บทที่ ๒๐

เรื่อง ทางตัน “เซ็กซ์ทัวร์”

การเตรียมการอ่าน
ดูรูป แล้ว ตอบคำ�ถาม
- ภาพเหล่านี้เกี่ยวกับอะไร
- ชื่อเรื่องบอกให้ทราบเกี่ยวกับอะไร
- คนที่ถูกขังถูกจับในข้อหาอะไร หรือ ทำ�อะไรผิด
การอ่าน
อ่านข้อความต่อไปนี้
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ทางตัน “เซ็กซ์ทัวร์”
(๑)

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และกรุงเทพมหานคร ในช่วง

ปลายปีนี้ จะได้รับการต้อนรับที่เหมือนกันจากทั้ง ๒ สนามบิน คือป้ายโฆษณาใหม่ล่าสุดพร้อมคำ�
เตือนถึงบทลงโทษที่รออยู่สำ�หรับบรรดานักเดินทางที่มาเพื่อจุดมุ่งหมายด้านการใช้บริการทางเพศ
หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า “เซ็กซ์ทัวร์”
(๒)

ป้ายโฆษณาดังกล่าว ที่มีข้อความว่า “กระทำ�ชำ�เราเด็กในประเทศนี้ ติดคุกในประเทศคุณ”

นับเป็นความพยายามครั้งล่าสุด ในการทำ�สงครามที่มีรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นแกนนำ� เพื่อจัดการกับ
บรรดานักท่องเที่ยวอเมริกัน ที่มีเป้าหมายอยู่ที่การใช้บริการทางเพศเด็ก รวมถึงบริษัทท่องเที่ยว
สหรัฐฯ ที่โฆษณาเกี่ยวกับการใช้วันหยุดเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ในต่างแดน
(๓) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าของ ๒ รายของบริษัทบิ๊ก แอปเปิล โอเรียนทัล ทัวร์ ใน
นิวยอร์ค สหรัฐฯ ได้ถูกจับกุมในการเคลื่อนไหวที่ถือเป็นการยื่นฟ้องเป็นครั้งแรกต่อบริษัทท่องเที่ยว
เพื่อเพศสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ด้วยข้อหาละเมิดกฏหมายรัฐ ที่ห้ามส่งเสริมการค้าบริการทางเพศ ซึ่ง
หากศาลตัดสินว่าผิดจริง บุคคลทั้งสองอาจต้องโทษจำ�คุกสูงสุดถึง ๗ ปี
(๔)

บิ๊ก แอปเปิล เสนอบริการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์นาน ๑๒ วัน ในราคา ๒,๔๙๕ ดอลล่าร์์ และให้

คำ�มั่นถึง “หญิงสาวเยาว์วัยจำ�นวนมาก ที่สามารถครอบครองไว้ได้ตลอดทั้งการเดินทาง”
(๕)

ก่อนหน้านี้ ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ไมเคิล คลาร์ก วัย ๖๙ ปี ก็ได้เป็นชาวอเมริกันรายแรก

ที่โดนตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครอง ที่รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านออกมาในปี ๒๕๔๖ ที่ห้ามการท่องเที่ยว
เพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
(๖)

คลาร์ก ได้ยอมสารภาพในภายหลังถูกจับกุมในซีแอตเติลทันทีที่ย่างเท้าลงสู่ดินแดนเสรีภาพ

หลังเดินทางกลับมาจากเอเซีย โดยที่กัมพูชานั้น คลาร์กถูกจับกุมและเนรเทศออกจากประเทศ
เพราะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายสองคน วัย ๑๐ ขวบและ ๑๓ ปี
(๗) กฎหมายคุ้มครองดังกล่าว ได้กำ�หนดให้ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสำ�หรับพลเมืองสหรัฐฯ ที่
เดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กๆ
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(๘)

กฎหมายฉบับใหม่นี้ ยังได้เพิ่มบทลงโทษสูงสุด สำ�หรับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ จากโทษ

จำ�คุก ๑๕ ปี เป็น ๓๐ ปี โดยอัยการเพียงแค่ต้องพิสูจน์ว่า ผู้ต้องหาพัวพันกับการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กในต่างประเทศ โดยไม่จำ�เป็นต้องยืนยันได้ว่าผู้ต้องหามีความตั้งใจที่จะเดินทางไปเพราะเรื่องนี้
(๙)

นับแต่การจับกุม คลาร์ก แล้ว ได้มีการจับกุมชายอเมริกันไปอีก ๔ ราย ด้วยข้อหาที่คล้ายคลึง

กันภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ ในจำ�นวนนี้รวมถึงชาวแคลิฟอร์เนียวัย ๘๕ ปี ซึ่งถูกจับกุมที่สนามบิน
ลอสแองเจลิส ภายใต้ข้อกล่าวหาว่า มีแผนที่จะเดินทางไปยังฟิลิปปินส์ เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
หญิง ๒ ราย

(มาจาก เนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำ�วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ โดย กันยาภรณ์ เผือกวิสุทธิ์)

เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

๑. เลือกวงข้อที่ถูกที่สุด: ข่าวในเรื่องนี้ บอกให้ทราบว่า
ก. รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับรัฐบาลไทย และกัมพูชากวาดล้างการค้าเด็ก เพื่อเพศ
สัมพันธ์
ข. รัฐบาลสหรัฐอเมริกาห้ามการท่องเที่ยวเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กต่างชาติ โดยขอ
ความร่วมมือจากประเทศไทย และกัมพูชา
ค. รัฐบาลไทย กัมพูชา สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกัน โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ออกกฎหมายลงโทษ
บริษัทท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กต่างชาติ
ง. รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับรัฐบาลไทย และกัมพูชากวาดล้างบริษัทท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยวเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กต่างชาติ
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๒. อ่านย่อหน้าที่ ๑ กับ ๒ แล้วโยงข้อ ก. กับข้อความใน ข้อ ข. (โยงได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ข้อ ก.

ข้อ ข.

๒.๑ บริษัทท่องเที่ยวบางแห่ง

- พร้อมคำ�เตือนบทลงโทษคนที่มาเที่ยว
เพื่อใช้บริการทางเพศ
- การท่องเที่ยวเพื่อการมีเพศสัมพันธ์

๒.๒ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา 		

หมดทางดำ�เนินการในต่างแดน
- มีเพศสัมพันธ์กับเด็กในประเทศนี้ ถูก
ขังคุกในประเทศคุณ

๒.๓ ป้ายโฆษณา

- เป็นแกนนำ�ในการจัดการกับนักท่องเที่ยว

							
							
๒.๔ ทางตัน “เซ็กซ์ทัวร์” 				

เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กต่างชาติ
- มีเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวใช้วันหยุดเพื่อการ
มีเพศสัมพันธ์ในต่างแดน

๓. อ่านข้อความในย่อหน้าที่ ๓ ๔ ๕ และ ๖ แล้วเลือกวงข้อที่ถูกที่สุด
๓.๑ ..........................................ของบริษัทบิ๊ก แอปเปิล โอเรียนทัล ทัวร์ ถูกจับ
ก. เจ้าพนักงาน ๓ ราย

ข. เจ้าของ ๒ ราย

ค. เจ้าหน้าที่ ๑ ราย

๓.๒ บริษัทบิ๊ก แอปเปิล โอเรียนทัล ทัวร์ ถูกฟ้องในข้อหาฝ่าฝืน..............................
ก. กฎหมายประเทศ

ข. ข้อห้ามของรัฐ

ค. กฎหมายของรัฐ

๓.๓ ถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริง เจ้าของบริษัท บิ๊ก แอปเปิล โอเรียนทัล ทัวร์ ๒ คนอาจถูก
................................
ก. ลงโทษปิดบริษัท
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๓.๔ ไมเคิล คลาร์ก เป็นชาวอเมริกันรายแรกที่ละเมิดกฎหมายที่ห้าม........................
ก. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงต่างชาติ
ข. การท่องเที่ยวเพื่อใช้บริการทางเพศกับเด็ก
ค. การท่องเที่ยวเพื่อใช้บริการทางแพทย์
๓.๕ ไมเคิล คลาร์ก มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ ๑๐ และ ๑๓ ปี เขาจึงถูก..............................
ก. ขับไล่ไปจากกัมพูชา

ข. เนรเทศจากไทย

ค. เชิญให้ออกจากลาว

๔ ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
๔.๑ สรุปใจความสำ�คัญของกฏหมายคุ้มครอง ที่ห้ามการท่องเที่ยวเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
๔.๒ แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๕. แต่งประโยคโดยใช้คำ�เหล่านี้
๕.๑ พิสูจน์ มีผลร้าย

..........................................................................................................

............................................................................................................................................
๕.๒ ถูกกล่าวหา เด็ก .............................................................................................................
............................................................................................................................................
๕.๓ เพื่อ เพศสัมพันธ์ ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................
๕.๔ พยายาม เนรเทศ ..............................................................................................................
............................................................................................................................................
๕.๕ ล่าสุด

ส่งเสริม ................................................................................................................

............................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
นักข่าวเขียนบทความเตือนหนุ่มสาว ให้ระวังการสมัครทำ�งานกับบริษัทท่องเที่ยว ที่ต้องการให้
ไปอำ�นวยความสะดวก และเป็นผู้นำ�เที่ยวส่วนตัวให้แก่นักธุรกิจต่างชาติ เพราะอาจมีการให้บริการ
เพศสัมพันธ์แอบแฝงอยู่
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คำ�ศัพท์
เรื่อง ทางตัน ”เซ็กซ์ทัวร์”
กระทำ�ชำ�เรา		

-

sexual assault, rape ( usage: jurisprudence)

แกนนำ�		

-

pillar, mainstay

จัดการ			

-

to arrange, administer

เป้าหมาย		

-

goal, aim, purpose

เคลื่อนไหว		

-

to move

การยื่นฟ้อง		

-

law suit

กฎหมาย		

-

law

คำ�มั่น			

-

promise

อาชญากรรม		

-

crime

อัยการ			

-

prosecuting attorney

พิสูจน์			

-

to prove

ผู้ต้องหา		

-

accused

พัวพัน			

-

to get involved

คล้ายคลึง		

-

to resemble, look like, to be similar to
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