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บทสรุปผู้บริห�ร
รายงานนี้เป็นการสรุปข้อค้นพบจากการสำารวจออนไลน์ที่จัดทำาเมื่อไม่นานมานี้กับนัก
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากกว่า 300 คนที่เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา ลาว ไทย
และเวียดนาม (ซึ่งในรายงานนี้จะเรียกรวมกันว่า “ภูมิภาค”) การสำารวจจัดทำาขึ้นเพื่อ
ทำาความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ลักษณะต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวมีต่อเด็กในประเทศเหล่านี้ให้ดี
ขึ้น และเพื่อประเมินการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในปฏิสัมพันธ์เหล่านี้และธุรกิจท่องเที่ยวที่
ปลอดภัยต่อเด็กโดยทั่วไป ข้อค้นพบของการสำารวจมีดังนี้:1

บ่อยคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในท้องถ่ินเม่ือไป
ท่องเท่ียวในภูมิภาค และโดยท่ัวไปแล้วก็ยินดีท่ีจะได้ทำาเช่นน้ัน 
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่�วอ�จจะเป็นประสบก�รณ์ในเชิงบวกของนักท่องเที่ยว แต่
ก็ส�ม�รถฝ�กคว�มรู้สึกที่ไม่ดีอย่�งถ�วรไว้ในใจของนักเดินท�งได้เช่นกัน 
ตัวอย่�งเช่น นักเดินท�งที่ระบุว่�เข�ได้เห็นมุมมองที่ลึกลงไปในเอกลักษณ์ของ
ประเทศหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่�นเด็กที่พบปะด้วย เข�เหล่�นั้นจะบอกว่�ก�ร
พบกับเด็ก ๆ ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี หรือนักเดินท�งที่ชอบพุดคุยหรือเล่นกับเด็ก
ในท้องถิ่น หรือรู้สึกว่�เด็กในท้องถิ่นยินดีต้อนรับเป็นพิเศษ ในท�งตรงกันข้�ม 
เมื่อพบกับเด็กในท้องถิ่นที่มีคว�มย�กจน คว�มเปร�ะบ�ง หรือได้รับทร�บถึง
เรื่องร�วก�รล่วงละเมิดหรือก�รแสวงห�ประโยชน์ในวงกว้�งที่มีอยู่ ผู้เข้�ร่วมก�ร
สำ�รวจก็จะอธิบ�ยไปในเชิงลบ ประสบก�รณ์ดังกล่�วไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ
คว�มรู้สึกของนักท่องเที่ยว ในหล�ย ๆ กรณียังมีผลต่อก�รรับรู้ต่อวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นและที่หม�ยปล�ยท�ง 

ผู้ร่วมการสำารวจมากกว่าคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 57.1) บอกว่าเคยอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวกับการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิด
เด็กในระหว่างท่ีท่องเท่ียวไปในภูมิภาค ผู้ตอบอธิบ�ยสถ�นก�รณ์ที่ไป
เจอเด็กข�ยของหรือขอท�น หรือถูกผู้ใหญ่ใช้ (ในหล�ยกรณี ๆ เป็นพ่อแม่ของ
เด็กเสียเอง) ให้ม�ขอคว�มสงส�รจ�กนักท่องเที่ยว ผู้ตอบยังแสดงคว�มกังวลที่
เด็กไม่ไปเรียนหนังสือ ถูกบังคับให้แสดงก�รละเล่นให้นักท่องเที่ยวดู และยังถูก

แสวงห�ประโยชน์ท�งเพศอีกด้วย 

ผู้เข้าร่วมการสำารวจร้อยละ 85 กล่าวว่ามีวัยรุ่นท่ีขายของท่ีระลึก
เข้ามาตีสนิท และร้อยละ 81.2 รายงานว่ามีเด็ก หรือเยาวชน (อายุ
ต่ำากว่า 18 ปี) ท่ีเป็นขอทานเข้ามาตีสนิท ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจจำ�นวนม�ก
ยังร�ยง�นว่�เห็นเด็กเก็บขยะ (ร้อยละ 49) ทำ�ง�นในร้�นอ�ห�รหรือในโรงแรม 

1 ธรรมช�ติของหัวข้อก�รสำ�รวจและเครื่องมือมีคว�มหม�ยว่�ข้อค้นพบบ�งประก�รสะท้อนก�รรับรู้ของผู้ตอบ
คำ�ถ�มม�กกว่�จะให้สถ�นก�รณ์จริงของเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว ณ จุดหม�ยปล�ยท�งในภูมิภ�ค
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(ร้อยละ 48.5) และแสดงก�รละเล่นบนท้องถนน (ร้อยละ 38) หล�ยคนยังบอก
ว่�เห็นเด็กและเย�วชนทำ�ง�นเป็นมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 25.5) และที่น่�เป็นห่วง
ที่สุด คือในอุตส�หกรรมก�รข�ยบริก�รท�งเพศ (ร้อยละ 20.5) ผู้เข้�ร่วมทุกคน
ที่บอกว่�เคยพบก�รแสวงห�ประโยชน์ประเภทต่�ง ๆ เหล่�นี้ ระบุว่�มันทำ�ให้
เข�รู้สึกรังเกียจ เศร้�ใจ เป็นห่วงหรือกังวล หมดหวัง รู้สึกผิด โกรธและ/หรือผิด
หวัง 

ผู้ตอบร้อยละ 28.8 บอกว่าเขาคิดว่าพฤติกรรมการแสวงหา
ประโยชน์ท่ีผสมผสานเหล่าน้ีเป็นเพราะคนในท้องถ่ินเห็นเป็นเร่ือง
ปกติ หรือไม่ก็ท้องถ่ิน (รวมถึงหน่วยงานท้องถ่ิน) ท่ีทำาเป็นมองไม่
เห็น ก�รรับรู้ทำ�ให้มีคว�มกังวลในสิ่งสำ�คัญหล�กหล�ย สิ่งหนึ่งคือ มันได้สร้�ง
ม�ตรฐ�นพฤติกรรมที่ต่ำ�ม�กที่ทำ�ให้นักท่องเที่ยวลงคว�มเห็นและอ�จจะมีผลก
ระทบต่อคว�มสมัครใจของนักเดินท�งในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมหรือแทรกแซง
กรณีที่น่�สงสัยว่�จะเป็นก�รแสวงห�ประโยชน์/ก�รล่วงละเมิดเด็ก ในท�งตรง
กันข้�ม คว�มคิดที่ว่�ชุมชนไม่เอ�ผิดหรือยอมรับก�รล่วงละเมิดและก�รแสวงห�
ประโยชน์เด็กเป็นภ�พลักษณ์ที่ติดลบอย่�งม�กต่อก�รเป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งท้�ยที่สุดแล้วอ�จจะส่งผลร้�ยต่ออุตส�หกรรมท่องเที่ยว 

นักท่องเท่ียวจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดและ/หรือการแสวงหา
ประโยชน์จากเด็กในธุรกิจท่องเท่ียว และจะมีผลกระทบอย่างมีนัย
ยะต่อภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียว (และนักท่องเท่ียวท่ี
มีศักยภาพ) จะพัฒนาความรู้สึกต่อไปได้ ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจจำ�นวน
ม�กร�ยง�นว่�ได้แบ่งปันข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กในภูมิภ�คที่ถูกแสวงห�ประโยชน์
หรือล่วงละเมิดกับเพื่อนฝูง ครอบครัวและเพื่อนร่วมง�นที่ประเทศของตน ผู้ตอบ
จำ�นวนม�กยังตอบว่�เข�จะตัดสถ�นที่เที่ยวให้สั้นลงหรือจะไม่กลับไปสถ�นที่
บ�งแห่งซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รอ�จจะต้องไปเจอสถ�นก�รณ์ที่เชื่อว่�เกี่ยวข้อง
กับก�รล่วงละเมิดเด็กและเย�วชน ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของอุตส�หกรรม
ท่องเที่ยวทั้งในหน่วยง�นส่วนท้องถิ่นและระดับประเทศ เร�จะต้องคอยระบุ
ประเด็นเหล่�นี้และรับรองว่�เด็กได้รับก�รปกป้องคุ้มครองจ�กก�รล่วงละเมิดทุก
รูปแบบในธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภ�ค  

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 53.2 บอกว่าพวกเขาไม่ซ้ือสินค้า/บริการจาก
เด็ก ร้อยละ 78.7 ระบุว่าเขาไม่ให้เงินกับเด็กหรือเยาวชนท่ีมา
ขอทาน ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมการสำารวจได้
แสดงความตระหนักรู้ท่ีสมเหตุสมผลในระดับหน่ึงในประเด็นท่ี
เก่ียวกับเด็กท่ีขายของหรือขอเงินนักท่องเท่ียว เหตุผลที่ให้กันบ่อย
เมื่อจะหลีกเลี่ยงก�รโต้ตอบประเภทนี้กับคนหนุ่มคนส�วคือก�รไม่ส่งเสริม
วัฒนธรรมท�งเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นและ/หรือหลีกเลี่ยงที่จะ
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ทำ�ให้เด็กหรือคนหนุ่มส�วต้องไปอยู่ในสถ�นก�รณ์ “ที่มีคว�มเสี่ยง” ผู้เข้�ร่วม
สำ�รวจจำ�นวนม�กดูจะเป็นผู้ที่มีคว�มรู้อย่�งดีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่�เด็กขอท�น
และ/หรือข�ยของบนท้องถนนจะไม่ได้เรียนหนังสือและอยู่ในคว�มเสี่ยงต่อก�ร
แสวงห�ประโยชน์หรือก�รล่วงละเมิด หล�ยคนยังพูดว่�ก�รขอท�นไม่ใช่เป็นก�ร
เสริมสร้�งพลังอำ�น�จ หรือพูดถึงแม้กระทั่งวิธีที่จะหยุดวงจรคว�มย�กจนเสียด้วย
ซ้ำ� เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ผู้ตอบจำ�นวนม�กยังอ้�งอิงถึงสิ่งที่เข�รับรู้ว่�เป็น
ท�งเลือกที่ดีกว่� เช่น ก�รให้เงินกับองค์กรก�รกุศลท้องถิ่นหรือให้อ�ห�รแก่เด็ก
แทน

ผู้ตอบแบบสำารวจเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 49.5) รู้สึกว่าเขามีส่วน
รับผิดชอบบางประการต่อเด็กและเยาวชนท้องถ่ินท่ีตนเดินทาง
ไป ผู้ตอบบ�งส่วนดูเหมือนจะมียุทธศ�สตร์ที่ชัดเจนในก�รจัดก�รกับเด็กที่ม�
ขอท�นหรือข�ยของและบริก�รในภูมิภ�ค และหล�ยคนได้พย�ย�มเพื่อรับรอง
ว่�ก�รกระทำ�ของตนกับเด็กเป็นไปต�มหลักจริยธรรม ผู้ตอบจำ�นวนหนึ่งกล่�วว่�
เคยดำ�เนินก�รเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ย�กไร้ และหล�ยคนระบุว่�เข�มีคว�ม
ต้องก�รจะช่วยอย่�งแท้จริงในขณะที่อยู่ในภูมิภ�ค อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�ผู้ตอบ
เหล่�นั้นที่ได้พย�ย�มจะช่วยเหลือคนในท้องถิ่น (และโดยเฉพ�ะเด็กท้องถิ่น) ดู
เหมือนจะไม่แน่ใจว่�ก�รกระทำ�ของตนจะเป็นแบบอย่�งที่ดีที่สุดได้หรือไม่ มีก�ร
กล่�วถึงข้อสงสัยและคว�มไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่จะแสดงออกถึงก�รมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กในภูมิภ�คนี้ 

มีผู้ตอบแบบสำารวจเพียงร้อยละ 19.5 ท่ีรู้สึกว่าตนเองมีข้อมูลเพียง
พอในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนท้องถ่ินท่ีได้พบใน
สถานท่ีสาธารณะ  แต่มีผู้ตอบอีกม�กที่ระบุว่�ต้องก�รจะทร�บม�กขึ้นเกี่ยว
กับสถ�นก�รณ์และวิธีก�รที่จะช่วยเหลือ

ผู้เข้าร่วมการสำารวจร้อยละ 84.8 บอกว่าเขาต้องการจะทราบ
เก่ียวกับวิธีการปกป้องคุ้มครองเด็กและป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ในภูมิภาค จำ�นวนใกล้เคียงกันนี้บอกว่�ต้องก�รจะทร�บเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ก�รแต่งก�ยและคว�มประพฤติที่เหม�ะสม (ร้อย
ละ 83.3) และวิธีที่นักท่องเที่ยวส�ม�รถสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ (ร้อย
ละ 83) เช่นเดียวกัน เมื่อถ�มว่�นโยบ�ยท�งธุรกิจเพื่อก�รปกป้องคุ้มครองเด็ก
จะมีอิทธิพลต่อนิสัยก�รซื้อของของเข�หรือไม่ ผู้ตอบร้อยละ 94.8 ตอบว่�มี
อิทธิพล 
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คว�มเป็นม�ของง�นศึกษ�
ในฐ�นะที่เป็นหนึ่งในอุตส�หกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ธุรกิจท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจที่สำ�คัญต่อภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศกัมพูช� ล�ว ไทยและเวียดน�ม ที่มีอัตร�ก�รไปเยือนของนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณในรอบหล�ยสิบปีที่ผ่�นม� ในปี พ.ศ. 2554 กัมพูช�มีผู้เดินท�งเข้�
ประเทศม�กกว่� 2.8 ล้�นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ดัง
นั้น ในปีเดียวกันนี้เอง ก็มีร�ยได้รวมจ�กธุรกิจท่องเที่ยวประม�ณ 1,912 ล้�นดอลล�ร์
สหรัฐ2  เช่นเดียวกัน มีนักท่องเที่ยวเดินท�งไปประเทศล�วเพิ่มขึ้นอย่�งสม่ำ�เสมอ
ระหว่�งปี พ.ศ. 2533-2553 ด้วยอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20.67ต่อป3ี  ในปี พ.ศ. 
2554 ประเทศล�วต้อนรับนักท่องเที่ยวต่�งประเทศที่ม�เยือนม�กกว่� 2.7 ล้�นคน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 25534 ด้วยก�รเติบโตที่คงที่เช่นนี้ ประเทศไทยต้อนรับ
นักท่องเที่ยวม�กถึง 19 ล้�นคนในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.84 จ�กปี พ.ศ. 
2553 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ม�กม�จ�กประเทศม�เลเซีย จีนและญี่ปุ่น และมีร�ยได้จ�ก
ก�รท่องเที่ยวรวม 23 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.92 จ�กปี พ.ศ. 25535 
สุดท้�ย ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศเวียดน�มรับนักท่องเที่ยวม�กกว่� 6 ล้�นคน เพิ่มขึ้น
จ�กปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 19.1 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ม�จ�กประเทศจีน สหรัฐอเมริก� 
และเก�หลีใต้6

ไม่ต้องสงสัยเลยว่�ก�รเติบโตนี้ส่งผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ และภ�ครัฐ 
อุตส�หกรรมท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นจึงยินดีต้อนรับก�รเติบโตนี้ จ�กข้อมูลของ
สภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก ในปี พ.ศ. 2554 ธุรกิจท่องเที่ยวมีอัตร�สูงขึ้น
ร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศกัมพูช� และร้อยละ 5.8 ของประเทศ
ล�ว (ห�กคิดถึงผลกระทบของก�รท่องเที่ยวในเชิง “ชักนำ�” หรือ “ท�งอ้อม” ด้วย
แล้ว จะมีม�กถึงร้อยละ 22.1 และ 18.2 ต�มลำ�ดับ)7 เช่นเดียวกัน ธุรกิจท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีอัตร�ร้อยละ 7.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ และร้อยละ 4.3 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศเวียดน�ม8 จึงไม่น่�แปลกใจ ที่ธุรกิจท่องเที่ยวยัง

2  ข้อมูลจ�กรัฐบ�ลกัมพูช� (2555), นำ�เสนอต่อคณะกรรมประส�นง�นโครงก�รเด็กปฐมวัย, กรุงเทพ, 10 
กรกฎ�คม 2555 

3 ข้อมูลส่วนนี้ได้ม�จ�กก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศล�ว (2553) 2553 ร�ยง�นเชิงสถิติเรื่องก�รท่องเที่ยวในล�ว 
กองก�รว�งแผนและก�รประส�นง�น แผนกสถิติก�รท่องเที่ยว

4 ข้อมูลจ�ก สปป.ล�ว (2555), นำ�เสนอต่อคณะกรรมประส�นง�นโครงก�รเด็กปฐมวัย, กรุงเทพ, 10 กรกฎ�คม 
2555

5 ข้อมูลจ�กรัฐบ�ลไทย (2555), นำ�เสนอต่อคณะกรรมประส�นง�นโครงก�รเด็กปฐมวัย, กรุงเทพ, 10 กรกฎ�คม 
2555 

6 ข้อมูลจ�กรัฐบ�ลเวียดน�ม (2555), นำ�เสนอต่อคณะกรรมประส�นง�นโครงก�รเด็กปฐมวัย, กรุงเทพ, 10 
กรกฎ�คม 2555

7 สภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) ผลกระทบท�งเศรษฐกิจของก�รเดินท�ง และก�รท่องเที่ยว 
2555: กัมพูช�และสภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) ผลกระทบท�งเศรษฐกิจของก�รเดินท�งและ
ก�รท่องเที่ยว 2555: ล�ว, www.wttc.org/research/, ข้อมูล ณ 27/9/12

8 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) ผลกระทบท�งเศรษฐกิจของก�รเดิน
ท�งและก�รท่องเที่ยว 2555:  ประเทศไทย และสภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) ผลกระทบท�ง
เศรษฐกิจของก�รเดินท�ง และก�รท่องเที่ยว 2555: เวียดน�ม, www.wttc.org/research/, ข้อมูล ณ 27/9/12
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เป็นตัวช่วยสำ�คัญในก�รว่�จ้�งง�นในประเทศเหล่�นี้ ในปี พ.ศ. 2554 ตำ�แหน่งง�นกว่� 
607,000 ตำ�แหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 8.0ของก�รว่�จ้�งง�นทั้งหมด) ในกัมพูช�มีก�รเดิน
ท�งและก�รท่องเที่ยวเป็นตัวช่วยโดยตรง และในสปป.ล�ว  ก�รท่องเที่ยวทำ�ให้เกิด
ง�นร้อยละ 4.9 ของก�รว่�จ้�งง�นทั้งหมด (เท่�กับ 143,500 ง�น) ส่วนในประเทศไทย 
“ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวทำ�ให้เกิดง�น 1,833,000 ง�น” (เท่�กับร้อยละ 4.7 ของ
ก�รว่�จ้�งง�นทั้งหมด) และก�รท่องเที่ยวในเวียดน�มก่อให้เกิดง�น 1,832,500 ง�น 
(หรือร้อยละ 3.7 ของก�รว่�จ้�งง�นทั้งหมด) ค�ดก�รณ์กันว่�ในแต่ละประเทศเหล่�
นี้ ก�รท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ (รวมทั้งก�รว่�จ้�งง�น) จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปใน
อน�คต9

แม้ว่�เร�จะไม่ส�ม�รถละเลยคว�มสำ�คัญต่อก�รส่งเสริมท�งเศรษฐกิจได้ แต่ก็ควรจะบัน
ทึกไว้ให้ดีว่�ในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวมีศักยภ�พส่งเสริมในเชิงบวกอย่�งสำ�คัญต่อ
ประเทศเจ้�บ้�น มันส�ม�รถนำ�ไปสู่ปัญห�ท�งสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
รูปธรรมสำ�คัญ ปัญห�ดังกล่�วจะขย�ยตัวไปต�มบริบทของก�รพัฒน�ธุรกิจท่องเที่ยว
ที่เติบโตอย่�งรวดเร็วและมักจะปร�ศจ�กก�รว�งแผนและก�รติดต�ม หนึ่งในข้อกังวล
สำ�คัญของโครงก�รเส�หลักก�รป้องกันเด็กปฐมวัย (จะพูดถึงม�กขึ้นด้�นล่�ง) คือวิธี
ที่ธุรกิจท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อชีวิตของเด็ก จ�กปัจจัยดึงดูด ท�งเศรษฐกิจของภ�ค
ส่วนก�รท่องเที่ยว มีคว�มเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่�งธุรกิจท่องเที่ยวและก�รแสวงห�
ประโยชน์จ�กเด็ก เด็กและครอบครัวที่มีคว�มเปร�ะบ�งมักจะถูกดึงดูดไปยังสถ�นที่
ท่องเที่ยวเพื่อห�ร�ยได้ ซึ่งอ�จจะหม�ยถึงก�รยอมละทิ้งก�รดำ�รงชีพแบบที่เคยเป็นม� 
คว�มผูกพันกับชุมชน และ/หรือเครือข่�ยก�รช่วยเหลือท�งสังคม ยังอ�จจะหม�ยถึงเด็ก
หญิงและเด็กช�ยอ�จจะต้องจบลงที่ก�รทำ�ง�นในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวในสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่ปลอดภัยหรือมีอันตร�ย ยิ่งกว่�นั้น เด็ก ๆ ที่ห�ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่�ง ๆ ของแรงง�นเด็ก มีคว�มเป็นไปได้น้อยที่จะได้เรียนหนังสือ และต้องเผชิญกับ
คว�มเปร�ะบ�งสูงขึ้นต่อรูปแบบต่�ง ๆ ของก�รแสวงห�ประโยชน์ รวมถึงก�รแสวงห�
ประโยชน์ท�งเพศและก�รล่วงละเมิด เนื่องจ�กมีกลไกก�รปกป้องคุ้มครองเด็กเหล่�นี้
น้อยม�ก เด็ก ๆ ตกเป็นเป้�หม�ยของผู้ล่วงละเมิดเด็ก รวมทั้งนักเดินท�งผู้กระทำ�ผิด
ท�งเพศกับเด็ก10

หลักฐ�นเปรียบเทียบจ�กร�ยกรณีที่ระบุและร�ยง�นจ�กภูมิภ�คนี้แสดงให้เห็นว่�นักเดิน
ท�งผู้กระทำ�ผิดท�งเพศกับเด็กมีเป้�หม�ยที่เด็กซึ่งทำ�ง�นต�มท้องถนนหรือในสถ�น
ที่ธุรกิจในจุดหม�ยปล�ยท�งของก�รท่องเที่ยวที่ไม่เป็นท�งก�รต่�ง ๆ11 นอกจ�กนี้ ผู้
กระทำ�ผิดอ�จจะมีช่องท�งเข้�ถึงเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งที่ไม่ได้รับก�รตรวจตร� ด้วย
ก�รเข้�ไปทำ�ง�นในโรงเรียนหรือสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้� โดยปร�ศจ�กก�รตรวจสอบ

9 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) ผลกระทบท�งเศรษฐกิจของก�รเดินท�ง
และก�รท่องเที่ยว 2555:  กัมพูช� และสภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) ผลกระทบท�งเศรษฐกิจ
ของก�รเดินท�ง และก�รท่องเที่ยว 2555: ล�ว, สภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) ผลกระทบท�ง
เศรษฐกิจของก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยว 2555:  ไทย และสภ�ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยวโลก (2555) 
ผลกระทบท�งเศรษฐกิจของก�รเดินท�ง และก�รท่องเที่ยว 2555: เวียดน�ม, www.wttc.org/research/, 
ข้อมูล ณ 27/9/12

10 นักเดินท�งผู้กระทำ�ผิดท�งเพศกับเด็กเป็นบุคคลท่ีเดินท�งออกนอกประเทศและไปล่วงละเมิดท�งเพศกับเด็ก

11 โครงก�รเส�หลักก�รป้องกันเด็กปฐมวัย (2554) ก�รทบทวนวรรณกรรม, ไม่ตีพิมพ์
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และก�รป้องกัน บ�งครั้ง อุตส�หกรรมท่องเที่ยวยังอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้กระทำ�คว�ม
ผิดเข้�ถึงเด็กหญิงและเด็กช�ย และอ�จจะทำ�ให้เกิดก�รแสวงห�ประโยชน์โดยไม่
เจตน� สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในสถ�นประกอบก�รธุรกิจท่องเที่ยวต่�ง ๆ (เช่น โรงแรม ร้�น
อ�ห�ร บ�ร์ ตล�ดและสถ�นบันเทิง) และภ�ยในสถ�นประกอบก�รที่เรียกว่� “ธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่มีคว�มรับผิดชอบ” หรือ “ก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ตัวอย่�งเช่น “ก�ร
ท่องเที่ยวสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้�” ที่ที่นักเดินท�งได้รับอนุญ�ตให้ไปเยือนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กในคว�มดูแลของสถ�บัน12, ก็ทำ�ให้เด็กตกอยู่ในคว�มเสี่ยงต่อก�ร
แสวงห�ประโยชน์ได้ “ก�รท่องเที่ยงเชิงอ�ส�สมัคร”13, ในรูปแบบต่�ง ๆ ก็ไม่ต่�งกัน 
มักจะข�ดก�รตรวจสอบอย่�งเพียงพอกับผู้ใหญ่ที่ทำ�ง�นกับเด็ก และ”โฮมสเตย์” ที่มี
ผู้ใหญ่แปลกหน้�ม�อยู่ภ�ยในชุมชนมีก�รติดต่อกับเด็กในท้องถิ่นโดยข�ดก�รดูแล

ด้วยคว�มพย�ย�มที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กจ�กก�รล่วงละเมิดท�งเพศในก�รเดินท�ง
และก�รท่องเที่ยวในประเทศกัมพูช� สปป.ล�ว ไทยและเวียดน�ม รัฐบ�ลออสเตรเลีย
ได้ทำ�ง�นต�มคว�มริเริ่มโครงก�รก�รป้องกันและก�รปกป้องคุ้มครองเด็กปฐมวัย ซึ่ง
ดำ�เนินง�นโดยองค์กรศุภนิมิต สำ�นักง�นป้องกันย�เสพติดและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม
แห่งสหประช�ช�ติ และองค์กรตำ�รวจส�กล (INTERPOL)ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
คว�มริเริ่ม องค์กรศุภนิมิตทำ�ง�นร่วมกับชุมชนและภ�ครัฐเพื่อป้องกันเด็กหญิงและ
เด็กช�ยไม่ให้ตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศในก�รเดินท�งและ
ก�รท่องเที่ยว และเพื่อสร้�งวิธีปฏิบัติและคว�มริเริ่มของ “ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
ต่อเด็ก” เพื่อบรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว เมื่อเร็วๆนี้องค์กรศุภนิมิตได้เผยแพร่แบบสำ�รวจ
ออนไลน์ไปยังนักเดินท�งระหว่�งประเทศเพื่อตรวจสอบก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจของนัก
เดินท�งเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก และประสบก�รณ์และก�รพบปะกับ
เด็กในประเทศเหล่�นี้ี้ 

องค์กรศุภนิมิตให้คำ�จำ�กัดคว�มของธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กว่�เป็นรูปแบบก�ร
ท่องเที่ยวที่

1. รับทร�บถึงบทบ�ทสำ�คัญของธุรกิจท่องเที่ยวและผลกระทบต่อก�ร
แสวงห�ประโยชน์จ�กเด็ก

2. รับผิดชอบในก�รลดผลกระทบที่เป็นอันตร�ยให้น้อยลง (ทั้งท�งตรง
และท�งอ้อม) ต่อเด็กที่มี คว�มเปร�ะบ�ง

12 อ�จจะกินคว�มตั้งแต่ก�รเสนอโอก�สให้คนเข้�ม�สอนภ�ษ�อังกฤษหรือดูแลเด็กสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้� เพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวมีโอก�สเยี่ยมสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้�หรือศูนย์ดูแลเด็ก ในหล�ย ๆ กรณี นักท่องเที่ยวจะจ่�ยค่�
ธรรมเนียมในก�รเยี่ยมเด็กเหล่�นี้ด้วย

13 ก�รท่องเที่ยวเชิงอ�ส�สมัครนี้เป็นที่เข้�ใจกันว่�เป็นรูปแบบเฉพ�ะของก�รท่องเที่ยวท�งเลือกที่นักท่องเที่ยว
ได้รับโอก�สไปทำ�ง�นอ�ส�กับองค์กรหรือสถ�นประกอบก�รเฉพ�ะในประเทศจุดหม�ย ระยะเวล�ของง�นอ�จ
จะเป็นวัน สัปด�ห์หรือเดือน และผู้ที่เข้�ร่วมก�รเยือนสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้�มักจะจ่�ยเงินเพื่อเข้�ร่วมทำ�ง�น 
(บ�งครั้งอ�จจะจ่�ยในรูปของเงินทุนเพื่อเป็นค่�อ�ห�รและที่พัก ในกรณีอื่น ๆ ก็มีค่�ธรรมเนียนในก�รเข้�ร่วม
เช่นกัน) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงก�รอ�ส�สมัครที่รู้จักกัน ได้แก่ ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษให้กับเด็ก วัย
รุ่นและ/หรือผู้ใหญ่ ก�รทำ�ง�นในโครงก�รพัฒน�ชุมชน ก�รทำ�ง�นในสถ�นดูแลสุขภ�พ และก�รทำ�ง�นในก�ร
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ/หรือสัตว์ป่� อ�ส�สมัครมักจะอ�ศัยอยู่ภ�ยใน (และบ�งคร้ังกับสม�ชิกใน) ชุมชนท้องถ่ิน
และมีก�รส่งเสริมและโฆษณ�ก�รแลกเปล่ียนวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของประสบก�รณ์ของก�รเป็นอ�ส�สมัคร)
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3. มีบทบ�ทอย่�งจริงจังในก�รเสริมสร้�งและรักษ�สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
ให้กับเด็กทุกคน

ในท่ีสุดแล้ว ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีปลอดภัยต่อเด็กจะเป็นหนท�งก�รแก้ไขปัญห�อย่�งย่ังยืน
เพ่ือรักษ�เด็กให้ปลอดภัยจ�กก�รล่วงละเมิดในธุรกิจท่องเท่ียว  ดังน้ัน จึงเป็นวิธีสำ�คัญท่ี
อุตส�หกรรมท่องเท่ียวท่ีมุ่งหวังคว�มย่ังยืนและเป็นไปในเชิงบวกจะช่วยกันพัฒน�ได้ 

เพ่ือเป็นก�รช่วยเหลือโครงก�รเด็กปฐมวัยและหน่วยง�นอ่ืน ๆ ได้สนับสนุนก�รพัฒน�
ส่ิงแวดล้อมท่ีปกป้องคุ้มครองสำ�หรับเด็กในก�รเดินท�งและก�รท่องเท่ียว มีก�รจัด
ทำ�ก�รสำ�รวจ ท่ีประกอบไปด้วยคำ�ถ�มเปิดและปิดท้�ยข้ึนในระหว่�งเดือนพฤษภ�คม – 
มิถุน�ยน พ.ศ. 2555 ร�ยง�นน้ีจะสรุปภ�พรวมของก�รวิจัยและก�รอภิปร�ยผลท่ีได้จ�ก
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พ

ข้อกำ�หนดและข้อจำ�กัดของข้อมูล
ตัวอย่�งแบบสำ�รวจมีคว�มโน้มเอียงในเรื่องอ�ยุ เพศสถ�นะ สัญช�ติและอ�จจะมีม�ก
ในเรื่องประเภทของนักเดินท�ง ผลที่ได้รับม�จ�กข้อเท็จจริงในลักษณะของแบบสำ�รวจ
ภ�ษ�อังกฤษออนไลน์และเผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ที่มีเป็นที่นิยมกับนักเดินท�งอิสระ  
ก�รกลั่นกรองผ่�น Intrepid Travel มักจะมีคว�มหม�ยว่�ผู้ตอบส่วนม�กมีคว�มรู้เกี่ยว
กับก�รเดินท�งที่มีคว�มรับผิดชอบ (ซึ่งสิ่งนี้เป็นคว�มภ�คภูมิใจของ Intrepid)14 ระยะ
เวล�ของก�รเก็บข้อมูลเป็นเวล� 1 เดือน ได้ผลออกม�ไม่ม�กนัก คือ ตัวอย่�งจำ�นวน 
316 ตัวอย่�ง แต่ก็ใช่ว่�จะข�ดนัยยะเสียทีเดียว ดังนั้น คว�มส�ม�รถในก�รวินิจฉัยเชิง
สถิติจ�กตัวอย่�งก�รสำ�รวจกับจำ�นวนประช�กรจึงมีข้อจำ�กัด ถึงกระนั้นก็ต�ม ผลที่ได้
จ�กก�รสำ�รวจยังให้จุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์อันเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวที่
ปลอดภัยต่อเด็ก

ผู้เข้�ร่วมในก�รสำ�รวจธุรกิจท่องเท่ียว 
ท่ีปลอดภัยต่อเด็ก 
ก�รสำ�รวจท่ีใช้เวล� 1 เดือนในก�รเผยแพร่ออนไลน์เป็นภ�ษ�อังกฤษผ่�นเว็บไซต์ 
SurveyMonkey ถูกโฆษณ�ไปยังผู้เข้�ร่วมท่ีมีศักยภ�พผ่�นส่ือสังคมออนไลน์ (เช่น  
ทวิตเตอร์และเฟสบุ๊ค) เครือข่�ยอีเมล์จำ�นวนม�ก เวทีท�งอินเตอร์เน็ต (เช่น Yammer) 
และผ่�นเว็บไซต์และบล็อกก�รท่องเท่ียวต่�ง ๆ ตัวอย่�งเช่น ผู้เข้�ร่วมคนหน่ึงระบุว่�เข�
ได้ยินเก่ียวกับก�รสำ�รวจจ�กบริษัทตัวแทนก�รเดินท�งเย�วชน STA Travel และมีผู้เข้�
ร่วมจำ�นวนหน่ึงเข้�ถึงแบบสำ�รวจหลังจ�กท่ีมีบริษัทท่องเท่ียวกลุ่มเล็กของออสเตรเลียทำ�
ประช�สัมพันธ์ออกไป น่ันก็คือ Intrepid Travel วิธีก�รสำ�คัญท่ีผู้เข้�ร่วมม�กท่ีสุด (ร้อยละ 
38) ท่ีสมัครเข้�ร่วมแบบสำ�รวจผ่�นส่ือสังคมออนไลน์ 

14  แม้ว่� Intrepid จะทำ�ก�รตล�ดและดำ�เนินก�รอยู่ทั่วโลก ตัวบริษัทเองตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย และนี่อ�จมี
ส่วนทำ�ให้มีผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจเป็นช�วออสเตรเลียจำ�นวนม�ก (ต�มที่แสดงในรูปที่ 3) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
Intrepid และก�รดำ�เนินง�นของบริษัทได้ที่ www.intrepidtravel.com.
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ติดต�มม�ด้วยจดหม�ยข่�วของ Intrepid Express (สม�ชิกส่ือส่ิงพิมพ์ออกให้กับผู้เข้�ร่วม
ท่ีเคยท่องเท่ียวหรือค�ดว่�จะท่องเท่ียวกับ Intrepid) (ร้อยละ 3) เครือข่�ยอีเมล์ร�ยบุคคล 
(ร้อยละ 25.6) รวมขน�ดตัวอย่�งก�รคัดเลือกด้วยตัวเองของผู้เข้�ร่วมจำ�นวน 533 คน 
จ�ก 533 คน มีเพียง 442 คนท่ีเคยเดินท�งไปยังประเทศกัมพูช� สปป.ล�ว ไทยและ/หรือ
เวียดน�มในรอบ 5 ปีท่ีผ่�นม� ส่วนท่ีเหลือถูกตัดออกเพร�ะข�ดคว�มรู้ส่วนตัวท่ีเป็นปัจจุบัน
และ/หรือประสบก�รณ์ของก�รเดินท�งไปยังภูมิภ�ค ในขณะเดียวกัน ผู้เข้�ร่วมยังตอบ
คำ�ถ�มไม่ครบทุกข้อ จำ�นวนผู้เข้�ร่วมสุดท้�ยจึงเหลือ 316 คน

ผู้เข้�ร่วมเหล่�น้ีเดินท�งไปท่ีใดและเพร�ะ
เหตุใด
ข้อมูลท�งประช�กรศ�สตร์ท่ีเก็บม�ได้ระหว่�งก�รสำ�รวจเปิดเผยให้เห็นว่�ผู้เข้�ร่วมก�ร
สำ�รวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.4) เป็นเพศหญิง อ�ยุระหว่�ง 30-39 (ร้อยละ 40.66) และพวก
เข�ใช้เวล�เฉล่ีย 1-4 สัปด�ห์อย่�งน้อยในหน่ึงในประเทศจุดหม�ยเหล่�น้ีในรอบ 5 ปีท่ีผ่�น
ม� ประเทศท่ีไปเยือนม�กท่ีสุดคือประเทศไทย ต�มม�ด้วยกัมพูช� เวียดน�มและ สปป.
ล�ว (ดูรูปท่ี 1) ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจส่วนม�กระบุว่�เข�เคยเดินท�งไปภูมิภ�คน้ีในวันหยุดพัก
ร้อน (ร้อยละ 59.7) อย่�งไรก็ต�ม มีจำ�นวนหน่ึงท่ีไปด้วยเร่ืองธุรกิจและง�นเป็นหลัก (ร้อยละ 
26.8) ผู้อ่ืนระบุว่�จุดประสงค์หลักในก�รเดินท�งของเข�คือก�รไปเย่ียมครอบครัวหรือเพ่ือน 
(ร้อยละ 5) เพ่ือก�รศึกษ�หรือฝึกง�น (ร้อยละ 1.8) ไปทำ�ง�นพัฒน� (ร้อยละ 0.8) ไปด้วย
เหตุผลท�งศ�สน� (ร้อยละ 0.5) หรือไปทำ�ง�นอ�ส�สมัคร (ร้อยละ 2.9) เพ่ือให้ทันกับแนว
โน้มก�รท่องเท่ียวร่วมสมัย (ซ่ึงจะมีคว�มหล�กหล�ยม�กข้ึนในเร่ืองแรงจูงใจและประเภท
ของก�รเดินท�งท่ีนักท่องเท่ียวผสมผส�นเข้�ด้วยกัน) ผู้เข้�ร่วมจำ�นวนหน่ึง (ร้อยละ 4.7) ยัง
ระบุว่�ก�รเดินท�งของเข�มีจุดประสงค์ร่วม (เช่น ก�รรวมง�นอ�ส�สมัครเข้�กับก�รเดินท�ง
หรือธุรกิจและก�รเดินท�งเพ่ือก�รพักผ่อน) 

มีส่ิงท่ีน่�สนใจ คือ ผู้เข้�ร่วมร้อยละ 29.2 เคยไปเยือนเพียงประเทศเดียวในภูมิภ�คน้ี ร้อยละ 
21.3 ของผู้เข้�ร่วมเคยไปม�แล้วท้ัง 4 ประเทศในรอบ 5 ปีท่ีผ่�นม� ร้อยละ 28.2 เคยไปม�
แล้ว 3 ใน 4 ประเทศ ร้อยละ 21.3 เคยไปม�แล้ว 2 ประเทศ และคำ�ตอบเชิงคุณภ�พจำ�นวน
หน่ึงระบุว่�ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจบ�งคน (ไม่ว่�จะเคยไปม�แล้ว 1 2 3 หรือ 4 ประเทศก็ต�ม 
จะกลับไปภูมิภ�คน้ีอีกคร้ังหน่ึง) ประเทศหล�กหล�ยเหล่�น้ีและในกรณีก�รไปท่องเท่ียวซ้ำ� 
ส�ม�รถให้คำ�อธิบ�ยได้บ�งส่วนโดยผู้เข้�ร่วมท่ีมีคว�มสำ�คัญม�กกว่� ซ่ึงเคยเป็นผู้อ�ศัยใน
ประเทศเอเชียแปซิฟิก ตัวอย่�งเช่น ผู้อ�ศัยจ�กออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (สำ�หรับเข�แล้ว 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหม�ยในก�รเดินท�งท่ีอยู่ไม่ไกลและส�ม�รถจ่�ยได้) โดด
เด่นออกม�อย่�งชัดเจน15 เช่นเดียวกับผู้อ�ศัยร�ยบุคคลในกัมพูช�และประเทศไทย ท่ีหล�ย
คนดูจะเป็นคนท่ีทำ�ง�นอยู่ต่�งประเทศ - ภ�ยหลังเม่ือมีก�รเปรียบเทียบประเทศท่ีอ�ศัยและ
ประเทศของก�รสำ�รวจ16 

15 สิ่งนี้และอัตร�ที่สูงของผู้เข้�ร่วมช�วอเมริกันและอังกฤษส�ม�รถอธิบ�ยได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่�แบบสำ�รวจเป็น
ภ�ษ�อังกฤษ

16 ก�รตีคว�มยังยืนยันด้วยข้อเท็จจริงท่ีว่� ผู้เข้�ร่วมร้อยละ 9.7 เคยไปกัมพูช�น�นกว่� 6 เดือน และผู้เข้�ร่วมก�ร
สำ�รวจร้อยละ 4.2 เคยไปประเทศไทยน�นกว่� 6 เดือน
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ในท�งตรงกันข้�ม จ�กอัตร�ส่วนของผู้อ�ศัยช�วอเมริกันและอังกฤษยังมีส่วนร่วมใน
ก�รสำ�รวจ (ซึ่งหล�ยคนไม่ได้ทำ�ง�นอยู่ต่�งประเทศหรืออยู่ใกล้กับจุดหม�ยปล�ยท�ง) 
ภูมิภ�คนี้เป็นที่นิยมของนักเดินท�งทั่วโลก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งนักเดินท�งหนุ่มส�วที่
เป็นส่วนใหญ่ของตัวอย่�ง (ร้อยละ 66.56 อ�ยุ 30-39 ปี) และห�กลงในร�ยละเอียด
เรื่องอ�ยุและประเทศที่อ�ศัยของผู้เข้�ร่วม ดูรูปที่ 2 และ 3 ต�มลำ�ดับ)

วิธีก�รและรูปแบบก�รเดินท�ง
ในเรื่องของวิธีก�รหรือรูปแบบก�รเดินท�งที่ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจเคยใช้ในระหว่�งที่อยู่ใน
ภูมิภ�ค ร้อยละ 58.7 ระบุตนเองเพร�ะเป็น “ก�รเดินท�งแบบอิสระ” ร้อยละ 13.4 บอก
ว่�เดินท�งแบบ “นักเดินท�งสะพ�ยเป้” เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 21.8 ระบุว่�ไปกับบริษัท
ทัวร์ (หล�ยคนไปกับ Intrepid) และร้อยละ 17.3 ระบุว่�เคยเดินท�งด้วยวิธีก�รหรือรูป
แบบที่หล�กหล�ยในภูมิภ�ค (บ�งครั้งเป็นก�รเดินท�งด้วยวิธีต่�ง ๆ กลับไปกลับม�)17 
นอกจ�กนี้ ร้อยละ 17.6 กล่�วว่�พวกเข�เคยเดินท�งใช้เวล�ส่วนใหญ่กับคู่ของตน และ/
หรือกับครอบครัว ร้อยละ 5.8 เคยเดินท�งไปกับเพื่อน และร้อยละ 9.2 เคยเดินท�งไป

17 คำ�ศัพท์เฉพ�ะที่นักเดินท�งใช้อธิบ�ยวิธีก�รเดินท�งมักจะคลุมเครือและตัวบ่งชี้ก็มีคว�มหม�ยต่�งกันไปกับผู้ฟัง
ที่หล�กหล�ย ที่จริงแล้ว มีหลักฐ�นบ�งอย่�งของผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจในครั้งนี้ที่รวมก�รเดินท�งแต่ละครั้งเข้�กับ
ก�รเดินท�งที่ไม่เป็นท�งก�รหรือก�รเดินท�งที่ขึ้นอยู่กับอุตส�หกรรมท่องเที่ยวน้อยลง (ในคว�มหม�ยทั่วไป) 
และรวมกับก�รเดินท�งต�มลำ�พังด้วย ในก�รตีคว�มสถิติเหล่�นี้ ควรจะบ่งชี้ว่�คำ�ว่�สะพ�ยเป้และก�รเดินท�ง
ที่เป็นอิสระมักจะใช้สลับกันและในบ�งกรณี ก�รอ้�งอิงถึง “ก�รสะพ�ยเป้” มักจะบ่งบอกถึงก�รสัมพันธ์ท�ง
วัฒนธรรมและก�รระบุถึงอัตลักษณ์ (ที่เป็นนักเดินท�งสะพ�ยเป้/ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสะพ�ยเป้) ม�กกว่�จะ
เป็นนิสัย/วิธีปฏิบัติเฉพ�ะตัว อย่�งไรก็ต�ม มีคว�มแตกต่�งอย่�งชัดเจนในตัวอย่�งนี้ระหว่�งผู้ที่ไปกับบริษัททัวร์
และไม่ไปกับบริษัททัวร์
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รูปท่ี 1 สัดส่วนของผู้เข้�ร่วมแบบสำ�รวจท่ีเคยไปแต่ละประเทศ
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กับเพื่อนร่วมง�นหรือเพื่อนร่วมรุ่น อีกครั้งหนึ่งที่นักเดินท�งหนุ่มส�วจำ�นวนม�กที่เป็น
ตัวแทนในก�รสำ�รวจ 18 ไม่ประหล�ดใจเลยที่นักเดินท�งอิสระหรือสะพ�ยเป้จำ�นวนม�ก
มีคว�มโดดเด่น วิธีนี้เป็นวิธีก�รเดินท�งที่เป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนร่วมง�นนักเดินท�งหนุ่ม
ส�ว แนวโน้มเดียวกันนี้ (นักเดินท�งหนุ่มส�วและนักเดินท�งอิสระ) อ�จจะช่วยอธิบ�ย
ก�รมีอยู่ของสื่อออนไลน์และคู่มือว�งแผนก�รเดินท�ง

ก�รว�งแผนก�รเดินท�งและก�รใช้ส่ือก�ร
เดินท�ง
เมื่อถ�มว่�เข�ใช้สื่ออะไรในก�รว�งแผนก�รเดินท�งไปยังภูมิภ�ค ผู้ตอบแบบสำ�รวจ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.4) ระบุว่�ใช้เว็บไซต์ก�รเดินท�งและ ‘apps’19   รองจ�กสื่อ
เว็บไซต์ คือคู่มือ ที่มีนักท่องเที่ยวที่ร่วมก�รสำ�รวจใช้ถึง ร้อยละ 66.6 แหล่งข้อมูลอื่น
ที่ผู้ตอบแบบสำ�รวจระบุว่�มีประโยชน์ (แต่ใช้น้อย) ได้แก่ ตัวแทนบริษัทก�รเดินท�ง 
มัคคุเทศก์ และบทย่อก�รเดินท�ง ส�ยก�รบิน เว็บไซต์ก�รจองที่พัก (เช่น Agoda, 
Expedia และ Hostel World) และก�รบอกต่อของเพื่อนและครอบครัว เว็บไซต์ก�รเดิน
ท�งที่จัดทำ�โดยนักเดินท�ง (เช่น Trip Advisor และ Travelfish) ก็ได้รับก�รกล่�วข�น
อยู่บ่อย ๆ จ�กคำ�แนะนำ�ทั้งหมดข้�งต้นที่บอกว่�ในขณะที่อ�จจะมีกลุ่มตัวอย่�งในก�ร
สำ�รวจ (กับตัวอย่�ง จำ�นวนเฉลี่ยผู้หญิงที่ม�กขึ้น คนหนุ่มส�ว คนออสเตรเลีย  

18 ต�มที่ได้ระบุแล้วว่�นี่อ�จจะเป็นผลม�จ�กก�รที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่นิยม (ซึ่งจะมองว่�เป็นจุดหม�ย
ของก�รเดินท�งที่ผจญภัย) ในหมู่นักเดินท�งหนุ่มส�ว  ในท�งตรงกันข้�ม อ�จจะได้รับอิทธิพลจ�กข้อเท็จจริง
ที่ว่�ก�รสำ�รวจที่ส่งเสริมกันอย่�งม�กในสื่อสังคมออนไลน์ – สิ่งแวดล้อมที่มีก�รบันทึกเรื่องอ�ยุหรือช่องว่�ง
ระหว่�งวัยเป็นอย่�งดี

19  ก�รใช้ชุดโปรแกรมทั่วไปบนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์พกพ�
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รูปท่ี 2: ก�รแจกแจงช่วงอ�ยุของผู้เข้�ร่วม
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นักเดินท�งอิสระ/สะพ�ยเป้และคนที่ทำ�ง�นอยู่ต่�งประเทศ/คนทำ�ง�นองค์กรเอกชน
มีคว�มโดดเด่นขึ้นม�) ยังมีคว�มหล�กหล�ยในเรื่องแรงจูงใจในก�รเดินท�ง รูปแบบ/
วิธีก�รเดินท�ง สัญช�ติและกลุ่มอ�ยุที่เป็นตัวแทนในข้อมูลขั้นต้นนี้ สิ่งนี้สำ�คัญเมื่อ
พิจ�รณ�โดยไม่คำ�นึงถึงรูปแบบหรือจุดประสงค์ของก�รเดินท�ง อ�ยุหรือเพศ ผู้เข้�
ร่วมก�รสำ�รวจส่วนม�กร�ยง�นถึงปฏิสัมพันธ์บ�งอย่�งกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศที่ไป
เที่ยวและกับเด็กเป็นพิเศษ

ข้อสังเกตและก�รพบกับเด็กในภูมิภ�ค
จ�กผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจ 361 คนที่ตอบคำ�ถ�มเกี่ยวข้อสังเกตและปฏิสัมพันธ์กับและคน
หนุ่มส�วในภูมิภ�ค ส่วนใหญ่ระบุว่�เข�เคยเกี่ยวข้องกับเด็ก/คนหนุ่มส�วในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ส่วนม�กจะเป็นในรูปของมีประสบก�รณ์หรือคนหนุ่มส�วเข้�ม�ข�ยของที่
ระลึกหรือขอเงิน (ผู้เข้�ร่วมร�ยง�นร้อยละ 85 และ 81.2 ต�มลำ�ดับ ดูรูปที่ 4) จำ�นวน
ม�กยังร�ยง�นว่�เห็นเด็ก ๆ เก็บขยะ (ร้อยละ 49) ทำ�ง�นในร้�นอ�ห�รหรือโรงแรม 
(ร้อยละ 48.5) และแสดงก�รละเล่นต�มถนน (ร้อยละ 38) จำ�นวนม�กยังกล่�วว่�เคย
เห็นเด็กหรือเย�วชน (อ�ยุต่ำ�กว่� 18  ปี) ทำ�ง�นเป็นมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 25.5) และที่
น่�เป็นห่วงที่สุด คือ ทำ�ง�นในอุตส�หกรรมบริก�รท�งเพศ (ร้อยละ 20.5)

ปฏิสัมพันธ์อย่�งอื่นที่ร�ยง�นบ่อย ๆ ได้แก่ ก�รพูดคุยและก�รเล่นกับเด็ก กล่�วโดยรวม 
คว�มคิดเห็นดังต่อไปนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไป

บ่อยคร้ังท่ีพวกเข� [เด็ก] เข้�ม�ห�และต้องก�รจะฝึกภ�ษ�อังกฤษ และฉัน
ก็ดีใจท่ีได้พูดคุยด้วยในเร่ืองชีวิตของเข� (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 35 ปี)

เร�พูดคุยกับเด็กต�มชนบทเพร�ะเข�ม�ห�เร� เข�ตื่นเต้นที่ได้พบและ
ต้อนรับเร� (ผู้หญิง โครเอเชีย อ�ยุ 30 ปี)

มีเด็กส�วเข้�ม�ห�ฉันในขณะที่ฉันกำ�ลังอ่�นหนังสือในสวนส�ธ�รณะ 
ในอ�ยุขน�ดนี้ เธอพูดภ�ษ�อังกฤษได้ดีและฉันก็ช่วยเธอเลี้ยงปล�ใน
บ่อน้ำ� (ผู้หญิง สหร�ชอ�ณ�จักร อ�ยุ 37 ปี)

เด็ก ๆ วิ่งออกม�จ�กบ้�นม�ต้อนรับคุณและทำ�เวฟ... (ผู้ช�ย คอสต�ริก้� 
อ�ยุ 43 ปี)

หล�ยครั้ง จะมีก�รเน้นย้ำ�ในข้อเท็จจริงที่นักท่องเที่ยวพูดคุย/เล่นกับเด็ก เพร�ะเด็กเข้�
ม�ห�พวกเข� (ไม่ใช่พวกเข�ไปห�เด็ก) ในลักษณะเดียวกันนี้ ผู้ที่ร�ยง�นว่�ถ่�ยภ�พ
เด็กมักจะระบุว่�เข�ทำ�ไปเพร�ะเด็กขอร้อง (ไม่ว่�จะด้วยมีนัยยะหรือไม่ก็ต�ม) หรือ
อย่�งน้อยก็ทำ�ให้เด็กสนุกและเพลิดเพลิน ตัวอย่�งเช่น ผู้เข้�ร่วมร�ยง�นว่� “[เด็ก] ตั้ง
ท่�ถ่�ยรูปอย่�งมีคว�มสุขในขณะที่ [เร�] เดินถ่�ยรูปในหมู่บ้�น” และพวกเข�ใช้เวล� 
“พูดคุยกับเด็กและถ่�ยรูปและให้ดูจ�กหน้�จอของกล้อง” ผู้เข้�ร่วมบ�งคนร�ยง�นว่�
เข�ขี่จักรย�นให้คนในท้องถิ่นซ้อนท้�ย (ในหมู่บ้�นใน สปป.ล�ว) คนท้องถิ่นก็เชิญเข�
ไปรับประท�นอ�ห�รกับเข�และครอบครัว ผู้เข้�ร่วมผู้นี้สังเกตว่� “เด็ก ๆ ให้คว�มสนใจ
พวกเร�และนำ�กล้องของเร�ไปถ่�ยรูป” (ข้อคว�มเน้นจ�กผู้ตอบ) 
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ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจคนอื่น ๆ ร�ยง�นว่�พวกเข�พูดคุยกับเด็กตอนไปเยี่ยมโรงเรียน ใน
ขณะที่สอนภ�ษ�อังกฤษ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในขั้นตอนก�รว่�จ้�งง�นหรือง�นอ�ส�
สมัครในภูมิภ�ค นอกจ�กนี้ ก็มีก�รพบกับเด็กในขณะที่ไปเยี่ยมสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้�
หรือโปรแกรมโฮมสเตย์ และในกรณีที่ห�ย�ก คือพบกับเพื่อนและสม�ชิกครอบครัวของ
เด็กในภูมิภ�ค หล�ยคนในจำ�นวนนี้ร�ยง�นปฏิสัมพันธ์ที่ค�ดหวังจะให้กิจกรรมก�รท่อง
เที่ยวที่จัดโดยชุมชน ซึ่งผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจกล่�วว่�พวกเข�มีส่วนร่วมในขณะที่ไปเที่ยว
หนึ่งในสี่ประเทศนี้ (ดูรูปที่ 5)

โดยทั่วไป ผู้เข้�ร่วมแบบสำ�รวจค่อนข้�งจะเปิดเผยก�รพบปะของเข�กับเด็กและหล�ย
คนดูจะมีคว�มทรงจำ�ของปฏิสัมพันธ์ที่เด่นชัดที่พวกเข�ได้แบ่งปันออกม� ตัวอย่�งเช่น 
ผู้เข้�ร่วมคนหนึ่งเขียนว่�เข�ได้ให้ “ลูกกว�ด รูปภ�พ ถ่�ยรูปและแสดงให้ดูจ�กหน้�
กล้อง” กับเด็ก ๆ 

กระนั้นก็ต�ม ดังที่ได้กล่�วข้�งต้น สิ่งนี้ดูเหมือนจะค่อนข้�งซับซ้อนสำ�หรับผู้เข้�ร่วม
บ�งคน และหล�ยคนจะรู้สึกถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องให้บริบท คำ�อธิบ�ยหรือพิสูจน์
ปฏิสัมพันธ์ของเข�กับเด็กในภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อมีก�รพูดคุยหรือก�รถ่�ยรูป
เด็ก 

แนวโน้มนี้ ซึ่งบ�งครั้งบ่งชี้คว�มตระหนักรู้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับปัญห�ที่สืบเนื่องจ�ก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งเด็กในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว กล�ยเป็นสิ่งที่น่�สังเกตม�กขึ้น
เมื่อเกี่ยวข้องกับก�รพูดคุยของผู้เข้�ร่วมในเวล�ที่เข�ได้ให้ของบ�งอย่�งกับเด็ก (เช่น 
อ�ห�รหรือเสื้อผ้�) ด้วยคว�มพย�ย�มจะช่วยเหลือ บ่อยครั้งเมื่อจะอธิบ�ยปฏิสัมพันธ์
เหล่�นี้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่�มีเจตน�ดี ผู้เข้�ร่วมสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เข�ได้ทำ� และสิ่งที่เข�

รูปท่ี 4: ก�รตอบคำ�ถ�ม “คุณได้เห็นเด็กหรือเย�วชน (อ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี)
ทำ�อะไรดังต่อไปน้ีในภูมิภ�คน้ี)”
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ทำ�แท้จริงแล้วเป็นก�รกระทำ�ที่ถูกต้องภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมเช่นนั้น ตัวอย่�งเช่น ผู้เข้�
ร่วมหญิงคนหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่�ในคร�วหนึ่งเธอได้พ�เด็กไปรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน
ในร้�นอ�ห�ร อธิบ�ยว่�

เข�ข�ยของอยู่ข้�งถนน และฉันไม่ซ้ือของของเข� และท้�ยสุด เข�พูด
กับฉันว่� “มันไม่ง่�ยเหมือนท่ีคุณพูดหรอก” และเดินร้องไห้จ�กไป ฉันรู้สึก
สงส�รเข� และภ�ยหลังท่ีพบเข�และถ�มเข�ว่�ฉันไปพบกับแม่เข�ได้ไหม 
แต่ท้�ยท่ีสุดก็ไม่ได้เร่ือง ฉันจึงพ�เข�ไปท�นอ�ห�รกล�งวันแทน – ซ่ึงดู
เหมือนจะยังเสริมภ�พ “ผู้ให้จ�กตะวันตกท่ีย่ิงใหญ่” ท�งสติปัญญ�ท่ีฉัน
พย�ย�มหลีกเล่ียง” (ออสเตรเลีย อ�ยุ 40 ปี)

ในประเด็นของศีลธรรมและจริยธรรมที่ผู้เข้�ร่วมผู้นี้เกี่ยวข้อง (อย่�งไม่ต้องสงสัย) 
กับ“ผู้ให้จ�กตะวันตกที่ยิ่งใหญ่” ท�งสติปัญญ� กลับได้รับก�รเล่�ข�นจ�กผู้เข้�ร่วมอีก
คนหนึ่งถึงก�รเดินท�งของเข�ไปยังภูมิภ�คนี้ว่�

มีสุภ�พสตรีในกลุ่ม...ได้นำ�เสื้อผ้�และอุปกรณ์ก�รเรียนไปให้เด็ก
ในหมู่บ้�นลอยน้ำ� [แต่ว่�] วิธีที่มัคคุเทศก์แจกให้เด็ก [ในลักษณะ
ที่ทำ�ให้เด็กต้องผลักไสและกระโดดแย่งกัน] ทำ�ให้ฉันรู้สึกไม่ดีเลย 
(สหรัฐอเมริก� อ�ยุ 40 ปี)

แม้ว่�ปฏิสัมพันธ์ดังกล่�วเหล่�นี้จะทำ�ไปเพร�ะมีเจตน�ที่ดี เร�ยังเห็นจ�กคำ�พูดได้ว่�ผู้
เข้�ร่วมยังมีคว�มสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กปฏิสัมพันธ์
ของเข�กับเด็ก ๆ สำ�หรับในกรณีหลัง เห็นได้ว่�นักท่องเที่ยวจะตรวจสอบตัวแทน
อุตส�หกรรมท่องเที่ยวถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนและเด็กในท้องถิ่นเป็นพิเศษ และนัก
ท่องเที่ยวยังค�ดหวังว่�ตัวแทนจะแสดงคว�มละเอียดอ่อนท�งวัฒนธรรมในก�รเป็น
คนกล�งระหว่�งกลุ่มท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น ท้�ยที่สุดแล้ว มีก�รอภิปร�ยของผู้เข้�
ร่วมก�รสำ�รวจในประเด็นของคว�มรู้สึกไม่แน่ใจหรือคว�มไม่มั่นใจว่�จะปฏิบัติตัวอย่�ง
ไรให้ถูกต้องกับเด็กในท้องถิ่น และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเด็นที่เด็กม�ขอท�นหรือ
ข�ยของในภูมิภ�คนี้

ก�รประสบกับเด็กท่ีขอท�นหรือข�ยของ
จ�กผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจ 316 คนที่ตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รพบเด็กที่ม�ขอท�น มีร้อยละ 
78.7 ที่ไม่ได้ให้เงินเด็กหรือเย�วชนที่ม�ขอท�นในภูมิภ�ค ผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เงินเด็ก
ขอท�น ส่วนใหญ่อธิบ�ยว่�ก�รกระทำ�ของเข�เป็นไปต�มแนวคิดคว�มยั่งยืนและคว�ม
กังวลที่จะต้องก�รลดโอก�สก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กเด็ก ผู้เข้�ร่วมเหล่�นี้จำ�นวน
ม�กดูจะมีคว�มรู้ดีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่�ถ้�เด็กขอท�นต�มท้องถนน มักจะไม่ได้เรียน
หนังสือ และอ�จจะตกอยู่ในคว�มเสี่ยงต่อก�รแสวงห�ประโยชน์หรือก�รล่วงละเมิด 
หล�ยคนยังพูดเกี่ยวกับก�รขอท�นไม่ได้เป็นเสริมพลังอำ�น�จหรือเป็นวิธีที่จะหยุดวงจร
ของคว�มย�กจน มีจำ�นวนม�กที่ยังอ้�งว่�มีสิ่งที่พวกเข�รู้ว่�เป็นท�งเลือกที่ดีกว่� เช่น 
ก�รให้เงินองค์กรก�รกุศลท้องถิ่นหรือให้อ�ห�รแก่เด็กแทน คว�มคิดเห็นดังต่อไปนี้มี
อยู่ทั่วไป
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ฉันคิดว่�ก�รให้เงินขอท�นรังแต่จะทำ�ให้ปัญห�คงอยู่ต่อไป เพร�ะเด็กไม่
ได้เป็นคนได้เงิน ถ้�เป็นไปได้ ฉันจะบริจ�คเงินองค์กรก�รกุศลท้องถ่ินหรือ
โครงก�รชุมชนแทน (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 36 ปี)

ฉันซ้ืออ�ห�รให้เด็ก ๆ ท่ีอยู่ร้�นข้�งถนน ฉันต้องก�รให้อ�ห�รเด็กม�กกว่�จะ
ให้เงิน เพร�ะเร�ไม่รู้ว่�เงินจะไปไหน (ผู้หญิง นิวซีแลนด์ อ�ยุ 46 ปี)

ฉันซ้ือรองเท้�แตะ 6 คู่ให้เด็กเร่ร่อนจ�กตล�ดในท้องถ่ิน ฉันพูดคุยกับเด็ก
เร่ืองคว�มต้องก�รเรียนหนังสือ หล�ยคนบอกว่�พวกเข�เรียนหนังสือและเงิน
ท่ีคุณให้ก็จะนำ�ไปใช้ในก�รศึกษ� แต่ฉันยังสงสัยอยู่ (ผู้หญิง สหรัฐอ�หรับอิมิ
เรตส์ อ�ยุ 27 ปี)

[ฉัน] เช่ือว่�ก�รให้เงินเด็กขอท�นจะทำ�ให้เข�อยู่ในสถ�นก�รณ์ท่ีมีคว�ม
เส่ียง [ฉัน] รู้ว่�เด็กและเย�วชนหล�ยคนถูกค้�มนุษย์ม�เป็นขอท�น (ผู้หญิง 
กัมพูช� อ�ยุ 33 ปี)

ในท�งกลับกัน เมื่อมีผู้บอกว่�ให้เงินเด็กที่ม�ขอเงิน (ร้อยละ 17.5) หล�ยคนดูจะรู้ดี
ว่�มันอ�จจะไม่ใช่ก�รกระทำ�ที่ดีที่สุด (ในระยะย�ว) แต่บอกว่�เข�ทำ�ไปเพร�ะสงส�ร 
เพร�ะมันทำ�ใจย�กที่จะไม่ให้ และ/หรือเพร�ะว่�พวกเข�ต้องก�รจะช่วย ตัวอย่�งเช่น 
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รูปท่ี 5: กิจกรรมก�รท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีผู้เข้�ร่วมมีส่วนร่วมในภูมิภ�ค
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ผู้เข้�ร่วมหญิงคนหนึ่งบอกว่�เธอให้
เงินเพร�ะเธอ “อดไม่ได้” และอีกคน
ร�ยง�นว่�ให้เงินเพร�ะ “เด็กดูสกปรก
ม�กและไม่ได้รับอ�ห�รเพียงพอ ฉัน
ต้องก�รให้เงินเด็ก” ที่บอกกันม�กคือ ผู้
เข้�ร่วมหญิงคนหนึ่งบอกว่�เธอให้เงิน
บ่อย รู้ดีว่�ในขณะเดียวกัน “มันมีแต่จะ
ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ของเด็กแย่ลง จึงมี
แต่คว�มสงสัยเมื่อคุณให้เงิน คุณไม่ได้
ทำ�ให้กับเด็กจริง ๆ” 

คว�มคิดเห็นเหล่�นี้ได้แสดงข้อเท็จจริงที่ผู้เข้�ร่วมหล�ยคนต้องก�รจะช่วยเหลือ แต่
อ�จจะไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไม่ได้ว่�จะทำ�อย่�งไรให้ดีที่สุด คำ�ตอบยิ่งมีคว�มขัดแย้ง
กันม�กในเรื่องที่ผู้เข้�ร่วมซื้อของจ�กเด็กหรือเย�วชนที่ข�ยของว่�เป็นที่ดีหรือไม่ ใน
ขณะที่ผู้เข้�ร่วมส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในลักษณะนี้ พวกเข�จะไม่
ค่อยใจแข็งพอเมื่อเด็กเข้�ม�ขอเงิน ผู้เข้�ร่วมร้อยละ 53.2 ปฏิเสธเมื่อถูกขอให้ซื้อของ
หรือบริก�รจ�กเด็ก และร้อยละ 34.9 ตกลงซื้อ ผู้ที่ปฏิเสธไม่ซื้อ ส่วนม�กระบุว่�เข�
ปฏิเสธซื้อสิ่งของหรือบริก�รจ�กเด็ก เพร�ะเข�รู้ว่�มันจะลดโอก�สก�รได้เรียนหนังสือ
และอ�จจะนำ�ไปสู่ก�รแสวงห�ประโยชน์ได้ พวกเข�ยังระบุว่�รู้สึกไม่สบ�ยใจกับเรื่องนี้ 
ดังนั้น คว�มรู้สึกดังต่อไปนี้จึงพบเห็นใด้ 

ก�รช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนเป็นภ�วะยุ่งย�กใจท�งศีลธรรมสำ�หรับหล�ย ๆ คน 
เร�ก็รู้ว่�เด็ก ๆ ควรเรียนหนังสือและไม่ควรต้องม�ขอท�นบนท้องถนนหรือ
ข�ยของ อย่�งไรก็ต�ม มันย�กม�กท่ีจะเดินหนีไปท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่�เด็กอ�จจะไม่
ได้กินข้�วในคืนน้ัน (ผู้หญิง สเปน อ�ยุ 32 ปี)

ในท�งตรงกันข้�ม ดูเหมือนผู้ที่ซื้อของจ�กพ่อค้�เด็ก/เย�วชนจะมีเหตุผลต่�ง ๆ ใน
ก�รทำ�เช่นนั้น ก�รซื้อของจ�กเด็กโดยทั่วไปแล้ว อธิบ�ยว่�เป็นก�รตอบสนองก�รดำ�รง
อยู่ของเด็ก เพร�ะเข�คิดว่�ก�รซื้อของเป็นก�รช่วยเหลือเด็ก เพร�ะเข�สงส�ร หรือใน
หล�ย ๆ กรณีเพียงเพร�ะว่�สินค้�/บริก�รที่ข�ย/จัดห�ให้เป็น “สิ่งจำ�เป็น” หรือคนอื่น 
(เช่น ผู้ใหญ่) เป็นผู้จัดห�ให้ คว�มคิดเห็นดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่�งที่ดี 

ฉันซ้ือของเล็ก ๆ น้อย ๆ จ�กเด็กในวันหยุดสุดสัปด�ห์ภ�ยหลังท่ีถ�ม
เข�ตรง ๆ  เร่ืองเรียนหนังสือ ถ้�เข�ต้องทำ�ง�นเพ่ือช่วยห�ร�ยได้ให้
กับครอบครัวและเพ่ือได้ไปเรียนหนังสือในเวล�ปกติ ฉันก็รับได้ (ผู้หญิง 
ออสเตรเลีย อ�ยุ 35 ปี)

ฉันรู้สึกสงส�รและต้องก�รช่วยเหลือเข� เข�ดูมีม�นะม�ก (ผู้หญิง สหร�ช
อ�ณ�จักร อ�ยุ 37 ปี)

[ฉัน] ต้องก�รช่วยเหลือบ้�ง แทนท่ีจะไปซ้ือของท่ีร้�นข�ยของของสถ�น
ท่ีท่องเท่ียว เพร�ะฉันก็ใช้จ่�ยเงินท่ีน่ันอยู่แล้ว [ฉันจึงซ้ือของจ�กเด็ก] เพ่ือ
เป็นก�รกระจ�ยก�รใช้เงิน (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 38 ปี)

“ฉันคิดว่�ก�รให้เงินขอท�น
รังแต่จะทำ�ให้ปัญห�คงอยู่ต่อ
ไป เพร�ะเด็กไม่ได้เป็นคนได้
เงิน ถ้�เป็นไปได้ ฉันจะบริจ�ค
เงินองค์กรก�รกุศลท้องถ่ินหรือ
โครงก�รชุมชนแทน”
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เข�บอกว่�เข�ไปเรียนหนังสือตอนเช้�และทำ�ง�นในตอนบ่�ย [ฉัน] คิด
ว่�ก�รช่วยเหลือให้ครอบครัวมีอ�ห�รกินเป็นส่ิงท่ีดี (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 
44 ปี)

เห็นได้ชัดว่�ผู้เข้�ร่วมเหล่�นี้ค่อนข้�งมีเหตุมีผลในก�รเลือกบริโภคในระหว่�งที่เดินท�ง 
พวกเข�ร�ยง�นคว�มพย�ย�มค้นห�เรื่องร�วชีวิตของเด็กที่พบปะให้ม�กขึ้นและใช้เวล�
ทั้งไต่ถ�มและประเมินท�งเลือกที่จำ�กัดที่เด็กๆมี และผลกระทบที่เป็นไปได้ของท�ง
เลือกเหล่�นั้น แม้ว่�โดยรวมแล้ว ผู้เข้�ร่วมมักจะอธิบ�ยคว�มไม่แน่ใจในวิธีตอบสนอง
ที่ดีที่สุดต่อเด็กที่ข�ยของหรือขอเงิน คว�มไม่แน่ใจดังกล่�วสะท้อนผ่�นก�รอภิปร�ย
ของผู้เข้�ร่วมถึงวิธีที่พวกเข�ตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ก�รล่วงละเมิด/หรือก�รแสวงห�
ประโยชน์จ�กเด็กที่พวกเข�รับทร�บในขณะที่อยู่ในภูมิภ�ค

ก�รประสบกับก�รแสวงห�ประโยชน์/ก�ร
ล่วงละเมิดเด็กในระหว่�งก�รเดินท�ง

เมื่อถูกถ�มว่�เข�ได้พบเห็นอะไรที่ทำ�ให้เข�คิด
ว่�เด็กหรือเย�วชนอ�จจะประสบหรืออยู่ในคว�ม
เสี่ยงต่อก�รล่วงละเมิดหรือก�รแสวงห�ประโยชน์
หรือไม่ ผู้เข้�ร่วมร้อยละ 57.1 ตอบว่�ใช่ หล�ย
คนตอบว่�ก�รล่วงละเมิดหรือก�รแสวงห�
ประโยชน์เกิดขึ้นกับเด็กข�ยของหรือขอท�นและ
ถูกผู้ใหญ่ใช้ (ในบ�งกรณีเป็นพ่อแม่ของเด็กเอง) 
ให้ขอคว�มสงส�รจ�กนักท่องเที่ยว คนอื่นพูดถึง
ก�รละเมิดสิทธิเด็กในเรื่องก�รศึกษ� และ/หรือ
เด็กปฐมวัย และที่น่�สนใจคือผู้เข้�ร่วมบ�งคน
ระบุว่�ก�รแปรวัฒนธรรมท้องถิ่นและเด็กให้เป็น
สินค้�เป็นองค์ประกอบที่ท้�ท�ยของอุตส�หกรรม
ท่องเที่ยว (ตัวอย่�งเช่น มีร�ยง�นเด็กที่ถูกบังคับ
ให้ “แต่งก�ยชุดประจำ�ช�ติให้ถ่�ยรูป” และเด็กใน
สถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้�ถูกพ� “ออกจ�กโรงเรียน
ม�แสดงก�รละเล่น” ให้นักท่องเที่ยวดู เป็น
ตัวอย่�งของก�รล่วงละเมิด) ผู้เข้�ร่วมจำ�นวนม�ก
ยังอ้�งถึงก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศกับเด็ก 

บรรย�ยถึงโอก�สที่เข�ได้เห็น (โดยปกติ) เด็กส�ว (และบ�งครั้งเด็กช�ย) กับผู้ช�ย 
“ช�วตะวันตก” ที่มีอ�ยุ สถ�นก�รณ์ที่เข�รับทร�บว่�เป็นสถ�นก�รณ์ที่น่�เป็นห่วงอย่�ง
ม�ก

ผู้เข้�ร่วมทั้งหมดที่พูดถึงก�รได้พบก�รแสวงห�ประโยชน์ประเภทต่�ง ๆ เหล่�นี้ ระบุว่�
มันทำ�ให้เข�รู้สึกรังเกียจ เศร้�ใจ กังวลและเป็นห่วง หมดหวัง รู้สึกผิด โกรธและ/หรือผิด
หวัง ซึ่งสังเกตได้จ�กตัวอย่�งดังนี้ 

“คุณมักจะเห็นผู้ใหญ่หลบ 
(อยู่ใกล้ ๆ) คอยกระตุ้นให้
เด็กเข้�ไปรบกวนนักท่อง
เท่ียว ฉันเองต้องก�รจะพูด
คุยกับเด็กให้น�นท่ีสุดเท่�ท่ี
จะทำ�ได้ หวังลม ๆ แล้ง ๆ ว่� 
(ขณะพูดคุย) จะช่วยให้เด็ก
หลีกหนีม�จ�กน�ยจ้�งเหล่�
น้ันได้ แต่ทุกคร้ังก็เป็นแค่
คว�มหวัง”
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คุณมักจะเห็นผู้ใหญ่หลบ (อยู่ใกล้ ๆ) คอยกระตุ้นให้เด็กเข้�ไปรบกวนนัก
ท่องเท่ียว ฉันเองต้องก�รจะพูดคุยกับเด็กให้น�นท่ีสุดเท่�ท่ีจะทำ�ได้ หวังลม 
ๆ แล้ง ๆ ว่� (ก�รพูดคุย) จะช่วยให้เด็กหลีกหนีม�จ�กน�ยจ้�งเหล่�น้ันได้ 
แต่ทุกคร้ังก็เป็นแค่คว�มหวัง (ไม่ได้ให้ข้อมูลเร่ืองเพศ สัญช�ติและอ�ยุ) 

แทนท่ีจะได้ไปเรียนหนังสือ เด็ก
จำ�นวนม�กต้องม�อยู่ต�มท้องถนน
และช�ยห�ด เท่ียวข�ยหนังสือ 
สร้อยข้อมือ ผลไม้ต่�ง ๆ ฉันชอบพูด
คุยกับเด็กและเด็กก็ชอบฝึกภ�ษ�
อังกฤษ แต่ฉันรู้สึกแย่ท่ีเด็กถูกพ่อแม่
บังคับให้ทำ�ง�นและข�ดโอก�สท่ี
จะได้รับก�รศึกษ�อย่�งเหม�ะสมใน
โรงเรียน (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 26 ปี)

ก�รท่ีช�ยโสดสูงอ�ยุจำ�นวนหน่ึงม�ท่องเท่ียวทำ�ให้ฉันรู้สึกไม่สบ�ยใจและ
หมดสนุกในก�รเดินท�งไปไม่น้อย (ผู้หญิง นิวซีแลนด์ อ�ยุ 45 ปี)

[ฉันเห็น] เด็กหญิง (อ�ยุ 5-6 ปี) ข�ยของท่ีระลึก [ฉัน] อดคิดไม่ได้ว่�มีคน
อยู่ข้�งหลังบังคับเด็กให้ม�ข�ยของและล่วงละเมิดเด็กไม่ว่�จะข�ยของได้
หรือไม่ ฉันจึงไม่ซ้ือ แต่ฉันก็ยังจำ�ประสบก�รณ์น้ีได้อย่�งชัดเจน – และเสียง
ร้องไห้น�นนับช่ัวโมงท่ีติดต�มม�พร้อมกับหัวใจท่ีแหลกสล�ยของฉัน (ผู้
หญิง สหรัฐอเมริก� อ�ยุ 31 ปี)

[ก�รเห็น] หญิงส�วถูกแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศเชิงพ�ณิชย์ [ฉัน] 
รู้สึกรังเกียจม�กและเดินท�งกลับก่อนแผนท่ีว�งไว้เพร�ะเหตุน้ี (ผู้หญิง 
สหรัฐอเมริก� อ�ยุ 30 ปี)

คว�มรู้สึกโกรธ ผิดหวังและ/หรือกังวล
ผสมผส�นกันอย่�งไม่ต้องสงสัยจ�กข้อ
เท็จจริงที่ว่�ผู้ตอบเกือบกึ่งหนึ่ง (ร้อย
ละ 49.5) รู้สึกว่�เข�มีส่วนรับผิดชอบบ�ง
ประก�รต่อเด็กและเย�วชนท้องถิ่นที่ตน
เดินท�งไป แต่มีเพียงร้อยละ 19.5 ที่รู้สึก
ว่�ตนเองมีข้อมูลเพียงพอที่จะปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเย�วชนที่พบเห็นใน
สถ�นที่ส�ธ�รณะ ต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็น
จ�กนักท่องเที่ยวที่ร่วมก�รสำ�รวจ

ฉันรู้สึกรับผิดชอบ แต่ไม่รู้จะทำ�อะไรได้ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง (ผู้หญิง 
ออสเตรเลีย อ�ยุ 38 ปี)

ก�รไม่รู้วิธีจัดก�ร [กับปัญห�] อย่�งฉล�ด ทำ�ให้ฉันรู้สึกว่�ตนเองเป็นผู้
สังเกตก�รณ์เสียม�กกว่� (ผู้ช�ย สหรัฐอเมริก� อ�ยุ 37 ปี)

“ฉันรู้สึกว่�ต้องรับผิดชอบ 
แต่ฉันไม่รู้ว่�จะทำ�อย่�งไร
ให้ถูกต้อง”

“ฉันรู้สึกว่�ต้องทำ�อะไร
ม�กกว่�น้ี เพร�ะฉันตระหนัก
ในสถ�นก�รณ์แล้ว เพียงแต่
ฉันไม่มีทรัพย�กร ทักษะและ
คว�มรู้ท่ีจำ�เป็น”



20 | ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีปลอดภัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเท่ียว

ฉันมีข้อมูลบ�งส่วนเก่ียวกับสถ�นท่ีจะขอคว�มช่วยเหลือห�ก [ฉัน] จำ�เป็น 
[ต้องขอ] แต่ [มัน] ไม่เพียงพอ (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 54 ปี)

ฉันรู้สึกว่�ต้องทำ�อะไรม�กกว่�นี้ เพร�ะฉันตระหนักในสถ�นก�รณ์แล้ว 
เพียงแต่ฉันไม่มีทรัพย�กร ทักษะและคว�มรู้ที่จำ�เป็น (ผู้หญิง ฟินแลนด์ 
อ�ยุ 20 ปี)

ในขณะที่บ�งคนร�ยง�นว่�ได้ดำ�เนินก�รเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ย�กไร้ (ในหล�ย ๆ 
กรณีมีก�รร�ยง�นไปยังเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจและมีม�กที่ร�ยง�นไปยังองค์กรเอกชนเฉพ�ะ
ด้�นหรือองค์ก�รกุศล20) ห�กได้พบก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศจ�กเด็ก ผู้เข้�ร่วมก�ร
สำ�รวจมักจะบอกว่�รู้สึกว่�ตนเองไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ ไม่มีเครื่องมือ
ในก�รช่วยเหลือหรือก�รร�ยง�นของตนไม่ได้รับคว�มสนใจ คำ�อธิบ�ยดังต่อไปนี้เป็นตัว
บ่งชี้แนวโน้ม

ฉันเห็นเด็กสองคนในร้�นข�ยเคร่ืองด่ืมกับช�ยท่ีบอกฉันว่�เด็กส�วเป็นแฟน
ของเข� เด็ก ๆ ดูไม่มีคว�มสุขและฉันก็ไม่เช่ือท่ีเข�บอกเลย ฉันไม่มีโอก�ส
ได้พูดคุยกับเด็กต�มลำ�พังและก็ไม่จำ�เป็นต้องมีล�งสังหรณ์ก็รู้ว่�ไปแจ้ง
ตำ�รวจไม่ได้ ฉันยังสงสัยว่�เด็กจะเป็นอย่�งไรและหวังว่�จะไม่เป็นไร (ผู้หญิง 
ออสเตรเลีย อ�ยุ 35 ปี)

...เร�ได้พบกับเด็กส�วท้องถ่ินในบริษัทของช�ยผิวข�วท่ีมีอ�ยุม�กกว่�
ม�ก เร�รู้สึกกังวลว่�เด็กส�วอยู่ในคว�มเส่ียงต่อก�รล่วงละเมิด/ก�รแสวงห�
ประโยชน์ จึงแจ้งไปยังตำ�รวจ บ�งคร้ัง เร�ดูเหมือนไม่มีอำ�น�จอะไรเพร�ะเร�
ไม่แน่ใจว่�ตำ�รวจจะตอบสนองก�รแจ้งของเร�ด้วยศักยภ�พท้ังหมดท่ีมีอยู่
หรือไม่ (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 24 ปี)

ฉันเห็นช�ยช�วตะวันตกท่ีมีอ�ยุกับเด็กส�วหล�ยคนบนช�ยห�ด ดูน่�สงสัย
ม�กและฉันก็รู้สึกไม่ดีเลย ฉันพย�ย�มโทรศัพท์ไปยังส�ยด่วนเด็กปลอดภัย 
แต่ไม่มีคนรับ ฉันจึงช้ีตัวเข�กับตำ�รวจ (ท่ีบอกว่�ทำ�อะไรไม่ได้ ถ้�เข�ไม่ได้
อยู่ในห้องในโรงแรมด้วยกัน) ฉันรู้สึกโกรธและผิดหวังม�ก ไม่รู้จะช่วยเหลือ
ได้อย่�งไร [ฉันยังพบกับ] เกิดเหตุก�รณ์ลักษณะน้ีในจุดท่ีฉันเดินท�งต่อไป
อีก มีช�ยช�วตะวันตกท่ีมีอ�ยุม�กอยู่กับเด็กส�วอยู่ท่ัวไป ในบ�ร์ด่ืมด้วยกัน 
เป็นต้น แต่ฉันรู้สึกว่�ทำ�อะไรไม่ได้เลย ฉันคิดว่�มันเป็นคว�มรู้สึกท่ีสวนท�ง
กันและน่�รังเกียจม�กจนฉันไม่คิดจะกลับไปอีกแล้ว (ผู้หญิง ออสเตรเลีย อ�ยุ 
36 ปี)

เหมือนกันผู้เข้�ร่วมผู้นี้ ผู้ตอบจำ�นวนหนึ่งระบุว่�ก�รได้พบกับเหตุก�รณ์ที่เชื่อว่�มีส่วน
เกี่ยวข้องกับก�รแสวงห�ประโยชน์หรือก�รล่วงละเมิดเด็กและคนหนุ่มส�ว มีผลกระทบ
ในท�งลบต่อวันหยุดพักผ่อนและเข�จะย่นเวล�ไปสถ�นที่เหล่�นั้นหรือไม่กลับไปอีก
เลย กระนั้นก็ต�ม ผู้เข้�ร่วมจำ�นวนม�กยังระบุว่�เข�ไม่ได้บอกข้อกังวลของตน (ร้อยละ 
22.2) หรือเมื่อเข�ได้แบ่งปันเรื่องร�วกับนักเดินท�งคนอื่น (ร้อยละ 61.3) บ�งครั้งก็อ�จ
จะเป็นผลม�จ�กก�รข�ดคว�มไว้ว�งใจในหน่วยง�นรัฐท้องถิ่น หรืออ�จจะเป็นเพร�ะเกิด

20 ตัวอย่�งเช่น ผู้เข้�ร่วมคนหนึ่งร�ยง�นว่�ได้ “พบกับเด็กช�ยจรจัดตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งบนช�ยห�ด เข�ป่วยเป็น
ไข้ไม่สบ�ยม�ก” ผู้เข้�ร่วมคนนี้รออยู่กับเด็กและ “โทรศัพท์ห� ChildSafe ม�รับตัวและพ�ไปห�หมอ”
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จ�กคว�มไม่รู้ว่�แจ้งเหตุกับใคร (คนอื่น) 
ได้บ้�ง ในกรณีหลังนี้จะคล้อยไปกับข้อ
ค้นพบว่� มีผู้เข้�ร่วมร้อยละ 48.2 ที่ระบุ
ว่�เข�ไม่ได้รับหรือเข้�ถึงข้อมูลใด ๆ ใน
เรื่องก�รปกป้องคุ้มครองเด็กและเย�วชน
ในภูมิภ�คจ�กก�รล่วงละเมิด/ก�รแสวงห�
ประโยชน์ก่อนหรือในระหว่�งก�รเดินท�ง 
สำ�หรับผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่�ว มีเพียง
ร้อยละ 15.6 ที่ได้รับข้อมูลก่อนม�ถึงจุด
หม�ยปล�ยท�ง (ส่วนอื่นได้รับเมื่ออยู่ใน
จุดหม�ยแล้ว (ร้อยละ 27.1) หรือเมื่อกลับ
ไปแล้ว (ร้อยละ 4.4)

นอกจ�กนี้ บ�งคนที่ไม่ได้ร�ยง�นเรื่อง
ก�รแสวงห�ประโยชน์หรือก�รล่วงละเมิด
ระบุว่�เข�ไม่รู้สึกว่�ต้องเข้�ไปร่วมรับผิด
ชอบ ให้คว�มคิดว่�หน่วยง�นรัฐท้องถิ่น/
ผู้กำ�หนดนโยบ�ย เจ้�หน้�ที่กฎหม�ย
และ/หรือพ่อแม่เด็กควรรับผิดชอบดูแล
เด็ก/เย�วชนในท้องถิ่นต�มที่ส�ธ�รณะต่�ง ๆ ผู้เข้�ร่วมบ�งคนยังรู้สึกว่�ไม่เหม�ะสม
ที่จะไปตัดสินวัฒนธรรมของคนอื่น ไปแทรกแซงเรื่องของท้องถิ่นหรือเรื่องที่อ�จจะ
เป็นอันตร�ยได้ หล�ยครั้งที่ผู้เข้�ร่วมบอกว่�เข�ไม่บอกข้อกังวลของตนเพร�ะไม่แน่ใจ
ว่�เกิดอะไรขึ้น และบ�งคนบอกว่�ไม่คิดว่�ก�รร�ยง�นสถ�นก�รณ์จะทำ�ให้เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลงอะไร เพร�ะมันเป็น “คว�มจริงของชีวิต” ดูเหมือนว่�ในหล�ย ๆ กรณีก�ร
ไม่ร�ยง�นอ�จจะเป็นผลม�จ�กก�รรับรู้ว่�ไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นนี้ได้ 

ตัวอย่�งเช่น มีผู้ตอบร้อยละ 37.4 คิดว่�ชุมชนท้องถิ่นยอมให้หรือยอมรับได้ที่มีเด็ก
หรือเย�วชนม�ข�ยของที่ระลึก จำ�นวนหนึ่งยังคิดว่�มีก�รยอมให้หรือยอมรับเด็กและ
เย�วชนที่ม�ขอท�น เด็กที่แสดงก�รละเล่นให้นักท่องเที่ยวดู หรือทำ�ง�นในโรงแรม
หรือร้�นอ�ห�ร ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 1.2 ที่คิดว่�ประช�กรในท้องถิ่นยอมรับให้เด็ก
หรือเย�วชนทำ�ง�นในอุตส�หกรรมก�รบริก�รท�งเพศ ร้อยละ 28.8 ระบุว่�เข�คิดว่�
พฤติกรรมก�รแสวงห�ประโยชน์ที่ผส�นกันเหล่�นี้ไม่เสียห�ยและคนในชุมชนทำ�เป็น
มองไม่เห็น (ดูรูปที่ 6)

ในหล�ย ๆ กรณี ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจให้คว�มแตกต่�งระหว่�งก�รยอมให้และก�ร
ยอมรับพฤติกรรมเหล่�นี้ ก�รบ่งชี้ที่เข�คิดว่�วิธีปฏิบัติจะกล�ยเป็นเรื่องธรรมด�เมื่อเวล�
ผ่�นไป โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ดูเหมือนเข�จะคิดว่�ภ�วะปกตินี้ได้เกิดขึ้นแล้ว

เพร�ะบ�งครั้ง “คว�มอยู่รอด” ท�งก�ยภ�พและเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนขึ้น
อยู่กับเด็กที่ห�ร�ยได้จ�กธุรกิจท่องเที่ยว โดยรวมแล้ว ผู้เข้�ร่วมรับรู้ที่ชัดเจนว่�ชุมชน
ท้องถิ่นจะไม่เอ�ผิดกับพฤติกรรมส่วนใหญ่เหล่�นี้ (เพียงแต่นิ่งเงียบ) ก�รรับรู้ดังกล่�ว

“ฉันเห็นช�ยช�วตะวันตกท่ี
มีอ�ยุกับเด็กส�วหล�ยคนบน
ช�ยห�ด ดูน่�สงสับม�กและ
ฉันก็รู้สึกไม่ดีเลย ฉันพย�ย�ม
โทรศัพท์ไปยังส�ยด่วนเด็ก
ปลอดภัย แต่ไม่มีคนรับ ฉันจึง
ช้ีตัวเข�กับตำ�รวจ (ท่ีบอกว่�เข�
ทำ�อะไรไม่ได้ ถ้�เข�ไม่ได้อยู่ใน
ห้องในโรงแรมด้วยกัน) ฉันรู้สึก
โกรธและผิดหวังม�ก ไม่รู้จะ
ช่วยเหลือได้อย่�งไร”
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ย่อมทำ�ให้นักท่องเที่ยวเกิดคว�มรู้สึกผสมผส�นของก�รไร้อำ�น�จและผิดหวัง และค่อน
ข้�งจะมีอิทธิพลต่อคว�มสมัครใจที่จะเข้�ไปเกี่ยวข้อง/แทรกแซงด้วยเมื่อมีกรณีน่�สงสัย
ว่�เป็นก�รแสวงห�ประโยชน์และก�รล่วงละเมิด ดังนั้น ก�รให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับก�ร
รับรู้ของคนในชุมชนในประเด็นเหล่�นี้ก็น่�จะเป็นประโยชน์ต่อนักเดินท�ง

ก�รรับรู้และคว�มสนใจของนักท่องเท่ียวใน
เร่ือง “ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีปลอดภัยต่อเด็ก”
จ�กข้อค้นพบของก�รสำ�รวจจำ�นวนม�กที่พูดกันไปก่อนหน้�นี้แล้ว ไม่ประหล�ดใจเลย
ที่ในขณะที่ผู้เข้�ร่วมบ�งคนอ�จจะมีคว�มรู้ที่จำ�กัดในเรื่องผลกระทบของธุรกิจท่องเที่ยว
ก่อนม�เที่ยวในภูมิภ�ค มีจำ�นวนม�ก (ร้อยละ 84.8) บอกว่�ต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติมใน
ประเด็นนี้ ก่อนจะเดินท�งครั้งต่อไปในอน�คต ข้อคิดเห็นของผู้เข้�ร่วมบ�งคนเปิดเผย
ให้ทร�บว่�มีช่องว่�งเรื่องคว�มเข้�ใจประเด็นท�งจริยธรรมในธุรกิจท่องเที่ยวเมื่อเป็น
เรื่องของเด็ก (เช่น หล�ยคนเคยไปเยี่ยมสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้�) เช่นเดียวกัน ก�รรับ
รู้ของนักท่องเที่ยวในเรื่องก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศจ�กเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวดู
จะจำ�กัดอยู่ในแบบแผนภ�พลักษณ์ของนักเดินท�งช�ยช�วตะวันตกสูงอ�ยุที่มีลักษณะ
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รูปท่ี 6: ก�รตอบคำ�ถ�มว่� “คุณคิดว่�อะไรดังต่อไปน้ีท่ีจะยอมให้หรือยอมรับให้
เกิดข้ึนได้ในชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็นจุดหม�ยของก�รท่องเท่ียวในภูมิภ�ค”
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ออกล่�เหยื่อ ไม่ต้องสงสัยที่มันจะทำ�ให้สับสนกับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ช�วตะวันตกที่มี
พฤติกรรมเช่นนี้และยังเรื่องข้อเท็จจริงที่ว่�ผู้หญิงมีส่วนพัวพันในกิจกรรมนี้ ในขอบเขต
ที่แคบลงนี้ ยังมีคว�มรู้สึกว่�สิ่งเหล่�นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีลักษณะกดขี่ 
หรือต�มที่ผู้เข้�ร่วมบอกว่� “เสื่อมโทรม” ม�กกว่� 

อย่�งไรก็ต�ม ทัศนคติโดยรวมของกลุ่มผู้เข้�ร่วมดูเหมือนจะระบุว่�มีคว�มตระหนักที่
มีเหตุมีผลเกี่ยวกับก�รตัดสินใจในวิธีปฏิบัติในธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคว�มรับผิดชอบใน
ท�งจริยธรรม ตัวอย่�งเช่น ผู้เข้�ร่วมจำ�นวนหนึ่งอ้�งอิงไปยังองค์กรเอกชนที่ดำ�เนิน
ง�นอยู่ในภูมิภ�คที่มีคว�มรับผิดชอบต่อก�รปฏิบัติต�มจริยธรรมดังกล่�วและต่อก�ร
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก21 ดูจะเป็นเรื่องน่�ยินดีที่ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจจำ�นวนม�กได้
เห็นสื่อสนับสนุนที่เผยแพร่จ�กองค์กรเหล่�นี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
ต่อเด็ก ตัวอย่�งเช่น ส่วนใหญ่ที่ระบุว่�ได้รับหรือเข้�ถึงข้อมูลก�รปกป้องคุ้มครองเด็ก
หรือเย�วชนก่อนหรือในระหว่�งก�รเดินท�ง บอกว่�ได้รับข้อมูลจ�กองค์กรเอกชนที่
ทำ�ง�นในภูมิภ�ค และหล�ยคนอ้�งว่�เคยเห็นโปสเตอร์ ป้�ยโฆษณ� ป้�ยแสดง (และ
ด้�นหลังรถตุ๊กตุ๊ก) แผ่นพับและไปรษณียบัตรเผยแพร่ง�นขององค์กร รวมถึงโฆษณ�
ให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงก�รไปเยี่ยมสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้� (ซึ่งทำ�ให้มีกลุ่มหนึ่งขอ
ให้มัคคุเทศก์ถอดก�รเยี่ยมสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้�ออกจ�กโปรแกรม) ร�ยง�นเรื่อง
โสเภณีเด็กและหลีกเลี่ยงก�รถ่�ยรูปเด็ก/ก�รปฏิบัติต่อเด็กเหมือนเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยว 

บ�งทีผลจ�กก�รรณรงค์ที่มีประสิทธิภ�พและประสบก�รณ์ส่วนตัว (และท�งอ�รมณ์
ด้วย) ในภูมิภ�คนี้ ผู้เข้�ร่วมหล�ยคนอธิบ�ยคว�มปร�รถน�ที่จะเรียนรู้เพิ่มม�กขึ้นเกี่ยว
กับผลกระทบและคว�มสมัครใจในก�รนำ�ไปใช้ (ในกรณีที่เชื่อมโยงกับหลักฐ�น) กับ
ธุรกิจที่ใช้นโยบ�ยธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก ตัวอย่�งเช่น จ�กผู้เข้�ร่วมตอบ
คำ�ถ�มเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่ต้องก�รจะได้ก่อนเดินท�งจำ�นวน 323 คน มีร้อยละ 
84.8 ระบุว่�ต้องก�รทร�บเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รปกป้องคุ้มครองเด็กและป้องกันก�ร
แสวงห�ประโยชน์ในระหว่�งก�รเดินท�ง (ดูรูปที่ 7) ในจำ�นวนเกือบเท่�กันนี้บอกว่�
ต้องก�รทร�บเพิ่มเกี่ยวกับประเพณี ก�รแต่งก�ยและพฤติกรรมที่เหม�ะสม (ร้อยละ 
83.3) และวิธีที่นักท่องเที่ยวส�ม�รถช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้อยละ 83) 

ในลักษณะคล้�ยคลึงกันนี้ เมื่อถ�มว่�นโยบ�ยธุรกิจให้ก�รปกป้องคุ้มครองเด็กจะมี
อิทธิพลต่อนิสัยก�รซื้อหรือไม่ ร้อยละ 94.8 บอกว่�มีอิทธิพล ในขณะที่บ�งคนยังระบุ
ด้วยว่�ร�ค�ก็มีส่วนสำ�คัญ (ร้อยละ 12.4) ในก�รตัดสินใจซื้อ คำ�ตอบเป็นไปในเชิงบวก
และหล�ยคนระบุว่�ด้วยเงื่อนไขนี้ เคยไปร้�นค้�/สถ�นประกอบก�รนักท่องเที่ยวบ�ง
แห่งเป็นประจำ�ม�กกว่�ที่อื่น

ตัวอย่�งเช่น ผู้เข้�ร่วมคนหนึ่งระบุว่� เข� “ไปรับประท�นเฉพ�ะอ�ห�รที่ร้�นอ�ห�รที่ม ี
นโยบ�ยปกป้องคุ้มครอง/ฟื้นฟูเด็ก [และ] พักอยู่ในโรงแรมที่ปลอดภัยต่อเด็ก” ผู้หญิง
อีกคนหนึ่งสังเกตว่�เธอ “ซื้อสินค้�ที่มีร�ค�แพงจ�กร้�นค้�ที่สนับสนุนคนในท้องถิ่น

21   องค์กรที่กล่�วถึง ได้แก่  Cambodian Children’s Painting Project, Mith Samlanh, Friends, Child Safe, 
World Vision, Bong Pa’Oun, Chab Dai, Hagar.
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และให้ง�นพ่อแม่และก�รศึกษ�ที่ปลอดภัยต่อเด็ก” คำ�เตือนสำ�คัญที่ผู้ตอบให้ต่อก�ร
ตัดสินใจดังกล่�วไม่ว่�จะเพร�ะมีหลักฐ�นที่ได้ดำ�เนินต�มนโยบ�ยอย่�งจริงจังหรือไม่
ก็ต�ม ในที่สุดแล้ว ดูเหมือนส่วนใหญ่จะสนใจในคว�มริเริ่มเหล่�นี้และจะให้ก�รสนับสนุน 
แต่เข�ต้องก�รจะรู้ว่�จะมีก�รตรวจสอบโดยละเอียดจ�กองค์กรอิสระด้วย 

แม้ว่�ข้อค้นพบบ�งประก�รจ�กก�รสำ�รวจยังคงจำ�กัด แต่มีก�รเน้นถึงประเด็นสำ�คัญ
จำ�นวนหนึ่งเกี่ยวกับก�รว�งยุทธศ�สตร์ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก นักท่องเที่ยว
จำ�นวนม�ก (แม้ว่�ไม่ใช่ทั้งหมด) เริ่มมีวิสัยทัศน์ม�กขึ้นเรื่อย ๆ ในวิธีปฏิบัติในก�รเดิน
ท�งของตน และยินดีจะใช้สินค้�/บริก�รที่มีเอกลักษณ์ จริงแท้และ/หรือแสดงออกอย่�ง
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�นักท่องเที่ยวเหล่�นั้นซึ่งยอมรับสิ่ง
ต่�ง ๆ ดังกล่�ว พบว่�มักย�กที่จะห�ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�/บริก�รนั้น ๆ ได้เพียงพอ – 
กล่�วคือ จะทร�บได้อย่�งไรว่�อะไรเป็นประโยชน์จริง ๆ นอกจ�กนี้ พวกเข�ยังสงสัยก�ร
อ้�งว่�มีประโยชน์โดยข�ดก�รพิสูจน์ ดังนั้น จึงต้องก�รทั้งข้อมูลสินค้�ท�งเลือกและข้อ
พิสูจน์ที่เป็นก�รยืนยันว่�ทำ�ต�มที่สัญญ�
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ไม่มีข้อใด 

ค่าจ้างและสภาพแวดล้อมในการทำงานของค
นท้องถิ่นที่ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว

วิธีปกป้องคุ้มครองเด็กและการป้องกันการแสว
งหาประโยชน์ในระหว่างการเดินทาง

วิธีปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและลดอั
นตรายต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดินทาง

ความเป็นมาทางการเมืองของประเทศและภูมิภาค

วิธีที่นักท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและการแต่งกายและพ

ฤติกรรมที่เหมาะสม
269 (83.3%)
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รูปท่ี  7: ก�รตอบคำ�ถ�มว่� “คุณต้องก�รจะได้ข้อมูลประเภทใดก่อนท่ีจะออกเดินท�ง”
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บทสรุป
ก�รสำ�รวจนี้จัดทำ�ร่วมกับนักเดินท�ง 316 คนทั่วโลก เพื่อพย�ย�มค้นห�ประเภท
ก�รเดินท�งของผู้ที่ม�เที่ยวในประเทศกัมพูช� สปป.ล�ว ไทยและเวียดน�ม รวมทั้ง
ทัศนคติ ปฏิสัมพันธ์และคว�มรู้เกี่ยวกับประเด็นก�รพบปะกับเด็กในประเทศจุดหม�ย
เหล่�นี้ ก�รสำ�รวจให้จำ�นวนข้อมูลที่สำ�คัญ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับก�รอ้�งอิงไปยัง
หัวข้อที่ 2 แต่ยังมีศักยภ�พข้อจำ�กัดในเรื่องของสถิติจำ�นวนประช�กรของนักเดินท�ง
ม�ยังภูมิภ�คนี้22

อย่�งไรก็ต�ม ผลของก�รสำ�รวจได้ให้จุดเริ่มต้นที่ดีในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์เกี่ยวกับ
ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก ที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง ผลที่ได้ยังระบุว่�นักเดินท�ง (ไม่
จำ�กัดเรื่องอ�ยุ เพศหรือสัญช�ติ) มักจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในภูมิภ�ค ในหล�ย ๆ กรณี 
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่�วสนุกและเป็นคว�มทรงจำ�ของก�รเดินท�ง (ข้อเท็จจริงที่ว่�นักเดิน
ท�งม�กม�ยส�ม�รถอธิบ�ยปฏิสัมพันธ์พิเศษกับเด็ก ในหล�ยกรณีภ�ยหลังก�รเดิน
ท�งผ่�นไปแล้ว 5 ปี ยังเป็นข้อพิสูจน์ได้) แม้กระนั้นก็ต�ม ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ท�ง
สังคมกับเด็กเป็นสิ่งมีค่� เช่น ก�รพูดคุยกับเด็ก สอนภ�ษ�อังกฤษให้ ฟังเรื่องร�วชีวิต
ท้องถิ่นและเล่นกับเด็ก นักเดินท�งที่ร่วมก�รสำ�รวจในก�รศึกษ�นี้ ดูเหมือนจะมีคว�ม
ทรงจำ�เชิงลบอย่�งชัดเจนต่อเด็กที่ขอท�น ข�ยของให้หรือในรูปแบบอื่น คือ เป็นผู้เสีย
ห�ยจ�กก�รแสวงห�ประโยชน์ 

ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจจ�กก�รศึกษ�ครั้งนี้ ร�ยง�นว่�มีคว�มรู้สึกเชิงลบ (เศร้� รู้สึกผิด 
โกรธ คับข้องใจ รังเกียจ) ที่ได้เห็น เช่น เด็กที่อยู่ในสภ�พที่ย�กไร้ ถูกบังคับให้ทำ�ง�น 
อ�ศัยต�มท้องถนน (มักจะไม่มีผู้ใหญ่ดูแล) ไม่ได้เรียนหนังสือ และเหนืออื่นใดถูกล่วง
ละเมิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

เจ้�หน้�ที่อุตส�หกรรมท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติในธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีคว�มตระหนัก
ว่�สิ่งต่�ง ๆ เหล่�นี้เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประสบก�รณ์ของนักท่องเที่ยวและเป็น
เรื่องที่นักท่องเที่ยวพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวเมื่อกลับไปที่บ้�น ดังนั้น จึงมีคว�ม
เป็นไปได้ที่พวกเข�จะส่งผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของสถ�นที่ท่องเที่ยว

จ�กที่ได้กล่�วไปแล้ว แม้ว่�ก�รตอบสนองท�งอ�รมณ์ในเชิงลบต่อก�รพบกับเด็กที่
ประสบกับก�รล่วงละเมิด/ก�รแสวงห�ประโยชน์และคว�มจริงที่ว่�ก�รพบเช่นนี้อ�จจะ
ทำ�ให้นักเดินท�งย่นต�ร�งก�รเดินท�งให้สั้นลงหรือกลับไปคิดใหม่ว่�จะกลับม�เที่ยว
อีกหรือไม่ก็ต�ม มีไม่ม�กนักที่จะดำ�เนินก�รตอบโต้โดยตรงกับก�รแสวงห�ประโยชน์
หรือก�รล่วงละเมิดที่น่�สงสัยนั้น ส่วนม�กจะพูดกับเพื่อน แต่มีไม่กี่คนที่ดูเหมือนจะ
รู้สึกสบ�ยใจที่ได้ร�ยง�นไปยังหน่วยง�นหรือแม้กระทั่งกับคนทำ�ง�นในธุรกิจท่องเที่ยว 
ห�กนักเดินท�งที่เข้�ร่วมในก�รสำ�รวจดูจะมีคว�มตระหนักที่สมเหตุสมผล (อย่�งน้อยก็

22 ต�มที่ได้ระบุแล้วว่�ตัวอย่�งมีคว�มโน้มเอียงในเรื่องของอ�ยุ เพศ สัญช�ติและอ�จจะมีม�กขึ้นในเรื่องของ
ประเภทของนักเดินท�ง
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ในขอบเขตกว้�ง ๆ) ในประเด็นที่เผชิญหน้�กับเด็กในท้องถิ่น ก�รไม่มีก�รร�ยง�นจึงเป็น
ผลม�จ�กปัจจัยหลัก 3 ประก�ร คือ

1. ก�รข�ดข้อมูลในร�ยละเอียดเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รแสวงห�
ประโยชน์จ�กเด็กและธุรกิจท่องเที่ยว

2. คว�มไม่มั่นใจ/คว�มไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวเช่นพวกเข� 
จะทำ�ได้

3. คว�มไม่มั่นใจเกี่ยวกับก�รร�ยง�นข้อกังวลว่�จะทำ�ให้เกิดคว�มแตกต่�ง
หรือไม่ 

4. คว�มไม่มั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง

ปัจจัยข้อสุดท้�ยดูจะทำ�ได้ย�ก (โดยเฉพ�ะเมื่อมีปัญห�ของภ�ษ�ที่ใช้สื่อส�ร) ส่วน
ปัจจัยที่ 1 2 และ 3 จะมีคว�มย�กน้อยลง เห็นได้ชัดว่�ผู้ตอบแบบสำ�รวจจำ�นวนม�กได้
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รแสวงห�ประโยชน์และก�รล่วงละเมิด
ในจุดหม�ยปล�ยท�งของก�รท่องเที่ยว   นักเดินท�งม�กม�ยตระหนักรู้ในประเด็น
ก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศจ�กเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว และหล�ยคนตระหนักว่�ก�ร
สนับสนุนเด็กข�ยของและขอท�นเป็นก�รสร้�งปัญห� อย่�งไรก็ต�ม ในขณะเดียวกัน 
แม้กระทั่งทำ�แบบสำ�รวจเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กเสร็จแล้ว ผู้ตอบยังเน้น
เรื่องผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่องเที่ยวต่อผลกระทบท�งสังคมและวัฒนธรรม 
ร้อยละ 44 ระบุว่�ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นไปในเชิงลบม�กที่สุด ร้อยละ 
32.5 ระบุเช่นเดียวกันในเรื่องผลกระทบของธุรกิจท่องเที่ยวต่อเด็กและเย�วชน คว�มไม่
แน่ใจม�กที่สุด – ซึ่งมักเป็นศูนย์กล�งของคว�มคิดที่ว่�ก�รท่องเที่ยวนำ�เศรษฐกิจที่ดีม�
สู่เด็กและครอบครัว - นั่นคือผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจยังดูเหมือนจะมีคว�มตระหนักน้อย หรือ
เป็นห่วงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสวงห�ประโยชน์เหล่�นี้ เช่น ก�รให้อ�ห�รหรือของขวัญ
แก่เด็ก ถ่�ยรูปเด็ก หรือไปเยี่ยมสถ�นที่เลี้ยงเด็กกำ�พร้� (คว�มจริงแล้ว พฤติกรรมเหล่�
นี้บ�งครั้งก็เป็นยุทธศ�สตร์ในก�รจัดก�รกับเด็กข�ยของและขอท�น) 

ดังนั้น ก�รรณรงค์ในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กจะต้องมั่นใจว่�ได้ให้ข้อมูล
ที่มีร�ยละเอียดแก่นักท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พในเรื่องพฤติกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อเด็ก 
ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มีก�รประช�สัมพันธ์และ/หรือเรื่องน่�ตกใจ/เรื่องขัดแย้งที่เผยแพร่กัน
ทั่วไปอยู่แล้ว จ�กก�รสำ�รวจ ดูเหมือนว่�นักท่องเที่ยวบ�งคนเปรียบเทียบก�รแสวงห�
ประโยชน์ท�งเพศกับก�รล่วงละเมิดเด็ก – ดังนั้น ก�รไม่เข้�ไปมีส่วนร่วมในสิ่งนี้ พวก
เข�ก็คิดว่�เป็นก�รเดินท�งที่มีคว�มรับผิดชอบแล้ว ในลักษณะเดียวกัน หล�ยต่อหล�ย
คนคิดว่�ผู้กระทำ�ผิดเรื่องก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นแต่ช�ยผิว
ข�วช�วตะวันตก และสถ�นก�รณ์ก็แตกต่�งกันม�ก 

นักท่องเที่ยวต้องก�รข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เข�ส�ม�รถช่วยเหลือได้อย่�งจริง ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวที่สำ�รวจมีคว�มรู้สึกว่�เพื่อให้ส�ม�รถช่วยเหลือให้เด็กและคนหนุ่มส�ว
ปลอดภัย นักเดินท�งต้องก�รคว�มรู้ม�กกว่�นี้ รู้ว่�จะไปขอคว�มช่วยเหลือกับใครได้ 
ขั้นตอนและวิธีก�รแจ้งก�รล่วงละเมิด/ก�รแสวงห�ประโยชน์ในท้องถิ่นเป็นอย่�งไร และ
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โอก�สที่จะใช้อำ�น�จอย่�งมีประสิทธิภ�พ ผู้เข้�ร่วมจำ�นวนม�กสนับสนุนแนวคิดนโยบ�ย
ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กและต้องก�รจะทร�บวิธีใช้เงินช่วยเหลือเด็ก/คนหนุ่ม
ส�ว/ชุมชนท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์ม�กขึ้น แต่กลับรู้สึกว่�ก�รค้นห�แนวท�งไม่ง่�ยเลย 
เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย ผู้เข้�ร่วมจำ�นวนหนึ่งบอกคว�มต้องก�รเรื่องคู่มือ/ยุทธศ�สตร์ใน
ก�รช่วยให้พวกเข�จัดก�รประเด็นเหล่�นี้ในระหว่�งเดินท�ง และบอกว่�เข�ยินดีที่จะ
จ่�ยเงินเพิ่มขึ้นบ้�งเพื่อซื้อสินค้�/บริก�รที่ผลิตและสร้�งสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเด็ก 
ผู้เข้�ร่วมจำ�นวนม�กระบุว่�มีคว�มต้องก�รแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือ คำ�ตอบที่น่�สนใจที่สุด
ต่อคำ�ถ�มว่�ผู้เข้�ร่วมต้องก�รได้รับหรือเข้�ถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รเดินท�งที่มีคว�มรับผิด
ชอบ และ/หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชนจ�กที่ใด ดังนี้ 

ฉันคิดว่�มันสำ�คัญม�กท่ีจะต้องพร่ำ�บอกถึงทัศนคติท่ัวไปในเชิงลึกต่อก�ร
เดินท�งท่ีส�ม�รถบอกก�รตัดสินใจส่วนบุคคลได้ ก�รช่วยให้คนได้รับข้อมูล
ท่ีทำ�ให้เข�ตัดสินใจอย่�งถูกต้องดีกว่�ให้ร�ยก�รแนะนำ� “ท�งเลือกเชิง
จริยธรรม” [สำ�คัญม�ก] แม้ว่� [ร�ยก�ร] น้ันจะช่วยได้บ้�ง แต่ผู้คนก็จะไม่ได้
รับรู้ท�งเลือกอ่ืน ๆ [มัน] เหมือน Lonely Planet ท่ีมีผลเม่ือคนพล�ดสถ�น
ท่ีท�งเลือกเย่ียม ๆ ท้ังหล�ย พย�ย�มจะไปให้ได้สักหน่ึงแห่งต�มท่ีอยู่ใน
ร�ยก�รใน “หนังสือ” คว�มเป็นจริงจะไปเร็วกว่�คว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขมัน
เสมอ (ผู้ช�ย กัมพูช� อ�ยุ 30 ปี)

แน่นอน คู่มือเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวหล�ยคนที่สำ�รวจในก�ร
ศึกษ�นี้รู้สึกว่�คู่มือมีประโยชน์ อย่�งไรก็ต�ม ในขณะที่ผู้เข้�ร่วมผู้นี้กล่�วเป็นนัย ดู
เหมือนว่�ก�รให้คว�มรู้และพลังอำ�น�จแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้รับผิดชอบต่อก�รตัดสิน
ใจและก�รกระทำ�ที่มีจริยธรรมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อคว�มปลอดภัยของเด็กและก�ร
เดินท�งที่มีคว�มรับผิดชอบที่ยั่งยืนตลอดไป แน่นอนว่�จะต้องมีนักท่องเที่ยวบ�งคนที่
จะเปิดกว้�งให้กับคว�มรู้นี้ม�กกว่�คนอื่น (และคนเหล่�นั้นในก�รสำ�รวจจะเปิดกว้�งกับ
แนวคิดดังกล่�วม�กคนส่วนใหญ่) ดังนั้นยุทธศ�สตร์ต่�ง ๆ จะต้องมีหล�กหล�ยแง่มุม 
กล่�วคือ มีร�ยละเอียดสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รร�ยละเอียด และมีลักษณะกว้�ง ๆ สำ�หรับผู้
ที่ไม่ต้องก�รร�ยละเอียด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เห็นได้ชัดว่�ก�รรณรงค์ที่มุ่งสร้�ง
จิตสำ�นึกเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กจะต้องดำ�เนินง�นทั้งในประเทศปล�ย
ท�งเหล่�นี้รวมทั้งที่ประเทศของนักท่องเที่ยวด้วย ดังนั้น จะต้องใช้ประโยชน์จ�กเครือ
ข่�ยขน�ดใหญ่ของเจ้�หน้�ที่อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อที่เกี่ยว
กับก�รท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้�งจิตสำ�นึกก�รรณรงค์ธุรกิจท่องเที่ยวที่
ปลอดภัยต่อเด็กที่ได้พัฒน�ขึ้นม� ผู้เข้�ร่วมก�รสำ�รวจจำ�นวนหนึ่งระบุว่�กว่�จะห�ปัญห�
ก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กเด็กในประเทศมันก็ส�ยไปเสียแล้ว (นั่นคือ พวกเข�มีส่วน
ร่วมในพฤติกรรมที่สร้�งปัญห�แล้ว) ต�มที่ก�รเดินท�งมีหล�กหล�ยประเภท (และก�ร
ศึกษ�นี้ไม่ได้ครอบคลุมประเภทต่�ง ๆ ทั้งหมด) และแหล่งข้อมูลต่�ง ๆ ที่นักท่องเที่ยว
ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กจะต้องมีอยู่ในสื่อออนไลน์และสื่อ 
ทั่วๆไป รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือแนะนำ� ป้�ยและ
ใบปลิว (ผู้เข้�ร่วมบ�งคนยังแนะนำ�ว่�ให้แจกใบปลิวม�พร้อมกับวีซ่�เลย) 
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สรุปแล้ว ง�นสำ�รวจนี้แสดงให้เห็นว่�นักท่องเที่ยวม�กม�ยยินดีที่จะเดินท�งในรูปแบบ
ที่เป็นบวกและมีคว�มต้องก�รอย่�งแท้จริงที่จะช่วยบรรเท�คว�มย�กจนและประเด็น
ท�งสังคมอื่น ๆ  (เช่น ไม่ได้เรียนหนังสือ มีที่อยู่อ�ศัยหรือก�รว่�จ้�งง�นที่เพียงพอ) ใน
ประเทศที่ไปท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจำ�นวนม�กที่ร่วมก�รสำ�รวจยังได้รับผลกระทบอย่�ง
ม�กจ�กก�รพบกับเด็กในภูมิภ�คและโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสิ่งที่ได้รับรู่ว่�เป็นส�ถ�นก�รณ์
ที่เกี่ยวข้องกับก�รแสวงห�ประโยชน์และก�รล่วงละเมิด อย่�งไรก็ต�ม คว�มรู้ของนัก
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิธีตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ดังกล่�วมีจำ�กัด และหล�ยคนยังมีคว�ม
สงสัยว่�ชุมชนท้องถิ่นจัดก�รกับประเด็นก�รแสวงห�ประโยชน์และก�รล่วงละเมิดเด็ก
อย่�งไร ในก�รตอบโต้กับข้อสงสัยดังกล่�ว และภ�พลักษณ์ในเชิงลบของชุมชนท้อง
ถิ่นและหน่วยง�นรัฐท้องถิ่นที่อยู่กับคว�มไม่แน่นอน ควรจะมีก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงก�รเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติก�รก�รท่องเที่ยว สม�ชิก
ของสม�คมท่องเที่ยวส�กลและหน่วยง�นรัฐท้องถิ่นและระดับประเทศในประเทศจุด
หม�ยปล�ยท�งเหล่�นี้ นอกจ�กนี้ ยุทธศ�สตร์ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กควร
เป็นหนท�งหนึ่งที่รัฐและอุตส�หกรรมควรสนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน�ภ�พลักษณ์และ
วัฒนธรรมในสถ�นที่ท่องเที่ยวในเชิงบวก และในภ�พกว้�ง คืออุตส�หกรรมท่องเที่ยว
เชิงสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในโอก�สต่อไป
เพ่ือต่อยอดง�นวิจัยก�รสำ�รวจก�รรับรู้ของนักท่องเท่ียวในเบ้ืองต้น ควรจะมีก�รสำ�รวจต่อ
ไปเพ่ือให้ได้ภ�พท่ีกว้�งข้ึน มีตัวอย่�งครอบคลุมม�กข้ึน เช่น เสียงของผู้ท่องเท่ียวท่ีใช้
บริก�รของบริษัททัวร์หรือบริษัทของสถ�นท่ีท่องเท่ียวในภูมิภ�ค (หรืออีกนัยหน่ึง “นัก
ท่องเท่ียวท่ีเดินท�งเป็นกลุ่ม”) นักเดินท�งท่ีสูงอ�ยุ เสียงของผู้ช�ย (หรืออย่�งน้อย มี
เสียงของผู้ช�ยม�กข้ึน) และเสียงของคนท่ีไม่ใช่ภ�ษ�อังกฤษ ควรใช้วิธีก�รต่�ง ๆ เช่น 
กลุ่มย่อยหรือก�รสัมภ�ษณ์ (ซ่ึงจะได้ร�ยละเอียดม�กกว่�ก�รสำ�รวจ) กับนักท่องเท่ียว
ในระหว่�งท่ียังอยู่ในสถ�นท่ี ดีกว่�ตอนท่ีกลับบ้�นม�แล้ว น่ีจะเป็นก�รกันไม่ต้องม�ระ
ลึกคว�มทรงจำ� และยังช่วยทำ�ให้ภ�พชัดเจนและส่งผลตรงกับส่ิงท่ีกำ�ลังเกิดข้ึน เช่น
เดียวกัน ข้อสังเกตในเร่ืองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวก็มีประโยชน์ต่อก�รสร้�งสมดุลให้
กับวิธีก�รของง�นวิจัยท่ีให้เพียงแต่พฤติกรรมท่ีร�ยง�นเท่�น้ัน 
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“ฉันคิดว่�มันสำ�คัญม�กท่ีจะต้อง
พร่ำ�บอกถึงทัศนคติท่ัวไปในเชิงลึก
ต่อก�รเดินท�งท่ีส�ม�รถบอกก�ร
ตัดสินใจส่วนบุคคลได้ ก�รช่วยให้
คนได้รับข้อมูลท่ีทำ�ให้เข�ตัดสิน
ใจอย่�งถูกต้องดีกว่�ให้ร�ยก�ร
แนะนำ� “ท�งเลือกเชิงจริยธรรม” 
[สำ�คัญม�ก]”
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ภาคผนวก: 
แบบสอบถ�ม
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1. คุณเคยเดินทางไปประเทศกัมพูชา สปป. ลาว 
ไทยและ/หรือเวียดนาม (“ภูมิภาค”) ในรอบ 5 ปีท่ี
ผ่านมาหรือไม่ (รวมท้ังการพำานักระยะยาว)

{  } เคย   {  } ไม่เคย

2. คุณเคยเดินทางไปประเทศใดในรอบ 5 ปีท่ี
ผ่านมาหรือไม่ (ตอบได้ทุกข้อ)

{  } กัมพูช�  {  } สปป. ล�ว

{  } ประเทศไทย  {  } เวียดน�ม 

3. คุณเดินทางไปเพราะเหตุผลใด

{  } ธุรกิจ 

{  } วันหยุดพักผ่อน

{  } เย่ียมครอบครัว/เพ่ือน 

{  } เหตุผลท�งศ�สน� 

{  } อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ______________

4. ส่วนใหญ่แล้วคุณเดินทางอย่างไร 
(เช่น นักเดินทางอิสระ สะพายเป้ เดินทาง
เป็นกลุ่ม เดินทางกับครอบครัว เป็นต้น)  
_______________________

5. คุณใช้ส่ืออะไรในการวางแผนการเดินทางไป
ยังภูมิภาค (ตอบได้ทุกข้อ)

{  } ส่ือสังคมออนไลน์ (ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค 

เป็นต้น) 

{  } หนังสือคู่มือ (Lonely Planet, Rough 

Guides, Time Out, เป็นต้น)

{  } เว็บไซต์ก�รเดินท�งและ apps 

(TripAdvisor เป็นต้น)

{  } บล็อกก�รเดินท�ง 

{  } ช่องท�งอ่ืน ๆ:

ถ้�คุณพบบล็อกก�รเดินท�งหรือแหล่งข้อมูลใดท่ี

เป็นประโยชน์ กรุณ�ระบุให้เร�ทร�บ   _______

___________________________

6. คุณอยู่ในแต่ละประเทศนานเท่าใดโดยเฉล่ีย 
(โปรดเลือกไม่ทราบ ถ้าคุณไม่ได้ไปประเทศน้ีใน
รอบ 5 ปีท่ีผ่านมา)

กัมพูช�:

 {  } น้อยกว่� 1 สัปด�ห์ 

 {  } ระหว่�ง 1-4 สัปด�ห์

 {  } ระหว่�ง 1-3 เดือน

 {  } ระหว่�ง 3-6 เดือน 

 {  } ม�กกว่�  6 เดือน

สปป. ล�ว: 

 {  } น้อยกว่� 1 สัปด�ห์ 

 {  } ระหว่�ง 1-4 สัปด�ห์

 {  } ระหว่�ง 1-3 เดือน

 {  } ระหว่�ง 3-6 เดือน 

 {  } ม�กกว่�  6 เดือน 

ประเทศไทย: 

 {  } น้อยกว่� 1 สัปด�ห์ 

 {  } ระหว่�ง 1-4 สัปด�ห์

 {  } ระหว่�ง 1-3 เดือน

 {  } ระหว่�ง 3-6 เดือน 

 {  } ม�กกว่�  6 เดือน 

เวียดน�ม: 

 {  } น้อยกว่� 1 สัปด�ห์ 

 {  } ระหว่�ง 1-4 สัปด�ห์

 {  } ระหว่�ง 1-3 เดือน

 {  } ระหว่�ง 3-6 เดือน 

 {  } ม�กกว่�  6 เดือน 

7. คุณทำาอะไรระหว่างท่ีอยู่ในภูมิภาค (ตอบได้ทุก
ข้อ)

{  } ไปเย่ียมสถ�นท่ีเล้ียงเด็กกำ�พร้� 

{  } สอนภ�ษ�อังกฤษให้ผู้ใหญ่ 

{  } อ�ส�สมัครในโครงก�รส่ิงแวดล้อม

{  } เดินท�งไปสลัมและ/หรือชุมชนช�ยขอบ

{  } สอนภ�ษ�อังกฤษให้กับเด็กหรือเย�วชน 

{  } ซ้ือสินค้�หรือบริก�รจ�กธุรกิจท่ีเอ้ือต่อ 

     ชุมชนในท้องถ่ิน

{  } อ�ส�สมัครในองค์กรเด็ก 

{  } บริจ�คเงินให้กับองค์กรก�รกุศลเพ่ือเด็ก

     หรือเย�วชน 
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{  } ไม่มีข้อใด

8. คุณเคยเห็นเด็กหรือเยาวชน (อายุต่ำากว่า 18 
ปี) ทำาส่ิงใดต่อไปน้ีในภูมิภาค (ตอบได้ทุกข้อ)

{  } แสดงก�รละเล่นบนท้องถนน 

{  } ทำ�ง�นในร้�นอ�ห�รหรือโรงแรม 

{  } เก็บขยะ 

{  } ทำ�ง�นในอุตส�หกรรมข�ยบริก�รท�งเพศ 

{  } ทำ�ง�นเป็นมัคคุเทศก์ 

{  } ข�ยของท่ีระลึก 

{  } ขอท�น 

{  } ไม่มีข้อใด

คว�มเห็น (ถ้�มี)  ______________________

_______________________

9. ในขณะท่ีอยู่ในภูมิภาค คุณเคยซ้ืออะไรจาก
เด็กหรือเยาวชนท่ีขายของหรือไม่

{  } เคย   {  } ไม่เคย 

{  } ไม่ทร�บ/จำ�ไม่ได้ 

ถ้�คุณไม่เคยซ้ือ โปรดอธิบ�ยว่�ทำ�ไม  ______

___________________________

10. . ในขณะท่ีอยู่ในภูมิภาค คุณเคยให้เงินกับ
เด็กหรือเยาวชนท่ีขอทานหรือไม่

{  } เคย   {  } ไม่เคย 

{  } ไม่ทร�บ/จำ�ไม่ได้ 

ถ้�คุณไม่เคยซ้ือ โปรดอธิบ�ยว่�ทำ�ไม  ______

___________________________

11. คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนท้องถ่ิน
ในขณะท่ีอยู่ในภูมิภาคหรือไม่

{  } เคย   {  } ไม่เคย 

{  } ไม่ทร�บ/จำ�ไม่ได้ 

ถ้�คุณไม่เคยซ้ือ โปรดอธิบ�ยว่�ทำ�ไม  ______

___________________________

12. ในขณะท่ีอยู่ในภูมิภาค คุณเคยเห็นส่ิงท่ีทำาให้
คิดว่าเด็กหรือเยาวชน (อายุต่ำากว่า 18 ปี) อาจจะ
ประสบหรืออยู่ในความเส่ียงต่อการล่วงละเมิด/
การแสวงหาประโยชน์หรือไม

{  } ไม่เคย                      

{  } ไม่ทร�บ/จำ�ไม่ได้ 

ถ้�คุณไม่เคย โปรดอธิบ�ยว่�ทำ�ไม _________

__________________________

13. คุณเล่าข้อกังวลให้ใครฟัง

{  } ไม่มี

{  } นักเดินท�งคนอ่ืน 

{  } เจ้�หน้�ท่ีโรงแรม

{  } ตำ�รวจท่องเท่ียว 

{  } อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  _______________

14. ทำาไมคุณถึงไม่พูดข้อกังวลของคุณ

{  } ไม่ใช่ธุระของฉัน

{  } กลัวว่�มันจะทำ�ให้สถ�นก�รณ์เลวลงต่อ

     เด็ก/เย�วชน 

{  } เช่ือว่�แจ้งไปก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

{  } กลัวเร่ืองคว�มปลอดภัยของตัวเอง 

{  } ไม่แน่ใจท่ีจะทำ� 

{  } ไม่รู้ว่�จะพูดกับใคร 

{  } อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)

_______________

15. คุณส่ือข้อกังวลของคุณด้วยวิธีใด

{  } บอกต่อหน้�  

{  } อีเมล์

{  } โทรศัพท์

{  } ส่ือสังคมออนไลน์ (ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค

    เป็นต้น) 

{  } อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  _______________

16. . มีการตอบสนองใด ๆ ต่อการส่ือสารของคุณ
หรือไม่ 

{  } มี                      {  } ไม่มี

{  } ไม่ทร�บ/จำ�ไม่ได้ 

ถ้�ไม่มี โปรดอธิบ�ยว่�ทำ�ไม ______________

_________________________

17. คุณเคยได้รับหรือเข้าถึงข้อมูลเร่ืองวิธีการ
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ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อายุต่ำากว่า 18 
ปี) จากการล่วงละเมิด/การแสวงหาประโยชน์ใน
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่ (ถ้ามีมากกว่า 1 คำาตอบ 
กรุณาให้ความเห็นด้วย)

{  } ได้ ก่อนม�ถึงภูมิภ�ค 

{  } ได้ ในขณะท่ีอยู่ในภูมิภ�ค 

{  } ได้ ภ�ยหลังออกจ�กภูมิภ�ค 

{  } ไม่ได้

{  } ไม่ทร�บ/จำ�ไม่ได้

ถ้�คุณได้รับหรือเข้�ถึงข้อมูล กรุณ�อธิบ�ยส่ือ 

แหล่งท่ีม�และเน้ือห� __________________

_________________________

18. อะไรต่อไปน้ีท่ีคุณคิดว่ายอมให้หรือยอมรับ
ในชุมชนท้องถ่ินในจุดหมายการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาค (เยาวชนคือผู้ท่ีอายุต่ำากว่า 18 ปี) (ถ้า
คุณมีมากกว่า 1 คำาตอบ กรุณาให้ความเห็นด้วย)

{  } เด็กหรือเย�วชนข�ยของท่ีระลึก 

{  } เด็กหรือเย�วชนทำ�ง�นในอุตส�หกรรม

    บริก�รท�งเพศ

{  } เด็กหรือเย�วชนขอท�น 

{  } เด็กหรือเย�วชนแสดงก�รละเล่นให้นักท่อง

เท่ียวดู

{  } เด็กหรือเย�วชนเก็บขยะ 

{  } เด็กหรือเย�วชนทำ�ง�นในร้�นอ�ห�รหรือ

โรงแรม

{  } เด็กหรือเย�วชนทำ�ง�นเป็นมัคคุเทศก์ 

{  } ใช่ทุกคำ�ตอบ _____________________

________________________

19. คุณเช่ือว่าธุรกิจท่องเท่ียวมีผลกระทบอะไร
ต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและเด็กและเยาวชน (อายุ
ต่ำากว่า 18 ปี) ในท้องถ่ิน

ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน 

 {  } ค่อนข้�งลบ 

 {  } กล�ง ๆ 

 {  } ค่อนข้�งบวก 

ชุมชนท้องถ่ิน 

 {  } ค่อนข้�งลบ 

 {  } กล�ง ๆ 

 {  } ค่อนข้�งบวก 

เด็กและเย�วชนท้องถ่ิน

 {  } ค่อนข้�งลบ 

 {  } กล�ง ๆ 

 {  } ค่อนข้�งบวก

20. “เม่ือเดินทาง ฉันรู้สึกรับผิดชอบต่อเด็กและ
เยาวชนท้องถ่ินในสถานท่ีสาธารณะ”

{  } ไม่เห็นด้วยอย่�งม�ก  {  } ไม่เห็นด้วย 

{  } เฉย ๆ                   {  } เห็นด้วย

{  } เห็นด้วยอย่�งม�ก

คว�มเห็น (ถ้�มี) ______________________

_______________________

21. “เม่ือเดินทาง ฉันรู้สึกว่ามีข้อมูลการปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนท้องถ่ินในสถานท่ี
สาธารณะอย่างเพียงพอ”

{  } ไม่เห็นด้วยอย่�งม�ก  {  } ไม่เห็นด้วย 

{  } เฉย ๆ                   {  } เห็นด้วย

{  } เห็นด้วยอย่�งม�ก

คว�มเห็น (ถ้�มี) ______________________

___________________

22. คุณคิดว่านักเดินทางและนักท่องเท่ียวจะช่วย
เหลือเด็กและคนหนุ่มสาวให้ปลอดภัยจากการ
ล่วงละเมิด/การแสวงหาประโยชน์ ได้อย่างไร

 _________________________________________

__________________________

23. ถ้าธุรกิจมีนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก มัน
จะมีอิทธิพลต่อคุณในการตัดสินใจซ้ือสินค้า/
บริการในเชิงบวกหรือไม่ (ถ้ามีมากกว่า 1 คำาตอบ 
กรุณาให้ความเห็นด้วย)

{  } มี ถ้�ร�ค�ไม่แพง

{  } มี แม้ว่�จะมีร�ค�แพงกว่�ก็ต�ม 

{  } มี ถ้�ได้เห็นหลักฐ�นก�รกระทำ�ท่ีสนับสนุน

    นโยบ�ย

{  } คงไม่มีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจ

{  } ไม่รู้ 

คว�มเห็น (ถ้�มี) ______________________



ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีปลอดภัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเท่ียว | 37

_______________________

24. คุณต้องการข้อมูลประเภทใดก่อนออกเดิน
ทาง (เลือกได้ทุกข้อ)

{  } ค่�จ้�งและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

ของคนท้องถ่ินท่ีทำ�ง�นในธุรกิจท่องเท่ียว

{  } วิธีท่ีนักท่องเท่ียวจะสนับสนุนเศรษฐกิจท้อง

ถ่ิน

{  } คว�มเป็นม�ท�งก�รเมืองของประเทศและ

ภูมิภ�ค

{  } ขนบธรรมเนียมท้องถ่ินและก�รแต่งก�ยและ

พฤติกรรมท่ีเหม�ะสม

{  } วิธีปกป้องคุ้มครองเด็กและป้องกันก�ร

แสวงห�ประโยชน์ในระหว่�งก�รเดินท�ง

{  } วิธีปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมท้องถ่ินและ

ลดอันตร�ยต่อส่ิงแวดล้อมในขณะเดินท�ง

{  } ไม่มีข้อใด

25. คุณต้องการได้รับหรือเข้าถึงข้อมูลน้ีทางใด 
(เลือกได้ทุกข้อ)

{  } บล๊อกและเว็บไซต์ก�รเดินท�งและก�รท่อง

เท่ียว

{  } แผ่นพับ ณ จุดหม�ยปล�ยท�ง 

{  } ข้อมูลบนเคร่ืองบิน (นิตยส�ร วิดีโอ 

เป็นต้น)

{  } หนังสือแนะนำ� 

{  } สน�มบิน ณ จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นี

     ขนส่งอ่ืน ๆ (เช่น รถไฟ รถบัส เป็นต้น) 

{  } มัคคุเทศก์ ณ จุดหม�ยปล�ยท�ง

{  } บริษัทตัวแทนท่องเท่ียวในประเทศของฉัน

{  } อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ______________

26. คุณพำานักอาศัยท่ีประเทศใด

_______________________________

27. คุณอยู่ในประเทศใดในขณะน้ี 

_______________________________

28. โปรดระบุเพศสถานะของคุณ

{  } หญิง

{  } ช�ย 

{  } ไม่ตอบ 

โปรดระบุเหตุผล  ___________________

29. คุณเกิดในปีใด (ใส่ตัวเลข 4 ตัว ของปีเกิด 
เช่น 1976)  ____________

30. คุณพบการสำารวจน้ีได้อย่างไร

{  } ส่ือสังคมออนไลน์ (ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค 

เป็นต้น)

{  } อีเมล์จ�กเพ่ือน/เพ่ือนร่วมง�น 

{  } เว็บไซต์ 

{  } จดหม�ยข่�ว Intrepid Express หรือส่ือส่ิง

พิมพ์

     อ่ืนของ Intrepid

{  } อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ______________
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