทีย่วอยู)่ กจิกรรมผจญภยั (34%) ไปเทีย่วอุทยำนแหง่ชำต ิ(27.8%) และเทีย่วสถำนทีก่ลำงคนื (20.6%) 

ในขณะทีไ่มไ่ดเ้จำะจงถำมเรือ่งน้ี แต่ผูถู้กสมัภำษณ์จ�ำนวนหน่ึงอธบิำยวำ่พวกเขำใชก้รุงเทพฯ เป็นฐำน

เพื่อจะส�ำรวจเมอืงทีเ่ป็นแหล่งวฒันธรรมและมสีิง่แวดลอ้มอื่นๆ (เช่น เชยีงใหม่ เชยีงรำย ภูเกต็ และ

เกำะสมยุ) และตัง้ใจจะท�ำกจิกรรมเชน่ด�ำน�้ำตืน้ และด�ำน�้ำลกึ ท�ำอำหำรไทย และชมมวยไทยในระหวำ่ง

อยูใ่นประเทศไทย
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ในสว่นทีเ่กีย่วกบัควำมพอใจในทีพ่กันัน้ ผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่ระบุวำ่ พวกเขำอยูใ่นโรงแรมระดบั 

2-3 ดำว (41.2%) 4-5 ดำว (20.6%) หรอืเกสต์เฮำ้ส ์(18.7%) (ดูแผนภูมทิี ่4) ในขณะทีก่ำรกระจำยน้ี

อำจเป็นผลมำจำกชนิดของสถำนทีท่ีไ่ปส�ำรวจกจ็รงิ แต่กำรทีผู่เ้ขำ้รว่มวจิยัคนอื่นๆพกัในรสีอรท์ (5.3%) 

ทีพ่กัของนักเดนิทำงแบกเป้ (4.3%) บำ้นเพื่อนหรอืญำต ิ(4.3%) หรอืในโฮมสเตย ์(1.4%) เป็นเครื่อง

บ่งชี ้(เมือ่รวมปกบัค�ำตอบขำ้งตน้) แสดงใหเ้หน็ถงึควำมหลำกหลำยของประเภทของนกัเดนิทำงทีม่สีว่น

ร่วมในกำรศกึษำน้ี

นอกจำกมำเทีย่วประเทศไทยแลว้ นักท่องเทีย่ว 42.6% ของกลุ่มส�ำรวจไดไ้ปหรอืก�ำลงัจะไปประเทศ

กมัพชูำ นกัท่องเทีย่ว 10.5% ไดไ้ปหรอืก�ำลงัจะไปสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และ 36.84% 

เคยไปหรอืก�ำลงัจะไปประเทศเวยีดนำม ผูเ้ขำ้ร่วมกำรส�ำรวจไดไ้ปหรอืก�ำลงัจะไปสำม (31.1%) หรอืสี ่

(4.3%) ประเทศทีท่�ำกำรวจิยั และจ�ำนวนทีม่นีัยยะส�ำคญั (21.1%) ระบุดว้ยว่ำ เขำก�ำลงัจะเดนิทำงไป

ยงัประเทศนอกภูมภิำค (รวมทัง้ประเทศออสเตรเลยี ประเทศจนี ประเทศฟิจ ิ ฮ่องกง ประเทศอนิเดยี 

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมำเลเซีย ประเทศพม่ำ ประเทศสงิคโปร์ และประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ)

แผนภมิูท่ี 4 

วตัถปุระสงคใ์นการเดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม

วตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำง(%)
  ธรุกจิ/ท�ำงำน

  หยดุพกัผอ่น

  ศำสนำ

   เยีย่มเพือ่น/ครอบครวั

    อำสำสมคัร 

79.9

0.5
4.8

0.9

13.9
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แบบส�ารวจภาษาองักฤษ
โปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบัตวัท่าน 
 1.  อายขุองท่าน 

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

 2. เพศ :  ชำย     หญงิ   

 3. อาชีพ 

 4. สญัชาติ 

 5. ประเทศท่ีอาศยัอยู่ ณ ปัจจบุนั 

โปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเดินทางท่าน
  
 6. การเดินทาง(โปรดเลือกท่ีเหมาะสม): 
  คนเดยีว    กบัคูส่มรส   
  กบับุตร   กบัเพือ่นรว่มงำน 

  กบัเพือ่น  ในฐำนะสว่นหน่ึงของกรุป๊ทวัร ์  

  อืน่ๆ 

 7. วตัถปุระสงคห์ลกัของการเดินทาง (โปรดเลือกเพียงหน่ึง):  

  ธรุกจิ/งำน   เยีย่มเพือ่นและ/หรอืครอบครวั  

  วนัหยดุ/พกัผอ่น   อำสำสมคัร   

  กำรศกึษำ    วตัถุประสงคท์ำงกำรแพทย ์   

  วตัถุประสงคท์ำงศำสนำ      

    อืน่ๆ 

 8. พกัในการเดินทางครัง้น้ี ส่วนใหญ่เป็น:
  เกสตเ์ฮำ้ส ์    รสีอรท์  

  โรงแรม 2-3 ดำว   โรงแรม 4-5 ดำว   

  ทีพ่กัของนกัแบกเป้    โฮมสเตย ์  

  ครอบครวั/บำ้นเพือ่น    

  อืน่ๆ  

 9.  ระหว่างเดินทางมาครัง้น้ีคณุได้ท�า/จะท�าอะไร ? (โปรดเลือกเท่าท่ีเก่ียวข้อง)

  เทีย่วชำยหำด   เรยีนภำษำ   

  เทีย่วสถำนทีท่ำงวฒันธรรม/ประวตัศิำสตร ์   เทีย่วอุทยำนแหง่ชำต ิ  

  สถำนทีเ่ทีย่วกลำงคนื   เรยีนท�ำกบัขำ้ว   

  ซือ้ของ   กจิกรรมผจญภยั  

  อืน่ๆ 
  ( เชน่ ด�ำน�้ำ เลน่เจ๊ตสก ีลอ่งแพ )

 10. นอกจากประเทศไทยแล้วคณุจะไปไหนต่อ หรือได้ไปไหนมาบา้งในการเดินทางครัง้น้ี?

  (โปรดเลือกเท่าท่ีเก่ียวข้อง)
  กมัพชูำ      สปป.ลำว          เวยีดนำม         อืน่ๆ  

 11. คณุเดินทางมาประเทศไทยและ/หรือเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้รวมกนัแล้วนานประมาณเท่าไหร่ ?

  < 1 สปัดำห ์    1-2 สปัดำห ์    2-3   สปัดำห ์     1 เดอืน        1-2 เดอืน     

  2-3 เดอืน      3-6 เดอืน    6-12 เดอืน        >1 ปี     

ภาคผนวก 2
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 12. คณุเคยมาประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม หรือกมัพชูามาก่อนหรือไม่ ?
     เคย          ไมเ่คย     

  ถ้าเคย ก่อนหน้าน้ีคณุมาประเทศเหล่าน้ีก่ีครัง้ ?
  ประเทศไทย  1-2    3-5    6-10     มำกกวำ่ 10    
  กมัพชูำ:   1-2    3-5    6-10     มำกกวำ่ 10   

  สปป.ลำว:   1-2    3-5    6-10     มำกกวำ่ 10   
  เวยีดนำม:   1-2    3-5    6-10    มำกกวำ่ 10   
 

 13. โดยเฉล่ียคณุเดินทางต่างประเทศบอ่ยแค่ไหน ?
 ครัง้น้ีเป็นครัง้แรกทีเ่ดนิทำงต่ำงประเทศ    น้อยกวำ่ปีละครัง้ 

 เดอืนละครัง้    2-3  ครัง้ต่อปี 

 มำกกวำ่เดอืนละครัง้    4-6  ครัง้ต่อปี 

 อยำ่งน้อยปีละครัง้    7-10 ครัง้ต่อปี 

โปรดเล่าเรื่องการวางแผนการเดินทางครัง้น้ีเพ่ิมเติม:
 14. คณุค้นข้อมลูการเดินทางครัง้น้ีโดย (โปรดเลือกเท่าท่ีเก่ียวข้อง):
  ออนไลน์       จำกเวบ็ไซต ์

  ใชห้นังสอืน�ำเทีย่ว      ชือ่ 
  ถำมบรษิทัน�ำเทีย่ว      ชือ่ 
  อ่ำนใบโฆษณำกำรเดนิทำง    ชือ่ 
  ค�ำแนะน�ำปำกต่อปำก    

  อืน่ๆ        โปรดระบุ
 ไมไ่ดค้น้ขอ้มลูใดๆก่อนเดนิทำงเลย     

 15.  คณุจองการเดินทาง:
 ออนไลน์    
 ผำ่นบรษิทัตวัแทนกำรทอ่งเทีย่ว    
 อืน่ๆ    โปรดระบุ 

โปรดบอกว่าท่านทราบอะไรบา้งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็
 16.  นอกจากท่ีระบอุยู่ในการส�ารวจครัง้น้ี คณุเคยได้ยินข้อความ‘นักเดินทางท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็’ หรือ 

‘การท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็’หรือไม่ ?
      เคย    ไมเ่คย     

  ถ้าเคย คณุเคยได้ยินมาจากท่ีไหน?

  

 17. ข้อความ “นักเดินทางท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็” หรือ “การท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็”   
  หมายความว่าอย่างไรส�าหรบัคณุ ?   

  

 18.  คณุตระหนักหรือไม่ว่า เดก็บางคนก�าลงัถกูละเมิด หรือแสวงประโยชน์ โดยเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว 
และเดินทางในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ?

   ใช ่                       ไมใ่ช ่   

  ถ้าใช่ คณุตระหนกัเรือ่งน้ีก่อนมำถงึเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตห้รอืไม ่?
   ใช ่                       ไมใ่ช ่   

  ถ้าใช่ คณุไดค้น้ควำ้ หรอืไดร้บัขอ้มลูวำ่จะท�ำใหเ้ดก็ปลอดภยัจำกกำรละเมดิหรอืแสวงประโยชน์  
  ก่อนเดนิทำงหรอืไม ่?     

   ใช ่                    ไมใ่ช ่   

  ถ้าใช่ คณุสบืคน้/ไดร้บัขอ้มลูน้ีจำกทีไ่หน/อยำ่งไร ?       
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 19.  ตัง้แต่มาอยู่ในภมิูภาคน้ีคณุได้เคยเหน็ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัการปกป้องเดก็ในท้องถ่ินให้ปลอดภยัจาก
การละเมิดหรือแสวงประโยชน์หรือไม่ ?    

     ใช ่                    ไมใ่ช ่   

  ถ้าเคย คณุเคยเหน็ทีไ่หน และสือ่นัน้เป็นอยำ่งไร ?

  

  

 20.  ในระหว่างเดินทาง คณุเคย (โปรดเลือกทกุข้อเท่าท่ีเก่ียวข้อง โปรดเข้าใจว่าเดก็คือผูท่ี้อายตุ�า่กว่า 18 
ปี เพ่ือวตัถปุระสงคข์องงานวิจยัน้ี): 

  ใหเ้งนิเดก็ขอทำน                                               

 ซือ้ของจำกเดก็     
 ถ่ำยรูปเดก็ (ทีไ่มใ่ช่บุตรของคณุเอง/เป็นส่วนของกลุม่ทอ่งเทีย่วของคณุ)   
 ไปเยีย่มสถำนเลีย้งเดก็ก�ำพร้ำ   
 ไปเยีย่มชมุชนแออดั     

 เลน่/พดูกบัเดก็ในทอ้งถิน่     

 ท�ำงำนอำสำสมคัรกบัเดก็ในทอ้งถิน่     

 ไดเ้หน็เดก็ทีไ่มม่คีนดแูลบนถนน     

 ไดเ้หน็เดก็ท�ำงำนในสถำนทีส่�ำหรบันกัทอ่งเทีย่ว (เช่น โรงแรม คำเฟ่ ภตัตำคำร)     

 ไดเ้หน็เดก็ท�ำงำนในสถำนบนัเทงิกลำงคนื (เช่น บำร ์คลบั)                                                            

 21.  ในการมีปฏิสมัพนัธก์บัเดก็และผูเ้ยาวแ์บบน้ี คณุรู้สึกอย่างไร ?  

  

 22.  คณุเคยเหน็ หรือตระหนักเรื่องการแสวงประโยชน์จากเดก็ในขณะท่ีอยู่ในภมิูภาค หรือไม่ ? 

                 เคย              ไมเ่คย       

  ถ้าเคย คณุไดเ้หน็อะไร หรอือะไรท�ำใหค้ณุตระหนกั?

  

  

  ถ้าเคย คณุไดเ้ตอืนใครเรือ่งทีค่ณุไดเ้หน็หรอืไม ่?
     ใช ่                    ไมใ่ช ่   

  ถ้าใช่ คณุไดเ้ตอืนใคร อยำ่งไร? ถำ้ไม ่เหตุใดจงึไม ่?

  

  

 23.  ในฐานะนักเดินทางมายงัประเทศเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ คณุคิดว่ามนัเป็นความรบัผิดชอบของคณุ 
ท่ีจะต้องท�าอะไรบางอย่าง เพ่ือปกป้องเดก็ในกลุ่มเส่ียงหรือไม่ เพราะเหตใุด/เหตใุดจึงไม่ ? 

  

 24.  ในฐานะนักเดินทางมายงัประเทศเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ คณุคิดว่าคณุจะท�าอะไรได้ท่ีจะปกป้องเดก็
และผูเ้ยาวใ์นกลุ่มเส่ียง ?

  

  

  คณุมีความเหน็อ่ืนหรือไม่ ?
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หวัข้อสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
ประชากร

รายละเอียดการเดินทาง และแผน และรปูแบบการเดินทาง

ประสบการณ์การเดินทางท่ีผา่นมาและแรงจงูใจในการเดินทาง

ความเข้าใจเรื่องการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็และการเดินทางท่ี ‘มีความรบัผิดชอบ’  

ในรปูแบบอ่ืน
 1.  นอกจำกทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำวจิยัน้ีแลว้ คณุเคยไดย้นิขอ้ควำม‘นกัเดนิทำงทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็’ หรอื 
  ‘กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็’ มำก่อนหรอืไม ่? ถำ้เคย เคยทีไ่หน ?
 2.  ขอ้ควำมทีว่ำ่“นกัเดนิทำงทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็” หรอื “กำรทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็” มคีวำมหมำย  
  อยำ่งไรต่อคณุ ?
 3.  คณุเคยไดย้นิค�ำศพัทเ์หลำ่น้ีมำก่อนหรอืไม:่ ควำมรบัผดิชอบ/จรยิธรรม/ควำมยัง่ยนื/กำรทอ่งเทีย่วดำ้น 
  สิง่แวดลอ้ม ? ค�ำศพัทน้ี์มคีวำมหมำยอยำ่งไรส�ำหรบัคณุ? แนวคดิน้ีมอีทิธพิลต่อกำรเดนิทำงของคณุอยำ่งไร  

  หรอืไม ่?

ความตระหนักในประเดน็การละเมิดและการแสวงประโยชน์จากเดก็ในแวดวงการท่องเท่ียว
 4.  คณุทรำบหรอืไมว่ำ่เดก็บำงคนไดร้บัผลจำกกำรละเมดิหรอืแสวงประโยชน์ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทอ่งเทีย่ว?
 5.  ถำ้ทรำบคณุตระหนกัเรือ่งเหลำ่น้ีมำก่อนทีจ่ะมำในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตห้รอืไม ่?
 6.  ถำ้ใช ้คณุไดส้บืคน้ขอ้มลู หรอืไดร้บัขอ้มลูวำ่จะท�ำใหเ้ดก็ปลอดภยัจำกกำรละเมดิหรอืแสวงประโยชน์ 
  ก่อนเดนิทำงหรอืไม ่?
 7.  ตัง้แต่มำอยูใ่นภมูภิำคน้ีคณุไดเ้คยเหน็สือ่โฆษณำเกีย่วกบักำรปกป้องเดก็ในทอ้งถิน่ใหป้ลอดภยัจำกกำรละเมดิ 

  หรอืแสวงประโยชน์หรอืไม?่ ถำ้เคย คณุเคยเหน็ทีไ่หน และสือ่นัน้เป็นอยำ่งไร ?
 8.  ขอ้มลูน้ีมอีทิธพิลต่อกำรเดนิทำงของคณุอยำ่งไรหรอืไม ่?

การพบและการปฎิบติัต่อเดก็พืน้เมืองในแหล่งการท่องเท่ียว
 9.  คณุเคยมปีฏสิมัพนัธอ์ะไรกบัเดก็ในทอ้งถิน่ในระหวำ่งกำรเดนิทำงบำ้ง (เชน่ ใหเ้งนิเดก็ขอทำน หรอืถ่ำยรปู
  กบัเดก็เป็นตน้) ?
 10.  คณุรูส้กึอยำ่งไรกบัปฏสิมัพนัธน้ี์ ?
 11.  คณุเคยเหน็ หรอืตระหนกัเรือ่งกำรแสวงประโยชน์จำกเดก็ในขณะทีอ่ยูใ่นภมูภิำค หรอืไม?่
 12.  ถำ้เคย คณุไดเ้ตอืนใครเรือ่งทีค่ณุไดเ้หน็หรอืไม ่? คณุไดเ้ตอืนใคร/อยำ่งไร ? ถำ้ไม ่เหตุใดจงึไม ่?
 13.  คณุจะท�ำอะไรถำ้เหน็เดก็ก�ำลงัขอทำน ?
 14.  คณุจะท�ำอะไรถำ้เหน็เดก็ก�ำลงัขำยของบนถนน?
 15.  คณุจะท�ำอะไรถำ้เหน็เดก็ท�ำงำนในสถำนทีท่อ่งเทีย่ว/เป็นผูใ้หบ้รกิำรอืน่ๆ ?

ทศันคติต่อเดก็
 16.  คณุคดิวำ่นกัเดนิทำงควรกระท�ำอะไรบำงอยำ่งเพือ่ปกป้องเดก็ในกลุม่เสีย่งหรอืไม?่ เพรำะเหตุใด/เหตุใดจงึไม?่
 17.  ในฐำนะนกัเดนิทำงมำยงัประเทศเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้คณุคดิวำ่คณุจะท�ำอะไรไดท้ีจ่ะปกป้องเดก็ในกลุม่  
  เสีย่ง ?

การตอบสนองต่อส่ือรณรงคเ์รื่องการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัส�าหรบัเดก็
 18.  หลงัจำกไดเ้หน็กำรรณรงคน้ี์แลว้ ควำมคดิแรก หรอืควำมรูส้กึแรกของคณุคอือะไร ? คณุชอบภำพและแบบของ
  โฆษณำน้ีหรอืไม ่? เพรำะเหตุใด/เหตุใดจงึไม?่คณุคดิวำ่มอีะไรทีป่รบัปรงุได ้?
 19.  มขีอ้มลูใดในโฆษณำน้ี ทีเ่ปลีย่นควำมเหน็ของคุณว่ำคุณควร/ไมค่วรมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ ในระหว่ำงเดนิทำง  
  อยำ่งไรหรอืไม ่?เพรำะเหตุใด/เหตุใดจงึไม ่?
 20.  คณุรูส้กึวำ่โฆษณำน้ีใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอ วำ่คณุจะเป็นนกัเดนิทำงทีป่ลอดภยัส�ำหรบัเดก็อยำ่งไรหรอืไม ่?
 21. คณุคำดหวงัวำ่จะไดเ้หน็กำรรณรงคน้ี์ทีไ่หน ? คณุจะแบง่ปนัขอ้มลูน้ีกบัเพือ่นหรอืครอบครวัทีจ่ะเดนิทำงมำยงั 

  ภมูภิำคน้ี หรอืไม ่? เพรำะเหตุใด/เหตุใดจงึไม ่?
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