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อธิบายวลีสำ� คัญ
‘ความรุนแรงต่อเด็กและการแสวงประโยชน์จากเด็ก’ รวมถึงความรุนแรง

ทางร่างกาย ทางเพศ ทางอารมณ์และการทอดทิง้ เด็กทีไ่ ด้รบั ความรุนแรงมักได้รบั ความรุนแรง
มากกว่าหนึ่งแบบและรับความรุนแรงซ�้ำในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้

‘เด็กและผูเ้ ยาว์’ หมายถึงบุคคลอายุต่ำ� กว่า 18 ปี ตามกฎหมายระหว่างประเทศค�ำว่า

‘ผูเ้ ยาว์’หมายถึงช่วงเวลาทีเ่ ปลีย่ นจากภาวะเด็กไปสูภ่ าวะผูใ้ หญ่ และหมายรวมถึงบุคคลทีอ่ ายุ
มากกว่า15 ปีขน้ึ ไป

‘การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก’ เป็นการท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงผลกระ-

ทบต่อเด็ก (ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม) และมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุน้ ให้เกิดภาวะแวดล้อมที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็กท�ำให้มผี ลกระทบต่อการท่องเทีย่ วน้อยทีส่ ดุ ในด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสังคม

‘การท่องเที่ยวแบบมุ่งมีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก’ บางครัง้ วลีน้ีใช้บรรยายถึงการ

ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนักเดินทาง หรือชาวต่างชาติผอู้ าศัยอยูใ่ นประเทศ มีพฤติกรรมทีม่ งุ่ มีเพศสัมพันธ์
กับเด็กในประเทศทีต่ นไปเทีย่ ว หรือไปพ�ำนักอยูน่ นั ้ วลีน้ีไม่ได้สะท้อนการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย
และความรุนแรงของการกระท�ำดังกล่าว ดังนัน้ จึงควรใช้วลี ‘การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในธุรกิจเดินทางและท่องเทีย่ ว’

‘การท่องเที่ยวสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’ เป็นสถานทีซ่ ง่ึ มีบริการด้าน ‘ทีพ่ กั อาศัย’

อนุ ญาตให้นักท่องเทีย่ วเข้าไปเยีย่ มเยียน และบางครัง้ ก็ให้เด็กทีอ่ าศัยอยู่ทน่ี ัน่ คอยท�ำงานให้
บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว การให้บริการด้าน ‘ทีพ่ กั ’ หรือแบบ ‘สถาบัน’
เป็ นการช่วยเด็กทีไ่ ม่ใช่อยูบ่ นพืน้ ฐานของครอบครัว ปจั จุบนั ทัวโลกมี
่
หลักฐานยืนยันแล้ว
ว่าการดูแลเด็กโดยครอบครัวหรือชุมชนนัน้ เป็นทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับเด็ก การดูแลโดยสถาบัน
ควรจะเป็ นแหล่งสุดท้ายและเป็ นแค่ทพ่ี กั อาศัยชัวคราวเท่
่
านัน้ แม้กระนัน้ ก็ตามสถานเลีย้ งเด็ก
ก�ำพร้าในภูมภิ าคนี้กลับมีจำ� นวนเพิม่ สูงขึน้ จนมีบางคนยืนยันว่าเรือ่ งนี้น่าจะเกีย่ วข้องกับการท่อง
เทีย่ ว ‘การท่องเทีย่ วสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’ จึงเป็ นอันตรายและก่อความเสียหายต่อความเป็ น
อยูข่ องเด็กทัง้ ทางสังคม กายภาพ และสภาพจิตใจ
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บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร

รายงานนี้น�ำเสนอข้อค้นพบส�ำคัญของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับนักท่องเทีย่ วในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2013 รายงานการศึกษานี้ มีพ้นื ฐานจากการท่องเที่ยวที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก : ในมุมมองของนักท่องเทีย่ ว (ศุภนิมติ 2012) แต่ได้ศกึ ษาลึกลงไปในมุมมองของนัก
ท่องเทีย่ วในเรือ่ งเกีย่ วกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กทีเ่ กีย่ วพันถึงการท่องเทีย่ วของประเทศกัมพูชา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รายงานนี้ประเมิน
ปฏิกริ ยิ าของนักท่องเทีย่ วต่อการสือ่ สารในเรือ่ งการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กด้วยการส�ำรวจและ
สัมภาษณ์ครอบคลุมนักท่องเทีย่ ว 268 คนจากทัวโลกซึ
่
ง่ แตกต่างกันทัง้ อายุ เพศ และภูมหิ ลังทางสังคม
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าร่วมการศึกษานี้ได้มาอยู่ในประเทศไทยเป็ นระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกัน หลายคนได้เดิน
ทาง (หรือก�ำลังจะเดินทาง) ไปยังสถานทีต่ ่างๆในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆ 			

ข้อค้นพบส�ำคัญจากงานศึกษาวิจยั นี้ แสดงว่า
1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (76%) ทราบดีถึงเรือ่ งการแสวงประโยชน์ จากเด็กใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ นักท่องเทีย่ วหลายคนชีแ้ หล่งท่องเทีย่ ง

ทีม่ ภี าพลักษณ์ในทางลบ ขณะทีพ่ วกเขาถกถึงปญั หานักท่องเทีย่ วอธิบายว่าพวกเขาได้ความรูน้ ้ี
ผ่านทางสื่อ วัฒนธรรมทีน่ ิยมกันและ/หรือปากต่อปากก่อนเขาไปถึงแหล่งท่องเทีย่ วนักท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่อา้ งถึงการแสวงประโยชน์จากเด็กตามวิธรี นุ แรงซึง่ ได้รบั การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เช่น
‘การค้าเด็ก’ และ ‘การท่องเทีย่ วแบบมุง่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก’ นักท่องเทีย่ วบางคนก็นกึ ถึงนักท่องเทีย่ ว
บางประเภท เช่น ‘พวกทีช่ อบมีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก’ แสวงประโยชน์หรือ ‘นักท่องเทีย่ วเพือ่ เพศสัมพันธ์’
น้อยรายทีจ่ ะตระหนักถึงความรุนแรงในแง่มมุ ทีห่ ลากหลายและความเป็นจริงทีว่ า่ พฤติกรรมต่างๆของ
นักท่องเทีย่ ว เช่น การให้เงินกับเด็กขอทาน หรือ ‘การท่องเทีย่ วสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’ ก็อาจท�ำให้
เด็กและผูเ้ ยาว์มคี วามเสีย่ งต่อการถูกแสวงประโยชน์ได้เช่นกัน

2. นักท่องเที่ยวเกือบทัง้ หมด (95%) ที่ได้พบเด็กพืน้ เมือง และได้พบปะ พูดคุย
กันหลายครัง้ ท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสลดใจ รู้สึกผิด ห่วงใย และผิดหวัง
ในบางกรณี นักท่องเทีย่ วเอ่ยปากปรารถนาจะท�ำอะไรได้มากกว่าทีท่ ำ� อยู่ เพือ่ ช่วยเหลือในบางกรณี
เขาก็แสดงออกถึงความหงุดหงิดทีภ่ ายในส่วนของท้องถิน่ เองไม่มกี ารช่วยเหลือต่อสูก้ บั การแสวง ประโยชน์จากเด็กนักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากรูส้ กึ สลดใจ เมือ่ เห็นเด็กๆท�ำงานอยู่บนถนนหรือออกมา
ขอทาน จนบางคนถึงกับพูดว่าการมาเยือนภูมภิ าคนี้ของตนจะดีขน้ึ มากถ้าได้เห็นว่าเด็กๆได้รบั การ
คุม้ ครองจากความเสีย่ งหรืออันตรายมากกว่านี้

3. ประสบการณ์เดินทางที่ผา่ นมาของนักท่องเที่ยว และ/หรือภูมิหลังทางสังคม
วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวต่อการแสวงประโยชน์
จากเด็กในการท่องเที่ยว นักท่องเทีย่ วบางกลุม่ ตกใจน้อยกว่าเมือ่ ได้ทราบปญั หานี้ เนื่องจาก
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ประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาโดยการเดินทางในภูมภิ าคหรือในประเทศก�ำลังพัฒนาอืน่ ๆ นักท่องเทีย่ วจาก
ั
เอเซียบางกลุม่ ไม่แสดงอาการแปลกใจมากนัก โดยเฉพาะถ้าประเทศของตนเองก็มปี ญหาแบบเดี
ยวกัน

4. นักท่องเที่ยวอยากช่วยเด็กที่เขาเชื่อว่าก�ำลังอยู่ในภาวะเสี่ยง แต่หลายคน		
ก็สบั สนว่าควรจะท�ำอย่างไรดี ปฏิกริ ยิ าของนักท่องเทีย่ วต่อสถานการณ์ทเ่ี ขาคิดว่าเด็กก�ำลัง
ถูกแสวงประโยชน์ หรืออยูใ่ นภาวะเสีย่ งนัน้ การแสวงประโยชน์จะไม่แสดงออกมาตรงๆ พวกเขามัก
จะประเมินในใจก่อนว่าจะตอบสนองอย่างไร การประเมินของเขาก็ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยด้านสถานการณ์
และการตอบสนองทางอารมณ์ และหลักการของเขาเอง นักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็สบั สนว่าเขาควร
จะท�ำอะไรได้บา้ งหรือไม่ เพือ่ ช่วยเหลือและสงสัยว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด

5. นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เชื่อว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ/หรือรัฐบาล
ในภูมิภาค ควรจะท�ำอะไรมากกว่านี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงประโยชน์
จากเด็ก รวมทัง้ ใช้วธิ ใี ห้ความรูก้ บั นักท่องเทีย่ วว่าพวกเขาจะช่วยเหลือได้อย่างไร นักท่องเทีย่ ว

ต้องการมีสว่ นร่วมในทางบวกและต้องการข้อมูลเพิม่ เติมว่าเขาท�ำอย่างไรได้บา้ ง บางคนแสดงความ		
สนใจทีจ่ ะให้มขี อ้ มูลทัง้ ทีป่ ลายทางและทีบ่ า้ นของตนด้วยเพือ่ จะได้ทราบประเด็นนี้มากขึน้ และทราบ
ว่าจะปฏิบตั อิ ย่างไรเมือ่ มาถึง นักท่องเทีย่ วหลายคนพูดว่าเขามีแนวโน้มจะสนับสนุนธุรกิจท่องเทีย่ วที่
ใช้มาตรฐานการปฏิบตั เิ รือ่ งความปลอดภัยของเด็ก (โดยเฉพาะถ้าธุรกิจเหล่านัน้ เสนอราคาทีส่ มเหตุ		
สมผลและมีการรับรองจากองค์กรภายนอก)

6. นักท่ องเที่ ยวตอบสนองเป็ นอย่างดี ต่อการสื่ อสารเรื่อง การท่ องเที่ ยวที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็กและสื่อนี้ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยใน
เชิงบวก ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่รสู้ กึ ว่าได้รบั ข้อมูลมากขึน้ หลังจากได้เห็นสื่อรณรงค์ทเ่ี ป็ นส่วน

หนึ่งของการสัมภาษณ์ พวกเขาบอกว่าสื่อเหล่านัน้ จะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของเขา
ในอนาคต มีรายงานว่ากลุม่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ คยได้รบั สือ่ รณรงค์จะมีสว่ นเกีย่ วข้องน้อยลงในการท�ำให้
เด็กตกอยูใ่ นภาวะเปราะบางทีจ่ ะถูกแสวงประโยชน์ (เช่น ‘การไปท่องเทีย่ วสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’
การให้เงินเด็กขอทาน หรือซือ้ สินค้าจากเด็กบนถนน)

จากผลการศึกษาวิจยั มีคำ� แนะน�ำทีส่ ำ� คัญ 4 ประการ คือ
1. ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวมากขึน้ ว่า เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะถูกละเมิ ดและแสวงประโยชน์
ได้อย่างไรในการท่องเที่ยว
2. ให้ข้อมูลชัดเจนต่อนักท่องเที่ยวว่าจะเป็ นนักเดิ นทางที่ปลอดภัยต่อเด็กอย่างไร
3. ให้ทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวในฐานะลูกค้า โดยทางเลือกนัน้ เป็ นแนวเดียวกับหลักการ
ของการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก
4. แจ้งให้สาธารณชนทราบและบ่มเพาะความเข้าใจว่า การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก
เป็ นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
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ภูมิหลังของการศึกษาวิจยั

การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมกว้างขวางทัวโลก
่
ทีม่ กี ารเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงเวลาหกถึงเจ็ดสิบปีท่ี
ผ่านมา องค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ (the United Nations World Tourism Organization
- UNWTO) ประมาณว่าจากปี 2010 ถึง 2013 (UNWTO, 2013) โลกจะมีนกั ท่องเทีย่ วระหว่างประเทศเพิม่
ขึน้ 3.3 % ต่อปีโดยเฉลีย่ (UNWTO 2013) คาดการณ์วา่ จะเห็นอัตราการเติบโตทีส่ งู ทีส่ ดุ ของการท่องเทีย่ ว
ในเอเซียและแปซิฟิค ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า (ซึง่ คาดว่าค่าเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้ามาจะเพิม่ ขึน้ 4.9%
ต่อปี) ดังนัน้ ก็เป็ นไปได้ว่าการท่องเทีย่ วและธุรกิจทีอ่ าศัยการท่องเทีย่ วจะเติบโตต่อไปในประเทศกัมพูชา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ในขณะทีอ่ ตั ราการ
ั
เติบโตนัน้ เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไม่มขี อ้ สงสัย มีเอกสารรายงานว่าแนวโน้มปญหาทางวั
ฒนธรรม
สิง่ แวดล้อม และสังคมก็มาพร้อมกับผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ วด้วย (ดูตวั อย่างเช่นโมฟอร์ธ&มันท์ 2009;
ั
เชเวน 2002; สมิธ 1989; เทลเฟอร์&ชาร์ปลีย์ 2008) ปญหาดั
งกล่าวถูกขยายขึน้ ในบริบทการท่องเทีย่ วที่
เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วโดยไม่มกี ารวางแผน ไม่มกี ารดูแลและไม่มคี วามยังยื
่ น ความห่วงใยส�ำคัญประการ
หนึ่งของโครงการเสาหลักการป้องกันเด็กปฐมวัย (ซึง่ ได้อภิปรายในรายละเอียดไว้ดา้ นล่าง) ก็คอื การทีเ่ ด็ก
ซึง่ อาศัยอยู่ ณ ปลายทางของการท่องเทีย่ วอาจได้รบั ผลกระทบในทางลบ
เป็ นทีน่ ่าเสียใจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันระหว่างการท่องเทีย่ วและการแสวงประโยชน์จากเด็ก โดยเฉพาะใน
ประเทศก�ำลังพัฒนา แรงดึงดูดจากรายได้จากการท่องเทีย่ ว อาจหมายความว่าเด็กๆอาจต้องท�ำงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไม่วา่ จะเป็นการท�ำงานอย่างหรือไม่เก็ตามและในเงือ่ นไขทีเ่ ป็นอันตรายต่อ สภาพ
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของพวกเขาหรือไม่กต็ าม (บลิส 2006; UNICEF 2012) ยิง่ กว่านัน้ เด็กๆทีท่ ำ� งาน
หาเงินจากนักท่องเทีย่ วในรูปแบบของแรงงานเด็กแบบใดแบบหนึ่ง (บลิส2006; คีน 2006; ซานเช เทเลอร์,
2010; UNICEF 2012)
ควบคูก่ บั การใช้แรงงานเด็ก การแสวงประโยชน์ทางเพศเป็นความเสีย่ งส�ำคัญของเด็กในธุรกิจการท่องเทีย่ ว
โดยเฉาะในบางส่วนของทวีปเอเซีย อเมริกากลางอเมริกาใต้ และอัฟริกา (ดูตวั อย่างเช่น เทพีลสั 2008;
จอร์จ&พันโค 2011; ซานเชเทเลอร์ 2010) หลักฐานทีไ่ ด้รวบรวมมาจากกรณีทร่ี ะบุไว้และรายงานจากเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นว่า ผูก้ ระท�ำผิดทางเพศเกีย่ วกับเด็ก ปกติจะพุง่ เป้าไปทีเ่ ด็กซึง่ ท�ำงานอยูบ่ น
ถนน หรือในธุรกิจการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่เป็นทางการ (ดูตวั อย่างเช่น คีน 2006; UNICEF 2012) ยิง่ กว่านัน้ พวก
เขายังมีทางเข้าถึงเด็กกลุม่ เสีย่ ง โดยการเข้าไปท�ำงานในโรงเรียนหรือสถาบันทีใ่ ห้การดูแลเด็ก โดยไม่ตอ้ งมี
การควบคุมดูแล ถ้าไม่มที างป้องกันตรวจสอบทีด่ บี างครัง้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วก็เอือ้ ให้ผกู้ ระท�ำผิดเข้า
ถึงเด็กหญิงชายในกลุม่ เสีย่ งและอาจจะท�ำให้เกิดการแสวงประโยชน์โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ได้ สิง่ เหล่านี้ อาจ
เกิดขึน้ ได้ในแหล่งท่องเทีย่ วทีพ่ ลุกพล่าน (เช่นโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ตลาด และจุดพักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ ว) รวมทัง้ ในวิสาหกิจการท่องเทีย่ วทีเ่ รียกกันว่า ‘การท่องเทีย่ วแบบรับผิดชอบ’ หรือ‘การท่อง
เทีย่ วเชิงวัฒนธรรม’ ตัวอย่างเช่น ‘การท่องเทีย่ วสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’ อาจท�ำให้เด็กมีความเสีย่ งต่อการ
เผชิญกับผลกระทบในรูปแบบทีไ่ ม่ดตี ่างๆรวมถึงส่งผลร้ายต่อทัง้ ทางกาย อารมณ์ และการละเมิดทางเพศ
1 ดูอธิบายวลีส�ำคัญในหน้า VI
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(กินนี 2012, ชาคี 2009) ผลทีต่ ามมาคือแม้นกั ท่องเทีย่ วจะมีความปรารถนาดีทส่ี ดุ ก็ยงั อาจท�ำให้เด็กตกอยู่
ในความเสีย่ งได้โดยไม่เจตนา
ในความพยายามทีจ่ ะต่อสูก้ บั การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการท่องเทีย่ วและการเดินทาง ประเทศ
กัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รัฐบาล
ออสเตรเลียได้รเิ ริม่ ท�ำงานสองด้านพร้อมกันคือ ด้านการป้องกันเด็กและด้านการคุม้ ครองเด็กในโครงการ
ป้องกันเด็กปฐมวัยส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
โดยร่วมมือกับต�ำรวจสากลด�ำเนินการโครงการเสาหลักด้านการคุม้ ครองเด็กปฐมวัยเพือ่ ท�ำให้การบังคับใช้
ั ยทีท่ ำ� ให้
กฎหมายเข้มแข็งขึน้ ศุภนิมติ ด�ำเนินการโครงการเสาหลักการป้องกันเด็กปฐมวัยเพือ่ ต่อสูแ้ ก้ไขปจจั
เด็กมีความเสีย่ งกับการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศในบริบทการท่องเทีย่ วในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
นี้ ศุภนิมติ ได้รเิ ริม่ งานเรื่องการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กโดยร่วมมือกับภาคการท่องเทีย่ วต่างๆ
ประกอบด้วยรัฐบาล และภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและนักเดินทาง การรณรงค์การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัย
ส�ำหรับเด็กมีเป้าหมายจะให้ขอ้ มูล และท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วทีจ่ ะมาสูภ่ มู ภิ าคนี้สามารถด�ำเนินการเชิงบวกเพือ่
ปกป้องเด็กๆ ศุภนิมติ ได้ให้คำ� นิยาม ‘การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก’ ว่าเป็นการท่องเทีย่ วที่
1. ตระหนักถึงบทบาทและผลกระทบของการแสวงประโยชน์จากเด็ก
2. รับผิดชอบในการลดผลกระทบทีเ่ ป็นอันตรายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อเด็กทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง
		 ให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ
3. มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และท�ำให้มสี ภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กๆทุกคน
ั
ในทีส่ ดุ แล้วการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กเป็นการสร้างทางแก้ปญหาอย่
างยังยื
่ นในระยะยาวเพือ่ ให้เด็ก
ปลอดภัยจากการถูกละเมิดในบริบทของการท่องเทีย่ วการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีด่ แี ละยังยื
่ นกว่า
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วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจยั
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจยั นี้ เพื่อ
1. ตรวจสอบความตระหนักรู้ของนักท่องเที่ยวเกีย่ วกับการแสวงประโยชน์จากเด็กในการท่องเที่ยว
และปฏิ กิริยาตอบสนองเมือ่ พวกเขาพบเด็กในภูมิภาคนี้
2. ค้นหาทัศนคติ ของนักท่องเที่ยวและการตอบสนองต่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก และ
ระดับที่เรือ่ งนี้ มอี ิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมของนักท่องเที่ยว๒
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ี และด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำให้มกี ารศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเรื่องการท่องเทีย่ วที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก: มุมมองของนักท่องเทีย่ ว (ศุภนิมติ 2012) การศึกษานีไ้ ด้มกี ารใช้วธิ ศี กึ ษาวิจยั ผสมกัน
หลายแบบ ประกอบด้วยการส�ำรวจสัน้ ๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแผนการวิจยั ได้รบั การอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยั เกีย่ วกับมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ซิดนียใ์ นเดือนมีนาคม 2013
การท�ำงานศึกษาวิจยั นี้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั งิ านของมูลนิธศิ ภุ นิมติ และการปกป้องคุม้ ครองเด็กในความ
ช่วยเหลือขององค์การออสเตรเลียนเอดส์ ทัง้ นีร้ วมถึงกระบวนการทีโ่ ปร่งใสทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม ได้แก่ จะมีการ
ติดตามหากมีผใู้ ห้ความคิดเห็นในการวิจยั เปิดเผยข้อมูลเด็กๆทีถ่ กู ล่วงละเมิดจะไม่มเี ด็กเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิจยั นี้ การศึกษาวิจยั นี้ดำ� เนินการในกรุงเทพฯประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ในเดือนเมษายน
และพฤษภาคม2013 กรุงเทพฯได้รบั คัดเลือกให้เป็นสถานทีศ่ กึ ษาวิจยั เพราะประเทศไทยเป็นเป้าหมายปลาย
ทางของการท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (มีนกั ท่องเทีย่ วจากนานาชาติมากกว่า 22 ล้าน
คนในปี 2012) กรุงเทพฯเป็นประตูส่ปู ระเทศไทย ทังยั
้ งเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปสู่ประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
ในการท�ำวิจยั ในกรุงเทพฯทีมงานผูว้ จิ ยั สามารถเข้าถึงกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายทีส่ ดุ ครอบคลุมนักท่อง
เทีย่ วหลายสัญชาติ ระดับอายุทแ่ี ตกต่างและครบถ้วนทัง้ สองเพศ
ผูท้ เ่ี ข้าร่วมในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มจี ำ� นวน 268 คน ในรูปแบบผสมกันระหว่างการตอบแบบส�ำรวจและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ได้มกี ารแจกแบบส�ำรวจไปตามสถานทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทัวกรุ
่ งเทพฯ มีการ
สัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง โดยสรรหาผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั ผ่านการโฆษณา และการติดต่อโดยตรงตามสถาน
ทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วอยูม่ าก มีผตู้ อบแบบส�ำรวจ 209 ราย มีผไู้ ด้รบั การสัมภาษณ์ 59 คน (ในการสัมภาษณ์
34 ครัง้ ) ท�ำการส�ำรวจและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญีป่ นุ่ และภาษาเกาหลี (กรณีการ
สัมภาษณ์ทไ่ี ด้รบั ความช่วยเหลือจากล่าม) กลุม่ ภาษาทัง้ สามของเอเซียนี้ ได้รบั การคัดเลือกเป็นพิเศษเพือ่
ให้ได้กลุม่ ตัวอย่างในจ�ำนวนทีม่ ากกว่าการศึกษาวิจยั ในปี 2012 นักท่องเทีย่ วจากประเทศจีน ประเทศญีป่ นุ่
และประเทศเกาหลีเป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของตลาดการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคนี้ 3
2 นักวิจยั ได้วเิ คราะห์ปฏิกริ ยิ าของนักท่องเทีย่ วต่อ เอกสารรณรงค์เรื่องการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก
3 นักท่องเทีย่ วชาวจีนมีจ�ำนวนมากเป็ นล�ำดับต้นๆของตลาดท่องเทีย่ ว (12.8% ของผูม้ าเยือนทัง้ หมด) ตามมาด้วยมาเลเซีย (8%) เกาหลี (6.3%) และนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ (5.7%) ทีเ่ ข้ามายังประเทศทัง้ สี่ ในโครงการเสาหลักการป้องกัน
เด็กปฐมวัย – ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม (อ้างอิงจากสถิตกิ ารท่องเทีย่ วปี 2012 จากกระทรวงการท่องเทีย่ ว ประเทศกัมพูชา สถานทูตประเทศลาว ประจ�ำประเทศไทย
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬ าและการท่องเทีย่ ว ประเทศเวียดนาม)
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ข้อจ�ำกัด
ข้อค้นพบของการศึกษานี้ ไม่ควรจะถือว่าเป็นตัวแทนของนักท่องเทีย่ วทัง้ หมดทีเ่ ข้ามาในภูมภิ าค เพราะแม้
กลุม่ ตัวอย่างจะมีนยั ยะส�ำคัญ แต่มจี ำ� นวนค่อนข้างน้อยจ�ำนวนเพียง 268 คน วิธกี ารเชิญนักท่องเทีย่ วเข้าร่วม
ในการวิจยั ณ จุดทีพ่ บ ช่วยให้นกั วิจยั ได้พดู กับนักท่องเทีย่ ว แต่มกั พบว่าผูเ้ ข้าร่วมการศึกษามีเวลาจ�ำกัดมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ ข้าร่วมชาวเอเซียซึง่ ต้องอาศัยล่ามในการให้ขอ้ มูลการเลือกกรุงเทพทีเ่ ดียวในการศึกษา
ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มาก อย่างไรก็ตามหากมีการศึกษาอย่างครอบคลุมทังสี
้ ป่ ระเทศ โดยมีการ
สรรหาตัวอย่างทีก่ ว้างขึน้ อาจจะท�ำให้ได้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างไปบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามแนวโน้มและรูปแบบ
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ชือ่ ถือได้ โดยค�ำนึงถึงความจริงทีม่ กี ารพูดเล่าเรือ่ งส�ำคัญซ�้ำๆ และเป็นเรือ่ งเดียวกันกับ
ข้อมูลทีป่ รากฏใน “การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก:มุมมองของนักท่องเทีย่ ว” (ศุภนิมติ 2012).

ผูม้ สี ว่ นร่วมในการศึกษาวิจยั
กลุม่ ประชากรของผูเ้ ข้าร่วมงานศึกษาวิจยั ค่อนข้างกว้าง ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมดประกอบด้วยนักท่องเทีย่ ว 39
สัญชาติ (รวมทัง้ จากเอเซีย-แปซิฟิค ยุโรป และอเมริกา) เพศ (หญิง 56% และชาย 43%) กลุม่ อายุ ประเภท
ของนักเดินทาง ภูมหิ ลังทางการศึกษาและอาชีพ (ดูร ายละเอียดเพิม่ เติมจากภาคผนวก 1: ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั ) ผูเ้ ข้าร่วมได้ใช้เวลาในภูมภิ าคแตกต่างกัน หลายคนได้
เดินทางไปในกลุม่ ประเทศเหล่านีใ้ นขณะทีด่ ำ� เนินการศึกษาวิจยั อยู่ (นอกจากประเทศไทยแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมการ
ศึกษาวิจยั จ�ำนวน 43% ได้ไปประเทศกัมพูชา 11% ไปประเทศลาว และ 37% ไปประเทศเวียดนาม) และมี
นักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากทีเ่ ดินทางกลับเข้ามาในภูมภิ าคนี้อกี (ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั จ�ำนวน 42% เข้ามา
ประเทศไทย 11% ไปประเทศกัมพูชา 6% ไปสาธารณรัฐประชิปไตยประชาชนลาว และ 18% ไปประเทศ
เวียดนามในฐานะผูเ้ ดินทางมาเยือนซ�้ำ)
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ข้อค้นพบที่สำ� คัญ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตระหนักดีว่ามีการแสวงประโยชน์ จากเด็กในธุรกิจการท่อง
เที่ยวในภูมิภาคนี้
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ระบุว่า พวกเขาทราบดีว่าเด็กบางคนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าข่ายถูกละเมิด
หรือแสวงประโยชน์จากธุรกิจการท่องเทีย่ ว (75% ของผูต้ อบแบบส�ำรวจและ 80% ของผูถ้ กู สัมภาษณ์) นัก
ท่องเทีย่ วพูดถึงการแสวงประโยชน์บางอย่างเช่น (ในค�ำพูดของผูเ้ ข้าร่วมเอง) ‘การท่องเทีย่ วแบบมีเพศสัมพันธ์
กับเด็ก’ ‘การค้าเด็ก’ หรือ ‘แรงงานเด็ก’ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ตระหนักถึงประเด็นนี้ ก่อนทีจ่ ะเดินทางเข้ามา
ในภูมภิ าคนีพ้ วกเขาระบุวา่ เคยได้ยนิ ประเด็นนี้มาแล้วผ่านทางปากต่อปาก การศึกษาในระบบหรือผ่านสือ่
รูปแบบเดิมเช่นหนังสือพิมพ์และสารคดี แหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมทีน่ ิยมกันอย่างเช่นภาพยนตร์ หรือ
โทรทัศน์ หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น บล็อก และการรณรงค์ผา่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วหลายคนอ้างอิงถึงการแสวงประโยชน์จากเด็กในรูปแบบทีร่ ุนแรงหรือได้รบั การน�ำเสนอ
ในทีส่ าธารณะอย่างกว้างขวาง ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาบางรายได้แสดงความเข้าใจว่าธรรมชาติของการละเมิด
นัน้ มีหลายมุมมอง และแนวทางทีเ่ ด็กอาจอยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการถูกแสวงประโยชน์ในบริบทของการท่อง
เทีย่ วการสนทนากับผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั เป็นชาวฝรังเศสสองคน
่
(ชายและหญิง อายุ 34 และ 27 ปี ตาม
ล�ำดับ) เน้นเรือ่ งการไม่คดิ ว่ามีความเชือ่ มโยงกันดังนี้
ผูส้ มั ภาษณ์
ผูห้ ญิง			
ผูช้ าย			
ผูส้ มั ภาษณ์
ผูช้ าย			
ผูห้ ญิง			

คุณนึ กถึงอะไรบ้างไหม เมือคุ
่ ณเห็นเด็กก�ำลังถูกแสวงประโยชน์ ซึง่ ไม่จำ� เป็ น
ต้องเป็ นเรือ่ งทางเพศก็ได้ เพราะคุณบอกว่านันเป็
่ นเรือ่ งทีค่ ณ
ุ ไม่น่าจะเห็นแต่คณ
ุ
อาจเห็นอย่างอืน่ ก็ได้ ?
ไม่
ไม่เลย ไม่แน่ๆ
คุณเคยพบเด็กมาขอทาน หรือขอเงินบ้างไหม ?
อ๋อ แน่นอน
มีคะ่

การไม่เชือ่ มโยงกันนีจ้ ะน�ำเสนอในแผนภูมทิ 1่ี ซึง่ จะกล่าวถึงในเนื้อหาต่อไปในขณะทีผ่ เู้ ข้ารับการส�ำรวจจ�ำนวน
67% ระบุวา่ พวกเขาไม่ได้รบั ทราบสถานการณ์เกีย่ วกับการละเมิดหรือแสวงประโยชน์จากเด็ก ในขณะทีอ่ ยู่
ในภูมภิ าคนี้ นักท่องเทีย่ ว 15% กล่าวว่า เขาได้ให้เงินเด็กทีม่ าขอทาน 27% ตอบว่าเขาได้ซอ้ื สินค้าจากผูข้ าย
ทีเ่ ป็นเด็ก 33% ตอบว่า เขาได้เห็นเด็กท�ำงานในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและ 18% พูดว่าเขาได้เห็นเด็กท�ำงานอยู่
ในสถานบันเทิงกลางคืนเช่นบาร์หรือคลับ การทีน่ กั เดินทางหลายคนไม่ได้บง่ ชีส้ ถานการณ์เหล่านีว้ ่าเกีย่ ว
โยงกับการล่วงละเมิดเด็กและแสวงประโยชน์จากเด็ก แสดงว่านักท่องเทีย่ วบางรายยังไม่คอ่ ยเข้าใจประเด็น
นีข้ ณะเดียวกันก็สอ่ื โดยนัยว่านักท่องเทีย่ วมองพฤติกรรมของตนเองอย่างไร
4

ค�ำถามนีใ้ ช้ถามผูถ้ กู สัมภาษณ์ 48 ราย
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ประเด็นทีส่ อดคล้องกับแนวค�ำตอบนี้ ก็คอื นักท่องเทีย่ วบางรายทีเ่ กีย่ วข้องกับการล่วงละเมิด ก็จะเป็ นนัก
ท่องเทีย่ วทีค่ นอื่นไม่อยากข้องแวะด้วย ตัวอย่างเช่น ผูต้ อบแบบส�ำรวจชาวสเปนคนหนึ่ง (ชายอายุ 41-45
ปี ) ได้พดู อย่างเจาะจงว่า‘ ฝรัง’่ เป็ น ‘ตัวอย่าง’ ของผูก้ ระท�ำความผิดทางเพศเกีย่ วกับเด็ก โดยนัยเดียวกัน
เมือ่ ถูกถามถึงประเด็นการละเมิดต่อเด็ก ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่ง (อาศัยอยูใ่ นฮ่องกง)กล่าว
ว่า
“มีลกู ค้าบางกลุ่มเข้ามาที ่ [แหล่งท่องเทีย่ วแห่งหนึ ง่ ]
– ทีน่ ี ด่ ึงดูดกลุ่มคนทีไ่ ม่ค่อยน่ าคบบางครัง้ คุณก็เห็น
พวกเขานัง่ อยูในรถบริ การขนส่งสาธารณะกับสาวน้ อย
ในท้องถิ น่ ผมไม่ทราบว่าพวกเธออายุเท่าไหร่แต่บาง
คนเป็ นเด็กแน่ ๆ... ขึ้นอยู่กบั ว่าคุณขีดเส้นระหว่างเด็ก
กับผูใ้ หญ่ทีไ่ หน... แต่คนเหล่านัน้ มาทีน่ ี เ่ พือ่ ท�ำเรือ่ งไม่
ถูกต้องแน่ ๆ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชายชาวอังกฤษ อายุ 46 ปี)

“

โดยรวมแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา เชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วในภูม-ิ
ภาคเข้ากับการแสวงประโยขน์ จากเด็ก ในหลายกรณีกพ็ ุ่งเป้า
ไปยังสถานทีซ่ ง่ึ มีภาพลบมากๆเมือ่ พวกเขาพูดเรือ่ งนี้ตวั อย่างเช่น

มีกลุม่ เด็กท�ำงานอยู่
สองสามคนก�ำลังเดินเร่
ขายดอกกุหลาบ และมี
เด็กผูห้ ญิงก�ำลังขาย
สร้อยข้อมือ ตามทีเ่ ธอ
บอก วันใดก็ตามทีเ่ ด็ก
กลุม่ นี้ อายุครบ 18 ปี
พวกเธอจะกลายมาเป็ น
โสเภณี .

“ ฉันพูดกับผูห้ ญิ งจากสวีเดนคนหนึ ง่ ทีท่ ำ� งานอยู่ทีผ่ บั
[ในเมืองท่องเทีย่ วริ มหาดแห่งหนึ ง่ ] และเธอบอกฉันว่า
มีกลุ่มเด็กท�ำงานอยู่ – มีสองสามคนเพิ ง่ เก็บขยะจาก
หาดทรายอีกสองสามคนทีย่ ากจนน้ อยกว่าคนอืน่
ก�ำลังเดิ นเร่ขายดอกกุหลาบและมีเด็กผูห้ ญิ งก�ำลังขาย
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวสวีเดน อายุ 19 ปี
สร้อยข้อมือตามทีเ่ ธอบอกวันใดก็ตามทีเ่ ด็กกลุ่มนี้ อายุ
ครบ 18 ปี พวกเธอก็จะกลายมาเป็ นโสเภณี เธอได้ร้จู กั
เด็กทีข่ ายสร้อยสองสามคนนัน้ หลังจากกลับไปบ้านใน
สวีเดนได้สองสามเดือน เมือ่ กลับมาอีกครัง้ [เธอบอก] พวกเขาก็ [ท�ำงานเป็ น] โสเภณี และ
นัง่ ดืม่ กันอยู่ทีบ่ าร์แล้วเธอตกใจกับภาพนัน้ มาก…เมือ่ ฉันได้ทราบฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยมี
ชายแก่ชาวตะวันตกหลายคน [ซึง่ มาเทีย่ วเมืองนี้ เพือ่ เสาะหาสาวๆ] พวกเขาดูน่ารังเกียจ
มาก” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิงชาวสวีเดนอายุ 19 ปี)

”

เมือ่ มีการเชือ่ มโยงทางเอกสารเป็ นอย่างดีระหว่างสือ่ ด้านการท่องเทีย่ ว จินตนาการของนักท่องเทีย่ ว สิง่
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วได้รบั ฟงั มา ภาพลักษณ์ของเมืองปลายทาง และพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว (ตัวอย่าง
เช่น เคร้าช์ แจ็กสัน และทอมป์สนั 2005; เจนกินส์ 2003; ลอง&โรบินสัน 2009) ความประทับใจเหล่านี้
(ไม่วา่ จะมีพน้ื ฐานอยูบ่ นการเสพสือ่ ประสบการณ์ตรง หรือค�ำบอกเล่าก็ตาม) มีนยั ส�ำคัญสูงมากในขณะ
ทีภ่ าพลักษณ์นนั ้ ไม่ได้หยุดยัง้ การทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะเข้ามาเยือนประเทศหรือภูมภิ าคนี้ แต่ในระยะยาว
แล้วมันก็มแี นวโน้มทีจ่ ะก่อผลกระทบทีเ่ สียหายต่ออุปสงค์ของการท่องเทีย่ ว
5 ฝรัง่ เป็ นศัพท์ทค่ี นไทยใช้เรียกคนผิวขาว หรือทีม่ เี ชือ้ สายคอเคเซียน
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นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนได้พบปะกับเด็กในท้องถิ่น และเคยมี
ปฏิสมั พันธ์ดว้ ยหลายอย่างท�ำให้นกั ท่องเทียวรูส้ กึ เศร้า ส�ำนึ กผิด
ห่วงกังวล และผิดหวัง
นักท่องเทีย่ วกล่าวถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กเป็ นอย่างมากผูเ้ ข้าร่วมตอบแบบส�ำรวจ 95% และส่วนใหญ่
ของผูถ้ กู สัมภาษณ์พดู ว่า พวกเขาได้พบเด็กพืน้ เมืองในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ในจ�ำนวนนัน้ 32% พูดว่าเขาได้
พูดด้วย หรือเล่นกับเด็กพืน้ เมือง และ 5% ได้ทำ� งานอาสาสมัครกับเด็กพืน้ เมือง (ดูแผนภูมทิ 1่ี ด้านล่าง ซึง่
ได้สรุปผูเ้ ข้าร่วมการส�ำรวจทีพ่ บกับเด็กพืน้ เมือง) ผูถ้ กู สัมภาษณ์หลายคนพูดถึงการทีไ่ ด้เล่นกับเด็ก หรือ
พูดกับเด็กในทีส่ าธารณะ (รวมทัง้ การเล่นสาดน�้ำกับพวกเขา
ในเทศกาลสงกรานต์) เช่นบนถนนนักท่องเทีย่ วบางคนรูส้ กึ ว่า
ปฏิสมั พันธ์เหล่านี้ มคี ุณค่าคู่ควรแก่ความทรงจ�ำมาก เป็ น
ฉันชอบคุยกับเด็ก แต่พบ
ประสบการณ์อนั เป็นเอกลักษณ์ – ให้พวกเขาได้รบั ความเข้าใจ
อย่างแท้จริงลึกซึ้งกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ดูตวั อย่างค�ำพูดให้
ว่าสถานการณ์ของพวก
ความเห็นจากพวกเขาดังนี้

“

เขาน่าเศร้ามาก ฉันรูส้ กึ ไม่
สบายใจ ทีเ่ ห็นเด็กอยูบ่ น
ถนนและฉันอยากจะช่วย
พวกเขา แต่ไม่ร้วู า่ จะท�ำ
  อย่างไร.

”

“ฉันชอบใช้เวลาไปกับพวกเขา[เด็กพื้นเมือง] ตัง้ ค�ำถาม
[เกีย่ วกับชีวิตของเขา] และสอนศัพท์ภาษาอังกฤษให้เขา”

(ผูต้ อบการส�ำรวจหญิง ชาวออสเตรเลีย อายุ 26-30 ปี)

“ฉันรักทีจ่ ะมีปฏิ สมั พันธ์กบั เด็กพื้นเมืองนี ถ่ ือเป็ นจุดเด่น
ของวันหยุดของฉันทีเดียว”
(ผูต้ อบการส�ำรวจหญิง ชาวนิวซีแลนด์ อายุ 41-45 ปี)

ผูต้ อบการส�ำรวจหญิง ชาวออสเตรเลีย อายุ 26-30 ปี

ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วกลุ่มหนึ่งพบว่าเด็กพืน้ เมือง ‘เป็ นมิตร’
และ ‘มีความสุข’ และบางคนก็ไปไกลถึงขนาดพูดว่าการได้พบ
ปะพูดคุยกับเด็ก เป็นจุดเด่นของการเดินทางเทีย่ วนัน้ ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วอีกกลุม่ หนึ่งให้คำ� ตอบว่า รูส้ กึ
กังวล ผิดบาป ผิดหวัง เศร้า และหงุดหงิด จากการทีไ่ ด้มปี ฏิสมั พันธ์กบั เด็กจากค�ำถามว่า “การมีปฏิสมั พันธ์
กับเด็กพืน้ เมืองท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ อย่างไร” นัน้ ค�ำตอบเป็ นไปในทางลบเป็ นอย่างมาก
“เด็กพื้นเมืองบางคนก�ำลังขอทานอยู่หน้ าโรงแรมและไนท์คลับซึง่ ฉันรู้สึกว่ามันเป็ นเรือ่ งผิด
มากในทางสังคมและฉันก็เห็นคนหนุ่มสาวบางคนก�ำลังขายยาเสพติ ดและบริการทางเพศอย่าง
เปิ ดเผยบนท้องถนนซึง่ มันรบกวนมาก” (ผูต้ อบการส�ำรวจหญิ ง ชาวบังคลาเทศ อายุ 31-35ปี )
6 สงกรานต์ หมายถึงการฉลองวันปีใหม่ของคนไทยในเดือนเมษายน คนทีเ่ ข้าร่วมเทศกาลนี้จะเล่นสาดน�้ำใส่กนั (รวมทัง้ คนแปลกหน้าด้วย) มีการฉลองปีใหม่ทค่ี ล้ายคลึงกันในประเทศอื่นๆ ของภูมภิ าคนี้เช่นกัน แต่การสัมภาษณ์จดั ท�ำใน
กรุงเทพฯ ระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ผูถ้ กู สัมภาษณ์หลายคนเพิง่ จะกลับจากการเล่นสาดน�้ำกับคนในท้องถิน่
7 แม้วา่ ความเห็นเหล่านี้จะเป็ นของนักท่องเทีย่ วแต่ละคน แต่กอ็ าจเป็ นได้วา่ บริษทั ทัวร์ในภูมภิ าคนี้ เสนอโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วได้พบปะกับคนในท้องถิน่ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่บนพืน้ ฐานนี้คอื ผ่านบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ และตามทีไ่ ด้รบั
รายงานจากผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั บางราย คือ มีการไปเยีย่ มโรงเรียน และเด็กในความดูแลขององค์กร สิง่ เหล่านี้ถกู ขายในฐานะ ‘ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม’
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“ ฉันชอบคุยกับเด็กแต่พบว่าสถานะของพวกเขาน่ าเศร้ามากฉันรูส้ ึกไม่สบายใจทีเ่ ห็นเด็กอยู่
บนถนนฉันอยากจะช่วยพวกเขาแต่ไม่ร้วู ่าจะท�ำอย่างไร”
(ผูต้ อบการส�ำรวจหญิ ง ออสเตรเลีย อายุ 26-30ปี )

“มันเป็ นเรือ่ งเจ็บปวดทีไ่ ด้เห็นเด็กอายุน้อยขนาดนัน้ ต้องมาท�ำงาน”
(ผูต้ อบการส�ำรวจหญิ ง ออสเตรเลีย อายุ 26-30ปี )

ดังทีต่ งั ้ ข้อสังเกตไว้แผนภูมทิ ่ี 1 สรุปชนิดของการพบปะทีผ่ ตู้ อบแบบส�ำรวจตอบ คือ พบกับเด็กพืน้ เมือง
ซึง่ รวมถึงการเห็นเด็กไม่มผี ดู้ แู ลบนถนน (60%) ท�ำงานในสถานทีส่ ำ� หรับนักท่องเทีย่ ว (33%) และท�ำงาน
ในสถานบันเทิงกลางคืน (18%) ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จำ� นวนหนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์คล้ายคลึงกันเกีย่ วกับเด็ก
หรือผูเ้ ยาว์วา่ อย่างน้อยทีส่ ดุ คือท�ำให้ผถู้ กู สัมภาษณ์รสู้ กึ อึดอัดใจ นันรวมถึ
่
งเรือ่ งการเห็นเด็กเล็กๆท�ำงาน
หรือขอทาน หรือถูกยุให้เข้าไปในบาร์หรือคลับทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการทางเพศ ทีซ่ ง่ึ เป็ นไปได้วา่ ผูเ้ ยาว์อายุ
ต�่ำกว่าเกณฑ์กำ� ลังท�ำงานอยู่ ส�ำหรับชายสองคนทีถ่ กู สัมภาษณ์ ได้รบั การเสนอขายบริการจากเด็กผูห้ ญิง
อายุต่ำ� กว่าเกณฑ์กำ� หนด (ซึง่ ทัง้ คูป่ ระมาณว่าอายุประมาณ12-15 ปี)

แผนภูมิที่ 1

นักท่องเที่ยวที่ได้พบปะเด็กในสถานที่ท่องเที่ยว
18

เห็นเด็กๆท�ำงานในสถานบันเทิงกลางคืน

33

เห็นเด็กๆท�ำงานในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว

60

เห็นเด็กๆอยูต่ ามล�ำพังบนท้องถนน
อาสาสมัครกับเด็กๆท้องถิน่

5
32

เล่น/พูดคุยกับเด็กๆท้องถิน่
เยีย่ มชุมชนเเออัด
เยีย่ มสถานสงเคราะห์เด็ก

11
15
25

ถ่ายรูปเด็กๆท้องถิน่

27

ได้ซอ้ื ของจากเด็กๆ
ได้ให้เงินเด็กขอทาน

15
% ( ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ )
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ประสบการณ์ดงั กล่าวกระทบต่อนักท่องเทีย่ วแต่ละคน รวมทัง้ มุมมองต่อเมืองปลายทางด้วย
“ประสบการณ์หนึ ง่ ทีฉ่ ันได้รบั คือ] เด็กสาวคนหนึ ง่ พยายามขายตัวให้ผม ผมปฏิ เสธเร็วทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ผมบอกเธอว่าผมไม่สนใจ บอกให้เธอไปซะ แต่ผมก็ยงั รู้สึกสะพึงกลัวเกีย่ วกับ
เรือ่ งนี้ เพราะเธอดูเหมือนอายุน้อยมาก ผมเหมือนถูกท�ำให้แปลกใจ เพราะเป็ นเทศกาล
[ปี ใหม่] ดังนัน้ ผูค้ นในท้องถนนก็สาดน�้ำใส่กนั เวลาคนเข้ามาใกล้คณ
ุ คุณก็คิดว่ามันเป็ น
ส่วนของการเล่นน�้ำ แต่แล้วเธอก็มาใกล้จนชิ ดเกิ นไปและสัมผัสตัวผม… มันเป็ น
ประสบการณ์ทีน่ ่ ากลัวมาก” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวดัทช์ อายุ 22ปี )
“ผูค้ นพากันออกเทีย่ วและเมาหย�ำเปพวกเขาล้วนเป็ นชาวตะวันตก แล้วก็มีผหู้ ญิ งท้องถิ น่
กลุ่มใหญ่น่าจะอายุตำกว่
� ่ า 18 ปี ผูซ้ ึง่ พยายามจะเรียกร้องความสนใจจากผูช้ าย และผูช้ าย
ส่วนใหญ่กไ็ ม่ร้ดู ้วยซ�้ำว่าพวกเธอเป็ นหญิ งหากิ น อันนัน้ เป็ นเหตุผลส่วนหนึ ง่ ว่าท�ำไมฉันจึง
ไม่ชอบ แล้วก็ยงั มีเด็ก พวกเขาออกมาขอทานกันตลอดคืนในขณะทีเ่ ขาควรจะนอนอยู่บา้ น
แน่ ละ เขามองเห็นเป็ นโอกาสทีจ่ ะออกไปหาเงิ นแต่มนั เป็ นเรือ่ งสกปรกแย่มาก  ฉันจะไม่
ขอกลับไปอีกเลย” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิ ง ชาวสวีเดน อายุ 19ปี )
นอกเหนือจากรูส้ กึ ขยะแขยง หรือเศร้ากับการพบปะเช่นนี้แล้ว ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนอืน่ พูดถึงความรูส้ กึ ผิด
หรือไม่ดี ทีเ่ ป็ นผลจากการทีเ่ ขาได้พบเด็กท้องถิน่ (ซึง่ ดูเหมือนมากขึน้ ทุกวัน)
“ฉันคิ ดว่า เรือ่ งหนึ ง่ ทีท่ ำ� ให้ฉันรู้สึกแย่มากๆ ก็คือ ว่าเราก�ำลังทานอาหารกันอยู่ และพวก
เขา [เด็ก] มาทีโ่ ต๊ะ ส่วนใหญ่แล้วกลยุทธของเราก็คือท�ำเป็ นไม่สนใจ ฉันคิ ดว่า มันคงเป็ น
เรือ่ งแย่มากส�ำหรับศักดิ ศ์ รีของเด็กผูน้ ่ าสงสารพวกนี้ เขาอายุหกขวบและพยายามจะพูดกับ
เรา ยิ ง่ เวลาทีเ่ ราตอบอะไร อย่างเช่น ไม่ละ ขอบใจจ้า และเขาก็ตอบกลับมาว่า ‘ได้โปรด
ได้โปรด ได้โปรด’ มันเป็ นเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ฉันรู้สึกไม่ดี ทีไ่ ด้เห็นใครบางคนต้องดูส้ ิ นหวังมาก
ขนาดนัน้ แต่ถ้าจะให้ [เศษสตางค์] กับทุกคนทีอ่ ยากจะให้ ก็คงต้องปิ ดบัญชีธนาคาร”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิ ง ชาวอังกฤษ อายุ 23 ปี )

“ผมรู้สึกสงสาร และแย่มากทีไ่ ด้เห็นเด็กขอทานและเร่ขายของตามถนน แต่ผมไม่ให้เงิ นเด็ก
ทีข่ อทาน การให้เงิ นนัน้ มันท�ำให้ผมรู้สึกแย่มาก เพราะผมรู้ว่าเด็กพวกนัน้ ต้องเอาเงิ นไปให้
แก๊งคนไม่ดีหรือพวกมาเฟี ย”(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวญี่ปนุ่ อายุ 42 ปี )
นักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากแสดงความกังวลและแสดงความผิดหวัง ต่อความจริงทีว่ า่ ดูเหมือนเด็กๆจะไม่ได้
รับการศึกษา และ/หรือ กังวลกับการทีเ่ ด็กต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ เู หมือนไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย
เลย (ตัวอย่างเช่น ต้องท�ำงานบนถนน ในเวลากลางคืน) มีคสู่ มรสหนุ่มสาวคูห่ นึ่งทีไ่ ด้เดินทางมาในภูมภิ าค
นี้ กล่าวว่า คืนหนึ่ง พวกเขาได้พบ เด็กหญิงคนหนึ่งพยายามขายเบียร์ให้เขาทีต่ ลาดโต้รงุ่ เมือ่ ถูกถามว่า
มันท�ำให้เขารูส้ กึ อย่างไร ผูถ้ กู สัมภาษณ์หญิงกล่าวว่า
“ [มันท�ำให้ฉัน] รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้ อย ฉันอยากจะให้เงิ นเขา หรือของกิ นสักเล็กน้ อย
แต่กไ็ ม่ร้วู ่าใครจะได้กำ� ไรจากเรือ่ งนี้ จริ งๆ แล้วไม่ร้วู ่าจะท�ำอะไรดี”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิ ง ชาวฝรังเศส
่
อายุ 27 ปี )
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ประสบการณ์ ที่ผ่านมาของนักท่องเที่ ยว และ/หรือ ภูมิหลังทางสังคม
วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของพวกเขาต่อการแสวงประโยชน์
จากเด็กในการท่องเที่ยว
ผลจากการตอบการสัมภาษณ์ทำ� ให้เห็นว่า นักท่องเทีย่ วได้รบั มีอทิ ธิพลมาจากประสบการณ์การเดินทาง
ทีผ่ า่ นมา (โดยเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนา) ซึง่ ส่งผลต่อมุมมองและความเข้าใจของนักท่องเทีย่ วต่อการ
แสวงประโยชน์จากเด็กในการท่องเทีย่ ว ในบางกรณีประสบการณ์ทผ่ี า่ นมามีอทิ ธิพลมากเสียจนกระทัง่ แม้
กิจกรรมบางอย่างเกีย่ วกับเด็ก จะอยูน่ อกเหนือบรรทัดฐานทางสังคมของนักท่องเทีย่ วเอง แต่นกั ท่องเทีย่ ว
ก็ยงั คิดว่ามันเป็ นเรือ่ งธรรมดาจากประสบการณ์ใน ‘ประเทศก�ำลังพัฒนา’หรือมิฉะนัน้ เขาก็อาจจะถูกท�ำให้
รูส้ กึ ไม่เดือดร้อน ด้วยความจริงทีว่ า่ สถานการณ์เหล่านัน้ ‘ไม่แย่เท่า’ ทีอ่ น่ื ๆ ความเห็นต่อไปนี้แสดงให้
เห็นภาพได้ดี
“เมือ่ คุณไปที ่ [ประเทศในเอเซียบางประเทศ] หรือประเทศ
ในโลกทีส่ าม คุณต้องยอมรับว่าคุณจะมีประสบการณ์ที ่
แตกต่างไปเล็กน้ อย และ [ได้พบกับ]ค่านิ ยมทีต่ ่างไปมาก
จากประเทศของคุณ ดังนัน้ เมือ่ มันท�ำให้คณ
ุ รู้สึกไม่ดี [ทีเ่ ห็น
เด็กขอทาน]  ฉันไม่คิดว่าคุณจะรับเอาเป็ นภาระในฐานะ
ความรับผิดชอบส่วนตัวทีจ่ ะต้องท�ำอะไรกับมัน นอกจาก
คุณมีหนทางทีจ่ ะบรรเทาสถานการณ์นัน้ ”

มนั จะเป็ นเรือ่ ง
“แม้ธรรมดาในกลุ
่ม

(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิ ง ชาวอังกฤษ อายุ 50 ปี เศษ)

“ ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาคุณก็เห็นเด็กทีท่ ำ� งานให้ ‘พ่อ
แม่’…เด็กขายน�้ำบรรจุขวดหรืออะไรท�ำนองนัน้ มันเป็ น
เรือ่ งยากทีจ่ ะ [รู้ว่าจะท�ำอย่างไรจึง] เป็ นการถูกต้อง
[เพราะมันเกิ ดขึ้นจนเป็ นเรือ่ งปกติ ] ”
(ผูต้ อบการส�ำรวจชาย ชาวเยอรมัน อายุ 21-25 ปี )

		

ประเทศก�ำลังพัฒนา
ฉันก็ยงั คิดว่ามันน่ า
จะมีทางคุ้มครองเด็ก
บ้าง.

”

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิงจากประเทศแถบ		
		 เอเซียตะวันออกเฉียงเหนืออายุ 36-40 ปี

นักท่องเทีย่ วชาวเอเซียหลายคนทีม่ สี ว่ นร่วมในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ดูเหมือนไม่คอ่ ยแปลกใจทีไ่ ด้เห็นเด็ก
มีความเสีย่ งในบริบทการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากจากประเทศเพือ่ นบ้าน ทีม่ องเห็น
เด็กขอทาน หรือท�ำงานอยูบ่ นท้องถนนเป็ นเรือ่ งปกติ และเป็ นความจ�ำเป็ นตามสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น
“ ในประเทศผม มีเด็กขอทานอยู่มากมายมากกว่าทีน่ ี อ่ ีก ดังนัน้ ถ้าผมเห็นทีน่ ี ่ ผมคิ ดว่า ‘มัน
ก็เหมือนๆ กัน” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย จากประเทศใหญ่แห่งหนึ่ งในเอเซีย อายุ 28 ปี )
เช่นเดียวกัน เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ชาย อายุ 30 ปี จากประเทศเพือ่ นบ้านในเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ถูกถามว่า เขาคิดอย่างไรกับเด็กขอทาน เขาตอบว่า “ก็ไม่เป็ นไรเพราะในประเทศผมมีมากกว่านี้”
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เขาบอกด้วยว่าเขาเห็นเด็กขายดอกไม้ แต่คดิ ว่านันเป็
่ นเรือ่ งทีย่ อมรับได้เพราะในประเทศเขาก็มผี เู้ ข้าร่วม
ส�ำรวจชาวเอเซียอีกหลายคนก็บอกว่ามีความคิดเห็นเหมือนกันแบบนี้ ผูห้ ญิงอีกคนหนึ่ง (อายุ 36-40 ปี)
จากประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความเห็นทีว่ า่ เด็กบนท้องถนนและเด็กท�ำงานนัน้ “เป็ นเรือ่ ง
ปกติในประเทศของฉัน” ผูห้ ญิงอีกคนหนึ่ง (อายุ 36-40 ปี) จากเอเซียตะวันออกเฉียงเหนืออธิบายว่า ใน
ประเทศของเธอมี “การใช้เด็กท�ำงานและแสวงหาประโยชน์จากเด็ก” แต่เรือ่ งนี้ถกู ก�ำจัดหมดสิน้ แล้ว เธอ
กล่าวต่อไปว่า
“แม้มนั จะเป็ นเรือ่ งธรรมดาในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา ฉันก็ยงั คิ ดว่ามันน่ าจะมีทาง
คุ้มครองเด็กบ้าง”
ความเห็นเหล่านี้ส่อื ให้เห็นว่า นักท่องเทีย่ วบางคนประเมินการแสวงประโยชน์จากเด็ก อยู่บนพืน้ ฐาน
มุมมองของตนเอง (และบางครัง้ บนความเข้าใจผิดของตนเอง) เกีย่ วกับวัฒนธรรมท้องถิน่ และพืน้ ฐาน
ภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ของตนเอง ยิง่ นักท่องเทีย่ วอยู่ในสถานการณ์ทเ่ี ด็กอาจมีความ
เสีย่ งนานเท่าใดพวกเขาก็ดเู หมือนจะชินชาไปกับปญั หาเหล่านี้และเมือ่ ยิง่ เวลาผ่านไป นักท่องเทีย่ วก็ได้
สร้างค�ำอธิบายปญั หาสังคมของตนเองขึน้ มาซึง่ อาจจะไม่ได้มาจากการได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องก็ได้

นักท่องเที่ยวต้องการช่วยเด็กที่พวกเขาเชือ่ ว่ามีความเสีย่ ง แต่หลายคน
สงสัยว่าควรจะท�ำอะไรดี
นักท่องเทีย่ วมักประเมินพฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ่นื อย่างไม่แตกต่างกันนัก ในการส�ำรวจว่าควรจะ
ตอบสนองช่วยเด็กอย่างไรดี ความแตกต่างเหล่านี้มกั เกิดจากพืน้ ฐานทางวัฒนธรรม หรือการประเมินผล
กระทบ (นันคื
่ อการทีค่ นเราซือ้ สินค้าจากเด็กหรือให้อะไรกับเด็กนัน้ เป็ นการท�ำอันตรายเด็กมากกว่าสร้าง
รายได้ต่อเด็กหรือไม่) อย่างไรก็ตามนักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก ดูเหมือนจะประเมินจากพืน้ ฐานการตอบ
สนองทางอารมณ์ของเขาเอง ต่อประเด็นหรือเหตุการณ์นนั ้ ความเห็นต่อไปนี้เน้นผลกระทบทางอารมณ์ท่ี
เด็กท�ำให้เกิดขึน้ กับนักท่องเทีย่ ว
“ผมคิ ดว่าผมหยุดไม่ได้ [ถ้าผมเห็นเด็กก�ำลังขอทาน] และผมจะเดิ นหนี ไปจากเด็กทีก่ ำ� ลังขอ
อาหารหรือขอเงิ นได้ ผมคงจะให้อาหารแน่ ๆถ้าผมมีอยู่บา้ งเงิ นน่ ะเหรอแน่ ละผมคิ ดว่าผมไม่
สามารถอดใจได้เลย แม้ผมจะรู้ว่าโดยตรรกะแล้วมันก็คือกลไกเดียวกัน [กับเด็กขายสิ นค้า
เงิ น ทีข่ ายได้อาจไม่ถึงเด็กโดยตรง] ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวเยอรมัน อายุ 26 ปี)
“ [เราซื้อมาจากเด็กคนหนึ ง่ ] เธอน่ ารักมาก เธอยิ้ ม…เรานัง่ อยู่ในภัตตาคาร เธอมองเข้ามา
และยิ้ ม และบอกฮัลโหล และพยายามจะพูด [กับเรา] นิ ดหน่ อย และฉันคิ ดว่าเธอเป็ นมิ ตร
เธอให้มากกว่าของทีร่ ะลึก [ผ่านการสือ่ สารนัน้ ] นัน่ เป็ นเหตุผลว่าท�ำไมเราซื้อจากเธอ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิงและชาย ชาวฝรังเศส
่ อายุ 27 และ 34ปี)

ในการสนทนาถึงการตอบสนองของเขา จากการทีไ่ ด้เห็นเด็กท�ำงาน นักท่องเทีย่ วบางคนก็พดู ชัดเจนว่า
ไม่ต้องการตัดสินวัฒนธรรมอื่นใดที่ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมของตนเอง และระบุว่า ความยากจนท�ำให้หลาย
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ครอบครัว รวมทัง้ ผูเ้ ยาว์ตกอยูใ่ นสถานะล�ำบาก นักท่องเทีย่ วระบุวา่ มีความซับซ้อนในประเด็นการแสวงหา
ประโยชน์และการล่วงละเมิดทีไ่ ม่อาจตอบด้วยค�ำตอบเดียวได้ บางคนก็คดิ ว่าการทีเ่ ด็กท�ำงานหาเลีย้ ง
ครอบครัวจะท�ำให้ดวู า่ การแสวงประโยชน์นนั ้ น้อยกว่าการท�ำงานให้คนอืน่ และมีความเสียหายน้อยกว่าด้วย
ความเห็นต่อไปนี้แสดงให้เห็นภาพสะท้อนความคิดของนักท่องเทีย่ วและความรูส้ กึ ทีผ่ สมปนเปกัน
“ฉันได้ยินมาจากเพือ่ นท้องถิ น่ ว่าคนในประเทศนี้ เขาเชือ่ เรือ่ งชนชัน้ และเขารู้สึกว่า [เด็กๆ]
ช่วยท�ำงานก็ไม่เป็ นไร เพราะมันเป็ นการหาเงิ นและใบหน้ าของเขาก็ย้ ิ มอยู่เสมอ ดังนัน้ ฉัน
จึงไม่คิดว่ามันเป็ นเรือ่ งเลวร้ายอะไร [ถ้าเด็กจะท�ำงาน] ”(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวญีป่ นุ่ อายุ 45 ปี)
“มันไม่ค่อยจะตกใจเท่าเห็นเด็กท�ำงานทีน่ ี บ่ างทีฉันก็รสู้ ึกว่าเด็กอยูห่ น้ าร้านและพ่อแม่อยูห่ ลัง
ร้าน ดูเหมือนว่าเด็กจะโตเร็วกว่า... ฉันไม่รวู้ า่ มันเป็ นเรือ่ งดีหรือไม่ดี แต่ [ชีวิตพวกเขาก็ดำ� เนิ น
ไปแบบนัน้ ] ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิงชาวอเมริกนั อายุ 23 ปี)
“[เมือ่ เห็นเด็กท�ำงาน ฉันรู้สึก] เศร้ามากทีเ่ ด็กจะต้องตกออยู่ในสภาพนัน้ รู้สึกไม่สบายใจที ่
เขาเลือกเงิ นมากกว่าการศึกษา (วันนี้ เราได้พบเด็กชายอายุ 11 ปี อยูป่ ระถมสองทีเ่ ลือกท�ำงาน
บนเรือแทนทีจ่ ะไปโรงเรียน) ทางเลือกนี้ คือสิ ง่ ทีจ่ ะต้องเผยแพร่ออกไปนี้ ฉันเข้าใจถึงความ
จ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องเลี้ยงครอบครัวในประเทศนี้ ได้ดีเด็กบางคนจึงจ�ำเป็ นต้องเป็ นผูห้ าเงิ นเลี้ยง
ครอบครัว” (ผูต้ อบการส�ำรวจหญิ ง ชาวอัฟริกาใต้ อายุ 31-35 ปี)
“ถ้าเด็กถูกควบคุมโดยใครบางคนให้ทำ� เงิ นให้เขาหรือท�ำเงิ นให้คนอืน่ ฉันก็ไม่ยินดี [จะซื้อ
ของจากเขา] แต่สำ� หรับแด็กทีอ่ ยากจะหาเงิ นให้ครอบครัวฉันก็ยินดีมากทีจ่ ะให้อะไรเขาบ้าง”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิงชาวจีน อายุ 30 ปี)

นักท่องเทีย่ วบางคนยังไม่คอ่ ยเข้าใจชัดเจนว่าพวกเขาสามารถมีบทบาทในประเด็นนี้อย่างไรดี ตัวอย่าง
เช่น ในการตอบค�ำถามว่า การได้เห็นเด็กท�ำงานอยูบ่ นถนนท�ำให้เขารูส้ กึ อย่างไร ชายผูต้ อบแบบส�ำรวจ
ชาวพม่าคนหนึ่ง (อายุ 21-25 ปี) บอกว่า “รูส้ กึ เห็นใจพวกเขามาก” และอยากช่วยพวกเขาและพูดต่อไป
ว่า“ถ้าผมท�ำได้ ผมก็จะให้เงิน อาหาร หรือของขวัญเขาบ้าง ผมจะพูดคุยเรือ่ งสถานการณ์ปญั หาของเขา
และดูว่าจะช่วยเขาได้อย่างไร”ในท�ำนองเดียวกัน ค�ำตอบทีด่ ูเห็นอกเห็นใจแต่ถูกชีน้ � ำมาอย่างผิดๆเป็ น
ค�ำตอบทีไ่ ด้มาจากค�ำถามในแบบส�ำรวจทีถ่ ามว่า “ในฐานะนักเดินทางมาสูเ่ อเซียตะวันออกเฉียงใต้ คุณ
คิดว่าคุณสามารถท�ำอะไรได้บา้ งทีจ่ ะช่วยคุม้ ครองเด็กและเยาวชนกลุ่มเสีย่ ง” แม้จะมีหลักฐานว่าการให้
ความดูแลในรูปแบบของสถาบันหน่วยงานอาจไม่ใช่ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับเด็กและผูเ้ ยาว์ในภูมภิ าคนี้
และ‘การท่องเทีย่ วสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’ อาจท�ำให้เกิดผลกระทบทีเ่ ป็ นความเสียหายทางสังคม กายภาพ
และจิตใจแก่เด็ก (ดูตวั อย่างเช่น ซาคี 2009; กินี 2012) นักท่องเทีย่ วจ�ำนวนหนึ่งก็ยงั รูส้ กึ ว่าการไปเยีย่ ม
สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า (ในฐานะนักท่องเทีย่ วแบบรายวันหรืออาสาสมัคร) ก็ยงั นับว่าเป็นทางเลือกทีส่ มเหตุ
สมผลกว่าการให้เงินเด็กตามท้องถนนหรือซือ้ ของจากพวกเขา ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้จงึ ไม่ใช่เรือ่ งแปลก
มากนัก
“ให้คำ� แนะน�ำเขาส่งเขาไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าหรือรับเป็ นบุตร”
(ผูต้ อบการส�ำรวจชายชาวอเมริกนั อายุ 21-25 ปี)

“ฉันจะให้เงิ นเขา”

(ผูต้ อบการส�ำรวจหญิงชาวจีน อายุ 18-20 ปี)
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จากรายงานการส�ำรวจพบว่านักท่องเทีย่ วมีความรูค้ วามเข้าใจว่าควรปฎิบตั อิ ย่างไรทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัดมาก
มีเพียง 11 คน จาก 54 คน (20%) ทีต่ อบว่าได้รเู้ ห็นการแสวงประโยชน์จากเด็กแล้วได้รายงานอีก 37 คน
(69%) ตอบว่าไม่เห็น (6คนไม่ตอบ) ส�ำหรับผูท้ ไ่ี ม่รายงานนัน้ กล่าวว่าพวกเขาท�ำไม่ได้เพราะไม่มขี อ้ มูล
เพียงพอ ไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้ ไม่รวู้ า่ จะรายงานให้ใคร ไม่รวู้ า่ ข้อร้องเรียนของพวกเขาจะมีใครสนใจหรือไม่
ความคิดเห็นต่อไปนี้สะท้อนถึงความไม่แน่ใจของพวกเขา ดังนี้
“ฉันไม่ร้จู ะบอกใครดี [เกีย่ วกับเรือ่ งเด็กขอทานตามถนน] และฉันก็ไม่คิดว่า การบอกนัน้
จะช่วยอะไรได้” (ผูต้ อบการส�ำรวจหญิง ชาวไต้หวัน อายุ 26-30 ปี)
“ไม่ร้วู ่าจะติ ดต่อใครและฉันคิ ดว่าพวกเขาก็ไม่ทำ� อะไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ อยู่ดี เพราะปัญหานี้
[เด็กผูห้ ญิ งอายุตำกว่
� ่ าเกณฑ์ ท�ำงานเป็ นสาวเต้นร�ำรูดเสาในบาร์  เป็ นเด็กขายดอกไม้ใน
แหล่งบันเทิ งเริ งรมย์] ซึง่ มีเกลือ่ นกลาดเหลือเกิ นทีน่ ี ”่ (ผูต้ อบการส�ำรวจหญิงชาวออสเตรเลีย อายุ 26-30 ปี)
“ผมรู้สึกแบบว่าถ้าผมไปทีส่ ถานทูตและรายงานเรือ่ งนี้ คนทีน่ ัน่ เขาอาจจะเป็ นแบบ
‘อ๋อเหรอ เรารู้ว่ามันมีปัญหาเยอะมาก’ ผมไม่คาดหวังว่าจะมีใครพูดว่า ‘เกิ ดทีไ่ หน เราจะหา
เรือ่ งนี้ ได้ทีไ่ หน’ เพราะมันดูเหมือนเป็ นเรือ่ งทีท่ กุ คนมองเห็น แต่ไม่มีใครอยากเผชิ ญกับ
ปัญหานี้ ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวอเมริกนั อายุ 26 ปี)

“

“ฉันไม่ร้วู ่าจะเริ ม่ ต้นยังไงดี ฉันรู้สึกว่า พวกเขาจะเป็ นแบบ ‘อันนี้ มันเป็ นเรือ่ งธรรมดาเป็ น
วัฒนธรรมของเรา’ แม้ว่ามันจะผิดอย่างเห็นได้ชดั … และฉันก็ค่อนข้างกังวลด้วยว่าถ้าไป
รายงานใครเข้า ในสถานการณ์ชีวิตของเขา และเขาออกจาก
สถานการณ์นัน้ ไม่ได้ และถ้าเขาถูกจับมันก็จะท�ำให้แย่มากขึ้น
ไปอีกส�ำหรับเขา”

ในฐานะพลเมืองของ
โลก ฉันควรรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัย
ของเด็กๆทัวโลก.
่
ผูห้ ญิง ชาวจีน อายุ 26-30 ปี

”

(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวอังกฤษ อายุ 22 ปี)

ความไม่แน่ ใจว่าควรจะรายงานหรือไม่อาจเกิดจากความรูส้ กึ ผสม
กันในเรือ่ ง ‘ความรับผิดชอบ’ เมือ่ ถูกถามว่าเขารูส้ กึ ไหมว่า พวกเขา
มีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องปกป้องเด็กๆทีม่ คี วามเสีย่ งในการท่อง
เทีย่ วของภูมภิ าคนี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม 51% ระบุวา่ เขาคิดว่าใช่
ความ เห็นต่อไปนี้บง่ บอกถึงเรือ่ งนี้ได้ดี
“ใช่..การปกป้ องคุ้มครองเด็กเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน”
(ผูห้ ญิง ชาวจีน อายุ 21-25 ปี)

“ใช่ ..ในฐานะผูใ้ หญ่ ฉันเชือ่ ว่าเป็ นความรับผิดชอบของฉันที ่
จะต้องคอยระวังและปกป้ องเด็ก ไม่ว่าฉันจะอยู่ทีไ่ หน เด็กยัง เล็กเกิ นกว่าทีพ่ วกเขาจะ
ปกป้ องตัวเอง ดังนัน้ มันขึ้นอยู่กบั ผูใ้ หญ่ทีจ่ ะท�ำให้แน่ ใจว่าพวกเขาปลอดภัย”
(ผูห้ ญิง ชาวออสเตรเลีย อายุ 26-30 ปี)

“ในฐานะพลเมืองของโลก ฉันควรรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กๆ ทัวโลก”
่
(ผูห้ ญิง ชาวจีน อายุ 26-30 ปี)
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อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั 8% ระบุวา่ พวกเขาไม่คดิ ว่าเรือ่ งนี้เป็ นความรับผิด
ชอบของเขา และผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (42%) ปฏิเสธทีจ่ ะตอบค�ำถามนี้บางคนก็ไม่แน่ใจค�ำตอบ
ของตนเอง (ไม่สามารถจะให้คำ� ตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ อย่างชัดเจนได้) ผูถ้ กู สัมภาษณ์บางคน ให้คำ� ตอบที่
แหลมคมมากเมื่อถูกถามว่านักท่องเทีย่ วควรจะมีส่วนรับผิดชอบในการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิด
และแสวงประโยชน์หรือไม่ พวกเขาตระหนักดีวา่ นักท่องเทีย่ วมีสว่ นทีก่ ่อให้เกิดปญั หาหลายอย่างทัง้ การ
สร้างอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการบางอย่าง (เช่นของทีร่ ะลึกราคาถูกทีเ่ ด็กๆขาย) หรือโดยไม่แสดงออก
ทีจ่ ะหยุดยัง้ การละเมิดหรือการแสวงประโยชน์จากเด็ก และโดยหลีกเลีย่ งสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีท่ ำ� ผิดกันจน
เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา
“ถ้าไม่ใช่เพราะนักท่องเทีย่ วคนพวกนี้ ก็จะไม่มีเงิ นมากขนาดนี้ ดังนัน้ เขาอาศัยอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วทีจ่ ะท�ำเงิ น ในขณะเดียวกันถ้าเขาใช้เครือ่ งมือทีผ่ ิดในการน�ำนักท่องเทีย่ วเข้ามา
ละก้อ ส�ำหรับฉันมันเป็ นเรือ่ งไม่สร้างสรรค์เลย[เพราะมันไม่ยงยื
ั ่ น]ฉันไม่อยากจะกลับไป
ในทีใ่ ดก็ตามทีข่ ดั แย้งต่อความเชือ่ ด้านคุณธรรมของตนเอง อย่างไรก็ตามนักท่องเทีย่ ว
ก็สามารถท�ำอะไรบางอย่างได้ [เช่น โดยไม่ไปทีน่ ัน่ ] ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวอังกฤษ อายุ 23 ปี)

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เชื่อว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ/หรือรัฐบาลใน
ภูมิภาค ควรจะลงมือจัดการกับปัญหาการแสวงประโยชน์ จากเด็กให้มากขึน้
รวมทัง้ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยว่า
พวกเขาจะช่วยได้อย่างไร
ฉันคิดว่าบริษทั ท่องเทีย่ วทีบ่ า้ นมี
นั ก ท่ อ งเที่ย วอยากได้ ร ับ ข้อ มู ล มากขึ้น ว่ า พวกเขาจะช่ ว ย
บรรเทาปญั หาการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้อย่างไร
หรือ อย่ า งน้ อ ยที่สุ ด เดิน ทางโดยวิธีท่ีจ ะไม่ ท� ำ ผิด ในเรื่อ งนี้
นักท่องเทีย่ วเชื่อด้วยว่าอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่อง
เทีย่ ว มีบทบาทอย่างส�ำคัญทีจ่ ะแบ่งปนั ข้อมูลนี้ยกตัวอย่างเช่น
ข้อสังเกตต่อไปนี้
“ฉันคิ ดว่าในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วน่ าจะมี
ส่วนในความรับผิดชอบบ้าง ไม่ว่าความรับผิดชอบ
นัน้ จะหน้ าตาเป็ นอย่างไรก็ตาม เพือ่ ช่วยให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้รบั รู้ว่าควรจะ
ตอบให้เหมาะสมอย่างไร”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวอเมริกนั อายุ 53 ปี)

“ฉันคิ ดว่าบริ ษทั ท่องเทีย่ วทีบ่ า้ นมีความส�ำคัญมาก
ส�ำหรับฉัน เกือบเป็ นเรือ่ งบังคับเลยว่า เขาต้องบอก
ให้ลกู ค้าทราบเกีย่ วกับเรือ่ งเหล่านี้   [การแสวง

ความส�ำคัญมาก ส�ำหรับฉันเกือบเป็ น
เรือ่ งบังคับเลยว่า เขาต้องบอกให้
ลูกค้าทราบเกีย่ วกับเรือ่ งเหล่านี้
[การแสวงประโยชน์ จากเด็กและ
การใช้ความรุนแรงกับเด็กใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และนัก
ท่องเทีย่ วจะช่วยป้ องกันได้อย่างไร]
เขาบอกคุณเรือ่ งอืน่ อย่าง ‘การขี ่
มอเตอร์ไซค์เป็ นอันตราย’ และเช่น
เดียวกัน มันก็เป็ นเรือ่ งอันตรายที ่
จะให้เงินเด็กแมเป็ นเงินเพียงเล็ก
น้ อยก็ตาม!
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ หญิงชาวอังกฤษ อายุ 23 ปี
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ประโยชน์ จากเด็กและการใช้ความรุนแรงกับเด็กในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และนักท่องเทีย่ วจะช่วยป้ องกันได้อย่างไร] เขาบอกคุณเรือ่ งอืน่ อย่าง ‘การขีม่ อเตอร์ไซค์เป็ นอันตราย’
และเช่นเดียวกัน มันก็เป็ นเรือ่ งอันตรายทีจ่ ะให้เงิ นเด็กแม้เป็ นเงิ นเพียงเล็กน้ อยก็ตาม ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ หญิงชาวอังกฤษ อายุ 23 ปี)

“ใช่แล้ว [นักท่องเทีย่ วควรรับผิดชอบ] แต่ยิง่ กว่านัน้ ฉันคิ ดว่าอุตสาหกรรม – ได้แก่โรงแรม
บริ ษทั ทัวร์ สายการบิน – ควรจะเคลือ่ นไหวมากกว่านี้ …ในฐานะนักเดิ นทาง คุณควรจะได้รบั
การเตือนให้ร้เู รือ่ งนี้ นัน่ เป็ นเหตุผลว่าท�ำไม การโฆษณารณรงค์บนเครือ่ งบินอาจจะช่วยได้”
(ผูต้ อบค�ำถามหญิง ชาวเยอรมัน อายุ 21-25 ปี)

นักท่องเทีย่ วหลายคนยังบอกด้วยว่า พวกเขามีแนวโน้มทีจ่ ะอุดหนุนสถานประกอบการท่องเทีย่ วทีป่ ฏิบตั ิ
ตามข้อปฏิบตั เิ รือ่ งการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กนักท่องเทีย่ วคนหนึ่งบอกว่าเธอยินดีทไ่ี ด้เป็ นส่วน
ของการช่วยเหลือภูมภิ าคนี้ในเชิงบวก
“เราไม่ได้ให้เงินเด็กไปโดยตรง แต่ฉันอยากจะท�ำอะไรทีพ่ อจะช่วยพวกเขา ฉันก็เลยไปซื้อของ
บางอย่างจากร้านทีบ่ ริ หารงานโดยองค์การทีช่ ่วยให้พ่อแม่ของอดีตเด็กข้างถนนท�ำงานเงิ น
ทีค่ ณ
ุ จ่ายค่ากระเป๋าเป็ นเงิ นการกุศลทีช่ ่วยพัฒนาเด็กข้างถนนและส่งพวกเขาไปโรงเรียน”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวอังกฤษ อายุ 24 ปี)

ตรงๆนะฉันเลยคิดว่า
“พูฉันดจะท�
ำล่ะ และแน่ใจว่าจะ

พยายามอย่างทีส่ ดุ แต่ธรุ กิจ
ต้องช่วยให้เราเป็ นส่วนของ
การแก้ไขปัญหาด้วย.

”

ในขณะทีไ่ ม่ใช่นกั ท่องเทีย่ วทุกคนทีจ่ ะได้รจู้ กั วิสาหกิจสังคม
หรือธุรกิจชุมชนในลักษณะนี้ หลายคนก็แสดงความสนใจและ
อยากได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า จะไปหาธุรกิจเหล่านี้ได้ทไ่ี หนอย่างไร
ยิง่ ไปกว่านัน้ นักท่องเทีย่ วแสดงความต้องการอยากได้รายชือ่
ขององค์กรการกุศลเพือ่ เด็ก และวิสาหกิจชุมชนทีพ่ วกเขาจะ
ช่วยสนับสนุนได้ และอยากให้มรี ายชือ่ หรือฐานข้อมูลของธุรกิจ
การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก ทีต่ รวจสอบได้จากภาย
นอก

“นันจะมี
่
ผลต่อการตัดสิ นใจของฉันว่าจะไปไหนมากทีเดียว
แต่ ฉันจะรูไ้ ด้ย งั ไงว่ าจะเริ ม่ หา [ข้อมูล] นัน้ ได้ จ ากไหน
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวอเมริกนั อายุ 53 ปี
ตัวอย่างเช่ น ถ้าฉันจะหาข้อมูลออนไลน์ แล้วหาสถานที ่
ตามราคาทีป่ ระกาศท�ำนองนัน้ แล้วก็เข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ของ
บริ ษทั มันก็ไม่มขี อ้ มูลในนัน้ พูดตรงๆนะ ฉันเลยคิดว่าฉันจะท�ำละ และแน่ใจว่าจะพยายามอย่าง
ทีส่ ดุ แต่ธรุ กิ จต้องช่วยให้เราเป็ นส่วนหนึ ง่ ของการแก้ไขด้วย” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวอเมริกนั อายุ 53 ปี)
“ก็แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าโรงแรมหรือธุรกิ จนัน้ ๆ ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก ผมไม่รู้
หรอก ผมไม่ร้แู ม้กระทังว่
่ ามันหมายความว่าอย่างไร แต่ถ้าหากมันมีเครือ่ งหมายทีท่ ำ� ให้
ผมรู้ได้ว่ามันเป็ นสถานทีท่ ีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก หรือเขาปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานหรืออะไร
สักอย่างและได้รบั การรับรองก็ค่อยยังชัวหน่
่ อย” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวอเมริกนั อายุ 26 ปี)
ข้อความต่อไปนี้ บ่งชีว้ า่ นักท่องเทีย่ วมองเห็นความส�ำคัญทีร่ ฐั บาลควรจะเข้ามาเกีย่ วข้อง
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“ถ้าฉันพบเด็กก�ำลังขอทานหรือขายของ ฉันก็สงสาร
และถ้าฉันช่วยได้กอ็ ยากช่วย แต่ฉันก็คิดว่ารัฐบาล
ควรช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ถ้าฉันช่วยเด็กได้ ฉันก็
สุขใจ แต่ถ้าฉันกลับมาทีน่ ี อ่ ีก ฉันหวังว่าจะไม่พบเด็ก
ขอทานอีก ฉันหวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ ไปได้ด้วย
ดี”  (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวจีนอายุ 30 ปี)
“มันต้องเป็ นการร่วมมือกันระหว่างนักท่องเทีย่ ว
และรัฐบาลท้องถิ น่ [ทีจ่ ะลงมือท�ำ]”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวอเมริกนั อายุ 26 ปี)

“มันต้องเป็ นการร่วมมือ

กันระหว่างนักท่องเทีย่ ว
และรัฐบาลท้องถิน่
[ทีจ่ ะลงมือท�ำ].

”

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวอเมริกนั อายุ 26 ปี

“ฉันแค่คิดว่า ท�ำไมรัฐบาลไม่พยายามท�ำอะไรสักอย่างเกีย่ วกับปัญหาเหล่านี้ [เด็กทีต่ ้อง
ท�ำงาน/อาศัยอยู่ตามท้องถนน]” (ผูต้ อบค�ำถามหญิงชาวฮ่องกง อายุ 26-30 ปี)
การออกมาปกป้องการแสวงประโยชน์จากเด็ก โดยภาครัฐและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจะช่วยลดกระแส
ต่อภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดที เ่ี กิดจากบรรดานักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไปมีสว่ นกับการล่วงละเมิดเด็กในแหล่งท่องเทีย่ ว
บางแห่งได้ ดังทีน่ กั ท่องเทีย่ วรายหนึ่งกล่าวไว้วา่ หากมีการขจัดปญั หานี้ออกไป จะช่วยท�ำให้เกิดการสร้าง
ประสบการณ์ทด่ี ตี ่อการท่องเทีย่ วในวันหยุดได้มากขึน้
“ฉันคิ ดว่ามันเป็ นเรือ่ งดีสำ� หรับประเทศเหล่านี้ [ทีจ่ ะป้ องกันการละเมิ ดและการแสวง
ประโยชน์ จากเด็กในธุรกิ จท่องเทีย่ ว] เขาต้องหยุดมัน [ไม่ใช่เพียงเพราะผลกระทบต่อเด็ก
แต่] เพราะหนึ ง่ ในความรบกวนทีเ่ ราไม่ชอบในเอเซียคือ คนชอบมารบกวนเรา… บางคนก็
คิ ดฝันว่ามันจะเป็ นการท่องเทีย่ วทีห่ รูมาก: ‘เราจะนอนบนชายหาด’แต่พวกเขาไม่ได้คิดมา
ก่อนว่าเขาจะมานอนบนชายหาด แล้วมีเด็กเดิ นมาตามตีอ๊ ให้เขาช่วยซื้อของ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวอังกฤษ อายุ 22 ปี)

นักท่องเที่ยวตอบรับการสื่อสารเรือ่ งการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กอย่าง
น่ าพอใจ และสื่อนัน้ มีผลกระทบต่ อพฤติกรรมของนักท่ องเที่ ยวในเชิงบวก
โดยรวมแล้ว นักท่องเทีย่ วจะไม่คนุ้ เคยกับค�ำว่า “การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก” มีเพียงไม่กค่ี นของ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์ราว 26% ทีต่ อบแบบส�ำรวจมีโอกาสได้ฟงั หรือชม การโฆษณารณรงค์เรือ่ งนี้ออกมาเผย
แพร่ซง่ึ ก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะว่าสือ่ รณรงค์เหล่านี้กอ็ อกมาแค่ช่วงเวลาสัน้ ๆเท่านัน้ อย่างไรก็ดนี กั ท่อง
เทีย่ วก็พอจะเข้าใจความหมายอยูบ่ า้ งและอยากจะเรียนรูเ้ พิม่ เติมอีก
ทีน่ ่าสังเกตมากคือความตระหนักในเรือ่ งการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กและความเข้าใจในหลักการ
ทีส่ นับสนุนเรือ่ งนี้ ดูเหมือนจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น
ผูเ้ ข้าร่วมตอบแบบสอบถามเพียง 3% เท่านัน้ ทีเ่ คยได้ยนิ เกีย่ วกับ“การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก”
ระบุวา่ เขาเคยให้เงินเด็กขอทาน (เทียบกับ 15% โดยรวม) และเพียง 9% (เทียบกับ 28% โดยรวม) ซือ้
ของจากเด็ก ในทางคล้ายกัน ผูท้ ร่ี จู้ กั การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กจ�ำนวน 9% ได้ถ่ายภาพเด็ก
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(เทียบกับ 26% ของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั โดยรวม) 7% (เทียบกับ 15% โดยรวม) ได้ไปเยีย่ มเด็กใน
ความดูแลของสถาบัน และเพียง 4% (เทียบกับ 12%) รายงานว่าได้ไปเยีย่ มชุมชนแออัด หรือได้ไป‘ท่อง
เทีย่ วย่านชุมชนแออัดในรูปแบบทัวร์’ (ดูแผนภูมทิ 2่ี ) น�ำเสนอรายละเอียดแยกย่อยของแผนภูมทิ ่ี 1 (ข้าง
บน) ระหว่างคนทีค่ ุน้ เคยกับการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กและคนทีไ่ ม่คุน้ เคย ข้อมูลทีพ่ บนี้แสดง
หลักฐานชัดเจนว่านักท่องเทีย่ วทีค่ ุน้ เคยกับการสื่อสารเรื่องการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก จะมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เด็กในกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เด็กมีความเสีย่ งต่อการถูกละเมิดโดยไม่เจตนาน้อยลง

แผนภูมิที่ 2
ความคุน้ เคยต่อการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยต่อเด็กและประสบการณ์กบั เด็กพืน้ เมือง
2
3
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การตอบสนองต่อเอกสารรณรงค์เรือ่ งการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กเป็ นไปในทางบวกและแสดงถึง
การสนับสนุนความริเริม่ นี้อย่างดียงิ่ ความเห็นต่อไปนี้ บ่งชีถ้ งึ ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามการรณรงค์และท�ำให้เกิดผลกระทบเชิงบวก
“ฉันหวังว่าฉันจะตระหนักมากกว่านี้ ว่าควรจะท�ำอย่างไร เมือ่ ได้เห็นข้อมูลเหล่านี้ –บางครัง้
มันก็ช่วยเปิ ดหูเปิ ดตาคุณ เมือ่ คุณเห็นอะไรเช่นนี้ มันท�ำให้คณ
ุ คิ ดว่า: ‘เอาละ ฉันจะเฝ้ า
ระวังเรือ่ งนี้ และลงมือปฏิ บตั ิ ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หญิง ชาวนอร์เวย์ อายุ 30 ปี)

“อันนี้ ดีมากเลย ผมกับเพือ่ นจะได้รกั ษาสัญญานี้ [ทีจ่ ะท�ำตามแนวปฏิ บตั ิ ทีร่ ่างไว้] ดีมากเลย
เยีย่ ม” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาย ชาวเกาหลี อายุ 28 ปี)
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บทสรุป
แม้น่ีจะเป็ นเพียงผลสะท้อนของการศึกษาขนาดเล็ก ข้อค้นพบนี้กเ็ สริมสร้างและยืนยันข้อสรุปทีไ่ ด้ทำ� ไว้
ในการศึกษาเรือ่ งการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก มุมมองของนักท่องเทีย่ ว (ศุภนิมติ 2012) โดยเฉพาะ
เมือ่ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้น�ำเสนอหลักฐานว่านักท่องเทีย่ วมีความสนใจและผูกพันในประเด็นเรือ่ งการแสวง
ประโยชน์จากเด็ก ซึง่ อาจเน้นให้เกิดความรูส้ กึ รับผิดชอบร่วมกันทีจ่ ะช่วยปกป้องเด็ก
การศึกษาวิจยั นี้ระบุว่า นักท่องเทีย่ วตระหนักถึงเรื่องการละเมิดและแสวงประโยชน์จากเด็กทีเ่ กิดขึน้ ใน
ภาคการท่องเทีย่ ว ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าความตระหนักนี้เองเป็ นผลของความส�ำเร็จในการรณรงค์ ซึง่ มีจดุ
เน้นอยูท่ ก่ี ารละเมิดทางเพศต่อเด็กจากการท่องเทีย่ ว การรณรงค์นนั ้ เรียกร้องให้นกั ท่องเทีย่ วช่วยแจ้งและ
รายงานเรือ่ งการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กกรณีทไ่ี ด้พบเห็นและรายงานการศึกษาฉบับนี้ยงั เปิดเผยถึงค�ำ
พูดของนักท่องเทีย่ วบางคนทีบ่ อกว่า พวกเขาเป็ นนักท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กแล้วโดยการทีไ่ ม่
กระท�ำการซึง่ ยุง่ เกีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กตามการรณรงค์ ‘การท่องเทีย่ วทีม่ งุ่ มีเพศสัมพันธ์กบั
เด็ก’
อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั พบว่านักท่องเทีย่ วตระหนักน้อยลงว่า พฤติกรรมบางอย่าง และปฏิสมั พันธ์
ทีด่ เู หมือนบริสทุ ธิใจกั
์ บเด็กนัน้ อาจมีสว่ นท�ำให้เด็กมีความเสีย่ งต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ ตัวอย่าง
เช่นนักท่องเทีย่ วอาจจะไม่คดิ ว่า เด็กทีข่ อทานอยูต่ ามถนนก็อาจจะตกเป็ นเหยือ่ ของการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศได้หลายคนก็ไม่ตระหนักว่า การไปเยีย่ มเด็กใน‘สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’ จะท�ำให้เกิดอันตรายกับความ
เป็ นอยูข่ องเด็กและการท่องเทีย่ วเช่นนัน้ ได้เพิม่ จ�ำนวนคนแปลกหน้าทีย่ งั ไม่ได้คดั กรอง ให้เข้าถึงเด็กที่
เป็ นกลุ่มเสีย่ งมากทีส่ ุดในสังคม มีคำ� ถามว่าจะมีวธิ ใี ดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่านี้ในการป้องกันการล่วง
ละเมิดไม่ให้เกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ แทนการรายงานหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว ส�ำหรับเด็กนัน้ ทางเลือกทีส่ องนัน้
อาจจะสายเกินไปทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือเด็กได้ทน้ เวลา
นักท่องเทีย่ วหลายคนแสดงความกังวลเป็ นอย่างมากเกีย่ วกับสภาพเลวร้ายของเด็กกลุม่ เสีย่ ง ขณะทีเ่ ดิน
ทางมายังภูมภิ าคพวกเขารูส้ กึ เศร้า ผิดหวัง ละอายใจ และหงุดหงิด เมือ่ เห็นเด็กๆต้องมาขอทานและท�ำงาน
อยูใ่ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆอย่างไรก็ตามบ่อยครัง้ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วเหล่านี้ไม่ได้มองว่า สถานการณ์ปวดร้าว
ใจนี้เป็ นเรือ่ งของการแสวงประโยชน์แต่กลับมองว่าเป็ นความจริงอันโหดร้ายของสถานการณ์ การมองว่า
นักท่องเทีย่ วต่างชาติไม่คนุ้ เคยกับประเด็นของท้องถิน่ ถือเป็ นเรือ่ งทีม่ เี หตุผลพวกเขาอาศัยข้อมูลทีไ่ ด้รบั
มาเท่านัน้
แต่กต็ อ้ งยอมรับว่า มันเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะแยกแยะระหว่างสถานการณ์ทผ่ี ใู้ หญ่ตงั ้ ใจน� ำเด็กเข้าไปอยู่ใน
สถานภาพของการแสวงประโยชน์เช่นการขอทาน หรือขายของบนถนน กับการทีเ่ ด็กกระท�ำด้วยความ
สมัครใจของตนเอง อย่างไรก็ตามไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่าเด็กคนใดก็ตามทีต่ กอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนี้ ย่อม
ต้องการหาทางแก้ไขปญั หาทีด่ กี ว่าในองค์กรทีท่ ำ� งานด้านการปกป้องเด็กก�ำลังปรับเปลีย่ นแนวทางการ
ดูแลเด็กให้มาอยูใ่ นการดูแลของครอบครัวเละชุมชนซึง่ เป็ นทางเลือกใหม่ การเพิม่ ขึน้ ของการจัดทัวร์ทอ่ ง
เทีย่ วและการสนับสนุนทางการเงินให้สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้าก็เปรียบเสมือนดาบสองคมทีไ่ ม่ใด้ชว่ ยอะไร
ต่อเด็กแต่กลับเป็ นการท�ำร้ายเด็กมากกว่า
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ถือว่าเป็ นโอกาสดีหากนักท่องเทีย่ วจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาต้องการเรียนรูแ้ ละเข้าใจะเรือ่ งการ
แสวงประโยชน์จากเด็กและต้องการเป็ นนักท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กทีน่ ่ายินดีคอื การศึกษาวิจยั นี้
ได้บง่ ชี้ ถึง ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างการทีไ่ ด้รบั ข้อมูลการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก การ
ปฎิบตั ติ ่อเด็ก และการตัดสินใจเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็ก ตัวอย่างเช่น ผูท้ เ่ี คยได้ขอ้ มูลเรือ่ งการท่องเทีย่ วที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็กมีแนวโน้มทีจ่ ะให้เงินแก่เด็กขอทานลดลงและไปเยีย่ ม ‘สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า’น้อยลง
ซึง่ แสดงว่าข้อความรณรงค์ได้ผล
การสร้างความตระหนักรูช้ ว่ ยปิ ดช่องว่างนี้มคี วามส�ำคัญเป็ นอย่างยิง่ เมือ่ คิดว่าเด็กเหล่านี้เป็ นกลุ่มเสีย่ ง
มากทีส่ ุด และมีความเสีย่ งอย่างยิง่ ในรูปแบบของการถูกแสวงประโยชน์รวมทัง้ การละเมิดทางเพศ จะ
เป็ นการดีกว่าถ้าจะเลือกทีจ่ ะลดความเสีย่ งต่างๆ นี้ก่อนทีส่ ถานการณ์จะแย่ลงไปกว่านี้ ส�ำหรับเด็กที่
เปราะบาง
การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กยังเป็ นเรือ่ งสมเหตุสมผลทางธุรกิจอีกด้วย การศึกษาวิจยั เน้นว่าการ
ปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอาจสร้างประสบการณ์ทด่ี หี รือร้ายแก่นักท่องเทีย่ วได้ นักท่องเทีย่ วหลายคนอธิบาย
ว่าการเล่นและพูดคุยกับเด็กเป็ นประสบการณ์ทน่ี ่าจดจ�ำมากทีส่ ดุ ของพวกเขา ดังนัน้ อาจเป็ นไปได้โดยไม่
น่าแปลกใจนักว่าการทีพ่ วกเขาได้มองเห็นเด็กในสภาพทนทุกข์อาจกลับกลายเป็ นความบอบช�ำ้ ทางจิตใจ
ทีส่ ง่ ผลให้ตดั สินใจให้เดินทางกลับเร็วกว่าก�ำหนดและไม่ขอกลับมาอีกเลยความรูส้ กึ ทีร่ นุ แรงขนาดนัน้ จะ
มีอทิ ธิพลต่อมุมมองของนักท่องเทีย่ วต่อรัฐบาลท้องถิน่ ชุมชน รวมทัง้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ซึง่ เขา
มองว่ามีสว่ นรับผิดชอบทีจ่ ะแก้ไขปญั หาเหล่านี้ แม้วา่ จะมีนกั ท่องเทีย่ วบางคนรูส้ กึ ว่า พวกเขาอาจท�ำอะไร
เล็กน้อย เพือ่ ช่วยเหลือเด็ก ส่วนใหญ่กลับเห็นด้วยว่าความรับผิดชอบเบือ้ งต้นขึน้ อยูก่ บั รัฐบาลท้องถิน่ และ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ความรูส้ กึ เศร้า ผิดหวังและหงุดหงิดนัน้ ไม่เพียงแต่จะเป็ นผลมาจากทีพ่ วกเขา
รูส้ กึ ว่ามีขอ้ จ�ำกัดในฐานะทีเ่ ป็ นแค่นกั ท่องเทีย่ วเท่านัน้ แต่เกีย่ วข้องกับการทีเ่ ขามองเห็นว่าคนในท้องถิน่
ไม่ได้สนใจทีจ่ ะรับผิดชอบด้วย เป็ นทีแ่ น่นอนว่าปฏิกริ ยิ ารุนแรงเช่นนี้มผี ลกระทบต่อประสบการณ์ของนัก
ท่องเทีย่ ว ในทางตรงข้าม ผูท้ ส่ี ามารถระบุได้วา่ เขาได้ทำ� อะไรทีส่ ามารถท�ำได้ เช่น การซือ้ ของจากธุรกิจ
ชุมชนและผูป้ ระกอบการทีม่ จี ริยธรรม ความรูส้ กึ ชืน่ ชมและมีความสุขทีส่ ามารถช่วยเหลือปกป้อง และช่วย
สร้างสิง่ ดีๆ ให้แก่ชมุ ชนและเด็กๆ ในท้องถิน่
ในขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วในภูมภิ าคนี้เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว เป็ นโอกาสทัง้ ส�ำหรับการสร้างรายได้และการ
พัฒนา เป็ นช่วงเวลาทีส่ ะท้อนถึงความไม่ใส่ใจต่อผลกระทบต่อการแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยไม่ได้
ตัง้ ใจทัง้ นักท่องเทีย่ วและเด็กในท้องถิน่ ต่างได้รบั ผลกระทบโดยตรงต่อกันและกัน และบรรยากาศการ
ท่องเทีย่ วก็มอี ทิ ธิพลทีจ่ ะส่งผลกระทบว่าจะออกมาดีหรือร้าย ส�ำหรับภาคส่วนการท่องเทีย่ วจึงควรสนใจ
ทีจ่ ะหาทางป้องกันลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเด็ก เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเด็กจะอยูด่ มี สี ขุ และมีอนาคตทีด่ ตี อ่ ไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีข้อมูลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ว่า เด็กๆ มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดและการแสวง

ประโยชน์ ได้อย่างไรจากการท่องเที่ยว ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วหลายคนตระหนักว่ามีการละเมิดและ
แสวงประโยชน์จากเด็กในการท่องเทีย่ ว ความเข้าใจของเขายังไม่สามารถเชือ่ มโยงว่าการกระท�ำของ
เขาจะท�ำให้ความเสีย่ งสูงขึน้ หรือต�่ำลงอย่างไรตัวอย่างเช่น นักท่องเทีย่ วอาจเพิม่ ความเสีย่ งของเด็ก
และท�ำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกละเมิด โดยการให้เงินเด็กขอทาน หรือไปเยี่ยมเด็กกลุ่มเสี่ยง
ในสถานทีด่ แู ลเด็ก

2. ควรจะมีข้อมูลให้นักท่องเที่ยวให้ชดั เจนว่าพวกเขาจะเป็ นนักเดินทางที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก		
ได้อย่างไร นักท่องเทีย่ วให้ความสนใจเกีย่ วกับเด็กและอยากจะท�ำให้แน่ใจว่า พวกเขาสร้างผลกระทบ
เชิงบวกต่อเด็กในเมืองปลายทางการท่องเทีย่ วผลการวิจยั แสดงว่าแม้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเรือ่ งการท่องเทีย่ ว
ที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กก็มนี ัยยะส�ำคัญและอิทธิพลเชิงบวกในพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับเด็กกลุม่ เสีย่ ง

3. ควรจะมีขอ้ มูลให้นักท่องเที่ยว โดยมีทางเลือกให้ลกู ค้าเพิ่มขึน้ และมีทางเลือกที่อยูใ่ นแนวทาง

เดียวกับหลักการของการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก นักท่องเทีย่ วทีอ่ ยากเป็ นนักเดินทาง		
ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก นอกเหนือจากกฎเรือ่ ง ‘ท�ำและอย่าท�ำ’ หลายคนก็อยากไปให้ไกลอีกก้าวหนึ่ง
และให้มนใจได้
ั่
วา่ เงินทีพ่ วกเขาจ่ายให้กบั การท่องเทีย่ วได้ชว่ ยเด็ก และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
ในภูมภิ าคนี้ พวกเขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์และบริการจากการท่องเทีย่ ว เสริมสร้างให้เกิดสภาพ
แวดล้อมทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก นอกจากนัน้ เขายังต้องการได้ขอ้ มูลของธุรกิจการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัย
ส�ำหรับเด็กและกิจกรรมโครงการต่างๆทีพ่ วกเขาสามารถสนับสนุนได้ต่อไป

4. ให้สงั คมทราบและเข้าใจโดยทัวไปว่
่ าการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก เป็ นความรับผิดชอบ

ร่วมกันระหว่างรัฐบาล อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว และนักเดิ นทางนักท่องเที่ ยวรูส้ กึ ว่าพวกเขา
ควรมีบทบาททีจ่ ะท�ำให้แน่ ใจได้ว่า เขาไม่ได้มสี ว่ นท�ำให้เกิดการละเมิดหรือการแสวงประโยชน์จาก
เด็ก ในขณะเดียวกันพวกเขาก็แสดงความหงุดหงิดในข้อจ�ำกัดของตนเอง และรูส้ กึ ว่าประเด็นทีส่ ำ� คัญ
นี้ รัฐบาลท้องถิน่ และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วควรมีสว่ นในการรับผิดชอบ ผลจากการศึกษาวิจยั นี้ได้
เน้นให้เห็นภาพลักษณ์ทเ่ี ป็ นลบทีน่ กั ท่องเทีย่ วมองเห็น เมือ่ พวกเขารูส้ กึ ว่าสังคมในชุมชนท้องถิน่ มอง
เห็นการแสวงประโยชน์จากเด็กเป็ นเรื่องธรรมดา ดังนัน้ เป็ นเรื่องส�ำคัญทีจ่ ะต้องให้ขอ้ มูลว่ามีความ
พยายามและริเริม่ ท�ำกิจกรรมหรือโครงการอะไรทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ และต้องมีการเผยแพร่เรือ่ งความรับ
ผิดชอบนี้ผา่ นสือ่ ต่างๆ ให้เป็ นทีย่ อมรับในสังคมทัวไป
่ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้มนใจว่
ั ่ าภาคส่วนการ
ท่องเทีย่ วก�ำลังท�ำงานอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก 1

กลุ่มประชากรผูเ้ ข้าร่วมในการศึกษาวิจยั
สัญชาติและภาษา
จากแบบส�ำรวจทีไ่ ด้รบั ตอบกลับมาทัง้ หมดจ�ำนวน 209 ฉบับเป็ นภาษาเกาหลี 10 ฉบับ (5%) เป็ นภาษา
จีน 9 ฉบับ (4%) เป็ นภาษาญีป่ นุ่ 6 ฉบับ (3%) และส่วนทีเ่ หลือเป็ นภาษาอังกฤษ แม้จะมีการกรอกแบบ
ส�ำรวจเป็ นภาษาอังกฤษในอัตราทีม่ ากกว่าส่วนทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษมากแต่การกระจายของประชากรก็ม ี
ความหลากหลายอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ ความหลากหลายปรากฎอยูใ่ นการสัมภาษณ์ดว้ ยเช่นกัน จากการ
สัมภาษณ์รวม 34 ครัง้ (บางครัง้ เป็ นการท�ำสัมภาษณ์กลุม่ เล็ก) มีการสัมภาษณ์ดว้ ยภาษาจีน 5 ครัง้ (กับ
ผูเ้ ข้าร่วม 8 คน) ภาษาญีป่ นุ่ 5 ครัง้ (กับผูเ้ ข้าร่วม 8 คน) ภาษาเกาหลี 4 ครัง้ (กับผูเ้ ข้าร่วม 6 คน) และ
ด้วยภาษาอังกฤษ 20 ครัง้ (กับผูเ้ ข้าร่วม 37 คน) ในกลุม่ ผูต้ อบแบบส�ำรวจ มีคนเข้าร่วมถึง 36 สัญชาติ
ส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลีย (25%) สหราชอาณาจักร (13%) และสหรัฐอเมริกา(8%) ผูเ้ ข้าร่วมอืน่ ๆมา
จากเกาหลี (5%) จีน (4%) เยอรมัน (4%) ฝรังเศส
่
(4%) อินเดีย (4%) และนิวซีแลนด์ (4%) การ
กระจายของประชากร แยกตามประเทศทีพ่ ำ� นักก็แสดงภาพเช่นเดียวกัน ส�ำหรับการส�ำรวจนักเดินทาง –
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั บางคนอยูใ่ นประเทศอื่น ในฐานะคนต่างชาติอาศัยอยูน่ อกประเทศของตนเอง ใน
ขณะทีก่ ารกระจายของสัญชาติ ในกลุม่ ผูถ้ กู สัมภาษณ์อาจไม่กว้างเท่านี้แต่กม็ ชี าวยุโรปและอเมริกาเหนือ
เป็ นจ�ำนวนมากในกลุม่ ตัวอย่าง แต่ชาวออสเตรเลียน้อยลงและชาวเอเซียมากขึน้ จากผูถ้ กู สัมภาษณ์ 59
คนส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร (15%) ประเทศสหรัฐอเมริกา (14%) ประเทศจีน (14%) ประเทศ
ญีป่ นุ่ (14%) ประเทศเกาหลีใต้ (10%) ประเทศฝรังเศส
่ (9%) และประเทศเยอรมันนี (7%) (ดูแผนภูมทิ ่ี 3
ส�ำหรับตัวเลขผูม้ สี ว่ นร่วมในการศึกษาวิจยั แยกตามภูมภิ าค)

แผนภูมิที่ 3
ผูม้ ีส่วนร่วมในงานวิ จยั แยกตามภูมิภาค
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ออสเตรเลีย/ ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ
แปซิฟิค

อายุและเพศ
ผูเ้ ข้าร่วมการส�ำรวจส่วนใหญ่อายุ 26-30ปี (25%) และหรือ 31-35 ปี (21%) และมีเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายเล็กน้อย โดยผูห้ ญิงตอบแบบสอบถาม 56% ต่อผูช้ าย 43% การกระจายของเพศและอายุในกลุม่ ผูถ้ กู
สัมภาษณ์กใ็ กล้เคียงกัน โดยมีเพศชาย 42% ของตัวอย่างและเพศหญิง 58% และผูถ้ กู สัมภาษณ์สว่ นใหญ่
(ประมาณ 51%) อายุอยูใ่ นช่วง 20 ปีครึง่ ถึง 30 ปีครึง่

อาชีพ
ผูเ้ ข้าร่วมการส�ำรวจระบุอาชีพทีห่ ลากหลายครอบคลุมตัง้ แต่วชิ าชีพ ไปจนถึงอุตสาหกรรมบริการและการ
ค้าประเภทต่างๆ กลุม่ อาชีพทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในกลุม่ ผูต้ อบแบบสอบถามคือ ‘นักเรียน’ (7.2%) ‘เลขานุการ/
จัดการส�ำนักงาน’ (6.7%) ‘สอนหนังสือ’ (5.7%) ‘ไอที/ออกแบบเว็บ’ (4.3%) ‘ท�ำงานบ้าน’ (3.8%) ‘ค้าปลีก/
นักขาย’ (3.8%) และ ‘เกษียณ’ (3.4%) ในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ ดูเหมือนจะมีแนวโน้มเป็นนักวิชาชีพ
และ (จากการสนทนา) ระดับการศึกษาสูงกว่า (ในความเป็ นจริง ก็เหมือนกับผูต้ อบแบบสอบถาม ผูถ้ กู
สัมภาษณ์จำ� นวนหนึ่งเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตใหม่) อย่างไรก็ตามอาจจ�ำเป็ นต้องมีการ
วิจยั เพิม่ เติมก่อนจะตัดสินได้วา่ ตัวแปรนี้ มีอทิ ธิพลอย่างไรต่อทัศนคติของนักเดินทาง

แผนการและประเภทของการเดินทาง
ผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำนวนมากเดินทางมาในแบบ เป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ ว (29.2%) หรือมากับเพือ่ น (29.2%)
มากับคูส่ มรส (28.2%) หรือมาคนเดียว (24.9%) ส่วนทีไ่ ม่คอ่ ยธรรมดา คือผูท้ ม่ี ากับลูก (11%) หรือมากับ
เพือ่ นร่วมงาน (5.3%) รูปแบบนี้กส็ ะท้อนออกมาในกลุ่มตัวอย่างทีท่ ำ� การสัมภาษณ์ดว้ ย ส่วนใหญ่ผถู้ ูก
สัมภาษณ์เดินทางกับเพือ่ น (49%) หรือครอบครัว (19%) หรือมาคนเดียว (12%) ทัง้ นี้ขน้ึ กับว่าการสัมภาษณ์
ใช้เวลานานเท่าใด อย่างน้อยบางครัง้ ผูถ้ กู สัมภาษณ์กไ็ ด้เอ่ยถึงการเดินทางกับกลุม่ ทัวร์ (14%) เดินทาง
กับบุตร (6%) หรือกับเพือ่ นร่วมงาน (3.4%) ในขณะทีก่ ารศึกษานี้มไิ ด้ออกแบบให้เป็ นตัวแทนกลุม่ แต่ก็
ดูเหมือนมีความสัมพันธ์กว้างๆระหว่างการแจกแจงประชากรกลุ่มนี้ และทีพ่ บในสถิตกิ ารท่องเทีย่ วใน
ภูมภิ าค (เช่นยูโรมอนิเตอร์ 2012)
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ ใหญ่มากกลุม่ หนึ่งระบุวตั ถุประสงค์ของการเดินทางว่า มาเพือ่ ท่องเทีย่ ว/พักผ่อน
(79.9%) บางคนก็เดินทางมาท�ำงาน (13.9%) มาเยีย่ มเพือ่ นและญาติ (4.8%) มาเป็ นอาสาสมัคร (<1%)
หรือมาเพือ่ วัตถุประสงค์ทางศาสนา (<1%) (ดูแผนภูม ิ 4) คล้ายกัน ผูถ้ กู สัมภาษณ์สว่ นใหญ่มาประเทศไทย
เพือ่ พักผ่อน และราว 8% ก็ได้ทำ� งานอาสาสมัครด้วย ซึง่ ก็สอดคล้องกับจ�ำนวนการมาท่องเทีย่ ว กิจกรรม
ที่โ ดดเด่ น ในค�ำ ตอบของแบบสอบถามคือ แผนการท่ อ งเที่ย วนั น้ รวมถึง การเยี่ย มชมสถานที่ท าง
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม (81.8%) ซือ้ ของ (62.2%) เทีย่ วชายหาด (53.6% ได้ไปเทีย่ วหรือก�ำลังไป
เทีย่ วอยู)่ กิจกรรมผจญภัย (34%) ไปเทีย่ วอุทยานแห่งชาติ (27.8%) และเทีย่ วสถานทีก่ ลางคืน (20.6%)
ในขณะทีไ่ ม่ได้เจาะจงถามเรือ่ งนี้ แต่ผถู้ ูกสัมภาษณ์จำ� นวนหนึ่งอธิบายว่าพวกเขาใช้กรุงเทพฯ เป็ นฐาน
เพื่อจะส�ำรวจเมืองทีเ่ ป็ นแหล่งวัฒนธรรมและมีสงิ่ แวดล้อมอื่นๆ (เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และ
เกาะสมุย) และตัง้ ใจจะท�ำกิจกรรมเช่นด�ำน�้ำตืน้ และด�ำน�้ำลึก ท�ำอาหารไทย และชมมวยไทยในระหว่าง
อยูใ่ นประเทศไทย
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แผนภูมิที่ 4
วัตถุประสงค์ในการเดินทางของผูต้ อบแบบสอบถาม
0.5

0.9
4.8
13.9

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง(%)

79.9

ธุรกิจ/ท�ำงาน
หยุดพักผ่อน
ศาสนา
เยีย่ มเพือ่ น/ครอบครัว
	 อาสาสมัคร

ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความพอใจในทีพ่ กั นัน้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่ พวกเขาอยูใ่ นโรงแรมระดับ
2-3 ดาว (41.2%) 4-5 ดาว (20.6%) หรือเกสต์เฮ้าส์ (18.7%) (ดูแผนภูมทิ ่ี 4) ในขณะทีก่ ารกระจายนี้
อาจเป็ นผลมาจากชนิดของสถานทีท่ ไ่ี ปส�ำรวจก็จริง แต่การทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั คนอื่นๆพักในรีสอร์ท (5.3%)
ทีพ่ กั ของนักเดินทางแบกเป้ (4.3%) บ้านเพื่อนหรือญาติ (4.3%) หรือในโฮมสเตย์ (1.4%) เป็ นเครื่อง
บ่งชี้ (เมือ่ รวมปกับค�ำตอบข้างต้น) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประเภทของนักเดินทางทีม่ สี ว่ น
ร่วมในการศึกษานี้
นอกจากมาเทีย่ วประเทศไทยแล้ว นักท่องเทีย่ ว 42.6% ของกลุ่มส�ำรวจได้ไปหรือก�ำลังจะไปประเทศ
กัมพูชา นักท่องเทีย่ ว 10.5% ได้ไปหรือก�ำลังจะไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 36.84%
เคยไปหรือก�ำลังจะไปประเทศเวียดนาม ผูเ้ ข้าร่วมการส�ำรวจได้ไปหรือก�ำลังจะไปสาม (31.1%) หรือสี่
(4.3%) ประเทศทีท่ �ำการวิจยั และจ�ำนวนทีม่ นี ัยยะส�ำคัญ (21.1%) ระบุดว้ ยว่า เขาก�ำลังจะเดินทางไป
ยังประเทศนอกภูมภิ าค (รวมทัง้ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศฟิ จิ ฮ่องกง ประเทศอินเดีย
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
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ภาคผนวก 2

แบบส�ำรวจภาษาอังกฤษ

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน
อายุของท่าน
18-20
		 41-45
		 66-70
1.

2.
3.
4.
5.

21-25
46-50
71-75

26-30
51-55
76-80

31-35
56-60
81-85

36-40
61-65
86 +

เพศ : ชาย
หญิง
อาชีพ
สัญชาติ
ประเทศที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบนั

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิ นทางท่าน
การเดิ นทาง(โปรดเลือกที่เหมาะสม):
		 คนเดียว
กับคูส่ มรส
กับเพือ่ นร่วมงาน
		 กับบุตร
		 กับเพือ
่น
ในฐานะส่วนหนึ่งของกรุป๊ ทัวร์
่ ๆ
		 อืน
7. วัตถุประสงค์หลักของการเดิ นทาง (โปรดเลือกเพียงหนึ่ ง):		
		 ธุรกิจ/งาน
เยีย่ มเพือ่ นและ/หรือครอบครัว
		 วันหยุด/พักผ่อน
อาสาสมัคร
		 การศึกษา
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์
		 วัตถุประสงค์ทางศาสนา
			
อืน่ ๆ
8. พักในการเดิ นทางครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็ น:
		 เกสต์เฮ้าส์
รีสอร์ท
		 โรงแรม 2-3 ดาว
โรงแรม 4-5 ดาว
		 ทีพ
่ กั ของนักแบกเป้
โฮมสเตย์
		 ครอบครัว/บ้านเพือ
่น
		
่ ๆ
		 อืน
9.	
ระหว่างเดิ นทางมาครัง้ นี้ คณ
ุ ได้ทำ� /จะท�ำอะไร ? (โปรดเลือกเท่าที่เกี่ยวข้อง)
		 เทีย
่ วชายหาด
เรียนภาษา
		 เทีย
่ วสถานทีท่ างวัฒนธรรม/ประวัตศิ าสตร์
เทีย่ วอุทยานแห่งชาติ
		 สถานทีเ่ ทีย
่ วกลางคืน
เรียนท�ำกับข้าว
		 ซือ
้ ของ
กิจกรรมผจญภัย
่ ๆ
		 อืน
6.

		

( เช่น ด�ำน�้ำ เล่นเจ๊ตสกี ล่องแพ )

นอกจากประเทศไทยแล้วคุณจะไปไหนต่อ หรือได้ไปไหนมาบ้างในการเดิ นทางครัง้ นี้ ?
		 (โปรดเลือกเท่าที่เกี่ยวข้อง)
		กัมพูชา
สปป.ลาว
เวียดนาม
อืน่ ๆ
11. คุณเดิ นทางมาประเทศไทยและ/หรือเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้รวมกันแล้วนานประมาณเท่าไหร่ ?
		
< 1 สัปดาห์
1-2 สัปดาห์
2-3 สัปดาห์
1 เดือน
1-2 เดือน 		
		
2-3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
>1 ปี
10.
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12. คุณเคยมาประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม หรือกัมพูชามาก่อนหรือไม่ ?
			
เคย
ไม่เคย
		ถ้าเคย ก่อนหน้ านี้ คณ
ุ มาประเทศเหล่านี้ กี่ครัง้ ?

		ประเทศไทย		 1-2
3-5
6-10
มากกว่า 10
		 กัมพูชา:			 1-2
3-5
6-10
มากกว่า	 10
		 สปป.ลาว: 		 1-2
3-5
6-10
มากกว่า	 10
		 เวียดนาม: 		 1-2
3-5
6-10
มากกว่า	 10
13. โดยเฉลี่ยคุณเดิ นทางต่างประเทศบ่อยแค่ไหน ?
ครัง้ นี้เป็นครัง้ แรกทีเ่ ดินทางต่างประเทศ
น้อยกว่าปีละครัง้
เดือนละครัง้
2-3 ครัง้ ต่อปี
มากกว่าเดือนละครัง้
4-6 ครัง้ ต่อปี
อย่างน้อยปีละครัง้
7-10 ครัง้ ต่อปี

โปรดเล่าเรื่องการวางแผนการเดินทางครัง้ นี้ เพิ่มเติม:

คุณค้นข้อมูลการเดิ นทางครัง้ นี้ โดย (โปรดเลือกเท่าที่เกี่ยวข้อง):
		ออนไลน์ 				
จากเว็บไซต์
ใช้หนังสือน�ำเทีย่ ว		
ชือ่
ถามบริษทั น�ำเทีย่ ว		
ชือ่
อ่านใบโฆษณาการเดินทาง
ชือ่
		ค�ำแนะน�ำปากต่อปาก
		อืน
่ ๆ				
โปรดระบุ
ไม่ได้คน้ ข้อมูลใดๆก่อนเดินทางเลย
15. คุณจองการเดิ นทาง:
ออนไลน์
ผ่านบริษทั ตัวแทนการท่องเทีย่ ว
อืน่ ๆ
โปรดระบุ
14.

โปรดบอกว่าท่านทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก

คุณเคยได้ยินข้อความ‘นักเดิ นทางที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก’ หรือ
‘การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก’หรือไม่ ?
			
เคย 		 ไม่เคย
		ถ้าเคย คุณเคยได้ยินมาจากที่ ไหน?
16.	นอกจากที่ ระบุอยู่ในการส�ำรวจครัง้ นี้

		
17.

		

ข้อความ “นักเดิ นทางที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก” หรือ “การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก” 		
หมายความว่าอย่างไรส�ำหรับคุณ ?			

		
18.	คณ
ุ ตระหนักหรือไม่ว่า เด็กบางคนก�ำลังถูกละเมิ ด หรือแสวงประโยชน์

โดยเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

และเดิ นทางในเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ ?
			 ใช่
ไม่ใช่
		ถ้าใช่ คุณตระหนักเรือ
่ งนี้ก่อนมาถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่ ?
			
ใช่
ไม่ใช่
		ถ้าใช่ คุณได้คน
้ คว้า หรือได้รบั ข้อมูลว่าจะท�ำให้เด็กปลอดภัยจากการละเมิดหรือแสวงประโยชน์
		 ก่อนเดินทางหรือไม่ ?
		
			
ใช่
ไม่ใช่
		ถ้าใช่ คุณสืบค้น/ได้รบ
ั ข้อมูลนี้จากทีไ่ หน/อย่างไร ?
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19.	ตงั ้ แต่มาอยู่ในภูมิภาคนี้ คณ
ุ ได้เคยเห็นสื่อโฆษณาเกี่ยวกับการปกป้ องเด็กในท้องถิ่ นให้ปลอดภัยจาก
การละเมิ ดหรือแสวงประโยชน์ หรือไม่ ?			
				 ใช่
ไม่ใช่
		ถ้าเคย คุณเคยเห็นทีไ่ หน และสือ
่ นัน้ เป็ นอย่างไร ?
		
		
20.	ในระหว่างเดิ นทาง คุณเคย (โปรดเลือกทุกข้อเท่าที่ เกี่ยวข้อง โปรดเข้าใจว่าเด็กคือผูท
้ ี่อายุตำ�่ กว่า 18

ปี เพื่อวัตถุประสงค์ของงานวิ จยั นี้ ):

		ให้เงินเด็กขอทาน							

ซือ้ ของจากเด็ก		
ถ่ายรูปเด็ก (ทีไ่ ม่ใช่บตุ รของคุณเอง/เป็นส่วนของกลุม่ ท่องเทีย่ วของคุณ)		
ไปเยีย่ มสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า		
ไปเยีย่ มชุมชนแออัด		
เล่น/พูดกับเด็กในท้องถิน่
ท�ำงานอาสาสมัครกับเด็กในท้องถิน่
ได้เห็นเด็กทีไ่ ม่มคี นดูแลบนถนน
ได้เห็นเด็กท�ำงานในสถานทีส่ �ำหรับนักท่องเทีย่ ว (เช่น โรงแรม คาเฟ่ ภัตตาคาร)
ได้เห็นเด็กท�ำงานในสถานบันเทิงกลางคืน (เช่น บาร์ คลับ)
21.	ในการมีปฏิ สม
ั พันธ์กบั เด็กและผูเ้ ยาว์แบบนี้ คุณรู้สึกอย่างไร ?		

		
22.	
คณ
ุ เคยเห็น หรือตระหนักเรื่องการแสวงประโยชน์ จากเด็กในขณะที่อยู่ในภูมิภาค หรือไม่ ?
		
เคย
ไม่เคย
		ถ้าเคย คุณได้เห็นอะไร หรืออะไรท�ำให้คณ
ุ ตระหนัก?
		
		
		ถ้าเคย คุณได้เตือนใครเรือ
่ งทีค่ ณ
ุ ได้เห็นหรือไม่ ?
			
ใช่
ไม่ใช่
		ถ้าใช่ คุณได้เตือนใคร อย่างไร? ถ้าไม่ เหตุใดจึงไม่ ?
		
		
23.	ในฐานะนักเดิ นทางมายังประเทศเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ คุณคิ ดว่ามันเป็ นความรับผิ ดชอบของคุณ

ที่จะต้องท�ำอะไรบางอย่าง เพื่อปกป้ องเด็กในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เพราะเหตุใด/เหตุใดจึงไม่ ?

		
24.	ในฐานะนักเดิ นทางมายังประเทศเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ คุณคิ ดว่าคุณจะท�ำอะไรได้ที่จะปกป้ องเด็ก

และผูเ้ ยาว์ในกลุ่มเสี่ยง ?

		
		
		คุณมีความเห็นอื่นหรือไม่ ?
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ภาคผนวก 3

หัวข้อสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

ประชากร
รายละเอียดการเดิ นทาง และแผน และรูปแบบการเดิ นทาง
ประสบการณ์การเดิ นทางที่ผา่ นมาและแรงจูงใจในการเดิ นทาง
ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กและการเดิ นทางที่ ‘มีความรับผิดชอบ’
ในรูปแบบอื่น
1.
		
2.
		
3.
		
		

นอกจากทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาวิจยั นี้แล้ว คุณเคยได้ยนิ ข้อความ‘นักเดินทางทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก’ หรือ
‘การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก’ มาก่อนหรือไม่ ? ถ้าเคย เคยทีไ่ หน ?
ข้อความทีว่ า่ “นักเดินทางทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก” หรือ “การท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก” มีความหมาย		
อย่างไรต่อคุณ ?
คุณเคยได้ยนิ ค�ำศัพท์เหล่านี้มาก่อนหรือไม่: ความรับผิดชอบ/จริยธรรม/ความยังยื
่ น/การท่องเทีย่ วด้าน
สิง่ แวดล้อม ? ค�ำศัพท์น้ีมคี วามหมายอย่างไรส�ำหรับคุณ? แนวคิดนี้มอี ทิ ธิพลต่อการเดินทางของคุณอย่างไร		
หรือไม่ ?

4.
5.
6.
		
7.
		
8.

คุณทราบหรือไม่วา่ เด็กบางคนได้รบั ผลจากการละเมิดหรือแสวงประโยชน์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว?
ถ้าทราบคุณตระหนักเรือ่ งเหล่านี้มาก่อนทีจ่ ะมาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่ ?
ถ้าใช้ คุณได้สบื ค้นข้อมูล หรือได้รบั ข้อมูลว่าจะท�ำให้เด็กปลอดภัยจากการละเมิดหรือแสวงประโยชน์
ก่อนเดินทางหรือไม่ ?
ตัง้ แต่มาอยูใ่ นภูมภิ าคนี้คณ
ุ ได้เคยเห็นสือ่ โฆษณาเกีย่ วกับการปกป้องเด็กในท้องถิน่ ให้ปลอดภัยจากการละเมิด
หรือแสวงประโยชน์หรือไม่? ถ้าเคย คุณเคยเห็นทีไ่ หน และสือ่ นัน้ เป็ นอย่างไร ?
ข้อมูลนี้มอี ทิ ธิพลต่อการเดินทางของคุณอย่างไรหรือไม่ ?

9.
		
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คุณเคยมีปฏิสมั พันธ์อะไรกับเด็กในท้องถิน่ ในระหว่างการเดินทางบ้าง (เช่น ให้เงินเด็กขอทาน หรือถ่ายรูป
กับเด็กเป็ นต้น) ?
คุณรูส้ กึ อย่างไรกับปฏิสมั พันธ์น้ี ?
คุณเคยเห็น หรือตระหนักเรือ่ งการแสวงประโยชน์จากเด็กในขณะทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าค หรือไม่?
ถ้าเคย คุณได้เตือนใครเรือ่ งทีค่ ณ
ุ ได้เห็นหรือไม่ ? คุณได้เตือนใคร/อย่างไร ? ถ้าไม่ เหตุใดจึงไม่ ?
คุณจะท�ำอะไรถ้าเห็นเด็กก�ำลังขอทาน ?
คุณจะท�ำอะไรถ้าเห็นเด็กก�ำลังขายของบนถนน?
คุณจะท�ำอะไรถ้าเห็นเด็กท�ำงานในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว/เป็ นผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ ?

ความตระหนักในประเด็นการละเมิ ดและการแสวงประโยชน์ จากเด็กในแวดวงการท่องเที่ยว

การพบและการปฎิ บตั ิ ต่อเด็กพืน้ เมืองในแหล่งการท่องเที่ยว

ทัศนคติ ต่อเด็ก

16. คุณคิดว่านักเดินทางควรกระท�ำอะไรบางอย่างเพือ่ ปกป้องเด็กในกลุม่ เสีย่ งหรือไม่? เพราะเหตุใด/เหตุใดจึงไม่?
17. ในฐานะนักเดินทางมายังประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คุณคิดว่าคุณจะท�ำอะไรได้ทจ่ี ะปกป้องเด็กในกลุม่ 		
		 เสีย่ ง ?

การตอบสนองต่อสื่อรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก
18.
		
19.
		
20.
21.
		

หลังจากได้เห็นการรณรงค์น้ีแล้ว ความคิดแรก หรือความรูส้ กึ แรกของคุณคืออะไร ? คุณชอบภาพและแบบของ
โฆษณานี้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด/เหตุใดจึงไม่?คุณคิดว่ามีอะไรทีป่ รับปรุงได้ ?
มีขอ้ มูลใดในโฆษณานี้ ทีเ่ ปลีย่ นความเห็นของคุณว่าคุณควร/ไม่ควรมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก ในระหว่างเดินทาง
อย่างไรหรือไม่ ?เพราะเหตุใด/เหตุใดจึงไม่ ?
คุณรูส้ กึ ว่าโฆษณานี้ให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ ว่าคุณจะเป็ นนักเดินทางทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็กอย่างไรหรือไม่ ?
คุณคาดหวังว่าจะได้เห็นการรณรงค์น้ีทไ่ี หน ? คุณจะแบ่งปนั ข้อมูลนี้กบั เพือ่ นหรือครอบครัวทีจ่ ะเดินทางมายัง
ภูมภิ าคนี้ หรือไม่ ? เพราะเหตุใด/เหตุใดจึงไม่ ?
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