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ລາຍງານນີ້ໄດ້ສະຫຼຸບລວມຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກຈາກການສຳຫຼວດແບບອອນລາຍຄັ້ງລ້າສຸດທີ່ໄດ້
ມີການປະຕິບັດກັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນທີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ກໍາປູເຈຍ,
ສ ປ ປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (ເຊິ່ງການລວບລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດເຂົ້າໃນລາຍງານ
ສະບັບນີ້ເອີ້ນວ່າ ເປັນ ‘ຂົງເຂດ’). ການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ມີການປະຕິບດ
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ເລິກເຊິງ່ ກ່ຽວກັບການປະຕິສຳພັນ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ບ
ັ ເດັກນ້ອຍໃນບັນດາປະເທດເຫຼາ່ົ ນັນ
້
ແລະ ເພື່ອການປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ການປະຕິສໍາພັນນີ້ກໍ່ຄືການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາ
ລັບເດັກນ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປ. ຜົນການສໍາຫຼວດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ ເຫັນວ່າ:1

ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນເປັນປະຈໍາເມື່ອ
ມີການທ່ອງທ່ຽວໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີຄວາມດີໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ.

ການປະຕິສໍາພັນດັ່ງກ່າວ ອາດເປັນປະສົບການທາງບວກສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ,
ແຕ່ກໍ່ຍັງມີປະສົບການດ້ານລົບທີ່ມີ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄລຍະຍາວ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ການພົບ
ປະກັບເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໄດ້ມີ ການອະທິບາຍທີ່ເປັນດ້ານບວກ ຈາກທ່ອງທ່ຽວ
ດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກ ເຊິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວ
ກັບທ້ອງຖີ່ນແລະວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນໂດຍຜ່ານເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົາເຈົ້າປະສົບພົບພໍ້, ເຊິ່ງ
ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນການໂອ້ລົມ ແລະ ການຫຼີ້ນກັບເດັກນ້ອຍ, ແລະ
ໂດຍສະເພາະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ທີ່ດີຈາກເດັກນ້ອຍ.
ໃນດ້ານອື່ນ, ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບພໍ້ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມທຸກຍາກ,
ຄວາມອ່ອນແອຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ໄດ້ຕົກເປັນເຫື່ຍອຂອງການທາລຸນ ຫຼື ການຂູດຮີດ
ເຊິ່ງໄດ້ມີການອະທິບາຍ ທີ່ເປັນດ້ານລົບ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ. ເຊິ່ງປະສົບ
ການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານອາລົມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນ
ຫຼາຍກໍລະນີຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບວັດທະນະທໍາທ້ອງ
ຖິ່ນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ້ອງທ່ຽວນັ້ນ.

ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື (57.1%) ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້
ເປັນພະຍານໃນຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂູດຮິດຫຼື ການທາລຸນເດັກນ້ອຍ
ໃນລະຫ່ວາງ ການທ່ອງທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດ. ຜູ້ຕອບຮັບໄດ້ອະທິບາຍສະຖານະ

ການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍ ຂາຍເຄື່ອງ ຫຼື ຂໍທານ ຫລື ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການຂູດຮີດຈາກຜູ້ໃຫ່ຍ (ຫຼືໃນບາງກໍລະນີເປັນພໍ່ແມ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ) ເຊິ່ງ
ເປັນການສະແດງ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ. ພວກເຂົາຍັງ ສະແດງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ແລະເດັກນ້ອຍໄດ້ຖືກ ບັງຄັບໃນການຂູດ
ຮີດເຂົາເຈົ້າໃນທາງເພດໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

85% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດລາຍງານວ່າໄດ້ມີຊາວໜຸ່ມຂາຍເຄື່ອງທີ່
ລະລຶກ ແລະ 81.2% ລາຍງານວ່າໄດ້ມີເດັກນ້ອຍ(ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ ທີ່
1

ຫົວຂໍ້ຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການສຳຫຼວດໝາຍຄວາມວ່າຜົນການສຶກສາໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບ ຖາມແທນທີ່ຈະແມ່ນສະຖານະການຈິງຂອງເດັກນ້ອຍໃນຈຸດໝາຍປາຍ
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ເປັນຂໍທານ). ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫຼວດຫຼາຍໆຄົນຍັງລາຍງານວ່າໄດ້ພົບພໍ້ເດັກ

ນ້ອຍເກັບຂີ້ເຫື້ຍອ (49%), ເຮັດວຽກໃນ ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ໂຮງແຮມ (48.5%) ແລະ
ເຮັດການສະແດງຕ່າງໆຢູ່ຂ້າງທາງ (38%) ແລະ ການລາຍງານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກໄດ້ເຫັນເດັກນ້ອຍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວ (25.5%) ແລະ ທີ່ໜ້າ
ເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາການຄ້າປະເວນີ (20.5%). ເຊີ່ງການຂູດຮີດດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຮູ້ສຶກໜ້າລັງກຽດ, ໂສກເສົ້າໃຈ, ເປັນຫ່ວງ ແລະ ກັງວົນ,
ສີ້ນຫັວງ, ຮູ້ສຶກຜິດ, ໃຈຮ້າຍ ແລະ ສັບສົນ.

28.8% ຂອງຜູ້ຕອບຮັບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຶດຕິກໍາຂອງການຂູດຮີດທີ່ຖືວ່າເປັນ
ເລື້ອງທໍາມະດາໂດຍຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດຄືບໍ່ເຫັນ
ວ່າມີຫຍັງເກີດຂື້ນ. ເຊິ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນຫຼາຍໆ

ດ້ານ. ດ້ານໜຶ່ງ, ແມ່ນເປັນການ ຕັ້ງມາດຕະຖານທີ່ຕໍ່າສຳລັບ ພຶດຕິກໍາຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວໃນການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການເຂົາ້ ຮ່ວມ
ຫຼື ແຊກແຊງໃນການຂູດຮີດ ຫຼື ການທາລຸນເດັກນ້ອຍ. ໃນດ້ານອືນ
່ ໆ, ແນວຄິດໃນ
ການໃຫ້ອະໄພ ແລະ ການຍອມຮັບໄດ້ໃນການຂູດຮີດ ແລະ ການທາລຸນເດັກນ້ອຍ
ແມ່ນເປັນພາບດ້ານລົບໃນຖານະເປັນເປົ້າໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງ
ເປັນການທໍາລາຍ ຕໍ່ກັບອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ.

ການຂູດຮີດ ຫຼື ການທາລຸນເດັກນ້ອຍໃນການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວທົນບໍ່ໄດ້ ແລະ ມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ກັບພາບຫຼັກຂອງໃນເປົ້າ
ໝາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ(ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ

ການສຳຫຼວດຫຼາຍຄົນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ມີການ
ຖືກຂູດຮີດ ຫຼື ທາລຸນຕໍ່ກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະ ຈຳນວນຫຼາຍໆຂອງ ຜູ້ຕອບ ຮັບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກເລີກ ຫຼື
ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບມາຢ້ຽມຢາມຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນ ຫຼື ເຊື່ອວ່າມີ
ເຫດການທີ່ມີການທາລຸນ ຫຼື ການຂູດຮີດຊາວໜຸ່ມ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້,
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ພາກອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດຖະບານກາງ, ພ້ອມທັງຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງ
ດ້ານທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍ
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກການທາລຸນໃນທຸກໆຮູບແບບພາຍໃນຂົງເຂດ.

53.2% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຈ້ງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າ/ການບໍລິການ ຈາກ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ 78.7% ແຈ້ງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນເອົາເງິນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວ
ໜຸ່ມທີ່ເປັນຂໍທານ. ນີ ້ ເ ປັ ນ ການ ຊີ ້ ໃ ຫ້ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທີ ່ ໄ ດ້ ເ ຂົ ້ າ ຮ່ ວ ມໃນ

ການສໍ າ ຫຼ ວ ດໄດ້ ສ ະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ລະດັ ບ ທີ ່ ສ ົ ມ ເຫດສົ ມ ຜົ ນ ຂອງຈິ ດ ສໍ າ ນຶ ກ
ທີ ່ ພ ົ ວ ພັນກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບເດັກນ້ອຍຂາຍເຄື່ອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື
ຂໍທານ. ເຊິ່ງເຫດຜົນສ່ວນໃຫ່ຍໃນການຫຼີກລ້ຽງການແລກປ່ຽນນໍາຊາວໜຸ່ມ ນີ້ແມ່ນ
ຕ້ອງບໍ່ສະໜັບສະໜູນວັດທະນະທໍາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ບໍ່ຍືນຍົງໃຫ້ມີການພັດ
ທະນາ ຫລື ການຫຼີກລ້ຽງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມຕົກໃນສະຖານະການທີ່ເປັນ
“ຄວາມສ່ຽງ”. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້ຮັບການສືກສາທີ່ດີ ແລະ
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ເຂົ້າໃຈວ່າ: ຖ້າຫາກເດັກນ້ອຍຕາມຖະໜົນຫາກຂໍທານ ຫຼື ຂາຍເຄື່ອງ, ແມ່ນມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮຽນ ຫຼື ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກທາລຸນ ຫຼື ຖືກຂູດ
ຮີດ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວເຖິງກ່ຽວກັບການຂໍທານວ່າ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເພີ້ມຂິດຄວາມສາມາດ
ຫຼື ການສີ້ນສຸດ ວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກໄດ້. ໃນການປຽບທຽບກັນແລ້ວ,ໄດ້ມີການ
ປຽບທຽບທາງເລືອກທີ່ດີກ່ວາເຊັ່ນການເອົາເງິນໃຫ້ແກ່ ອົງການການກຸສົນ ແລະ ເອົາ
ອາຫານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍເປັນຕົ້ນ.

ຈໍານວນຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງ (49.5%) ຂອງຜູ້ຕອບຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຫຼາຍໆຄົນມີຍຸດທະສາດທີ່ຊັດເຈນໃນການຮັບມືກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຂໍທານ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງ
ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະ ໄດ້ເຮັດຄວາມພະຍາຍາມທີແ
່ ທ້ຈງິ ໃນການຮັບປະ
ກັນການປະຕິສຳພັນກັບເດັກນ້ອຍແມ່ນຖືວາ່ ມີສນ
ິ ທໍາ. ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມ ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ດາໍ ເນີນ
ການທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕອບຮັບ
ການສໍາຫຼວດຫຼາຍຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໝາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມທີ່ຊັດເຈນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທ້ອງຖິ່ນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ
ທ້ອງຖິ່ນ) ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າການກະທໍາຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມີການປະຕິບັດທີ່
ດີທີ່ສຸດ ຫຼື ບໍ່ເຊິ່ງໄດ້ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ສົງໃສ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນວິທີ
ການທີ່ຈະພົວພັນ ກັບເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ.

ມີພຽງແຕ່19.5% ຂອງຜູ້ທີ່ຕອບການສຳຫຼວດຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາມີຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ
ໃນການປົກປ້ອງ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໝຸ່ມທ້ອງຖີ່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບພໍ້ໃນສາທາ
ລະນະ. ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການ
ຢາກຮູ້ເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບສະຖານະການ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ.

84.8% ຂອງຜູ້ທີເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາຢາກຮູ້ເພີ້ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງການຂູດຮີດຕ່າງໆຈາກເດັກ
ໄດ້ແນວໃດ. ໃນຈໍານວນ ທີເ່ ກືອບເທົາ່ ກັນຂອງຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມກ່າວວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການ

ຮູເ້ ພີມ
້ ເຕີມກ່ຽວກັບປະເພນີທອ
້ ງຖິນ
່ , ການແຕ່ງກາຍ ແລະ ການປະພຶດທີເ່ ໝາະສົມ
(83.3%) ແລະ ວິທທ
ີ າງທີນ
່ ກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວສາມາດຊຸກຍູເ້ ສດຖະກິດທ້ອງຖິນ
່ ໄດ້ (83.3%).
ເຊັນ
່ ດຽວກັນ, ເມືອ
່ ຖາມວ່ານະໂຍບາຍດ້ານທຸລະກິດເພື່ອທີ່ ຈະປົກປ້ອງເດັກແມ່ນມີອິດ
ຕິພົນຕໍ່ກັບນິໄສໃນການຊື້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່, 94.8% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອບວ່າຈະສາ
ມາດຊ່ວຍໄດ້.
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ເບື້ອງຫຼັງຂອງການສຶກສາ
ໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ມີບົດ
ບາດສຳຄັນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດເຊັ່ນ: ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມ ທີ່ມີລະດັບການເພີ້ມຂື້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເຕີບໃຫ່ຍໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານ
ມາ. ໃນປີ 2011, ກໍາປູເຈຍ ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍກ່ວາ 2.8 ລ້ານຄົນ,
ເຊິ່ງມີອັດຕາເພີ້ມຂື້ນ 15% ຂອງຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງໝົດໃນປີ 2010. ເພາະສະນັ້ນ,
ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດຈຶ່ງຕົກເປັນ 1,912 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.2 ເຊັ່ນດຽວກັນ,
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ເພິ້ມຂື້ນໃນຊ່ວງປີ
1990-2010, ທີ່ມີອັດຕາການເພີ້ມ ຂື້ນສະເລ່ຍ 20.67% ຕໍ່ປີ.3 ໃນປີ 2011, ສ ປ ປ ລາວ
ໄດ້ຕ້ອນ ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 2.7 ລ້ານຄົນເຊິ່ງມີອັດຕາການເພີ້ມຂື້ນເປັນ
8% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າປະເທດໃນປີ 2010.4 ຄຽງຄູ່ກັບການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ. ທີ່ປະເທດໄທ
ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຂົ້າປະເທດທັງໝົດ 19 ລ້ານຄົນໃນປີ 2011; ເຊິ່ງ
ຄິດໄລ່ເປັນອັດຕາການເພີ້ມເປັນ.19.84% ຈາກປີ 2010. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາໄທຫຼາຍ
ສຸດແມ່ນຈາກປະເທດມາລາເຊຍ, ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບທັງໝົດຈໍານວນ
23 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຄິດໄລ່ເປັນອັດຕາສ່ວນເພີ້ມຂື້ນເປັນ 23.92% ຈາກປີ 2010.5

ໃນປີ 2011, ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 6 ລ້ານຄົນ,
ເຊິ່ງເພີ້ມຂື້ນເປັນ 19.1% ຈາກປີ 2010. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາປະເທດຫຼາຍສຸດແມ່ນມາຈາກ
ຈີນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.6
ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ ແລະ
ເປັນທີ່ຫນ້າຍິນດີຈາກລັດຖະບານ, ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມ ສະພາການທ່ອງທ່ຽວໂລກ. ໃນປີ 2011, ການທ່ອງທ່ຽວ
ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາ 9.5% ຂອງຍອດຜົນຜະລິດລວມພາຍໃນປະເທດຂອງ ກໍາປູເຈຍ ແລະ
5.8% ຂອງຍອດຜົນຜະລິດ ລວມພາຍໃນປະເທດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. ຖ້າຫາກການຄິດໄລ່
ການປະກອບສ່ວນໂດຍທາງອ້ອມ, ຍິ່ງມີອັດຕາສ່ວນ ທີ່ສູງຂື້ນ ຄືຕົກປະມານ 22.1% ແລະ
18.2%).7 ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນນັບເປັນ 7.1% ຂອງຍອດຜົນຜະລິດລວມ
ພາຍໃນປະເທດປະເທດໄທ ແລະ 4.3% ຍອດຜົນຜະລິດລວມພາຍໃນປະເທດຂອງຫວຽດ
2

ຂໍ້ມູນຈາກລັດຖະບານ ກໍາປູເຈຍ (2012), ບົດສະເໜີ ຂອງໂຄງການ ຄະນະກໍາມາທິການປະສານງານດ້ານເດັກນ້ອຍ

3

ຂໍ້ມູນຈາກ ອົງການ ທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງຊາດ ສ ປ ປ ລາວ (2010) 2010 ວ່າດ້ວຍ ລາຍງານສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ,

4

ຂໍ້ມູນຈາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (2012) ບົດສະເໜີ ຂອງໂຄງການ ຄະນະກໍາມາທິການ

5

ຂໍ້ມູນຈາກ ລັດຖະບານໄທ (2012) ບົດສະເໜີຂອງໂຄງການ ຄະນະກໍາມາທິການປະສານງານດ້ານເດັກນ້ອຍ,

6

ຂໍ້ມູນຈາກ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ (2012) ບົດສະເໜີຂອງໂຄງການ ຄະນະກໍາມາທິການປະສານງານດ້ານເດັກ

7

ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແລະ ສະພາທ່ອງທ່ຽວ (2012) ຜົນກະທົບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສດຖະກິດດ້ານທ່ອງທ່ຽວ

ບາງກອກ, 10 ກໍລະກົດ 2012

ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ພະແນກສະຖິຕິທ່ອງທ່ຽວ.
ປະສານງານດ້ານເດັກນ້ອຍ, ບາງກອກ, 10 ກໍລະກົດ 2012
ບາງກອກ, 10 ກໍລະກົດ 2012

ນ້ອຍ, ບາງກອກ, 10 ກໍລະກົດ 2012
2012: ກໍາປູ ເຈຍ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
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ນາມ.8 ໃນປີ 2011, ວຽກທັງໝົດຈໍານວນ 607,000 ໜ້າວຽກ (ຫຼື 8% ຂອງການຈ້າງງານທັງ
ໝົດ) ໃນກໍາປູເຈຍແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍກົງ ແລະ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ໜ້າວຽກ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ຕົກເປັນ 4.9% ຂອງການຈ້າງ ງານທັງໝົດ (ເຊິ່ງຕົກເປັນທັງໝົດ
143,500 ໜ້າວຽກ). ທີ່ປະເທດໄທ, ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ
1,833,000 ໜ້າວຽກ (ເຊິ່ງຕົກເປັນ 4.7% ຂອງການຈ້າງ ງານທັງໝົດ) ແລະ ໃນປະເທດ
ຫວຽດນາມ, ແມ່ນມີໜ້າວຽກທັງໝົດ 1,832,500 ໜ້າວຽກ (ເຊິ່ງ ຕົກເປັນ 3.7% ຂອງການຈ້າງ
ງານທັງໝົດ). ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ການທ່ອງທ່ຽວໃນດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ (ທີ່ລວມເຖິງການຈ້າງງານ) ແມ່ນຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂື້ນໃນອະນາ
ຄົດ.9
ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມ
ເພາະວ່າມັນ ເປັນທີ່ມີການບັນທຶກລະອຽດຄຽງຄູ່ກັບການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານບວກຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ນອກນັ້ນຍັງນໍາບັນຫາຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ບັນ
ຫາທາງດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວສາມາດມີຜົນ
ຂະຫຍາຍທ່າມກາງສະພາບການເຕີບໂຕທີ່ໄວເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນ ແລະ ມີການຕິດຕາມ
ດ້ານການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ໜ້າ ເປັນຫ່ວງຂອງໂຄງການເດັກ-ເສົາຫຼັກ
ປ້ອງກັນ (ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມ) ແມ່ນສິ່ງທີ່ການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊິວິດຂອງເດັກ
ນ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນປັດໃຈທີ່ທ່ວງດຶງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການພົວພັນ
ທີ່ຊັດເຈນລະຫ່ວາງ ພາກສ່ວນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກນ້ອຍ. ເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແມ່ນໄດ້ຖືກຊັກຈູງໃຫ້ເຂົ້າຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວໃນຖານະເປັນແຫຼ່ງຂອງລາຍໄດ້. ເຊິ່ງອາດໝາຍເຖິງການຢຸດເຊົາການດໍາລົງຊີວິດແບບ
ດັ້ງເດີມ, ການຜູກພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ເຄືອຄ່າຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສັງຄົມ.
ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍອາດຕ້ອງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບແວດ
ລ້ອມທີເ່ ປັນໄພ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ. ເພີ້ມເຕີມອີກ,
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວໃນຫຼາຍໆ ຮູບແບບຂອງແຮງງານເດັກແມ່ນ ມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ອາດຈະປະສົບພົບພໍ້ກັບການຖື
ກຂູດຮີດຢ່າງທາລຸນໃນທຸກໆຮູບແບບເຊັ່ນ: ການຖືກຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການຖືກທາລຸນ. ເນື່
ອງຈາກກົນໄກໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່າ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕົກເປັນ ເປົົ້າໝາຍຂອງ
ຜູ້ທີ່ຂູດຮີດເດັກໄດ້ງ່າຍດາຍ ທີ່ລວມເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດໃນການມີເພດສຳພັນ
ກັບເດັກນ້ອຍ10.
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ຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກກໍລະນີ ແລະ ການລາຍງານຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດໃນການມີເພດສຳພັນກັບເດັກນ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກ
ຕາມຫົນທາງ ຫຼື ໃນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ.11
ເພີ້ມເຕີມອີກ ພວກເຂົາອາດເຂົ້າໄປເຖິງເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໂດຍການເຮັດວຽກ
ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ບ້ານເດັກກໍາພ້າ ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ດີພໍ ຫຼື ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ.
ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວບາງຄັ້ງ ໄດ້ອໍານວຍໃຫ້ມີ ການລ່ວງລະເມີດເດັກຍິງ ຫຼື ເດັກຊາຍທີ່
ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດ ເຮັດໃຫ້ເປັນການຖືກຂູດຮີດ. ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ເກີດ
ໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດໃຫ່ຍ (ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບາ, ຕະຫຼາດ ແລະ ແຫຼ່ງ
ພັກຜ່ອນຕ່າງໆຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ). ເຊິ່ງເອີ້ນພາຍໃນວ່າ “ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ”, “ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ”. ດັ່ງຕົວຢ່າງ: “ການທ່ອງທ່ຽວບ້ານ
ເດັກກໍາພ້າ” ເຊິ່ງເປັນສະຖານ ທີ່ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດປະຕິສຳພັນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ
ສະຖາບັນ ທີ່ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ.12 ເຊິງ່ ສາມາດເຮັດ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຖືກຂູດຮີດໄດ້.
“ການທ່ອງທ່ຽວແບບອາສາສະໝັກ”13 ໝາຍຄວາມວ່າ ການກວດກາທີພ
່ ຽງ ພໍອາດບໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ
ການປະຕິບດ
ັ ກັບຜູໃ້ ຫ່ຍທີເ່ ຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍ. “ການພັກຢູບ
່ າ້ ນປະຊາຊົນ” ເຊິງ່ ຜູ້
ໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້ຢກ
ູ່ ບ
ັ ທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ບໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ການຊີແ
້ ນະໃດໆ ໃນການຕິດຕໍ່ ກັບເດັກນ້ອຍ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ຈາກການຂູດຮິດທາງເພດໃນການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ,
ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ (ອອດສ໌ເອດ) ໄດ້ເລີ້ມມີການປະຕິບັດ
ວຽກງານທີ່ຄວບຄູ່ ກັນລະຫວ່າງ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ້ມຂອງໂຄງການໃນການປົກປ້ອງ ແລະ
ປ້ອງກັນເດັກເຊີ່ງໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການສຸພະນິມິດ, ຫ້ອງການສະຫະປະ
ຊາຊາດວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດສະຍາກອນ ແລະ ອົງການຕໍາຫຼວດສາກົນ. ໃນຖານະ
ທີ່ເປັນສ່ວນໝຶງ່ ຂອງອົງການສຸພະນິມດ
ິ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ,
ໃນການປົກປ້ອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທີຕ
່ ກ
ົ ເປັນເຫຍືອ
່ ຂອງການຂູດຮິດທາງເພດໃນການ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຕັ້ງແນວຄວາມຄິດລິເລີ້ມ ແລະ ການປະຕິບັດ ການທ່ອງທ່ຽວປອດ
ໄພຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ. ເຊີງ່ ອົງການສຸພະນິມດ
ິ ໄດ້ແຈກຢາຍແບບສໍາຫຼວດອ່ອນລາຍ ໃຫ້ແກ່ນກ
ັ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ, ເພືອ
່ ທີຈ
່ ະສາມາດໄດ້ຄວາມເຂົາ້ ໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ
່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ແລະ ລວມເຖິງສິ່ງທີ່ປະສົບພົບພໍ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຕໍ່
ກັບເດັກນ້ອຍໃນບັນບັນດາປະເທດເຫຼົ່າອີກດ້ວຍ.

11 ໂຄງການເດັກ-ເສົາຫຼັກປ້ອງກັນ (2011) ບົດທົບທວນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິມ
12 ເຊິ່ງອາດໝາຍເຖິງການສະເໜີທີ່ຈະສອນພາສາອັງກິດ ຫຼື ການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍໃນບ້ານເດັກກໍາພ້າ ເຊິ່ງເປັນການສະ
ໜອງໂອກາດແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການຢ້ຽມຢາມບ້ານເດັກກໍາພ້າ ແລະ ສູນເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ. ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫ່ຍ
ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມໃນການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້.

13 ການທ່ອງທ່ຽວແບບອາສາສະໝັກ ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວທາງເລືອກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງອົງການທ່ອງທ່ຽວ
ແມ່ນໄດ້ມີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກໃນອົງການ ຫຼື ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງໃນປະເທດປາຍທາງ.

ການປະຕິບັດງານອາດມີໄລະຍະເປັນມື້, ອາທິດ, ຫຼື ເປັນເດືອນ. ເຊິ່ງວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວເດັກ

ກໍາ ພ້າແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍເງິນເພື່ອທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ (ເຊິ່ງເປັນເງິນທີ່ກວມເອົາອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກທີ່ຕ້ອງ
ມີການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ). ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໂຄງການອາສາສະໝັກຕ່າງໆລວມມີ:

ການສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ໄວລຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ່ຍ; ການເຮັດວຽກໃນອົງການພັດທະນາດ້ານຊຸມຊົນ;

ສຸກຂະພາບ; ແລະ ການເຮັດວຽກໃນການສະຫງວນສັດ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ. ອາສາສະໝັກແມ່ນເຮັດວຽກໃນຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງໄດ້ມີການໂຄສະນາຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
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ອົງການສຸພະນິມິດ ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນຮູບແບບໃນການ
ທ່ອງທ່ຽວວ່າ:
1. ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນບົດບາດ ແລະ ຜົນກະທົບໃນການຂູດຮີດເດັກ
2. ຮັບຜິດຊອບໃນການຫຼຸດຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄພ (ທາງກົມ ແລະ ທາງອ້ອມ) ຕໍ່ກັບ
ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງ.
3. ປະຕິບັດບົດບາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້ມແຂງ ແລະ
ການຮັກສາໄວ້ຂອງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ.
ທ້າຍສຸດ, ການທ່ອງທ່ຽວທີປ
່ ອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍແມ່ນເປັນການສະໜອງທີຍ
່ ນ
ື ຍົງຕໍກ
່ ບ
ັ ການ
ປົກປ້ອງ ເດັກບໍໃ່ ຫ້ຖກ
ື ທາລຸນ ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ. ເພາະສະນັນ
້ ຈຶງ່ ເປັນສິງ່ ທີເ່ ປັນດ້ານບວກ ແລະ
ຍືນຍົງທີອ
່ ດ
ຸ ສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວສາມາດພັດທະນາຂືນ
້ ໄດ້.
ເພືອ
່ ທີຈ
່ ະສາມາດຊ່ວຍໂຄງການເດັກ ແລະ ອົງການອືນ
່ ໆ ທີເ່ ປັນການສະໜັບສະໜູນສະພາບ
ແວດລ້ອມສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນການທ່ອງທ່ຽວ. ການສໍາຫຼວດ ທີປ
່ ະກອບມີຄໍາຖາມ-ຄໍາຕອບ
ທີ່ຍາວແມ່ນ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຫ່ວາງ ເດືອນພຶດສະພາ ເຖິງ ມີຖຸນາ 2012.
ລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ສະໝອງໃຫ້ເຫັນການຄົນ
້ ຄ້ວາ ແລະ ການປຶກສາຫາລືໂດຍລວມ ຂອງຜົນ
ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການວິເຄາະຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງ ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ອຸປະສັກທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ
ການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ມີຄວາມລໍາອຽງຕ່າງໆ ທີ່ລວມໄປເຖິງ: ອາຍຸ, ເພດ, ສັນຊາດ, ແລະ ສິ່ງ
ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຸດແມ່ນປະເພດໃນການທ່ອງທ່ຽວ. ເຊິງ່ ເປັນຜົນສືບເນືອ
່ ງມາຈາກຄວາມຈິງທີວ
່ າ່ ການ
ສຳຫຼວດແບບອອນລາຍແມ່ນ ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ມີການ {ແຈກ} ຢາຍແບບອອນລາຍຜ່ານ
ເວັບໄຊທີມ
່ ຊ
ີ ສ
່ື ຽງໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວທີເ່ ປັນອິດສະລະ. ການຮັບສະໝັກຜ່ານອີນເຕີປດ
ີ ທຣາວໂວ
(Intrepid Travel) ແມ່ນໝາຍຄວາມ ວ່າຜູທ
້ ຕ
່ີ ອບສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສຶກສາກ່ຽວ
ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ເຊິ່ງວ່າ Intrepid ມີຄວາມພູມໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ).14
ພ້ອມທັງ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງເດືອນແມ່ນ ຖືວ່າໜ້ອຍທີ່ສຸດເຊິ່ງມີຈໍານວນ
316. ເພາະສະນັນ
້ , ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດສະຖິຕິ ຈາກຕົວຢ່າງ ການສຳຫຼວດຕໍກ
່ ບ
ັ ການ
ສຶກສາຈາກປະຊາກອນແມ່ນຖືວາ່ ມີຂຈ
້ໍ າໍ ກັດ. ຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມ, ຜົນການສຳຫຼວດຍັງໄດ້ ເປັນຈຸດ
ເລີມ
້ ຕົ້ນທີ່ດີສຳລັບການພັດທະນາທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ທີ່ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາ
ລັບເດັກນ້ອຍ.

14 ການທ່ອງທ່ຽວ Intrepid ແມ່ນມີການຕະຫຼາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານໃນທົ່ວໂລກ, ບໍວິສັດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ປະເທດອົດ
ສະຕາລີ ແລະ ມີ ຄົນອົດສະຕາລີ ຈໍານວນຫຼວງ ຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ (ດັ່ງທີ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນຮູບທີ 3.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບ Intrepid ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດແມ່ນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນ ເວັບໄຊ: www.
intrepidtravel.com.
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ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ

ການສຳຫຼວດທີ່ເປັນພາສາອັງກິດທີ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ ແມ່ນໄດ້ມີການ
ແຈກຢາຍອອນລາຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ SurveyMonkey. ເຊິ່ງໄດ້ມີການໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່
ຈະເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານ ທາງສື່ໂຊໂຊມີເດຍ (ເຊັ່ນ: ທະວິດເຕີ ແລະ ເຟດສບຸກ), ອີເມວໃນ ຫຼາຍ
ຮູບແບບ, ຟໍລັມອິນເຕີເນັດເຊັ່ນ: Yammer ແລະ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ແລະ ບັຣອກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງໆ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ຜູ້ເຂົາ
້ ຮ່ວມທ່ານໜຶ່ງໄດ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ
ຈາກບໍລິສັດນໍາທ່ຽວສຳລັບໄວລຸ້ນຊື່ວ່າ STA Travel ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເຂົ້າຫາ
ການສໍາຫຼວດພາຍຫຼັງທີ່ແບບສຳຫຼວດໄດ້ພິມໂດຍບໍລິສັດນໍາທ່ຽວຂະໜາດນ້ອຍຂອງອົດສະ
ຕາລີ. ເຊິ່ງຫຼັກໆ ແມ່ນ (38%) ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ໄດ້ຮັບການເລືອກເຂົ້າການສໍາຫລວດ
ໂດຍຜ່ານສື່ໂຊໂຊມີເດຍ.
ໄດ້ມີການຕິດຕາມທີ່ໃກ້ຊິດຈາກວາລະສານທີ່ໄດ້ມີການຈອງເປັນສະມາຊິກຂອງ Intrepid
Express ທີ່ໄດ້ມີການແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ ແລະ ລວມ
ໄປເຖິງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນອະດິດ (31%) ແລະ ເຄືອຄ່າຍອີເມວຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ (25.6%)
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ຈາກການ ເລືອກຕົວຢ່າງຈໍານວນທັງໝົດ 533 ຄົນ. ມີພຽງແຕ່ 442 ທີ່ໄດ້
ເຄີຍເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມໃນ 5 ປີຜ່ານ
ມາ. ເຊິ່ງເປັນການເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ເຫັນເຖິງການ ຂາດຄວາມຮູ້ ຫຼື ປະສົບການໃນການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມໃນການສໍາຫຼວດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຕົວເລກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕົກຢູ່ 316.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫຼົ່ານີ້ເດີນທາງໄປໄສ ແລະ
ດ້ວຍເຫດໃດ?
ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະຊາກອນທີ່ໄດ້ມີການເກັບກໍາໂດຍຜ່ານທາງການສຳຫຼວດໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້
ເຫັນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດສ່ວນໃຫ່ຍ (71.4%) ແມ່ນເປັນເພດຍິງທີມ
່ ອ
ີ າຍຸລະຫ່ວາງ
30-39 (40.66%) ເຊິງ່ ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາໂດຍສະເລ່ຍ 1-4 ອາທິດຢ່າງໜ້ອຍໃນປະເທດ
ດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ແລ້ວ. ປະເທດທີ່ໄດ້ຢ້ຽມຢາມຫຼາຍສຸດແມ່ນປະເທດໄທ, ກໍາປູເຈຍ,
ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ (ເບິງ່ ໃນຮູບທີ 1). ຜູທ
້ ເ່ີ ຂົາ້ ຮ່ວມການສຳຫຼວດໄດ້ຊໃ້ີ ຫ້ {ເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ໄປ} ທ່ອງທ່ອງໃນຂົງເຂດດັງ່ ກ່າວເພືອ
່ ພັກຜ່ອນ (59.7%), ຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມຕົວ
ເລກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເດີນທາງເພື່ອເຮັດວຽກ ຫຼື ທຸລະກິດ (26.8%). ຈຸດປະສົງໃນການ
ທ່ອງທ່ຽວດ້ານອື່ນແມ່ນເພື່ອຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ຫລື ໝູ່ເພື່ອນທີ່ນັບເປັນຕົວເລກ (5%) ຫຼື
ໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ ເຝິກງານ (1.8%), ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການພັດທະນາ (0.8%),
ດ້ານສາດສະໝາຕ່າງໆ (0.5%) ຫຼື ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກ (2.9%). ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້
ທັນກັບສະພາບແນວໂນ້ມຂອງການທ່ອງທ່ຽວສະໄໝໄໝ່ (ເຊີ່ງເປັນການເພີ້ມຄວາມຫຼາກ
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ຫຼາຍໃນດ້ານແຮງຈູງໃຈຕ່າງໆ ແລະ ປະເພດຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ)
ຈໍານວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (4.7%) ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແມ່ນມີສອງຢ່າງຄື: ການລວມເອົາວຽກອາສາສະໝັກເຂົ້າ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ທຸລະກິດ ແລະ
ການພັກຜ່ອນຕ່າງໆ).
ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າມີພຽງແຕ່ 29.2% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພຽງໜຶ່ງປະເທດ
ໃນຂົງເຂດ, 21.3% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທັງໝົດສີ່ປະເທດໃນຫ້າປີທີ່ແລ້ວ,
28.2% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມສາມໃນສີ່ປະເທດ, 21.3% ໄດ້ຢ້ຽມຢາມສອງປະເທດ
ແລະ ການຕອບທາງດ້ານຈໍານວນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີບາງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫຼວດບາງຄົນ
(ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາໜຶ່ງ, ສອງ, ສາມ ຫຼື ສີ່ຄັ້ງທີ່ເປັນການຢ້ຽມຢາມຊໍ້າໃນຂົງເຂດ
128(33.7%)
ຂອງຫຼາຍໆປະເທດເຫຼົ່ານີ້). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດໍາລົງຊີວິດໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
ຕົວຢ່າງ: ຄົນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລັນ (ເຊິ່ງຖືວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນໄກ້ຄຽງ ແລະ ສາມາດຊື້ໄດ້)15. ເຊິງ່ ບຸກຄົນຕ່າງໆຢູໃ່ ນປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ແລະ
ໄທ ເມືອ
່ ມີການປຽບທຽບລະຫ່ວາງ ປະເທດທີຢ
່ ອ
ູ່ າໄສ ແລະ ປະເທດທີສ
່ ນ
້ີ ສຸດການສຳຫຼວດ
ເຫັນວ່າແມ່ນເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ16.
ຮູບທີ 1: ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະປະເທດ
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ໃນດ້ານອື່ນໆ, ອັດຕາທີ່ຄົນອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ (ເຊິ່ງສ່ວນ
ຫຼາຍບໍ່ແມ່ນ ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ໃກຄຽງກັບຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ)ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຂົງເຂດດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່
ເປັນໄວໜຸ່ມ (66.56% ແມ່ນມີ ອາຍຸລະຫ່ວາງ 20-39). ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ອາຍຸ ແລະ ປະເທດແມ່ນໃຫ້ (ເບິ່ງໃນຮູບທີ 2 ແລະ 3 ຕາມລຳດັບ).

15 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫ່ຍເປັນຄົນ ອາເມລິກັນ ຫຼື ອັງກິດ, ຈຶ່ງເຮັດການສຳຫຼວດເປັນພາສາອັງກິດ.
16 ການຕີຄວາມໝາຍນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ 9.7% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາບກ່ວາ 6 ເດືອນໃນກໍາປູເຈຍ ແລະ
4.2% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດພົບວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກ່ວາ 6 ເດືອນທີ່ປະເທດໄທ.
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ຮູບທີ 2: ການແຈກຢາຍທາງດ້ານອາຍຸຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
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10
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0
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ອາຍຸ

ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃນການເດີນທາງ		
ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃນການເດີນທາງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ໃນລະຫ່ວາງການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວພົບວ່າ: 58.7% ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດ ‘ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນ
ແບບອິດສະລະ’, 13.4% ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດແບບ ‘ຫິ້ວກະເປົາຕິດຕົວ’ ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ,
21.8% ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ ຮ່ວມໃນຄະນະທ່ອງທ່ຽວ (ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທ່ອງທ່ຽວ
ກັບ Interpid) ແລະ 17.3% ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ
ວິທີການຕ່າງໆໃນການທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ (ເຊິ່ງ ການທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນ
ແຕກຕ່າງກັນ17. ເພີ້ມເຕີມອີກ, 17.6% ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນທ່ອງທ່ຽວໂດຍມີຄູ່
ໄປນໍາກັນ ຫຼື ໄປກັບຄອບຄົວ, 5.8% ແມ່ນໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປກັບໝູ່ຄູ່ ແລະ 9.2% ແມ່ນໄດ້ທ່ອງ
ທ່ຽວໄປກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຄົນເຮັດວຽກນໍາກັນ. ເຊິ່ງການສຳຫຼວດແມ່ນປະຕິບັດຕໍ່ກັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຊາວຫນຸ່ມເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.18 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ບໍ່ແປກໃຈທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນເປັນແບບອິດສະລະໃນບັນດາກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍກັນ. ແນວໂນ້ມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
(ກ່ຽວກັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄວໜຸ່ມ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວອິດສະລະ) ແມ່ນວ່າໄດ້ນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍ
ແລະ ປື້ມນໍາທ່ຽວຕ່າງໆຢ່າງ ກ້ວາງຂວາງໃນການວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
17 ໄດ້ມີຫຼາຍໆຄໍາສັບທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການອະທິບາຍວິທີໃນການທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບໍ່ມີ

ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ມີການຕີຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ, ໄດ້ມີຫຼັກຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ຫັນ

ມາເປັນການ ທ່ອງທ່ຽວແບບອິດສະລະບໍ່ພຽງແຕ່ໃນລະດັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຂື້ນກັບບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງລວມເຖິງ

ການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົວເອງຄົນດຽວອີກດ້ວຍ. ໃນການຕີຄວາມໝາຍຂອງສະຖິຕິເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄໍາສັບ

ທີ່ໃຊ້ ລະຫ່ວາງ ນັກທ່ອງທ່ຽວອິດສະລະ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແບບ ‘backpacker’ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ປ່ຽນສະລັບກັນໄດ້.
ເຊິ່ງຄວາມໝາຍຂອງ ‘backpacker’

ແມ່ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວັດທະນະທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກ່ວາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງນິໄສ

ໃນການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນມີຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນໃນຕົວຢ່າງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄປໃນນາມ
ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກຮູບແບບດັ່ງກ່າວ.

18 ຜົນໄດ້ຮັບ, ເຊິ່ງໄດ້ຊີ້ບອກໃນເມື່ອກ່ອນ, ຈາກຄວາມນິຍົມໃນອາຊີ-ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ເຊິ່ງເປັນ
ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນ’ແບບພະຈົນໄພ’) ຕໍ່ກັບນັກ ທ່ອງທ່ຽວໄວໜຸ່ມ.

ໃນດ້ານອື່ນໆ, ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອິດຕິພົນຈາກການສຳຫຼວດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກສື່ທາງ
ຊໍໂຊມີເດຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແບບອອນລາຍ — ພາຍ ໃຕ້ສະພາບທີ່ມີການບັນທຶກອາຍຸ ແລະ
ຊ່ອງຫ່ວາງລະຫ່ວາງໄວຢ່າງລະອຽດ.
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ຮູບທີ 3: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກປະເທດຕ່າງໆ
ອົດສຕຣາລີ

96

ແບນຊິກ
ບຣາຊິນ
ກໍາປູເຈຍ

8

ການາດາ
ສປ ຈີນ

17

ກັອດຕາລີກາ
ໂຄຣເອເຊຍ
ດານມາກ
ກົງໂກ
ແຟັງລັງ
ຝັ່ຣງ

5

ເຢຍລະມັນ
ກີຣກ
ຮົງກົງ
ອິນເດຍ
ອິນໂດເນເຊຍ
ອຽກແລັນ
ອິຕາລີ
ຢີ່ປຸ່ນ

7

ເຄັນຢາ
ເກົາຫຼີ
ສ ປ ປ ລາວ
ມາເລເຊຍ

6

ນິວຊີແລັນ

21

ຟີລິບປິນ
ສິງກະໂປ
ແອັດສປາຍ
ສີລັງກາ
ຊູແອັດ
ສະວິດເຊີແລັນ
ໄຕຫັວນ
ໄທ

15

ໂຮນລັງ
ອາລັບອີມີເລດ

42

ອັງກິດ
ອາເມລິກາ
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ແຜນການເດີນທາງ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກັບສື່
ການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ
ເມືອ
່ ສອບຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຂົາເຈົາ້ ໄດ້ໃຊ້ສທ
່ື າງດ້ານໃດໃນການວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ ໄປໃນຂົງເຂດດັງ່ ກ່າວ, ສ່ວນຫຼາຍ (72,4%) ຂອງຜູສ
້ ຳຫຼວດໄດ້ຊໃ້ີ ຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້
19
ນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊ ແລະ ‘apps’. ຮອງລົງມາຈາກການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊແມ່ນການນໍາໃຊ້ປມ
້ື ນໍາທ່ຽວ,
ທີໄ
່ ດ້ມກ
ີ ານນໍາໃຊ້ຈາໍ ນວນ 66.6% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ການສຳຫຼວດ. ແຫຼງ່ ອືນ
່ ໆທີເ່ ຫັນວ່າ
ຊ່ວຍໄດ້ແຕ່ມກ
ີ ານນໍາໃຊ້ທໜ
່ີ ອ
້ ຍແມ່ນໂດຍຜ່ານບໍລສ
ິ ດ
ັ ນໍາທ່ຽວ, ການນໍາທ່ຽວ ແລະ ການສະຫຼບ
ຸ ຫໍຍ
້
19 ໂປຣກາມ ຂອງຊອບແວ ແມ່ນສ່ວນຫຼາຍນໍາໃຊ້ໃນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາຕ່າງໆ
.
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ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ສາຍການບິນ, ເວບໄຊໃນການຈອງທີພ
່ ກ
ັ (ເຊັນ
່ : Agoda, Expedia
ແລະ Hostel World), ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງປາກຕໍປ
່ າກຈາກໝູເ່ ພືອ
່ ນ ແລະ ຄອບຄົວ. ເວັບໄຊ
ທີຜ
່ ໃູ້ ຊ້ສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເຊັນ
່ : (TripAdvisor ແລະ Travelfish) ແມ່ນໄດ້ມກ
ີ ານ
ກ່າວເຖິງຢູປ
່ ະຈໍາ.
ສີງ່ ທີໄ
່ ດ້ກາ່ ວມາຂ້າງເທີງນັນ
້ ໄດ້ຊໃ້ີ ຫ້ເຫັນວ່າ: ຕົວຢ່າງການສຳຫຼວດທີ່ກະແຈກກະຈາຍ (ມີອັດ
ຕາສ່ວນທີ່ສູງກ່ວາສະເລ່ຍຂອງແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນອົດສະຕາລີ, ນັກທ່ອງທ່ຽວອິດສະລະ ຫຼື
ຕ່າງປະເທດ/ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງດ້ານແຮງ ບັນດານໃຈໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ວິທີ/ແບບໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ສັນຊາດ ແລະ
ກຸ່ມຂອງ ອາຍຸໄດ້ສະແດງອອກ ໃນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ. ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນເມື່ອມີການພິຈາລະ
ນາທີ່ບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຈຸດປະສົງ; ອາຍຸ ແລະ ເພດ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຫ້ການສຳ
ຫຼວດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ມີການລາຍງານວ່າໄດ້ມີ ການປະຕິສຳພັນກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ
ສະເພາະກັບເດັກນ້ອຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າຢ້ຽມຢາມ.

ການສັງເກດການ ແລະ ການປະສົບພົບພໍ້ກັບ
ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດ
ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 316 ທີ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການສັງເກັດການ ແລະ
ການປະຕິສໍາພັນ ກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໝຸ່ມຈໍານວນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ສ່ວນໃຫ່ຍ
ແມ່ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພົວພັນກັບເດັກນ້ອຍ/ຊາວຫນຸ່ມ ໃນດ້ານໃດໜຶ່ງ. ເຊິ່ງ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ເປັນພະຍານ ຫລື ພົບເຫັນການມາຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ຂອງຊາວໝຸ່ມ
ຫລື ຂໍທານ (ເຊີ່ງມີການລາຍງານຈໍານວນ 85% ແລະ 81,2% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ; ເບິ່ງຕື່ມ
ໃນຮູບທີ 4). ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມີການລາຍງານວ່າໄດ້ພົບເຫັນເດັກນ້ອຍ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ (49%),
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ຫຼື ໂຮງແຮມ (48.5%) ແລະ ສະແດງຕ່າງໆຕາມທ້ອງຖະໜົນ
(38%). ຕົວເລກສ່ວນໃຫ່ຍຮຽກຮ້ອງວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ພົບເຫັນ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມ
(ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ) ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວ (25.5%) ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າວິຕົກທີ່
ສຸດແມ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາການຄ້າປະເວນີ (20.5%).
ການປະຕິສໍາພັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ມີການລາຍງານຢ່າງເປັນປະຈໍາແມ່ນລວມມີການໂອ້ລົມ ແລະ
ການຫຼີ້ນກັບ ເດັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ປົກກະຕິ:
ເປັນປະຈໍາທີ່ເດັກນ້ອຍເຂົ້າມາຫາເພື່ອເຝິກຊ້ອມພາສາອັງກິດ ແລະ
ຂ້ອຍກໍ່ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ ໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ ຊີວິດເຂົາເຈົ້າ.
(ເພດຍິງ, ອົດສຕຣາລີ, ອາຍຸ 35)
ພວກເຮົາໂອ້ລົມກັບເດັກນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາຫາພວກ
ເຮົາສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ທັກທາຍຕໍ່ພວກເຮົາ. (ເພດຍິງ, ໂຄຣເອ
ເຊຍ, ອາຍຸ 30)
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ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກໍາລັງອ່ານໜັງສືຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະ, ໄດ້ມີເດັກນ້ອຍ
ຍິງຄົນໜຶ່ງ ເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍ. ນາງເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍ
ລາວເກືອປາທີ່ນໍ້າພຸ. (ເພດຍິງ, ອັງກິດ 37)
ເດັກນ້ອຍແລ່ນອອກຈາກບ້ານເຂົາເຈົ້າເພື່ອມາທັກທາຍ ແລະ ຍົກມື...
(ເພດຊາຍ, ກົດ ສະຕາລີກາ, ອາຍຸ 43)
ເປັນການເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ເຫັນວ່າຄໍາເວົ້າຂ້າງເທິງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໂອ້ລົມ/
ຫຼີ້ນກັບເດັກ ນ້ອຍເພາະວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າມາຫາເຂົາເຈົ້າ). ຄ້າຍຄືກັນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້
ຖ່າຍຮູບກັບເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພົວພັນກັບເດັກນ້ອຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ເຕັມໃຈ ຫຼື ເພື່ອການ ໃຫ້ຄວາມມ່ວນຊື່ນແກ່ເດັກນ້ອຍ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໄດ້ລາຍງານວ່າ ເດັກນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມດີໃຈທີ່ຢາກອອກກ້ອງໃນເວລາທີ່ເຮົາຍ່າງເລາະ
ຖ່າຍຮູບໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບພວກເຮົາໃນການ ‘ໂອ້ລມ
ົ ກັບເດັກນ້ອຍ
ແລະ ຖ່າຍຮູບ ເພືອ
່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນໜ້າຈໍ. ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມອືນ
່ ຍັງລາຍງານວ່າ ເວລາທີອ
່ າສາສະ
ໝັກໄປສົງ່ ໂດຍການຂີລ
່ ດ
ົ ຖີບ (ໃນໝູ່ບ້ານທີ່ ສປປ ລາວ), ພວກເຂົາໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ກິນ
ເຂົ້າຮ່ວມກັນໃນຄອບຄົວເພືອ
່ ເປັນການຕອບແທນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ເດັກນ້ອຍ
ແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈກັບພວກເຮົາ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍຮູບດ້ວຍກ້ອງຂອງຂ້ອຍ’
(ເຊິ່ງເປັນການເນັ້ນຢໍ້າຕົວຈິງ).
ຮູບທີ4: ຕອບຕໍ່ກັບຄໍາຖາມ ‘ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18
ປີ ປະຕິບັດວຽກຕ່າງໆໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່?’

ເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກໍາການຄ້າປະເວນີ

74 (20.5%)
92 (25.5%)

ເຮັດວຽກເປັນຄົນນໍາທ່ຽວ

137 (38.0%)

ສະແດງຕາມທ້ອງຖະໜົນ
ເຮັດວຽກໃນໂຮງແຮມ ຫຼື ຮ້ານອາຫານ

175 (48.5%)

ເກັຍຂີ້ເຫື້ຍອ

177 (49.0%)

ຂໍທານ

293 (81.2%)
307 (85.0%)

ຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະລຶກ
ນອກເໜືອຈາກຂ້າງເທິງດັ່ງກ່າວ

25 (6.9%)
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ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການພົວພັນກັບເດັກນ້ອຍໃນການຢ້ຽມຢາມໂຮງ
ຮຽນ, ການສອນພາສາອັງກິດ, ການປະຕິບັດສໍາພັນໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດການຈ້າງງານ ຫຼື ການ
ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະມັກໃນທ້ອງຖິ່ນ. ແລະ ມີການລາຍງານວ່າ ເປັນການປະຊຸມກັບເດັກ
ນ້ອຍໃນລະຫ່ວາງການຢ້ຽມຢາມບ້ານເດັກກໍາພ້າ ຫຼື ໂປຣກາມການໄປຢູ່ບ້ານເຈົ້າພາບ ຫຼື ໃນ
ບາງຄັ້ງຄາວແມ່ນພົວພັນກັບເດັກນ້ອຍເອງໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນຂົງເຂດ.
ເຊິ່ງການລາຍງານປະຕິສໍາພັນນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊົນຫຼັກຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນລະຫ່ວາງການຢ້ຽມຢາມ
ໜຶ່ງໃນສີ່ຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ. (ເບິ່ງຕື່ມໃນຮູບທີ 5).
ໂດຍທົ່ວໄປ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຄວາມກົງໄປກົງມາ ແລະມີຄວາມມິດງຽບກ່ຽວກັບການປະເຊີນ
ໜ້າກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ພວກເຂົາມີຄວາມຊົງຈໍາທີ່ດີຕໍ່ກັບການປະຕິສໍາພັນດັ່ງກ່າວທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຕັມໃຈເປີດກ້ວາງ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຂຽນວ່າລາວໄດ້ເອົາຂະໜົມໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍ, ຖ່າຍຮູບ ແລະ ໃຫ້ເບິ່ງຮູບໃນໜ້າຈໍແອວຊີດີ ໃນກ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ’. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຊັບ
ຊ້ອນ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າຈະຕ້ອງມີການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມໝາຍ, ມີການອະທິບາຍ ຫຼື ການ
ໃຫ້ເຫດຜົນກັບເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອໄດ້ມີການໂອ້ລົມ ແລະ ການຖ່າຍ
ຮູບຮ່ວມກັບເຂົາເຈົ້າ.
ຮູບທີ 5: ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຊຸມຊົນຫຼັກ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພົວພັນນໍາໃນຂົງເຂດ
ບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ການກຸສົນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ
ຫລື ໄວໜຸ່ມ

106 (29.4%)

ຊື້ສິ່ງຂອງ/ການບໍລິການຈາກທຸລະກິດທີ່ມີຜົນປະ

234 (64.8%)

ໂຫຍດຕໍ່ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ເປັນອາສາສະໝັກໃນອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກນ້ອຍ

59 (16.3%)

ຢ້ຽມຢາມບ້ານເດັກກໍາພ້າ.

61 (16.9%)

ທ່ຽວຊົມສະລັມ ຫຼື ຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ຂາຍເຄື່ອງ

111 (30.7%)

ເປັນອາສາສະໝັກໃນໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ

9 (2.5%)

ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ຜູ້ໃຫ່ຍ

18 (5%)

ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ

44 (12.2%)

ບໍ່ຄືກັບຂ້າງເທິງ

85 (23.5%)
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ແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວວ່າ, ແມ່ນໄດ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກລະດັບຂອງການຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ເກີດຂື້ນ ອ້ອມຮອບການປະຕິສໍຳພັນລະຫ່ວາງເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ
ເປັນສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເມື່ອກ່າວເຖິງການປຶກສາຫາລື ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທີ່ຈະພະຍາຍາມ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ພວກເຂົາ ໄດ້ເອົາອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ. ໃນການບັນຍາຍ
ການປະຕິສໍາພັນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແນ່ໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ກະທໍາ ແລະ
ແມ່ນການກະທໍາອັນໃດທີ່ຖືວ່າແມ່ນ ການກະທໍາທີ່ ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ.
ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນເພດຍິງທີ່ໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍໄປກິນເຂົ້າທ່ຽງທີ່ຮ້ານອາຫານໄດ້ໃຫ້
ຄໍາຄິດເຫັນວ່າ:
ລາວເປັນເດັກນ້ອຍຂາຍເຄື່ອງຂ້າງທາງ, ແລະ ລາວໄດ້ບອກກັບຂ້ອຍວ່າ
‘ມັນບໍ່ເປັນ ເລື່ອງງ່າຍດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ’ ຂ້ອຍໄດ້ຫຼຽວກັບໄປ ແລະ ຮ້ອງໃຫ້.
ຂ້ອຍຮູ້ໄດ້ເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວ, ແລະ ພົບກັບລາວຫຼັງຈາກນັ້ນ ແລະ
ຂ້ອຍຂໍພົບແມ່ລາວ, ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂ້ອຍຈີ່ງລ້ຽງເຂົ້າທ່ຽງລາວເອົາ.
ເຊິ່ງອາດເປັນການສົ່ງເສີມ “ການໃຫ້ທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ”. ເຊິ່ງ
ຕາມຈິດໃຈແລ້ວເປັນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງ. (ຄົນອົດສຕາລີ,
ອາຍຸ 40).
ບັນຫາເລື່ງສິນລະທໍາ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ໂດຍທາງອ້ອມ)
ກັບ “ການໃຫ້ທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ”. ໂດຍທາງດ້ານຈິດໃຈແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນຈາກ
ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມຄົນອືນ
່ ທີສ
່ າມາດເບິງ່ ຄືນການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນຂົງເຂດ ດັງ່ ກ່າວ:
ແມ່ຍິງບາງຄົນໃນກຸ່ມໄດ້ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ
ໃນບ້ານລອຍນໍ້າ [ແຕ່ວ່າ] ຜູ້ນໍາທ່ຽວໄດ້ຢາຍ ເຄື່ອງແບບໃຫ້ເດັກນ້ອຍໂດດ
ແລະ ຍາດກັນເອົາເຄື່ອງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນແລ້ວບໍ່ສະບາຍໃຈ. (ສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ, ອາຍຸ 40).
ເຖິງວ່າການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ດີຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ແຕ່ວ່ານັກ
ທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບການ
ປະຕິສຳພັນກັບເດັກນ້ອຍ. ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປມັນເປັນສິ່ງທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຜູ້ຕາງໝ້າຈາກອຸດສາ
ຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ຜູ້ນໍາທ່ຽວ, ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດກາ ເບິ່ງໂດຍລະອຽດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຕໍ່ກັບບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ
ທີ່ຄາດວ່າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ລະອຽດອ່ອນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເມື່ອເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່
ລະຫ່ວາງກາງລະຫ່ວາງກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສັບສົນ
ຫຼື ສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນໃນການປະພຶດກັບເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ເຫັນໃນການ
ປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດຕໍ່ກັບການຮັມມືກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຂໍທານ ຫຼື ຂາຍ
ເຄື່ອງໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
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ການປະເຊີນໜ້າກັບເດັກນ້ອຍຂໍທານ ຫຼື
ຂາຍເຄື່ອງ
ໃນຈໍານວນ 316 ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫຼວດທີ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການປະເຊີນໜ້າ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເດັກນ້ອຍຂໍທານ, 78.7% ແຈ້ງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວ
ໜຸ່ມທີ່ຂໍທານໃນຕອນ ທີ່ຢູ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງເຫດຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເອົາເງິນໃຫ້ກໍ່ເພາະ
ວ່າເຫດຜົນດ້ານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນການ
ຂູດຮີດຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ. ເຊິ່ງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໆຄົນແມ່ນມີການສຶກສາທີ່ດີທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າເດັກ
ນ້ອຍທີ່ຂໍທານຕາມຫົນທາງແມ່ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼາຍທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ
ອາດຕົກເປັນເຫື່ຍອຂອງການຖືກຂູດຮີດ ຫຼື ຖືກທາລຸນ. ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍ ວ່າກັນວ່າ ການຂໍທານ
ແມ່ນບໍ່ສາມາດເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດ ຫຼື ເພີ້ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຢຸດຕິວົງຈອນຂອງ
ຄວາມທຸກຍາກ. ຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ສະເໜີທາງເລືອກວ່າ ຄວນທີ່ຈະເອົາເງິນໃຫ້ອົງການການກຸສົນ
ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ເອົາອາຫານໃຫ້ເດັກນ້ອຍແທນ. ເຊິ່ງຄໍາເຫັນລຸ່ມ ນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ປົກກະຕິ:
ຂ້ອຍຄິດວ່າການເອົາເງິນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂໍທານຍິ່ງເປັນການເພີ້ມບັນຫາ;
ເດັກນ້ອຍກໍ່ບໍ່ຍອມທີ່ຈະຢຸດຕິ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຂ້ອຍຈະບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ອົງ
ການການສຸສົນແທນ. (ເພດຍິງ, ອົດສຕຣາລີ, ອາຍຸ 36).
ຂ້ອຍໄດ້ລ້ຽງເຂົ້າແລງແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຮ້ານແຄມທາງ. ຂ້ອຍຢາກລ້ຽງເຂົາ
ເຈົ້າແທນທີ່ຈະເອົາເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເອົາເງິນ
ໄປເຮັດຫຍ້ງແນ່. (ເພດຍິງ, ນິວຊີແລັນ, ອາຍຸ 46).
ຂ້ອຍໄດ້ຊື້ເກີບເດັກນ້ອຍ 6 ຄູ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂ້າງຖະໜົນຈາກຕະຫຼາດ
ທ້ອງຖິ່ນ. ຂ້ອຍໄດ້ໂອ້ລົມເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການເຂົ້າໂຮງ
ຮຽນ. ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ ຫລືເງິນທີ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແມ່ນ
ຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນການສຶກສາ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນເລືອງທີ່ໜ້າສົງໄສ.
(ເພດຍິງ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມີ ເຣັດ, ອາຍຸ 27).
ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າການເອົາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຂໍທານແມ່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕົກ
ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ...ຂ້ອຍຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມແມ່ນໄດ້ມີ
ການຄ້າສຳລັບຂໍທານ. (ເພດຍິງ, ກໍາປູເຈຍ, ອາຍຸ 33).
ໃນດ້ າ ນອື ່ ນ ເມື ອ ມີ ກ ານລາຍງານວ່າມີການໃຫ້ເງີນກັບເດັກນ້ອຍຂໍທານ (17,5% ຂອງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ) ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ດີໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດໄປເພາະມັນອາດເປັນການ
ຍາກ ທີ່ຈະປະຕິເສດ ເພາະວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມທີ່ເປັນແມ່ຍີງຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ: ລາວບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຕົນເອງໄດ້’, ແລະ ຄົນອືນ
່ ລາຍ
ງານວ່າ ຂ້ອຍເອົາເງິນໃຫ້ເພາະ ‘ເດັກນ້ອຍເປືອ
້ ນສົກກະປົກ ແລະ ເປືອ
້ ນເປິ’. ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມທີເ່ ປັນ
ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ເອົາເງິນ ໃຫ້ເປັນປະຈໍາ ແລະ ຮັບຮູ້ໃນເວລາດຽວກັນວ່າ ມັນ
ເປັນການເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂື້ນຕື່ມ... ທີ່ສົງໃສວ່າ ເມື່ອເຈົົ້າເອົາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຊ່ວຍຫຍັງໃຫ້ດີຂຶ້ນເລີຍ”.
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ບັນດາຄໍາຄິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢາກຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຊັດ
ເຈນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະປະຕິບັດໃຫ້ດີສຸດໄດ້ຢ່າງໃດ. ແລະ ອາດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ເມື່ອການຕອບທີ່ກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຊື້ຫຍັງບໍ່ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໝູ່ມທີ່ເປັນ
ຄົນຂາຍເຄື່ອງ. ສ່ວນຫຼາຍຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການປະຕິສຳພັນກັບ
ເດັກນ້ອຍໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ, ພວກເຂົາແມ່ນມີ ການຢືນຢັນໜ້້ອຍລົງກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ເມື່ອ
ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຂໍທານຕົວຈິງ. ມີພຽງແຕ່ 53.2% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ໄດ້ຕອບວ່າບໍ່
ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ການບໍລິການຈາກເດັກນ້ອຍ, ສ່ວນ 34.9% ໄດ້ຕອບວ່າ
ແມ່ນ. ຕໍ່ກັບຜູ້ ທີ່ຕອບວ່າບໍ່ ແມ່ນເພາະວ່າພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າມັນອາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂອກາດ
ເຂົາເຈົ້າໜ້ອຍລົງ ແລະ ອາດນໍາໄປສູ່ການຖືກຂູດຮີດໄດ້. ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈກັບບັນຫານີ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາເຫັນລຸ່ມນີ້ແມ່ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ປົກກະຕິ:
ການຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຂ້າງຖະໜົນແມ່ນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກສໍາ
ລັບຫຼາຍໆຄົນ. ເຈົ້າຮູ້ດີວ່າເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ
ບໍ່ຄວນທີ່ຈະມາຂໍທານ ຫຼື ຂາຍເຄື່ອງຕາມທ່ອງຖະໝົນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຍ່າງໜີຈາກເຂົາ ເຈົ້າເມື່ອຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງກັບໄປ
ນອນຫິວໃນຄືນນັ້ນ. (ເພດຍິງ, ແອັສປາຍ, ອາຍຸ 32).
ໃນດ້ານອື່ນໆ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ຈາກເດັກນ້ອຍ/ຊາວໜຸ່ມແມ່ນໄດ້ມີຫຼາຍເຫດຜົນ. ເຊັ່ນວ່າ
ເດັກນ້ອຍຊູຊີໃຫ້ຊື້, ຍ້ອນຄວາມອີ່ດູຕົນ ແລະ ຢາກຊ່ວຍ. ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ສິນຄ້າ/
ການບໍລິການທີ່ໄດ້ມີການຂາຍ / ສະໜອງແມ່ນ ‘ເປັນທີ່ຕ້ອງການ’ ຫຼື ບໍ່ສາມາດສະໜອງ
ໂດຍຄົນອື່ນໄດ້ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຫ່ຍ). ດັ່ງຄໍາເຫັນແບບຢ່າງລຸ່ມນີ້:
ຂ້ອຍຊື້ເຄື່ອງຂະໜາດນ້ອຍຈາກເດັກນ້ອຍໃນທ້າຍອາທິດ.
ເມືອຂ້ອຍຖາມເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮຽນ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອ
ລ້ຽງຄອບຄົວທີ່ຂາດເຂີນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮຽນໃນທິດນັ້ນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ
ມັນໝ້າຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ. (ເພດຍິງ, ອົດສຕຣາລີ, ອາຍຸ 35).
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຢາກຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ. ແລະ
ເຂົາເຈົ້າເບີ່ງຄືວ່າດຸໝັ່ນ.(ເພດຍິງ, ອັງກິດ, ອາຍຸ 37).
ຂ້ອຍຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໃນລາງຢ່າງ. ແທນທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງຈາກຮ້ານຄ້າ
ຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຂ້ອຍໄດ້ຊື້ເຄື່ອງກັບ ເດັກນ້ອຍແທນ.(ເພດຍິງ,
ອົດສຕຣາລີ, ອາຍຸ 38).

“ຂ້ອຍຄິດວ່າການເອົາເງິນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ

ຂໍທານຍິ່ງເປັນການເພີ້ມບັນຫາ; ເດັກນ້ອຍ
ກໍ່ບໍ່ຍອມທີ່ຈະຢຸດຕິ.ຖ້າເປັນໄປ ໄດ້ຂ້ອຍ

ຈະບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ອົງການ ການກຸສົນ
ແທນ.”
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ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ
ເຮັດວຽກໃນຕອນສວຍ. ຂ້ອຍ
ຄິດວ່າ ສາມາດລ້ຽງຄອບຄົວ
ໄດ້ແມ່ນເປັນສີ່ງທີ່ດ.ີ (ເພດຍິງ,
ອົດສຕຣາລີ, ອາຍຸ 44).

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຮອບຄອບຕໍ່ກັບການເລືອກຊື້ໃນ
ເວລາທີ່ທ່ອງທ່ຽວ. ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກຫາເບິ່ງກ່ຽວ
ກັບຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົວພັນນໍາ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາເພື່ອຕອບ ຄໍາຖາມ
ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງທໍາການປະເມີນທາງເລືອກທີ່ຈໍາກັດທີ່ມີໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ລວມໄປເຖິງຜົນ
ກະທົບຂອງທາງເລືອກດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ. ໂດລວມແລ້ວ, ບໍ່ມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າ ຈະຮັບມືແບບ
ໃດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຂາຍເຄື່ອງ ຫຼື ຂໍທານ. ເຊິ່ງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເປັນສິ່ງເພີ້ມເຕີມໃນການປຶກສາຫາລືລະຫ່ວາງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ຈະສາມາດຕອບຮັບຕໍ່ກັບ
ເຫດການການຂູດຮີດ ແລະ ການທາລຸນເດັກນ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນພະຍານ
ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

ການປະເຊີນໜ້າກັບການຂູດຮີດ/ການທາລຸນ
ເດັກນ້ອຍໃນລະຫ່ວາງການທ່ອງທ່ຽວ
ເມື່ອຖາມວ່າມີຫັຍງບໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດກ່ຽວກັບປະສົບການຕ່າງໆ, ຫຼື ຄວາມສ່ຽງໃນ
ການຖືກຂູດຮີດ ຫຼື ທາລຸນ, 57.1% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່າວວ່າແມ່ນ. ເຊິ່ງການຖືກຂູດຮີດ
ແລະ ການທາລຸນແມ່ນອ້າງອີງ ເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ຂໍທານ ຫຼື ຂາຍເຄື່ອງນໍາຖະໜົນ ແລະ
ຖືກໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫ່ຍ (ໃນບາງກໍລະນີ ແມ່ນຈາກ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ) ເຊິ່ງເປັນທີ່ໜ້າເຫັນໃຈ
ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນອື່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍໃນ
ການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ລະຫ່ວາງວັດທະນະທໍາທ່ອງຖີ່ນ
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ດັ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ມີການລາຍງານແມ່ນເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຊຸດ ດັ່ງ
ເດີມເວລາມາຖ່າຍຮູບ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຢູ່ໃນບ້ານເດັກກໍາພ້າທີ່ຖືກເອົາອອກຈາກໂຮງຮຽນ
ເພື່ອໄປທໍາການສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເບິ່ງ ເຊິ່ງເປັນຕົວຢ່າງໃນການຖືກທາລຸນ). ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໄດ້ອ້າງອີງເຖິງການຖືກຂູດຮີດທາງເພດຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຜູ້ອາຍຸແກ່
‘ຊາວຕາເວັນຕົກ’ ທີ່ມີຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍຍິງໄວໜຸ່ມ ແລະ ບາງຄັ້ງເດັກນ້ອຍຊາຍ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເຫັນວ່າເປັນທີ່ໜ້າວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດ.
ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານໃນການຂູດຮີດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແຈ້ງ
ວ່າມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນທີ່ໝ້າລັງກຽດ,ໂສກເສົ້າ, ເປັນຫ່ວງ ແລະ ວິຕົກກັງວົນ,
ສີ້ນຫວັງ, ຮູ້ສຶກຜິດ, ໃຈຮ້າຍ ແລະ ສັບສົນ ເຊັ່ນ:
ເປັນປະຈໍາທີ່ທ່ານຈະເຫັນຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ຢູ່ໃກ້ມີການດັກຊຸ້ມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີການຜິດຖຽງກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຂ້ອຍຢາກກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ
ນ້ອຍດົນເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ເປັນຄວາມຫັວງທີ່ເລື່ອນລອຍຂອງຂ້ອຍທີ່
ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫ່າງຈາກນາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງຫຼາຍໆ ກໍລະນີນີ້ແມ່ນ
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສີ້ນຫັວງ”. (ເພດ, ສັນຊາດ ແລະ ອາຍຸແມ່ນບໍໄ
່ ດ້ລະບຸ).
ແທນທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ຕາມ
ຫົນທາງ ແລະ ຊາຍຫາດຂາຍປື້ມ, ສາຍແຂນ, ແລະ ໝາກ
ໄມ້ຕ່າງໆ. ຂ້ອຍມັກ ທີ່ໂອ້ລົມນໍາເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ໃນມຸມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ | 19

ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມັກເຝິກຊ້ອມ ພາສາອັງກິດ, ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ດີເລີຍ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປເຮັດວຽກໂດຍພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າຂາດໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. (ເພດຍິງ,
ອົດສຕຣາລີ, ອາຍຸ 26).
ຈໍານວນຄົນທີ່ໂສດ, ຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາທີ່ຢ້ຽມຢາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ
ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງຂ້ອຍໃນການທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດ
ໜ້ອຍລົງ. (ເພດຍິງ, ນິວຊີແລັນ, ອາຍຸ 45).
ຂ້ອຍໄດ້ພົບເຫັນເດັກຍິງອາຍຸພຽງແຕ່ 5-6 ປີຂາຍຂອງທີ່ລະລຶກ. ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຂ້ອຍຄິດ ໃນໃຈວ່າຕ້ອງມີບາງຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງນາງໃນການບັງຄັບໃຫ້
ເຮັດວຽກ ແລະ ທາລຸນ ຕໍ່ນາງບໍ່ວ່າລາວຈະຂາຍເຄື່ອງ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. ຂ້ອຍ
ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຊື້ເຄື່ອງນໍາລາວແຕ່ຂ້ອຍຍັງຈື່ປະສົບການດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງ
ເຕັມຕາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີນໍ້າຕາ ແລະ ໂສກເສົ້າເສຍໃຈ. (ເພດຍິງ,
ສະຫະລັດ, ອາຍຸ 31).
ພົບເຫັນເດັກຍິງທີໄ
່ ດ້ມກ
ີ ານຖືກຂູດຮິດຈາກອຸດສາຫະກໍາກ້ານຄ້າປະ ເວນີ.
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າລັງກຽດ
ແລະ ໄດ້ຢຸດການທ່ອງທ່ຽວໄວກ່ອນທີ່ໄ
“ເປັນປະຈໍາທີ່ທ່ານຈະເຫັນຜູ້ໃຫ່ຍດັກ
ດ້ມີການວາງ ແຜນໄວ້ເພາະວ່າເລື້ອງນີ້.

ຊຸ້ມຢູ່ໃກ້, ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍມີການຜິດຖຽງກັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຂ້ອຍຢາກ ກ່ ຽວຂ້ອງກັບເດັກນ້ອຍດົນ
ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ເປັນຄວາມ

ຫວັງທີ ່ ເ ລື ່ ອນລອຍຂອງຂ້ອ ທີ່ຈ ະເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫ່າງຈາກນາຍຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.ເຊິ່ງຫຼາຍໆກໍລະນີ ແມ່ນຂ້ອຍຮູ້
ສຶກໝົດຫັວງ”.

(ເພດຍິງ, ສະຫະລັດ, ອາຍຸ 30).
ຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍ, ຄວາມຫງຸດຫງິດ ແລະ
ເປັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນຄວາມຈີງທີ່ວ່າ (49.5%)
ຂອງຜູ້ສອບຖາມຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບບາງຢ່າງຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ຊາວໜຸ່ມ ໃນເວລາທ່ອງທ່ຽວ. ແຕ່ມີພຽງ 19.5% ທີ່
ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍໃນການປົກປ້ອງ
ເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ໄດ້ມີການປະສົບ
ພົບພໍ້ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
ເຊິ່ງສະແດງຂອງຈາກຄໍາເຫັນລຸ່ມນີ້:

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ,
ແຕ່ວ່າຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່
ເພື່ອໃຫ້ ມັນຖືກຕ້ອງ (ເພດຍິງ, ອົດສຕຣາລີ, ອາຍຸ 38).
ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວິທີການໃນການຮັບມືກັບ(ບັນຫາ) ສ່ວນຫຼາຍຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍເປັນ
ຜູ້ສັງເກດການ. (ເພດຊາຍ, ສະຫະລັດ, ອາຍຸ 37).
ຂ້ອຍມີບາງຂໍ້ມູນທີ່ວ່າຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບ່ອນໃດເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງ
ການ, ແຕ່ເບິ່ງຄື ວ່າຈະບໍ່ພຽງພໍ (ເພດຍິງ, ອົດສຣາລີ, ອາຍຸ 54).
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ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍຢາກເຮັດເພີ້ມເຕີມ...ເມື່ອຂ້ອຍຮູ້ໄດ້ເຖິງສະຖານະການ,
ພຽງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນ,ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ. (ເພດຍິງ,
ແຟັງລັງ, ອາຍຸ 20).
ບາງຄົນໄດ້ມີການລາຍງານໄດ້ດໍາເນິນ
“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ,
ຂັ້ນຕອນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແຕ່ວ່າຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ (ເຊິ່ງກໍ
ເພື່ອໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ”.
ລະນີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ໄດ້ເຮັດການ
ລາຍງານໃຫ້ແກ່ຕໍາຫຼວດ ແລະ ສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນລາຍງານຕໍ່ກັບພະນັກງານຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການກຸສນ
ົ
ຕ່າງໆ20) ເມືອ
່ ມີການພົບເຫັນການຂູດ ຮີດທາງເພດຕໍກ
່ ບ
ັ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມມີ
ການລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມຂ
ີ ມ
້ໍ ນ
ູ ທີພ
່ ຽງພໍກຽ່ ວກັບສະຖານະການ ເຊິງ່ ເຮັດໃຫ້ບສ
່ໍ າມາດເຮັດໃຫ້
ການລາຍງານເປັນທີຮ
່ ບ
ັ ຮູໄ
້ ດ້. ເຊິງ່ ຄໍາເຫັນລຸມ
່ ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຊໃ້ີ ຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວ:
ຂ້ອຍໄດ້ພບ
ົ ເຫັນເດັກນ້ອຍ ສອງຄົນໃນຮ້ານກາເຟກັບຜູຊ
້ າຍເຊິງ່ ເຂົາເຈົາ້ ບອກ
ກວ່າເປັນແຟນຂອງເດັກຍິງເປັນທີເ່ ຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າ ເດັກນ້ອຍບໍ ່ ດີ ໃ ຈ ແລະ ຂ້ ອຍ
ກໍ່ບໍ ່ ເ ຊື ່ ອກ່ ຽວກັ ບການກ່ າ ວມາ. ຂ້ ອ ຍບໍ ່ ໄ ດ້ ມີ ໂອກາດໃນການໂອ້ ລ ົ ມກັ ບ
ເດັກນ້ອຍດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີຄວາມກ້າທີຈ
່ ະເຂົາ້ ໄປ, ຂ້ອຍບໍ່ ຮູສ
້ ກ
ຶ ວ່າ
ຂ້ອຍຕ້ອງ ລາຍງານໃຫ້ແກ່ຕາໍ ຫຼວດ. ຂ້ອຍຍັງສົງໃສກັບເດັກນ້ອຍສອງ ຄົນນັ້ນ
ແລະ ຫັວງວ່າເຂົາເຈົ້າຄົງຈະສະບາຍດີ. (ເພດຍິງ, ອົສຕຣາລີ, ອາຍຸ 35).
...ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ກັບເດັກຍິງໜຸ່ມທ້ອງຖິ່ນໃນບໍລິສັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄົນຜິວຂາວທີ່ອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ. ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງວ່າລາວຈະມີຄວາມສ່ຽງ
ໃນການຖືກຂູດຮີດ/ການທາລຸນ ແລະ
ມີການລາຍງານໃຫ້ແກ່ຕໍາຫຼວດ. ບາງຄັ້ງ, ເຮົາ
“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍ
ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີອໍານາດເພາະວ່າຕໍາ
ຢາກເຮັດເພີ້ມເຕີມ...
ຫຼວດໄດ້ມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບເນື້ອໃນ
ເມື່ອຂ້ອຍຮູ້ໄດ້ເຖິງສະຖານະການ,
ຂອງການລາຍງານ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຄົບຖ້ວນ
ຫຼື ບໍ່. (ເພດຍິງ, ອົສຕຣາລີ, ອາຍຸ 24).

ພຽງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນ,

ຂ້ອຍໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ຊາຍມີອາຍຸຊາວຕາເວັນ
ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນ.”
ຕົກຢູ່ກັບແມ່ຍິງໜຸ່ມທີ່ຊາຍຫາດ. ເຊິ່ງມັນ
ເບິ່ງຄືເປັນສີ່ງທີ່ ໝ້າສົງໄສ ແລະ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ. ຂ້ອຍພະຍາຍາມ
ໂທຫາສາຍດ່ວນທີ່ປົກປ້ອງເດັກ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້, ຂ້ອຍຈີ່ງລາຍງານ
ຕໍ່ຕໍາຫຼວດ (ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດຫັຍງໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລາວເຫັນຜູ້ຊາຍດັ່ງ
ກ່າວໃນໂຮງແຮມ). ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ຂອ
້ ຍຮູສ
້ ກ
ື ອຶດອັດ ແລະ ໃຈຮ້າຍທີບ
່ ສ
່ໍ າມາດ
ເຮັດຫັຍງໄດ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼອ
ື . ເຊີງ່ ຂ້ອຍມີປະສົບການທີຄ
່ າ້ ຍຄືກນ
ັ ໃນຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງຕໍ່ໄປຂອງຂ້ອຍ: ຂ້ອຍໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ຊາຍຕາເວັນຕົກທີ່ມີອາຍຸ
ດື່ມເຫຼົ້າກັບເພດຍີງທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກ່ວາທຸກໆບ່ອນ ໃນບາເຕັ້ນລໍາ, ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້
20 ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນໜຶ່ງລາຍງານວ່າໄດ້ພົບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ທີ່ແຄມທະເລເຊິ່ງລາວບໍ່ສະບາຍ ແລະ
ມີໄຂ້ສູງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ລໍຖ້າກັບ ເດັກນ້ອຍຈົນກ່ວາວ່າ ຊາຍເຊບມາຮອດ ແລະ ພາລາວໄປໂຮງໝໍ.
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ສຶກວ່າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້, ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເປັນອຸປະສັກ ແລະ
ເປັນທີ່ໜ້າລົບກວນໃຈ, ແລະ ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຈະກັບໄປ ບ່ອນນັ້ນອີກ
(ເພດຍິງ, ອົສຕຣາລີ, ອາຍຸ 36).

“ຂ້ ອ ຍໄດ້ ພົ ບ ເຫັ ນ ຜູ້ ຊ າຍມີ ອ າຍຸ ຊ າວຕາ
ເ ວັ ນ ຕົ ກ ຢູ່ ກັ ບ ແ ມ່ ຍິ ງ ໜຸ່ ມ ທີ່ ຊ າ ຍ ຫ າ ດ .
ເຊິ່ງມັນເບິ່ງຄືເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົງໄສ

ແລະ

ໂທຫາສາຍດ່ວນທີ່ປົກປ້ອງເດັກ,

ແຕ່ບໍ່

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ.
ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້,
ຫຼວດ

ຂ້ອຍພະຍາຍາມ

ຂ້ອຍຈຶ່ງລາຍງານຕໍ່ຕໍາ

(ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດຫັຍງໄດ້ເວັ້ນ

ເສຍແຕ່ວ່າລາວເຫັນຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວໃນໂຮງ

ແຮມ). ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອຶດອັດ ແລະ

ໃຈຮ້ າ ຍທີ່ ບໍ່ ສ າມາດເຮັ ດ ຫັ ຍ ງໄດ້ ໃ ນການ

ຊ່ວຍເຫຼືອ. ເຊິ່ງຂ້ອຍມີປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງຕໍ່ໄປຂອງຂ້ອຍ:

ຂ້ອຍໄດ້ພົບເຫັນ ຜູ້ຊາຍຕາເວັນຕົກທີ່ມີອາ
ຍຸ ທີ່ ດື່ ມ ເ ຫຼົ າ ກັ ບ ເ ພ ດ ຍິ ງ ທີ່ ມີ ອ າ ຍຸ ນ້ ອ ຍ
ກ່ວາທຸກໆບ່ອນໃນບາເຕັ້ນລໍາ, ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້
ສຶກວ່າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້, ແລະ

ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເປັນອຸບປະສັກ ແລະ ເປັນທີ່

ໜ້າລົບກວນໃຈ. ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຈະກັບ
ໄປບ່ອນນັ້ນອີກ.”

ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕອບ
ການສຳຫຼວດຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການ
ຕົກຢູ່ໃນເຫດການທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂູດຮີດ ຫຼື ການທາລຸນ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມອັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານບວກໃຫ້ແກ່ການພັກຮ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດເວລາການທ່ອງທ່ຽວໜ້ອຍ
ມື້ລົງຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ກັບມາທ່ຽວ ສະຖານທີ່ເກົ່າອີກເລີຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໆຄົນໄດ້ແຈ້ງວ່າ
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລາຍງານ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ (22.2%) ຫຼື ເຂົາເຈົ້າມີການແລກປ່ຽນ
ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນອື່ນ (61.3%). ບາງຄັ້ງ
ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຈໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ,
ເຊິ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງມີການລາຍງານຕໍ່ກັບເຫດການ
ໃຫ້ຝ່າຍໃດ. ແລະ ຕໍ່ມາໃນຜົນໄດ້ຮັບໃນການ
ສຶກສາພົບວ່າ 48.2% ຂອງຜູ້ສະໝັກຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ມີການເຂົ້າຫາ
ຂໍ້ມູນໃດໆໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຊາວໜຸ່ມໃນຂົງເຂດ ຈາກການຖືກຂູດຮີດ
ແລະ ທາລຸນກ່ອນການເລີມ
້ ຕົນ
້ ຫຼື ໃນລະຫ່ວາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ແລະ ໃນຈໍານວນທີ່ ໄດ້ຮບ
ັ ຂໍມ
້ ນ
ູ
ດັງ່ ກ່າວ, ມີພຽງແຕ່ 15.6% ທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ອນ
ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ (ຄົນອື່ນແມ່ນໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ມູນໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງ (27.1%) ຫຼື ພາຍ
ຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງອອກຈາກຈຸດໝາຍປາຍ
ທາງນັ້ນ (4.4%).

ເພີ້ມເຕີມອີກ, ບາງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການລາຍງານ
ການຂູດຮີດ ຫຼື ການຖືກທາລຸນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພວກເຂົາຮູ້ສືກວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຕ້ອງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໄດ້ມີການ ໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງຕົວຢ່າງວ່າ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນການເບີ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ/ຊາວໜຸ່ມໃນບ່ອນສາທາລະນະແມ່ນ ຕົກເປັນຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, ນັກກົດໝາຍ ຫຼື ພໍ່ແມ່. ເພີ້ມເຕີມ
ອີກ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນການບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະຕັດສີນວັດທະນະທໍາຂອງ
ຄົນອື່ນ, ທີ່ຈະແຊກແຊງວຽກພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງອາດເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະປະຕິບັດ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສ່ວນຫຼາຍກ່າວວ່າ: ພວກເຂົາໄດ້ລະເວັ້ນຈາກການສື່ສານຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ
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ໄຍຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນພຽງພໍກ່ຽວກັບວ່າມີຫັຍງ
ເກີດຂື້ນ ແລະ ບາງ ຄົນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າເຖິງວ່າຈະມີການລາຍງານກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ແຕກຕ່າງໄປ.
ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນ ‘ຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ’ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າການບໍ່ລາຍງານແມ່ນເປັນເຫດຜົນຕາມທີ່
ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຊິ່ງຖືວ່າຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.
ດັງ່ ຕົວຢ່າງ, 37.4% ຂອງຜູທ
້ ຕ
່ີ ອບການສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ພົບ ພໍ້ການຂາຍເຄືອ
່ ງທີ່ລະລຶກຂອງ
ແລະ ໄວໜຸ່ມຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສາມາດທົນ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ມີຈໍານວນຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຄິດວ່າ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມທີ່ຂໍທານ, ເດັກນ້ອຍສະແດງໃຫ້ແກ່ນັກ
ທ່ອງ ທ່ຽວເບິ່ງ, ຫຼື ເຮັດວຽກໃນໂຮງແຮມ ຫຼື ຮ້ານອາຫານແມ່ນ ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ທົນໄດ້ ແລະ
ຍອມຮັບໄດ້. ມີພຽງແຕ່ 1.2% ຄິດວ່າເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກໍາການ
ຄ້າປະເວນີແມ່ນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ໄດ້ໂດຍຄົນທ້ອງຖິ່ນເອງ, 28.8% ຂອງຜູູ້ຕອບການສໍາຫຼວດ
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພຶດຕິກໍາລວມກັນຂອງ ການຂູດຮີດທັງໝົດ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ຫຼື
ຄົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປິດຫູປິດຕາເບິ່ງຄືບໍ່ເຫັນ (ໃຫ້ເບິ່ງຮູບທີ 6).
ຮູບທີ 6: ຕອບກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ‘ທ່ານຄິດວ່າບັນຫາໃດລຸ່ມນີ້ທີ່ຖືວ່າ
ເປັນການອົດທົນໄດ້ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຍອມຮັບໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງ		
ຖິ່ນຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃນຂົງເຂດ?’

127 (37.4%)

ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະລຶກ
ເດັກນ້ອຍ ຫຼື
ຊາວໜຸ່ມເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກໍາຄ້າປະເວນີ

4 (1.2%)

ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມເກັບຂີ້ເຫື້ຍອ

8 (2.4%)

ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມເຮັດວຽກເປັນຄົນນໍາທ່ຽວ

16 (4.7%)

ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມເປັນຂໍທານ

18 (5.3%)

ເດັກນ້ອຍ ຫຼື
ຊາວໜຸ່ມທໍາການສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ

18 (5.3%)

ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານ

25 (7.4%)

ບໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນນີ້

26 (7.6%)
98 (28.8%)
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ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ມີການໄຈ້ແຍກລະຫ່ວາງສິ່ງທີ່ອົດ
ທົນໄດ້ ແລະ ການຍອມຮັບຂອງບັນດາພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດ
ຕ່າງໆ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທໍາມະດາ. ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າສິ່ງທົ່ວໄປດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂື້ນ
ເພາະເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຢູ່ລອດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຕ້ອງ
ໄດ້ອາໄສເດັກນ້ອຍ ໃນການຫາລ້ຽງຊີບໂດຍຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍລວມ, ໄດ້ມຄ
ີ ວາມເຂົາ້
ໃຈທີຊ
່ ດ
ັ ເຈນລະຫ່ວາງຜູທ
້ ເ່ີ ຂົາ້ ຮ່ວມວ່າພຶດຕິກາໍ ເຫຼາ່ົ ນີແ
້ ມ່ນເປັນສິງ່ ທີສ
່ າມາດໃຫ້ອະໄພໂດຍຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິນ
່ (ຖ້າຫາກເຂົາເຈົາ້ ຫາກມິດງຽບ). ເຊິງ່ ຄວາມເຂົາ້ ໃຈດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນບໍເ່ ປັນທີສ
່ ງົ ໃສວ່າ
ຈະເປັນ ສິ່ງທີ່ລວມກັນລະຫ່ວາງການທີ່ນັກທ່ອງ ທ່ຽວບໍ່ມີສິດອໍານາດ ແລະ ການຂັດຂວາງ
ຕ່າງໆເຊິ່ງມີອິດຕິພົນແກ່ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ແຊກ
ແຊງ ແມ່ນມີກໍລະນີທີ່ຕ້ອງສົງໄສວ່າມີການຂູດຮີດ ຫຼື ການທາລຸນ. ເພາະສະນັ້ນ, ເປັນສິ່ງທີ່ມີ
ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍິງ່ ທີຕ
່ ອ
້ ງມີການສະໜອງຂໍມ
້ ນ
ູ ເພີມ
້ ເຕີມໃຫ້ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ກັບ ‘ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາ
ລັບເດັກນ້ອຍ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການລະບຸກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຕ່າາໆຈາກການສຳຫຼວດ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໜ້າແປກ
ໃຈເລີຍວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນອາດຈະມີ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເຂດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຫຼາຍກ່ວາ
(84.8%) ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ກ່ອນທີ່
ເຂົາເຈົາ
້ ຈະມາທ່ອງທ່ຽວ. ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າບາງຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້
ເຫັນວ່າມີ ຊ່ອງວ່າງລະຫ່ວາງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບບັນຫາທາງດ້ານສິນລະທໍາທີ່ຢູ່
ອ້ອມຂ້າງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ (ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ
ເດັກກໍາພ້າ) ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ກັບການຂູດຮີດທາງດ້ານເພດຂອງ
ເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ກັບ ພາບລັກຂອງຄົນທີ່ມີອາຍຸ, ຊາວຕາເວັນ
ຕົກ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດເປັນນັກລ້າ. ເຊິ່ງຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຊື່ອງໃຫ້ແກ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ຄົນຕາເວັນຕົກທີ່ຕ້ອງພົວພັນກັບພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າແມ່ຍິງຕ້ອງມີການ
ພົວພັນນໍາຢ່າງແນ່ນອນ. ເຊີ່ງຖືວ່າເປັນເລື້ອງ ທີ່ຖືກເອົາປຽບ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດ
ໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນ ’ເລື່ອງທີ່ເສົ້າໝອງ’ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທັດສະນະຄະນິໂດຍລວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ
ຂອງ ສະຕິທີ່ມີຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີສິນລະທໍາໃນການປະຕິບັດ
ຕ່າງໆໃນການທ່ອງທ່ຽວ. ດັ່ງຕົວຢ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນໄດ້ອ້າງອີງເຖີງ ການປະຕິບັດງານ
ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ການປົກປ້ອງ ທາງດ້ານສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ.21 ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າຍິນດີີວ່າ
21 ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການກ່າວເປັນພິເສດ ລວມມີ: ໂຄງການ ແຕ້ມຮູບຂອງເດັກນ້ອຍກໍາປູເຈຍ, ມິດສໍາລານ, ເພື່ອນມິດ,
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ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດໄດ້ເຫັນສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່
ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ມີການແຈກຢາຍໂດຍອົງການດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ສ່ວນຫຼາຍ
ທີ່ໄດ້ຊີ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບ ຫຼື ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມກ່ອນ
ຫຼື ລະຫ່ວາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາ
ກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫຼາຍຄົນໄດ້ອ້າງອີງວ່າ
ໄດ້ພົບເຫັນໂປສເຕີ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ປ້າຍຕ່າງໆ (ທີ່ລວມເຖິງປ້າຍ ທີ່ຕິດຢູ່ທ້າຍລົດຕຸກໆ),
ໃບປິວໂຄສະນາ ແລະ ໂພສຄາດ ທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງໄດ້
ລວມເອົາການໂຄສະນາຕ່າງໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການລ້ຽງການທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານເດັກກໍາພ້າ (ເຊິ່ງອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຖາມຜູ້ນໍາທ່ຽວເອົາແຜນ
ການຢ້ຽມຢາມເດັກກໍາພ້າອອກຈາກແຜນການທ່ຽວ), ເພື່ອທີ່ຈະລາຍງານໂສເພນີເດັກນ້ອຍ
ແລະ ຫຼີກລ້ຽງງການຖ່າຍຮູບກັບເດັກນ້ອຍ/ແລະ ລ້ຽງເຂົາເຈົ້າໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ.
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕໍກ
່ ບ
ັ ການລົນນະລົງທີມ
່ ປ
ີ ະສິດຕິພາບນີ,້ ແລະ ປະສົບການສ່ວນຕົວ (ຈິດໃຈ)ຕໍກ
່ ບ
ັ
ຂົງເຂດດັງ່ ກ່າວ, ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມຫຼາຍໆຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາມພໍໃຈທີ່ຈະເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ທຸລະກິດມີການດັດແກ້ທາງ

ດ້ານນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກຖານທີ່ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້. ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ໃນຈໍານວນ 323 ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດທັງໝົດທີ່
ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການຢາກໄດ້ຮັບກ່ອນການທ່ອງ
ທ່ຽວ,84,8% ແຈ້ງວ່າເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ
ປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າ ຈາກການຂູດຮິດໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ເຂົາເຈົ້າ (ເບີ່ງຮູບທີ່7).
ໃນຈໍານວນທີ່ເກືອບເທົ່າກັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່າວວ່າ: ເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນເພີມ
້ ເຕີມກ່ຽວກັບ
ປະເພນີທອ
້ ງຖິນ
່ , ການນຸງ່ ຖື ແລະ ພຶດຕິກາໍ ທີເ່ ໝາະສົມ ແລະ (83.3%) ຢາກຮູກ
້ ຽ່ ວກັບວ່າ: ວິ
ທີທນ
່ີ ກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວສາມາດປະຕິບັດໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ (83%). ເຊັ່ນດຽວກັນ,
ເມື່ອຖາມວ່າ ນະໂຍບາຍໃນການປົກປອ້ງເດັກຂອງທຸລະກິດສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບນິໃສ
ການໃຊ້ຈ່າຍເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ 94,8% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ຕອບວ່າເຂົາເຈົ້າເຫັນດີ. ບາງຄົນເວົ້າ
ວ່າລາວແມ່ນໄດ້ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ (12,4%). ການຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່າ
ນີແມ່ນເປັນໄປໃນດ້ານບວກ ແລະ ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍໆຮ້ານທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ
ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ຄໍານຶງເຖິງບັນຫານີ້.
ດັ່ງຕົວຢ່າງ, ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່າວວ່າ ‘ລາວຮັບປະທານອາຫານແຕ່ຢູ່ຮ້ານທີມີນະໂຍບາຍ
ການປົກປ້ອງເດັກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພັກເຊົາທີໂ
່ ຮງແຮມທີປ
່ ອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ’. ແມ່ຍງິ ຄົນ
ໜຶງ່ ໄດ້ໃຫ້ຂສ
້ໍ ງັ ເກດວ່າ ‘ນາງໄດ້ຊເ້ື ຄືອ
່ ງຈາກຮ້ານຄ້າທີມ
່ ລ
ີ າຄາສູງກ່ວາປົກກະຕິທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ຊຸກຍູ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ປອດ
ໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ’. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມໄດ້ມີຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂື້ນກັບວ່າມີ
ຫຼັກຖານທີ່ວ່ານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ຫຼື ບໍ່. ເຊິ່ງທ້າຍທີ່ສຸດຫຼາຍໆຄົນ
ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບແນວຄິດລິເລີ້ມ ແລະ ຈະໃຫ້ການ ຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຕໍ່
ເມື່ອຮູ້ວ່າ ຫ້າງຮ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການກວດສອບ/ກວດກາທີ່ເປັນອິດສະລະ ຈາກໜ່ວຍງານ
ອິດສະລະ.

ຊາຍເຊບ, ອົງການ ສຸພະນິມິດ, ບົງ ປາອວນ, ຈັບໄດ້, ຮາກາຣ.
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ຮູບທີ 7: ການຕອບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ‘ຂໍ້ມູນປະເພດໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ໄດ້ຮັບກ່ອນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ’

ປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຸ່ງຖື/ພິດຕິກໍາທີ່ເໝາະສົມ

269 (83.3%)

ວິທີທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດທ້ອງຖີ່ນ

268 (83.0%)

210 (65.0%)

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ ແລະ ຂົງເຂດ

ສາມາດປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແນວໃດ

247 (76.5%)

ສາມາດປົກປ້ອງເດັກ ແລະ
ປ້ອງກັນຈາກການສວຍ ໃຊ້ໄດ້ແນວໃດ

274 (84.8%)

ອັດຕາຄ່າຈ້າງ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການທ່ອງທ່ຽວ.

199 (61.6%)

ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້າງເທິງ

2 (0.6%)
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນມີຂໍ້ມູນຈໍາກັດ, ນີ້ໄດ້ເປັນການເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ເຫັນຈຸກຫຼັກໆກ່ຽວ
ກັບການກໍານົດທາງຍຸດທະສາດໃນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຫຼາຍຄົນ (ອາດບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ) ແມ່ນໄດ້ຮູ້ເຖີງການປະຕິບັດໃນການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຈ່າຍເງີນຫຼາຍຂື້ນກັບສິນຄ້າ/ການບໍລກ
ິ ານທີວ
່ າ່ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ,
ດັງ່ ເດີມ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
່ . ຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງປະສົບບັນຫາຕໍ່ກັບການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍຂອງສິນຄ້າ/ການບໍລິການນັ້ນ
ເຊິ່ງຈະສາມາດກໍານົດຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງໄດ້. ພວກເຂົາຍັງມີຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ກັບການຮຽກຮ້ອງ
ເລື້ອງຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງ ແຕ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າທາງເລືອກເທົ່ານັ້ນ
ແຕ່ຍັງຕ້ອງພິສູດວ່າເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດດັ່ງທີ່ໄດ້ສັນຍາໃວ້.
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ພາກສະຫຼຸບ
ການສຳຫຼວດນີໄ
້ ດ້ມກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ຕໍກ
່ ບ
ັ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈໍານວນ 300 ຄົນ,ຈາກທົ່ໂລກໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດກໍາ
ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ທັດສະນະຄະຕິ, ການປະຕິສໍາພັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເດັກ
ນ້ອຍ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າໃນຈົດໝາຍປາຍທາງ. ການສໍາຫຼວດໄດ້ສ້າງຂໍ້ມູນອັນມະຫາສານ ໂດຍ
ສະເພາະທີ່ເປັນການເຊື່ອມໂຍງເຖິງຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ວ່າຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ
ໃນຄວາມສາມາດທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະຊາກອນ ເນື່ອງຈາກວ່າການສຳຫຼວດ
ແມ່ນຈໍາກັດຢູ່ໃນເຂດສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ເພາະສະນັ້ນ, ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນເປັນຈຸດທີ່ດີ
ໃນການເລີ້ມຕົ້ນໃນການພັດທະນາທາງດ້ານຍຸດທະສາດທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ສຳຄັນໄປກ່ວານັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ເປັນ ການຊີ້ໃຫ້ເຫັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ (ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ ອາຍຸ,ເພດໄວ, ຫຼື ສາດສະໜາ) ແມ່ນໄດ້ ມີການປະຊາສຳພັນຢ່າງ
ເປັນປະຈໍາກັບເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການປະຊາສໍາພັນດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຖືວ່າເປັນເລື້ອງທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໜ້າຈົດຈໍາໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
(ນັກທ່ອງທ່ຽວບາງຄົນສາມາດຈົດຈໍາການປະຕິສຳພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບເດັກນ້ອຍໄດ້ 5 ປີຍ້ອນ
ຫຼັງພາຍຫຼັງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສີ້ນສຸດການທ່ອງທ່ຽວ, ເຊິ່ງເປັນການເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ). ຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຊາ ສໍາພັນທາງດ້ານສັງຄົມຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ - ໂດຍການໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈົ້າ,
ສອນພາອັງກິດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ຮັບຟັງກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫຼີ້ນນໍາເຂົາເຈົ້າແມ່ນ
ລ້ວນແຕ່ມີຄຸນຄ່າ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງມີຄວາມຊົງຈໍາອັນເປັນດ້ານລົບຕໍ່ກັບເດັກ
ນ້ອຍທີ່ຂໍທານ, ຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ການຖືກຂູດຮີດຕ່າງໆ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການຕອບທີ່ສະແດງເຖິງດ້ານລົບເຊັ່ນ:
(ມີຄວາມ ໂສກເສົ້າ, ຮູ້ສຶກຜິດ,ໃຈຮ້າຍ, ກົງວົນໃຈ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າລັງກຽດ) ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນເຫດ
ການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເດັກນ້ອຍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ທຸກຍາກ, ຕ້ອງໄດເຮັດວຽກ,
ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ (ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່ມີການແນະນໍາຈາກຜູ້ໃຫ່ຍ), ຂາດການໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາ, ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກການຖືກທາລຸນໃນດ້ານໃດດ້ານໝີ່ງໄດ້, ເຈົ້າໝ້າທີດ້ານອຸດ
ສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖີີງບັນຫານີ້, ເຊີ່ງໄດ້
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືນໍາໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາກັບບ້ານ. ເຊີ່ງຈະເປັນການສ້າງຜົນກະທົບສີ່ງໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ກັບໝ້າຕາຂອງ
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ.
ເປັນທີ່ກ່າວກັນວ່າ, ເຖີງຈະມີການຕອບສະໝອງທີ່ເປັນດ້ານລົບໃນການປະເຊີນໝ້າກັບເດັກ
ນ້ອຍທີ່ໄດ້ພົບກັບປະສົບການທາງດ້ານການຖືກຂູດຮີດ ຫລື ທາລຸນ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີໄດ້
ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນມື້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຄິດ
ສອງເທື່ອວ່າຈະກັບໄປທ່ຽວສະຖານທີນັ້ນອີກ ຫຼື ບໍ່. ມີຈໍານວນທີ່ໜ້ອຍທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍກົງ
ໃນການໂຕ້ຕອບກັບການຂູດຮີດ ແລະ ການທາລຸນດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລື
ກັບໝູ່ເພື່ອນແຕ່ວ່າຮູ້ສຶກບໍ່ເປັນການສະດວກ ໃນການລາຍງານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ
ທ່ອງທ່ຽວຮັບຊາບແຕ່ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້(ທີ່ກ້ວາງ
ຂວາງ) ເຖິງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເດັກນ້ອຍທ້ອງຖີ່ນໄດ້ປະສົບພົບພໍ້, ເຊີ່ງການທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ໃນມຸມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ | 27

ແມ່ນມີເຫດຜົນຈາກສາມປັດໃຈຫຼັກດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຂາດຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫ່ວາງການຂູດຮີດເດັກນ້ອຍ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວ.
2. ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ / ສັບສົນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດປະຕິບັດຫັຍງໄດ້ແນ່
3. ບໍແ
່ ນ່ໃຈທີວ
່ າ່ ເມືອ
່ ລາຍງານໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມຫ
ີ ຍ
ັ ງເກີດຂືນ
້ ທີແ
່ ຕກຕ່າງ ຫຼື ບໍ່
4. ບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບວ່າມີຫຍັງເກີດຂື້ນ.
ປັດໃຈສຸດທ້າຍອາດຈະແມ່ນຮັບມືຕໍ່ກັບບັນຫາ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸບປະສັກທາງດ້ານພາສາ)
ເປັນອັນດັບທໍາອິດ. ອັນດັບທີສອງ ແລະ ສາມແມ່ນຮອງລົງມາ. ມັນເປັນສິງ່ ທີຈ
່ ະແຈ້ງວ່າຜູທ
້ ຕ
່ີ ອບ
ການສໍາຫຼວດຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮວບລວມຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການຖືກຂູດຮີດ ແລະ ຖືກທາລຸນໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ.22 ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໆຄົນແມ່ນຮັບຮູ້
ໄດ້ເຖິງບັນຫາການຖືກຂູດຮີດທາງເພດໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຊື່ອວ່າການຊຸກຍູ້ທີ່ຂາຍເຄື່ອງ
ຫຼື ເດັກນ້ອຍຂໍທານແມ່ນເປັນບ້ນຫາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນເວລາດຽວກັນ, ເຖິງວ່າຈະມີການສຳ
ເລັດໃນການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ທີ່ຕອບການສຳຫຼວດ
ຍັງໄດ້ເນັນ
້ ຢໍາ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ບ
ັ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆເຊັນ
່ :
ຜົນກະທົບຕໍກ
່ ບ
ັ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, 44% ກ່າວວ່າຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງ
ຖິ່ນແມ່ນເປັນໄປໃນດ້ານລົບ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 32.5% ກ່າວວ່າ: ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ແລະ ຢູ່ເໜືອຂໍ້ສົງໄສທັງໝົດ ທີ່ເຂົ້າໃຈ ວ່າການທ່ອງທ່ຽວ
ໄດ້ນຳຜົນປະໄດ້ຮບ
ັ ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ ເຊິງ່ ວ່າຜູເ້ ຂົາ້
ຮ່ວມຫຼາຍຄົນແມ່ນຮັບຮູ້ ຫຼື ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໝ້ອຍຕໍ່ກບ
ັ ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນການຂູດຮີດ ເຊັ່ນ:
ການເອົາຂອງຂັວນ ຫຼື ອາຫານໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍ, ຫຼື ຢ້ຽມຢາມບ້ານເດັກກໍາພ້າ
(ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຍຸດທະສາດໃນການຮັບມືກັບເດັກນ້ອຍ
ທີ່ຂາຍ ເຄື່ອງ ຫຼື ຂໍທານ).
ເມືອ
່ ເປັນເຊັນ
່ ນັນ
້ , ການລົນນະລົງໃດໆກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີປ
່ ອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍແມ່ນ
ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມຂ
ີ ມ
້ໍ ນ
ູ ທີມ
່ ລ
ີ າຍລະອຽດໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບທຸກໆພຶດຕິກໍາທີ່ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ, ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ໄດ້ຕົກເປັນຂ່າວດັ່ງ ຫຼື ເປັນທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ແລະ ມີຂໍ້
ສົງໄສເທົ່ານັ້ນ. ຈາກການສຳຫຼວດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະຄິດວ່າການຂູດຮີດທາງດ້ານເພດແມ່ນ
ເທົ່າກັບການທາລຸນເດັກນ້ອຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຜູ້ທີ່ເປັນນັກລ້າໃນການຂູດຮີດທາງ
ດ້ານເພດແກ່ເດັກນ້ອຍ ໃນການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີ ພຽງແຕ່ຊາວຕາເວັນຕົກ, ຊາວຜິວຂາວ, ເຊິ່ງ
ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນມີຂໍ້ແຕກຕ່າງ ຫຼາຍກ່ວານີ້ີ.

22 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ, ໂພສເຕີ ແລະ

ສິ່ງພິມຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆລວມມີ ການນໍາທ່ຽວ ແລະ ໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ,

ແຫຼ່ງອອນລາຍ ແລະ ສື່ທົ່ວໄປເຊັ່ນ: (ປື້ມ, ລາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາລະຄະດີຕ່າງໆ). ບາງຄັ້ງມີການລາຍງານວ່າ ນັກ

ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມຕໍກັບບັນຫາ ແລະ ໄດ້ມີການອ້າງອີງເຖິງການຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເດັກນ້ອຍ
ໄດ້ຖືກ ຂູດຮີດ ແລະ ວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຜ່ານນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ.
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ນັກທ່ອງທ່ຽວຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນຮູ້
ສຶກວ່າ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໝຸ່ມປອດໄພນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ
ຕື່ມເພື່ອທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຫາໃຜໃນການຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີຂັ້ນຕອນ ແລະ
ວິທີການທ່ອງຖິ່ນແນວໃດ ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບການທາລຸນ/ການຂູດຮີດ ແລະ ເປັນ
ໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກຳນົດ ການໃຊ້ຈ່າຍເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ຫຼາຍໆ
ຄົນໄດ້ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງການ
ຢາກຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ຈ່າຍເງິນດ້ວຍວິທີໃດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ/ຊາວໜຸ່ມ/
ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນແຕ່ວ່າ: ເປັນສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ຫາຄຳຕອບນີ້.
ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໆຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ມີຂໍ້ແນະນຳ/ ຍຸດທະ
ສາດທີ່ຊັດເຈນທີ່ສາມາດຊ່ວຍ ເຂົາເຈົ້າໃນການຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ກ່າວວ່າພວກເຂົາຍິນດີຈ່າຍ ເງິນເພີ້ມເຕີມຕໍ່ກັບສິນຄ້າ/ການບໍລິການທີ່ເຫັນວ່າ ມີ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ. ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີຫຼາຍ. ໜຶ່ງໃນບັນດາຄໍາຕອບທີ່ໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວ່າ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດໄດ້ຮັບ ຫຼື ເຂົ້າ ຫາຂໍ້ມູນໄດ້ຢູ່ໃສກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ກັບວັດທະນະທໍາ/ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ດັ່ງນີ້:
ຂ້ອຍຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເນັ້ນຢໍ້າທັດສະນະຄະຕິທີ່ມີຄວາມ
ກ້າວໜ້າ ໃນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດແຈ້ງຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງບຸກຄົນ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນ ໃນການຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈໄດ້ຖືກແທນ
ທີ່ຈະສະໜອງລາຍຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດທີ່ເປັນທາງເລືອກຂອງສິ່ງທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ’ [ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ]. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍຊື່ຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້, ແຕ່
ຄົນເຮົາສາມາດເບີ່ງບໍ່ເບີ່ງບໍ່ເຫັນທາງລືອກອື່ນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປື້ມນໍາທ່ຽວ
Lonely Planet ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອາດພາດຈາກທາງເລືອກອື່ນທີ່ດີໃນການ
ໄປຫາສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີລາຍຊື່ໃນປື້ມ. ເຊິ່ງຄວາມເປັນຈິງແມ່ນ
ໄວກ່ວາຄວາມສາມາດໃນການດັດແກ້. (ເພດຊາຍ, ກໍາປູເຈຍ, ອາຍຸ 30).
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ແນ່ນອນວ່າ, ປື້ມແນະນໍາແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ ໄດ້ມີການສຳຫຼວດໃນການສຶກສາ ຄັ້ງນີ້ຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ. ຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ການເພີ້ມ
ຂີດຄວາມສາມາດແມ່ນໄດ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່
ຖືກຕ້ອງແມ່ນສາມາດມີຜົກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ປອດໄພຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ. ແນ່ນອນວ່າ, ນັກທ່ອງທ່ຽວບາງຄົນແມ່ນ ໄດ້ມີການປີດໃຈຕໍ່ກັບການ
ສຶກສານີ້ກ່ອນຄົນອື່ນ (ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການ ສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ເປີດໃຈຕໍ່ກັບແນວຄິດດັ່ງກ່າວ
ກ່ວາຄົນອື່ນ) ເຊີ່ງໝາຍຄວາມວ່າຍຸດທະສາດໃດໆຕ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍແງ່ມຸມ; ມີລາຍລະອຽດເພີ້ມ
ເຕີມແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ; ແລະ ມີລາຍລະອຽດນ້ອຍລົງ ແກ່ຜູ້ທີບໍ່ຕ້ອງການ. ທ້າຍສຸດ, ມັນ
ເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າການລົນນະລົງໃດໆທີ່ເປັນການເພີ້ມສະຕິຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ
ແມ່ນປະຕິບັດໃນປະເທດປາຍທາງ ແລະ ປະເທດທີ່ເປັນບ້ານຂອງນັກທ່ອງ ທ່ຽວອີກດ້ວຍ.
ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ມີການນຳໃຊ້ ເຄືອຄ່າຍທີ່ກ້ວາງຂວາງຂອງພະນັກງານພາກການທ່ອງທ່ຽວ,
ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ສື່ຕ່າງໆດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອທີ່ຈະສາມາດເຜີຍແຜ່່ຂໍ້ມູນ ແລະ
ເພີ້ມສະຕິຂອງການລົນນະລົງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ມີການພັດ
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ທະນາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖືກຂູດຮີດເມື່ອມັນເປັນ ການຊ້າ
ເກີນໄປແລ້ວ (ເຊັ່ນ: ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະພຶດທີ່ມີບັນຫາດັ່ງ ກ່າວ). ການທີ່ມີ
ປະເພດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີຢູແລ້ວ(ເຊີ່ງວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງໃນລາຍ
ງານສະບັບນີ້). ເຊິ່ງວ່າ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວນໍາໃຊ້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການສະໜອງຜ່ານສື່ຫຼາຍໆດ້ານເຊັ່ນ: ສື່ອອນລາຍ ແລະ ອອນລາຍ
ທີ່ລວມມີ: ສື່ທາງອິນເຕີເນັດ, ເວັບໄຊ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ໃບປີວ, ປື້ມນໍາທ່ຽວ, ປ້ານຕ່າງໆ ແລະ ໜັງສື
ເຫຼັ້ມນ້ອຍໃນການແຈກຢາຍ (ເຊິ່ງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບາງຄົນແນະນໍາວ່າໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຄວນອອກກັບວີຊາ).
ໃນການສະຫຼຸບລວມ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າໃນການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ເປັນດ້ານບວກ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງສູງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ບັນຫາສັງຄົມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນທີ່ພຽງພໍ, ບໍ່ມີບ້ານຢູ່ທີ່ພຽງພໍ ຫຼື ການວ່າງງານ
ຕ່າງໆໃນບັນ ດາປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າຢ້ຽມຢາມ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນໃນການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ມີຜົນ
ກະທົບຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ກັບຫານປະເຊີນໝ້າກັບເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດ ແລະ ໂດຍສະເພາະເຂົາເຈົ້າຄິດ
ແນວໃດຕໍ່ກັບສະຖານາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂູດຮິດ ແລະ ທາລຸນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮູ້
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກັບ ການຕອບຮັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າຈໍາກັດ ແລະ ຫຼາຍໆຄົນແມ່ນມີຂໍ້
ສົງໄສກ່ຽວກັບວ່າຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັບມືກັບບັນຫາການຂູດຮິດເດັກນ້ອຍ ແລະ ການ ທາລຸນແບບໃດ.
ເພື່ອທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ສົງໄສດັ່ງກ່າວ, ແລະ ພາບລັກທີ່ເປັນລົບຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ຕິດພັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງເປັນບຸລິມະສິດຫຼັກບໍ່ພຽງຕໍ່ກັບຜູ້ທ່ກ
ີ ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ
ເດັກເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່າ ຕ້ອງລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການການນໍາທ່ຽວ, ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນການທ່ອງ
ທ່ຽວສາກົນ ແລະລວມ ໄປເຖິງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດຖະບານສູນກາງຕື່ມອີກ, ບັນດາຍຸດທະ
ສາດຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີປ
່ ອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍແມ່ນໝາຍເຖິງວ່າລັດຖະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
ໃດສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາພາບລັກຂອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃຫ້ເປັນ
ດ້ານບວກ, ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ.

ການແນະນໍາສຳລັບການຄົ້ນຄ້ວາເພີ້ມເຕີມ
ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດສ້າງຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງການກໍານົດມຸມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ,ການສໍາຫຼວດ
ເພີ້ມເຕີມຕ້ອງ ມີການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີຂໍ້ມູນທີ່ກ້ວາງຂວາງອອກ ແລະ ມີຕົວຢ່າງທີ່ຊັດ
ເຈນເຊັ່ນວ່າ: ສຽງຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນແບບລິສອດ ຫລື ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນ
ແບບແຟກເກັດໃນຂົງເຂດ ຫລື ເອີນວ່າ: ການທ່ອງທ່ຽວຂະໝາດໃຫ່ຍ, ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍ
ກວ່າ, ສຽງຂອງເພດຊາຍ (ໃຫ້ມີສຽງ ຈາກເພດຊາຍຫຼາຍຂື້ນຕື່ມ) ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາ
ອັງກິດໄດ້. ວິທີການຫຼາຍໆ ຮູບແບບເຊັ່ນ: ກຸ່ມທີ່ໄດ້ມກ
ີ ານເນັນ
້ ຢາໍ້ ແລະ ການສຳພາດ (ເຊິງ່ ມີລາຍ
ລະອຽດຫຼາຍກ່ວາ ການສຳຫຼວດ) ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຕກ
່ໍ ບ
ັ ນັກທ່ອງທ່ຽງໃນເວລາທີ່ໄດ້ທ່ອງທ່ຽວແທນ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານແລ້ວ. ເຊິ່ງເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ລວມເຖິງການເກັບຄືນ ແລະ ສາ
ມາດຊ່ອຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາຮູບພາບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ເຫັນໄດ້ວາ່ ມີ ຫັຍງທີເ່ ກີດຂືນ
້ .
ເຊັນ
່ ດຽວກັນ, ການສັງເກດການຂອງພຶດຕິກາໍ ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍກ
່ ບ
ັ ການໃຫ້ມຄ
ີ ວາມດຸ່ນ
ດ່ຽງໃນວິທີການຄົ້ນຄ້ວາ ເຊິ່ງສາມາດເກັບກໍາການປະພຶດໄດ້.
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“ຂ້ອຍຄິດວ່າເປັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເນັ້ນຢໍ້າ
ທັ ດ ສະນະຄະຕິ ທີ່ ມີ ຄ ວາມກ້ າ ວໜ້ າ ໃນການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
ທີ່ສາມາດແຈ້ງຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງບຸກຄົນ.
ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນການຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນ
ໃຈໄດ້ ຖື ກ ແທນທີ່ ຈ ະສະໜອງລາຍຊື່ ຂ ອງສິ່ ງ ທີ່ ຕ້ ອ ງປະ
ຕິບັດທີ່ເປັນ ‘ທາງເລືອກຂອງສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ’ [ແມ່ນເປັນ
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ]”
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບສອບຖາມ

1. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ກໍາປູເຈຍ, ສປປລາວ,

ທີໜ
່ າ້ ສົນໃຈ, ກະລຸນາບອກພວກເຮົາ : _________

ປະເທດໄທ ຫຼື ຫວຽດນາມ ໃນ 5 ປີຍອ
້ ນຫັຍງບໍ່

__________________________________

(ລວມເຖິງການຢູຕ
່ ນ
່ໍ າໍ ?
{ } ໄປ

6. ທ່ານໄດ້ອາໄສຢູແ
່ ຕ່ລະປະເທດດົນປານໃດ? (ເລືອກ

{ } ບໍໄ
່ ດ້ໄປ

2. ປະເທດໃດໃນລໍາດັບລຸມ
່ ນີທ
້ ທ
່ີ າ່ ນໄດ້ເດີນທາງໄປ

N/A ຖ້າທ່ານບໍໄ
່ ດ້ໄປຢ້ຽມປະເທດດັງ່ ກ່າວ 5 ປີຍອ
້ ນຫຼງັ
ກໍາປູເຈຍ:

ຢ້ຽມຢາມໃນ 5 ປີຍອ
້ ນຫຼງັ ? (ເລືອກເອົາປະເທດທີໄ
່ ດ້ໄປ)
{ } ກໍາປູເຈຍ		

{ } ສ ປ ປ ລາວ

{ } ປະເທດໄທ

{ } ຫວຽດນາມ

{ } ໜ້ອຍກວ່າ 1 ອາທິດ
{ } ລະຫວ່າງ 1-4 ອາທິດ
{ } ລະຫ່ວາງ 1-3 ເດືອນ

3. ເຫດຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນຫັຍງ?

{ } ລະຫ່ວາງ 3-6 ເດືອນ

{ } ທຸລະກິດ
{ } ພັກຜ່ອນ

{ } ຫຼາຍກ່ວາ 6 ເດືອນ
ສ ປປ ລາວ:

{ } ຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ/ໝູເ່ ພືອ
່ ນ

{ } ໜ້ອຍກວ່າ 1 ອາທິດ

{ } ເຫດຜົນທາງດ້ານສາສະໜາ

{ } ລະຫວ່າງ 1-4 ອາທິດ

{ } ອືນ
່ ໆ (ກະລຸນາລະບຸ)

{ } ລະຫ່ວາງ 1-3 ເດືອນ

4. ທ່ານໄດ້ມກ
ີ ານທ່ອງທ່ຽວແບບໃດໃນການທ່ອງທ່ຽວຂອ

{ } ລະຫ່ວາງ 3-6 ເດືອນ

ງທ່ານ? (ເຊັນ
່ : ທ່ອງທ່ຽວແບບອິດສະລະ, backpacker,
ເປັນກຸມ
່ , ເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ອືນ
່ ໆ)
5.ທ່ານໄດ້ໃຊ້ສປ
່ື ະເພດໃດໃນການວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽ
ວໃນຂົງເຂດ? (ເລືອກເອົາປະເທດທີໄ
່ ດ້ໃຊ້)
{ } ສື່ Social media (Twitter, Facebook, etc)
{ } ປືມ
້ ນໍາທ່ຽວ(Lonely Planet, Rough Guides,

{ } ຫຼາຍກ່ວາ 6 ເດືອນ
ໄທ:
{ } ໜ້ອຍກວ່າ 1 ອາທິດ
{ } ລະຫວ່າງ 1-4 ອາທິດ

Time Out, ແລະ ອືນ
່ ໆ)

{ } ລະຫ່ວາງ 1-3 ເດືອນ

{ } ເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວ ແລະ apps (TripAdvisor

{ } ລະຫ່ວາງ 3-6 ເດືອນ

ອືນ
່ ໆ)
{ } blogs ທ່ອງທ່ຽວ
{ } ຮ້ານຄ້າອືນ
່ ໆ. ຖ້າທ່ານເຫັນ blogs ທ່ອງທ່ຽວ
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{ } ຫຼາຍກ່ວາ 6 ເດືອນ

ຫວຽດນາມ:

{ } ເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກໍາຄ້າປະເວນີ

{ } ໜ້ອຍກວ່າ 1 ອາທິດ

{ } ເຮັດວຽກເປັນຜູນ
້ າໍ ທ່ຽວ

{ } ລະຫວ່າງ 1-4 ອາທິດ

{ } ຂາຍເຄືອ
່ ງທີລ
່ ະລຶກ

{ } ລະຫ່ວາງ 1-3 ເດືອນ

{ } ຂໍທານ

{ } ລະຫ່ວາງ 3-6 ເດືອນ

{ } ບໍຖ
່ ກ
ື ຂໍໃ້ ດ

{ } ຫຼາຍກ່ວາ 6 ເດືອນ

ຄໍາເຫັນ: _____________________________

7. ທ່ານເຮັດກິດຈະກໍາຫັຍງແນ່ໃນເວລາທ່ອງທ່ຽວ?

9. ໃນລະຫ່ວາງທີທ
່ າ່ ນຢູໃ່ ນເຂດດັງ່ ກ່າວ,

(ເລືອກເອົາທັງໝົດທີສ
່ ອດຄ່ອງ)

ທ່ານໄດ້ຊເ້ື ຄືອ
່ ງຈາກເດັກ ນ້ອຍ ຫຼື ຮ້ານຄ້າບໍ່

{ } ຢ້ຽມຢາມບ້ານເດັກກໍາພ້າ

{ } ໄດ້ຊ້ື

{ } ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ຜໃູ້ ຫ່ຍ

{ } ຖ້າບໍໄ
່ ດ້ຊ,້ື ອະທິບາຍ

{ } ເປັນອາສາສະໝັກໃນໂຄງການສິງ່ ແວດລ້ອມ
{ } ທ່ອງທ່ຽວຕາມສະລັມ ແລະ ຊຸມຊົນຍ່ອຍອືນ
່ ໆ
{ } ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸມ
່
{ } ຊືສ
້ ນ
ິ ຄ້າ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານຈາກທຸລະກິດທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ປະ
ໂຫຍດຕໍກ
່ ບ
ັ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
່
{ } ເປັນອາສາສະໝັກໃນອົງການທີກ
່ ຽ່ ວກັບເດັກນ້ອຍ
{ } ບໍລຈ
ິ າກເງິນໃຫ້ອງົ ການການກຸສນ
ົ ທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ປະໂຫຍ
ດຕໍກ
່ ບ
ັ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸມ
່
{ } ບໍກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບຂ້າງເທິງ
8. ທ່ານໄດ້ເຫັນເດັກນ້ອຍທີມ
່ ອ
ີ າຍຸຕາ່ໍ ກ່ວາ 18 ເຮັດວຽກ

{ } ບໍໄ
່ ດ້ຊ້ື

10. ໃນເວລາທີທ
່ າ່ ນທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ານໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍບໍ?
່
{ } ເອົາໃຫ້

{ } ບໍໄ
່ ດ້ເອົາໃຫ້

ຖ້າບໍໄ
່ ດ້ເອົາໃຫ້, ອະທິບາຍວ່າຍ້ອນຫັຍງ : ______
__________________________________
11. ທ່ານໄດ້ມປ
ີ ະຕິສຳພັນກັບເດັກນ້ອຍບໍໃ່ ນເວລາການ
ທ່ອງທ່ຽວ?
{ } ຊື້

{ } ບໍໄ
່ ດ້ຊ້ື

{ } ບໍຮ
່ /ູ້ ຈືບ
່ ໄ
່ໍ ດ້
ຖ້າຈືບ
່ ໄ
່ໍ ດ້, ຍ້ອນຫັຍງ: ___________________

ຫັຍງແນ່ລມ
ຸ ນີ້ ໃນຂົງເຂດດັງ່ ກ່າວ? (ເລືອກຂໍທ
້ ເ່ີ ໝາະສົມ)
{ } ສະແດງຢູຂ
່ າ້ ງຖະໜົນ
{ } ເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານ ຫຼື ໂຮງແຮມ
{ } ເກັບຂີເ້ ຫືຍ
້ ອ
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12. ໃນລະຫ່ວາງການທ່ອງທ່ຽວ,
ທ່ານໄດ້ເຫັນຫັຍງບໍທ
່ ເ່ີ ຮັດໃຫ້ ທ່ານຄິດວ່າເດັກນ້ອຍ
ຫຼື ໄວໜຸມ
່ ຕໍາ່ ກ່ວາ 18 ປີອາດມີປະສົບການ ຫຼື
ມີຄວາມສ່ຽງກັບການຖືກທາລຸນ / ການຂູດຮີດ:
{ } ບໍ່

{ } ບໍຮ
່ /ູ້ ຈືບ
່ ໄ
່ໍ ດ້

ຖ້າຈືບ
່ ໄ
່ໍ ດ້, ຍ້ອນຫັຍງ: ___________________
__________________________________
13. ທ່ານໄດ້ແບ່ງຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງນໍາໃຜ?
{ } ບໍມ
່ ໃີ ຜ
{ } ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນອືນ
່

{ } ໂທລະສັບ
{ } Social Media (Twitter, Facebook ອືນ
່ ໆ)
{ } ອືນ
່ ໆ ກະລູນາລະບຸ
16. ໄດ້ມກ
ີ ານຕອບຮັບຈາກການສືສ
່ ານຂອງທ່ານບໍ?
່
{ } ມີ 		

{ } ບໍມ
່ ີ

{ } ບໍຮ
່ /ູ້ ຈືບ
່ື ໄ
່ໍ ດ້
ຖ້າຈືບ
່ ໄ
່ໍ ດ້, ກະລຸນາອະທິບາຍ: ______________
__________________________________
17. ທ່ານໄດ້ຮບ
ັ ຫຼື ເຂົາ້ ຫາຂໍມ
້ ນ
ູ ໃນການປົກປ້ອງເດັກ

{ } ພະນັກງານໂຮງແຮມ

ແລະ ຊາວໜຸມ
່ (ທີມ
່ ອ
ີ າຍຸຕາ່ໍ ກ່ວາ 18 ປີ)

{ } ຕໍາຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ

ໜຶງ່ ຄໍາຕອບ, ກະລຸນາອະທິບາຍເພິມ
້ )

{ } ອືນ
່ ໆ (ໃຫ້ລະບຸ)
14. ທ່ານໄດ້ສສ
່ື ານຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານບໍ?
່

ທີໄ
່ ດ້ຖກ
ື ການຂູດຮີດ/ທາລຸນ? (ຖ້າຫາກຫຼາຍກວ່າ

{ } ໄດ້ຮບ
ັ ກ່ອນການເດີນທາງມາຮອດ
{ } ໄດ້ຮບ
ັ ຂະນະທີອ
່ື ງທ່ຽວຢູ່

{ } ມັນບໍແ
່ ມ່ນເລືອ
້ ງຂອງຂ້ອຍ

{ } ໄດ້ຮບ
ັ ພາຍຫຼງັ ເດີນທາງອອກມາແລ້ວ

{ } ຂ້ອຍຍ້ານວ່າຂ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າ

{ } ບໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ

ຍແຮງ
ຕືມ
່

{ } ບໍຮ
່ /ູ້ ຈືບ
່ື ໄ
່ໍ ດ້
18. ທ່ານຄິດວ່າມີຫຍ
ັ ງດັງ່ ລຸມ
່ ນີທ
້ ທ
່ີ າ່ ນວ່າເປັນເລືອ
້

{ } ຂ້ອຍເຊືອ
່ ວ່າ ຖ້າຂ້ອຍລາຍງານໄປກໍບ
່ ສ
່ໍ າມາດເຮັ

ງທີສ
່ າມາດອົດທົນໄດ້ ແລະເປັນທີຍ
່ ອມຮັບຈາກຊຸມ

ດໃຫ້ ມີຫຍ
ັ ງດີຂນ
້ື ______________________

ຊົນທ້ອງຖິນ
່ ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮບ
ັ ຫຼື ເຂົາ້ ຫາຂໍມ
້ ນ
ູ ,

__________________________________

ກະລຸນາອະທິບາຍສື,່

ແຫຼງ່ ຂໍມ
້ ນ
ູ ແລະ ເນືອ
້ ຫາ: _________________
__________________________________
15. ທ່ານສືສ
່ ານຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານແນວໃດ?
{ } ໜ້າຕໍໜ
່ າ້
{ } ອີເມວ
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{ } ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸມ
່ ຂາຍເຄືອ
່ ງທີລ
່ ະລຶກ
{ } ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸມ
່ ເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກໍາຄ້າ
ປະເວນີ
{ } ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸມ
່ ຂໍທານ

{ } ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸມ
່ ສະແດງໃຫ້ນກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວເບິງ່
{ } ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸມ
່ ເຮັດວຽກໃນໂຮງແຮມ ຫຼື
ຮ້ານອາຫານ
{ } ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸມ
່ ເຮັດວຽກເປັນຜູນ
້ າໍ ທ່ຽວ
{ } ຖືກໝົດທຸກຂໍ້
{ } ບໍຖ
່ ກ
ື ຈັກຂໍ້
ຄໍາເຫັນ: ____________________________
__________________________________
19. ຜົນກະທົບດ້ານໃດແດ່ທທ
່ີ າ່ ນເຊືອ
່ ວ່າການທ່ອງທ່
ຽວໄດ້ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍກ
່ ບ
ັ ສິງ່ ແວດລ້ອມ, ຊຸມຊົນ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸມ
່ (ທີມ
່ ອ
ີ າຍຸຕາ່ໍ ກ່ວາ 18 ປີ)
ສິງ່ ແວດລ້ອມທ້ອງຖິນ
່
{ } ດ້ານລົບ
{ } ປານກາງ
{ } ດ້ານບວກ
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
່
{ } ດ້ານລົບ
{ } ປານກາງ
{ } ດ້ານບວກ
ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸມ
່ ທ້ອງຖິນ
່
{ } ດ້ານລົບ
{ } ປານກາງ
{ } ດ້ານບວກ

20. “ເມືອ
່ ຂ້ອຍທ່ອງທ່ຽວ, ຂ້ອຍມີຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ເຖິງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ບ
ັ ເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ຊາວໜຸມ
່
ໃນສະຖານທີສ
່ າທາລະນະ”
{ } ບໍເ່ ຫັນດີຫາຼ ຍ

{ } ບໍເ່ ຫັນດີ

{ } ປານກາງ { } ເຫັນດີ
{ } ເຫັນດີຫາຼ ຍ
ຄໍາເຫັນ: ____________________________
__________________________________
21. “ເມືອ
່ ຂ້ອຍທ່ອງທ່ຽວ, ຂ້ອຍມີຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ວ່າຂ້ອຍມີ
ຂໍມ
້ ນ
ູ ທີພ
່ ຽງພໍຕກ
່ໍ ບ
ັ ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ
ຊາວໜຸມ
່ ໃນສະ ຖານທີສ
່ າທາລະນະ”
{ } ບໍເ່ ຫັນດີຫາຼ ຍ

{ } ບໍເ່ ຫັນດີ

{ } ປານກາງ { } ເຫັນດີ
{ } ເຫັນດີຫາຼ ຍ
ຄໍາເຫັນ: ____________________________
__________________________________
22. ທ່ານຄິດວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ ໃນ
ການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸມ
່ ປອດໄພຈາກການ
ຖືກຂູດຮີດ / ທາລຸນ
23. ຖ້າຫາກທຸລະກິດຫາກມີການປັບທາງດ້
ານນະໂຍບາຍໃນ ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ,
ທ່ານຄິດວ່າຈະມີອດ
ິ ຕິພນ
ົ ຕໍກ
່ ບ
ັ ການ ຊືຂ
້ ອງເຈົາ້ ທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ບ
ັ
ການບໍລກ
ິ ານ/ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍ?
່ (ຖ້າຫາກທ່ານມີຫາຼ ຍກ່ວາໜຶ່
ງຄໍາຕອບ, ກະລຸນາໃຫ້ຄາໍ ເຫັນ)
{ } ແມ່ນ ຖ້າຫາກລາຄາຍັງສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້
{ } ແມ່ນ ຖ້າຫາກລາຄາຫາກແພງກ່ອນ
{ } ແມ່ນ ຖ້າຫາກທ່ານເຫັນ
ຫຼກ
ັ ຖານໃນການປະຕິບດ
ັ ທີ່
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ເປັນການຊຸກຍູທ
້ າງດ້ານນະໂຍບາຍ

{ } ປືມ
້ ນໍາທ່ຽວ

{ } ບໍໄ
່ ດ້ມຜ
ີ ນ
ົ ຫັຍງທີແ
່ ຕກຕ່າງຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງ

{ } ສະໜາມບິນປາຍທາງ ແລະ

ຂ້ອຍ

ສະຖານີໂດຍສານຂົນສົງ່ (ເຊັນ
່ : ລົດໄຟ, ລົດເມ, ແລະ

{ } ບໍຮ
່ ູ້
ຄໍາເຫັນ: _______________________________
_____________________________________
24. ຂໍມ
້ ນ
ູ ປະເພດໄດທີທ
່ າ່ ນຕ້ອງການໄດ້ຮບ
ັ ກ່ອນທີຈ
່ ະເດີນທ
າງ? (ເລືອກເອົາທັງໝົດທີວ
່ າ່ ແມ່ນ)
{ } ຄ່າຈ້າງ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຄົນ

ອືນ
່ ໆ)
{ } ການນໍາທ່ຽວທີຈ
່ ດ
ຸ ໝາຍປາຍທາງ
{ } ບໍລສ
ິ ດ
ັ ນໍາທ່ຽວທີບ
່ າ້ ນຂອງຂ້ອຍ
{ } ອືນ
່ ໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
26. ທ່ານດໍາລົງຊີວດ
ິ ຢູທ
່ ປ
່ີ ະເທດໃດ?

ທ້ອງຖິນ
່ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ

27. ທ່ານຢູທ
່ ປ
່ີ ະເທດໃດຕອນນີ?
້

{ } ວິທທ
ີ ນ
່ີ ກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວສາມາດຊຸກຍູເ້ ສດຖະກິດທ້ອງຖິນ
່

28. ເພດຂອງທ່ານ

ໄດ້
{ } ເບືອ
້ື ງຫຼງັ ຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ ຫຼື
ຂົງເຂດ
{ } ປະເພນີ ແລະ ການນຸງ່ ຖືທເ່ີ ໝາະສົມສຳລັບທ້ອງຖິນ
່
{ } ສາມາດປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ
ແລະ ປ້ອງກັນການຖືກຂູດຮີດ
ໃນເວລາການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແນວໃດ
{ } ສາມາດປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິນ
່ ແລະ
ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນສິງ່ ທີເ່ ປັນໄພຕໍສ
່ ງ່ິ ແວດລ້ອມໃນລະຫ່ວາງການ

{ } ເພດຍິງ
{ } ເພດຊາຍ
{ } ບໍປ
່ ະສົງບອກ ກະລຸນາລະບຸ
29. ທ່ານເກີດໃນປີໃດ? (ຕືມ
່ ຕົວເລກ 4 ຕົວເລກຂອງປີເກີດ
ເຊັນ
່ : 1976):
30. ທ່ານພົບກັບການສຳຫຼວດນີໄ
້ ດ້ແນວໃດ?
{ } ໂຊຊໍມເີ ດຍ (ທະວິດເຕີ, ເຟດສບຸກ, ອືນ
່ ໆ)

ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແນວໃດ

{ } ອີເມວຈາກໝູເ່ ພືອ
່ ນ/ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານ

{ } ບໍຖ
່ ກ
ື ຈັກຂໍ້

{ } ເວັບໄຊ

25. ທ່ານຕ້ອງການຢາກໄດ້ຮບ
ັ ຫຼື ເຂົາ້ ຫາຂໍມ
້ ນ
ູ ເຫຼາ່ົ ນີຈ
້ າກບ່
ອນໃດ?
{ } ເວັບໄຊ ແລະ blog ການທ່ອງທ່ຽວ
{ } ໃບປິວທີຈ
່ ດ
ຸ ໝາຍປາຍທາງຂອງຂ້ອຍ
{ } ຂໍມ
້ ນ
ູ ເທິງເຮືອບິນ (ວາລະສານ, ວິດໂ
ີ ອ ແລະ ອືນ
່ ໆ)
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{ } ວາລະສານ ຫຼື ສິງ່ ພິມອືນ
່ ໆຂອງ Intrepid Express
{ } ອືນ
່ ໆ (ກະລຸນາລະບຸ): ___________________
_____________________________________
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