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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศดําเนินมาอยางตอเนื่อง คนทุกระดับใหความสําคัญ
แกเงิน เงินจึงเขามามีบทบาทเหนือชีวิตของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น ธีรนาถ กาญจนอักษร(2542:52-
53) ไดศึกษาปญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอการคาหญิงกลาวไววาในปจจุบัน
ความสามารถในการใชจายหรือความมากนอยของทรัพยสินในครอบครองกลายเปนเครื่องชี้
มาตรฐานความเปนอยูของคนในสังคม  เนื่องจากระบบตลาดที่เขามาแทนระบบที่มีการผลิตเพื่อ
เล้ียงตนเอง  ทําใหการดํารงชีวิตตองขึ้นอยูกับความสามารถในการจายโดยกําหนดผลตอบแทนเปน
ตัวเงินมากกวาความสามารถในการผลิต คานิยมที่วัดชีวิตที่ดีจากความสามารถในการหาเงินและใช
เงินแทนที่จะเปนความสามารถในการผลิตนี้ มีความสําคัญอยางมากตอการขยายตัวของธุรกิจทาง
เพศและการคาหญิงเพราะผูที่อยูในธุรกิจดังกลาว จะตองประสบทางเลือกระหวางผลไดทาง
เศรษฐกิจกับการยอมรับของสังคม คานิยมที่เงินเปนใหญจะชวยลดความขัดแยงระหวางทางเลือก
ทั้งสอง   นอกจากนั้นอิทธิพลจากคําโฆษณาตางๆ  ในการสงเสริมการขายของนายทุนผูผลิตสินคา
ยังมีแนวโนมที่จะกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการบริโภคและใชจายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไมมีที่ส้ินสุด
จนรายไดเพิ่มตามไมทันรายจาย ในขณะที่เกิดคานิยมวัดฐานะทางสังคมดวยความสามารถในการ
ครอบครองทรัพยสินและการจับจายเปนตัวกระตุนใหเกิดการใชจายอยางฟุมเฟอยเกินฐานะ คนเปน
จํานวนมากในสังคมตกเปนฝายเสียเปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลับมีรายไดต่ํา มีคน
เพียงสวนนอยเทานั้นที่ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมา คนสวนนอยเหลานี้มี
ความสามารถที่จะใชจายอยางเต็มที่และไดรับการยอมรับจากสังคมเปนอยางดีในภาวะเชนนี้แมจะมี
แรงกดดันจากสภาวะบริโภคนิยม  นิยมวัตถุสูงเพียงใดโอกาสของผูที่อยูในฐานะดอยกวาทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมจะขยับฐานะของตนเองยอมเปนไปไดยาก ดูเหมือนวาคนไทยมีความตองการ
ทางวัตถุเพิ่มขึ้นมีชองวางระหวางคนจนและคนรวยอยางมาก ในกรณีเชนนี้ธุรกิจทางเพศกลายเปน
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ชองโหวหรือทางเปดที่เปนไปไดที่สุด สําหรับการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจของคนจํานวนหนึ่ง 
ปจจุบันสังคมเมืองเชียงใหม เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมโลกอยางรวดเร็วทั้งในดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูคน
จํานวนหนึ่งที่มีความจําเปนตองตอสูดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัว ใหสามารถมีลม
หายใจเพียงเพื่อพนไปในแตละวันอยางลําบากยากเข็ญ สภาพของคนกลุมนอยกลุมหนึ่งตองพลี
รางกายสังเวยความบันเทิง ความสุขใหกับคนจากอีกฟากหนึ่งของสังคมที่มีฐานะเศรษฐกิจ สังคม
เหนือกวา อรสม สุทธิสาคร (2546:6) ไดทําการวิจัยศึกษาเจาะลึกชีวิตผูหญิงกลางคืนพบวา ผูหญิง
เหลานั้นไมไดพึงพอใจในอาชีพขายบริการทางเพศ  เพราะเปนอาชีพที่สังคมไมยอมรับและรัฐบาล
ไมใหการสนับสนุนกลายเปนการเพิ่มปญหาใหกับผูหญิงเหลานั้นทั้งๆ ที่พวกเขาแบกรับปญหา
มากมาย เชน ปญหาความยากจน ปญหาขาดการศึกษา ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาเหลานี้ เปน
สาเหตุใหพวกเขาตัดสินใจเลือกทําอาชีพขายบริการทางเพศเพราะไดเงินจํานวนมากเพียงพอตอ
คาใชจายภายในครอบครัวทําใหตนเองและทุกคนในครอบครัวมีความสุขสบาย 
 จังหวัดเชียงใหมมีสถานบริการบารเบียรจํานวนมาก เปนสถานบริการที่ประกอบอาชีพ
ของหญิงขายบริการ บารเบียรเหลานี้เปนสถานบริการแบบเปดคนทั่วไปที่สัญจรไปมาสามารถ
มองเห็นกิจกรรมภายในบารทั้งหมด บารเบียรมักจะแบงออกเปน 4 สวน พื้นที่สวนแรก เปน
เคานเตอรหรือบารเครื่องดื่ม  ดานหลังบารขางบนจัดเปนที่วางเครื่องรับโทรทัศน ช้ันแสดงเหลา 
บริเวณสวนหนาบารเครื่องดื่มจัดเปนเกาอ้ีสูงไวใหแขกนั่ง  บางบารเบียรมีโตะพรอมเกาอี้สูงใหแขก
นั่งนอกเหนือจากหนาเคาทเตอร เปดใหบริการตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึง 01.00 น. ดรุณี รองพืช (2544:28) 
ไดศึกษาความตระหนักในปญหาโรคเอดสและพฤติกรรมการปองกันตนเองของหญิงขายบริการ
ทางเพศ ในสถานบริการบารเบียรเชียงใหมพบวา มีหญิงขายบริการแบบแอบแฝงทําหนาที่เปน
พนักงานเสิรฟเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลทั่วไป แตในความจริงผูหญิงเหลานั้นเกือบทุกคนขาย
บริการทางเพศแขกที่มาซื้อบริการในบารเบียรสามารถ “ออฟ” ผูหญิงที่ทํางานอยูในนั้นไดถาแขก
และหญิงบริการตางพอใจกันทําใหกลุมหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบารเบียรเชียงใหม
ไดมีประสบการณและการเรียนรูถึงผลกระทบดานตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เชน  ดานสังคมคือทุก
คนเขามาทํางานในอาชีพนี้เพราะมีปญหาเรื่องเงินเปนหลัก เมื่อทํางานกับเพื่อนรวมงานดวยกันจึงมี
การแขงขันในการทํางานเพื่อใหไดเงินมากที่สุดทําใหเกิดศัตรูในที่ทํางาน ในขณะเดียวกันตอง
ปกปดอาชีพแกสังคมภายนอก เพราะถา พอ แม ลูก ญาติ พี่นองรูก็จะมีปญหาตอไปในสังคมภาย
หนา แมวาจะปกปดผูอ่ืนไดแตสภาพจิตใจของคนที่มีอาชีพนี้ไมไดมีความสุขและสนุกกับชีวิต 
สําหรับคนที่ไมมีเงินเปนเรื่องทําใจลําบาก  เพราะคิดตลอดเวลาวาทําไมตองมาทํางานอยางนี้พวก
เขาพยายามสรางกําลังใจดวยเงินเทานั้นและปรับความรูสึกโดยใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อชวย
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ลืมความทุกขตางๆ ที่มีช่ัวคราว เมื่อดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้แลวทําใหพวกเขามีความกลาที่จะเขาไป
พูดคุยใหบริการกับแขกทั้งๆ ที่รูวาการดื่มทุกวันเปนอันตรายตอสุขภาพ จากผลกระทบเหลานี้ทําให
พวกเขาสามารถเรียนรูและเขาใจดวยตัวเองอยูตลอดเวลาการทํางานทุกๆ วันบางคนอาจจะเปนการ
เรียนรูโดยตรงหรือโดยออมตั้งแตพวกเขาเริ่มทํางานอาชีพขายบริการทางเพศ  การเรียนรูจาก
ผลกระทบที่ตนเองไดรับจากอาชีพนี้ทําใหพวกเขาตระหนักถึงปญหาเรื่องอาชีพ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
ของผูคนและปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเชนเดียวกับคนอื่นๆ                
 ปญหาอาชีพขายบริการทางเพศ  ถึงแมวารัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาเพื่อใหหมดไป       
แตยังไมสามารถแกไขได ดวยสภาพทางเศรษฐกิจที่ผูหญิงกลุมหนึ่งเผชิญอยูทําใหผูหญิงเขามาสู
อาชีพนี้ตลอดเวลา ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเขาสูอาชีพ
หญิงขายบริการทางเพศโดยศึกษาถึง  ภูมิหลัง  ปจจัย ขั้นตอน การปรับตัวเมื่อเขามาทํางานและ
ทัศนคติตอตัวเองของหญิงขายบริการ ผลกระทบที่ไดรับจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
ของหญิงขายบริการ การเรียนรูในดานความรู ทักษะ ความรูสึกในอาชีพขายบริการทางเพศ และการ
เรียนรูเหลานั้นทําใหหญิงขายบริการตองการเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมหรือไม มีการเตรียมตัวเขาสู
อาชีพใหมอยางไร ผลจากงานวิจัยเร่ืองนี้มีประโยชนโดยตรงกับองคกรตางๆ ที่กําลังชวยเหลือกลุม
หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ เพื่อใชเปนแนวทางแนะนําหรือหาทางชวยเหลือหญิงขายบริการ
ใหสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพใหมที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเองที่มีอยูเพื่อใหมี
รายไดเพียงพอตอคาใชจายของตนเอง  ครอบครัวและสังคมยอมรับ 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษากระบวนการเขาสูอาชีพหญิงขายบริการทางเพศ โดยศึกษาถึงภูมิหลัง  
ปจจัย ขั้นตอน การปรับตัวเมื่อเขามาทํางานและทัศนคติตออาชีของหญิงขายบริการทางเพศ 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมที่ไดรับจากการประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบารเบียร อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาการเรียนรูในดานความรู ทักษะ และความรูสึกในอาชีพขายบริการทางเพศ  
ที่ใชเปนแนวทางการปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมในอนาคตของหญิงขายบริการทางเพศในสถาน
บริการบารเบียร อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้คือ หญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบารเบียร
เชียงใหม ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 
  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและประเด็นที่ศึกษาดังนี้ 

- ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานบริการบารเบียรและชีวิตประจําวันของหญิงขายบริการ
ทางเพศในสถานบริการบารเบียร 

- ประวัติชีวิตของหญิงขายบริการทางเพศ 
- กระบวนการเขาสูอาชีพหญิงขายบริการทางเพศ 
- ผลกระทบที่ไดรับเมื่อประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
- การเรียนรูจากอาชีพขายบริการทางเพศ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดมีคําศัพทบางคําที่ใชความหมายและขอบเขตจํากัดมีดังตอไปนี้ 
 การเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมของกลุมหญิงขายบริการทางเพศ หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเรียนรูในดานความรู   ทักษะ และความรูสึกที่ไดรับจากการทํางาน 
ของหญิงขายบริการทางเพศในแตละบุคคลที่เปนไปในทางที่ดีและไมดี  ซ่ึงมีบทบาทตอความคิด 
การกระทํา ทัศนคติ ที่จะปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมในอนาคต 

การปรับตัว หมายถึง  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนทั้งดานความรูสึกและการปฏิบัติ
ตนของหญิงขายบริการทางเพศ 

ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก  ความชอบ ไมชอบ  การใหคุณคาของกลุมหญิงที่ประกอบ
อาชีพขายบริการทางเพศทีมีตออาชีพขายบริการทางเพศ 

ผลกระทบท่ีไดรับจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ  หมายถึง ผลกระทบดาน
ตนเอง ครอบครัว สังคม ในขณะที่หญิงขายบริการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

การเรียนรูดานความรู  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงดานสาระการเรียนทางภาษาและ
ความรูอ่ืนๆ ในขณะที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
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การเรียนรูดานทักษะ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงดานทักษะชีวิตในขณะประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศ 

 การเรียนรูดานความรูสึก  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงดานความรูสึกและอารมณในขณะ
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
 หญิงขายบริการทางเพศ  หมายถึง กลุมหญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศอยูใน
สถานบริการบารเบียรเชียงใหม  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   
  ออฟ  หมายถึง การซื้อเวลาของหญิงขายบริการในขณะที่ปฏิบัติงาน เพื่อพาออกไปจาก
บาร 
  คาบาร หมายถึง ผูซ้ือบริการจายเงินคาซ้ือเวลาหญิงขายบริการใหกับทางรานบารเบียร 
  คาตัว  หมายถึง ผูซ้ือบริการจายเงินคาตอบแทนใหกับหญิงขายบริการเมื่อเสร็จภารกิจ  
 แขก  หมายถึง บุคคลที่เขาไปซื้อบริการตางๆ ในรานบารเบียรซ่ึงมีชาวตางประเทศ 

ทิป หมายถึง รายไดพิเศษที่แขกใหกับพนักงานตางๆ ภายในบาร รวมทั้งการใหบริการ
ทางเพศของหญิงขายบริการดวยจากการที่แขกมีความพึงพอใจในการบริการนั้นๆ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
 

1. เพื่อใหองคกรตาง ๆ ที่กําลังชวยเหลือกลุมหญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ ใชเปน
แนวทางแนะนํา หรือหาทางชวยเหลือหญิงขายบริการใหสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพใหมที่เหมาะสม
กับความรู ความสามารถของตนเองที่มีอยูเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอคาใชจายของตนเอง  ครอบครัว
และสังคมยอมรับ 

2. ใชเปนพื้นฐานในการศึกษาคนควางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวิธีการชวยเหลือหญิงที่มี
อาชีพขายบริการทางเพศใหเลิกจากอาชีพขายบริการทางเพศ 

 
 
 

 


	บทนำ 

