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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
ในการศึกษาการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมของกลุมหญิงขายบริการทาง

เพศในสถานบริการบารเบียร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดทฤษฏีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของจากขอมูลแหลงตางๆ เพื่อชวยอธิบายปรากฏการที่เกิดขึ้นโดยผูวิจัยไดทบทวน
สาระสําคัญจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
2. แนวคิดเกี่ยวกับคานิยมของสังคมปจจุบัน 
 3. แนวคิดทางจิตวิทยาสังคม      
 4. แนวคิดเกี่ยวกับแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ 
 5. แนวคิดการเรียนรู และทฤษฎีการเรียนรูในสังคม 
 6. แนวคิดเรื่องตัวตนของโสเภณี 
 7. แนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาการคาประเวณี 
 8. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ 
 9.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  แนวคิดเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม     

ผองพันธ  มณีรัตน (2521:86) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมแบงแนวคิดออกเปน 3 กระแสหลัก คือ 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสมดุลของโครงสรางและหนาที่ของสังคมแนวคิดนี้ถือวาหนาที่
ของสถาบันตางๆ ในสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวของกัน ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในสวนใดสวน
หนึ่งแลวก็ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนอ่ืนๆ ตอไป นอกจากนี้แลวสวนประกอบตางๆ 
ภายในสังคม อาจเกิดการขัดแยงกันเองไดเมื่อเกิดความขัดแยงกันแลวก็จะสงผลทําใหเกิดความตึง
เครียด ซ่ึงความตึงเครียดดังกลาวนี้เองทําใหเกิดแนวคิดที่แตกตางกันหลายแบบซึ่งนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงจากเดิมเล็กนอยจนถึงมากขึ้นแมวาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมจะเกิดขึ้น
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เร่ือยๆ  ก็ตามแตในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีกระบวนการบางอยางเกิดขึ้นเพื่อรักษาสภาพวัฒนธรรม
เดิมเหมือนกัน การเกิดกระบวนการเหลานี้ทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางลาชาจากเดิม 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวกําหนดทางเศรษฐกิจ  แนวคิดนี้เปนการใชแนวคิดของมารค
โดยอธิบายวารูปแบบของการผลิต หรือวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับการผลิตเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตมนุษย
เพราะโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐานของโครงสรางดานสังคม การเมือง สติปญญาและความ
นึกคิดโดยทั่วไป ไมใชสามัญสํานึกของมนุษยที่เปนตัวกําหนดลักษณะการดําเนินชีวิต 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจายทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนกระบวนการที่สืบเนื่องกันไป
ไมวาจะเปนจากอาณาเขตหนึ่งไปยังอีกอาณาเขตหนึ่ง เชนจากสังคมเมืองสูสังคมชนบท เรื่องของ
การอุปโภคบริโภค  ระบบความคิดตางๆ ประเพณีวัฒนธรรมใหมๆ ที่หล่ังไหลเขามาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่มีอยูเดิม ซ่ึงทําใหบางสวนยังคงอยูสามารถตอตานไดแตบางสวนไดลมสลายไป 

ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานทางเศรษฐกิจแลว การดําเนินชีวิตของคนใน
สังคมก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย ปจจุบันนักสังคมศาสตรไดยอมรับวาปจจัยทางเศรษฐกิจเปน
ตัวกําหนดเบื้องตนของการเปลี่ยนแปลงแตไมใชปจจัยเดียวที่มีผลตอปรากฏการณในสังคม 

การแพรกระจายทางวัฒนธรรมนั้น ยอมมีสวนประกอบอื่นๆ เขามาเกี่ยวของดวยเปน
กระบวนการคือ ตองมีการยอมรับโดยอาศัยเวลา  การยอมรับวัตถุหรือส่ิงของอยางใดอยาง หนึ่ง
และยอมรับความคิดหรือการกระทําไดในการรับวัฒนธรรมใหมนั้น  ผูรับจะรับโดยวิธีการคมนาคม
หรือการสื่อสารอยางใดอยางหนึ่ง วัฒนธรรมที่รับเอามานั้นยอมเกี่ยวของกับโครงสรางสังคมและ
ระบบคานิยมหรือวัฒนธรรม  

การกระจายวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งจะเปนไปไดเร็วหรือชา ประกอบดวยส่ิงตาง ๆ 
ตอไปนี้ 

1.3.1 ความงายของวัฒนธรรมนั้นคือไมมีความซับซอนซึ่งจะทําใหการรับ
วัฒนธรรมเปนไปไดยาก 

1.3.2 เขากันไดกับคานิยมที่มีอยูในสังคมผูรับ 
1.3.3 ศักดิ์ศรีและฐานะของผูนําส่ิงใหมๆ เขามาในสังคม 
1.3.4 ส่ิ งแวดลอมในวัฒนธรรมผู รับถ าสภาพทั่ วๆ  ไปอยู ในขณะที่มี การ

เปลี่ยนแปลงก็จะทําใหการรับสิ่งใหม ๆ เขามาเปนไปไดโดยงาย 
1.3.5 การขาดความรวมตัวกันอยางแนบแนนของสังคมผูรับ ถาสังคมนั้นมีการ

รวมตัวกันอยางเหนียวแนน การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาก็เปนไปไดชาลง 
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1.3.6 อัตราการติดตอระหวางสังคมผูใหและผู รับ ถาการติดตอเปนไปอยาง
กวางขวางการยอมรับก็เปนไปไดงายถาการติดตอมีขอจํากัดก็รับไดยาก นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการติดตอสืบเนื่องกันหรือไมอีกดวย     

จากแนวคิดทั้ง 3 กระแสหลัก ที่ไดกลาวมาแลวนั้นสามารถใชอธิบายถึงการเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบารเบียร และมอง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในการศึกษา
คร้ังนี้ไมไดมองวาวัฒนธรรมเปนสิ่งดีงามแตจะศึกษาถึงวัฒนธรรมที่เปนผลผลิตของการตอสูดิ้นรน
ที่จะหารายไดใหเพียงพอตอการจับจายในวัตถุนิยมที่เปลี่ยนแปลง จึงทําใหผูคนสวนหนึ่งเขาหา
อาชีพที่สามารถไดเงินมาเพื่อใชจายที่ตนเองตองการเพื่อปรับตัวเองใหอยูรอดในสังคม 
  
2. แนวคิดเก่ียวกับคานิยมของสังคมปจจุบัน 

เบญจา ออนทวม (อางในประดินันท  สดีวงค, 2534:16-19) กลาวถึงลักษณะของคานิยม
ไวดังนี้ 

2.1  คานิยมมีลักษณะยืนยงถาวร (Enduring quality of Value) ลักษณะความยืนยง
ถาวรของคานิยมเปนสาเหตุที่ทําใหบุคลิกภาพของกลุมคนในสังคมหนึ่งแตกตางไปจากกลุมคนใน
อีกสังคมหนึ่ง ทําใหมีลักษณะประจํากลุมหรือประจําชาติเกิดขึ้นเหตุที่คานิยมมีลักษณะยืนยงก็
เพราะวาตามกระบวนการเรียนรูของมนุษยนั้น มนุษยไดถูกสอนมาตั้งแตเด็กเกี่ยวกับคานิยมตาง ๆ 
ในรูปแบบของความแนนอนอยางเต็มที่ เชน ความซื่อสัตย ความกตัญู กระบวนการเรียนรูทาง
สังคม ไดเปนตัวกําหนดลักษณะนิสัยที่คอนขางจะยืนยงคงที่ของคานิยมตางๆ กระบวนการเรียนรู
มาเปนเวลานาน เปนวิธีหนึ่งของการตอกย้ําใหคานิยมมีลักษณะยืนยงถาวร อยางไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงของคานิยมจะเกิดขึ้นไดดวยประสบการณในชวงชีวิตของคนแตการเปลี่ยนแปลงจะไม
เกิดขึ้นตามอารมณของมนุษยที่มีอยูช่ัวครู 

2.2 คานิยมมีลักษณะเปรียบเทียบความสําคัญ ( The Relative quality of Value )ในชีวิต
ความเปนจริงของเด็กที่เติบโต มีประสบการณจากกระบวนการเรียนรูทางสังคม  พบวามีคานิยม
หลากหลายที่อยูในสถานการณเดียวกัน คานิยมแตละอยางมีความสําคัญไมเทาเทียมกัน ส่ิงเหลานี้
เด็กไดเรียนรูจากคําสั่งสอนของผูใหญกับการสังเกตจากการกระทําที่เปนบรรทัดฐาน ของคนใน
สังคมของเขา เมื่อเขามีโอกาสพบกับคานิยมที่ไมสอดคลองและตองตัดสินใจเลือกคานิยมอันใด
อันหนึ่งเขาก็จะเลือกตามสิ่งที่เขาไดรูเห็นมา โดยไมรูสึกตัวเขาจึงมีสวนในการสะทอนภาพของ
วัฒนธรรมกลุมที่เขาเปนสมาชิกนั่นเอง 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 9 

2.3 คานิยมมีลักษณะเปนความเชื่อ (Belief) คานิยมเปนความเชื่อที่ใชเปนฐานสําหรับ
การเลือกปฏิบัติตาม ที่ตนชอบความเชื่อจึงประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ (1) ความระลึกรู (2) 
ความรูสึกผูกพัน (3) พฤติกรรม นั่นคือคานิยมมี 3 องคประกอบดังตอไปนี้คือ 

2.3.1 คานิยมมีลักษณะเปนความระลึกรูในความหมายที่วาบุคคลรูในทางที่ถูกตอง
ของความประพฤติหรือรูในเปาหมายที่ถูกตองในชีวิตของเขาและพยายามใฝหา 

2.3.2 คานิยมมีลักษณะเปนความรูสึกผูกพัน  ในความหมายวาบุคคลนั้นมีอารมณ
ออนไหวเมื่อเกี่ยวของกับคานิยม เชน ชอบคานิยมนั้นหรือเกลียดคานิยมนี้เห็นดวยหรือคัดคาน
คานิยมนั้น 

2.3.3 คานิยมมีลักษณะเปนพฤติกรรม ในความหมายที่วาคานิยมเปนตัวแทรกซอน
นําไปสูพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุนใหเกิดมีการกระทําขึ้น 
 

หนาท่ีและความสําคัญของคานิยม 
คานิยมมีหนาที่สําคัญตอบุคคลหลายประการ และนํามารวบรวมเปนหลักใหญๆ ไดดังนี้ 
1)  คานิยมเปนมาตรฐานที่ใชนําการกระทําการปฏิบัติตนของบุคคลแยกกลาวไดดังนี้ 

1.1) คานิยมเปนตัวนําใหเราแสดงจุดยืนของเราในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับสังคม
ออกมาใหเห็นเดนชัด 

1.2) คานิยมเปนตัวชวยกําหนดใหเราเลือกนิยมอุดมการณทางการเมืองบาง
อุดมการณมากกวา 

1.3) คานิยมเปนบรรทัดฐานที่ชวยนําใหเราประพฤติ และแสดงตัวตอผูอ่ืนตามที่จะ
กระทําอยูทุกวัน 

1.4) คานิยมเปนบรรทัดฐานที่ใชในการประเมิน การตัดสิน การชื่นชมยกยอง  และ
ผลการตําหนิติเตียน ตัวเองและการกระทําของผูอ่ืน 

1.5) คานิยมเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบวาเรามีคานิยมเทากับผูอ่ืนมากนอย
แคไหน 

1.6) คานิยมเปนบรรทัดฐานใหเราสามารถที่จะทาทาย คัดคาน และถกเถียงหรือ
พยายามที่จะเปลี่ยน 

1.7) คานิยมเปนบรรทัดฐานของกระบวนการอางเหตุผล ซ่ึงเปนองคประกอบของ
กลไกปองกัน 
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2)  คานิยมในฐานะเปนแผนสําหรับการตัดสินใจแกความขัดแยง เนื่องจากสถานการณ
หนึ่งบุคคลจะไดรับการกระตุนใหนึกถึงคานิยมหลายคานิยม บางครั้งทําใหเกิดความขัดแยงระหวาง
สองคานิยม ดังนั้นระบบคานิยมจึงเปนที่รวมของหลักการและกฎเกณฑตางๆ ที่ชวยใหคนสามารถ
ตัดสินเลือกระหวางทางเลือกตางๆ และชวยแกปญหาความขัดแยง 

3)  คานิยมเปนแรงจูงใจ คานิยมถือวามีองคประกอบของแรงจูงใจอยูในตัว เชนเดียวกับ
องคประกอบทางดานความระลึกรูอารมณและพฤติกรรม คานิยม“วิถีปฏิบัติ” เปนแรงจูงใจก็เพราะ
วิถีปฏิบัติที่คิดวาดีที่สุดเปนวิถีทางหรือเปนเครื่องมือที่ชวยนําไปสูเปาหมายปลายทางที่ปรารถนาใน
คานิยม“จุดหมายปลายทาง” ซ่ึงเปนแรงจูงใจในแงที่เปนเปาหมายที่เหนือกวาเปาหมายเรงดวน
เฉพาะหนา 

4)  คานิยมเกี่ยวกับความตองการของมนุษย เนื่องจากมนุษยเราตองการความปลอดภัย 
ความมั่นคง ความรัก และศักดิ์ศรีของคนและความตองการแสดงความสามารถของตน  
 

คานิยมของสังคมในปจจุบัน  
เสาวภาโพทยวัฒน(2538:213-214) ไดกลาวถึงคานิยมของสังคมในปจจุบันวาสังคมไทย

มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกิจทําใหสังคมชนบทไดรับ
วัฒนธรรมใหมๆ ที่หล่ังไหลเขาสูหมูบานเกิดแรงกระตุนใหชาวบานเกิดความตองการบริโภคส่ิง
ใหมที่ไมเคยมีมากอน ใหความสําคัญวาวัตถุเปนเครื่องแสดงออกถึงความเปนคนทันสมัยเปน
เครื่องวัดฐานะของคนจึงมีการแสวงหาใหไดมาอยูในความครอบครองจนกลายเปนคานิยมใหมของ
คนสังคม คานิยมความตองการถูกกลาวขานกันวาเปนการบริโภคนิยมการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ไร
ทิศทาง 

สงผลใหเกิดการแบงชนชั้นในสังคม ทําใหลักษณะทางสังคมของคนไทย คํานึงถึงตนเอง
และครอบครัวมากกวาสวนรวม จึงเปนสาเหตุใหคนไทยสมัยใหมหลงใหลใฝฝนตอรูปธรรมที่จะ
นําความสุขสบายใหแกตนเอง โดยไมคํานึงถึงความชอบธรรมและคุณธรรมที่เปนรากฐานของ
สังคมไทยในอดีต  ซ่ึงคานิยมที่มีในปจจุบันมีดังนี้ 

1) การยึดถือตนเองเปนสวนใหญหรือยึดถือในลัทธิปจเจกชน (Individualism) 
2) ความไมชอบขัดแยง (Permissiveness) 
3) คานิยมในเรื่องความรักสนุก  (Fun–loving)  คนไทยจึงมุ งแสวงหาความสุข 

สนุกสนาน แตหลีกเลี่ยงส่ิงตางๆ ที่ถือวาเปนความทุกข ความลําบาก 
4) ความนิยมในเสรีภาพโดยปราศจากขอบเขตไดแก การขาดวินัยในตนเองการมี

เสรีภาพในกลุมวัยเจริญพันธุ 
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5) วัฒนธรรมการบริโภค ไดแก นิยมสินคาตางประเทศ รักความสะดวกสบายไมเก็บ
ออม การหลงใหลฟุงเฟอในวัตถุนิยม 

6) คานิยมใหมในอาชีพโดยยกยองอาชีพที่ไดรับการตอบสนองทางดานเงินเดือนสูง 
7) การเคารพบูชาเงิน 

 ดังนั้น คนไทยในสังคมทุกระดับจึงใหความสําคัญแกเงินจนขาดความตองการไดมาของ
เงิน เชน การทุจริตคอรัปชั่น การคายาเสพติด การขายบริการทางเพศ เปนตน และทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สภาพสังคม และคานิยมในปจจุบัน 
 
3. แนวคิดทางจิตวิทยาสังคม 

Reeder (อางในประดินันท สดีวงค,2534:12 ) เห็นวาโดยทั่วไปแลวรูปแบบทางจิตวิทยา
สังคมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการกระทําในพฤติกรรมของมนุษยนั้น นักสังคมวิทยาสวนใหญ
จะมองในแงที่วาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ แตสําหรับบุคคลแลวจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหลานั้นสูตัวคนโดยจาก
บุคคลหนึ่งสูอีกบุคคลหนึ่งเปนการแปลงปจจัยภายนอกซึ่งจะอยูในรูปความเชื่อและความไมเชื่อ
ความเชื่อและความไมเชื่อนี้จะเปนเหตุที่จะทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรม ดงันัน้ปจจยั
สําคัญในการตัดสินใจไมไดเกิดจากปจจัยภายนอกโดยตรง ในการตัดสินใจกระทําทางสังคมของ
บุคคลจะประกอบดวยความเชื่อและความไมเชื่อหลายอยางรวมกัน   

นอกจากนั้น Reederไดอธิบายถึงเหตุผลในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลวาขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการซึ่งเรียกวา  ความเชื่อและความไมเช่ือ มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง
เหตุผลในการกระทําของบุคคลที่ Reeder กลาวคือ 

ปจจัยดึงดูด ( Pull Factors) ประกอบดวย 
1) เปาประสงค (Goals) คือ กิจกรรม วัตถุ คุณลักษณะความเชื่อ ความรู กิจธุระหรือ

สภาพความเปนอยูที่บุคคลปรารถนาและตองการหรือไมตองการผูกระทําพยายามหลีกเลี่ยงผูกระทาํ
อาจตองการเพื่อตนเองหรือใชเปนเครื่องมือวิธีการที่จะนําไปสูการประพฤติหรือเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยง
เปาหมายอื่นๆ 

2) ความเชื่อ (Belief  Orientation)  คือการรับรูหรือความเขาใจ(ความคิด ความรู) ของ
แตละบุคคลหรือของกลุมคนตอส่ิงที่เกิดขึ้นและลักษณะของสิ่งตางๆ พฤติกรรมของสิ่งตางๆ ทั้งใน
อดีตและปจจุบันและความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ เหลานี้  ความรูที่ผูกระทําเขาใจในเรื่องหนึ่งจะ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการเลือกกระทําทางสังคม ในการกระทําทางสังคมใดๆ ยอมตอง
อาศัยความเชื่ออยูดวยเสมอ 
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3) คานิยม (Value) คือความเชื่อในสิ่งที่ควรจะเปน ส่ิงที่ผูกระทํารับรูวาเปนหัวใจสําคัญ
ของวิถีทางในการดําเนินชีวิตของเขา  ความเชื่อในสิ่งตางๆ  เชน  ระบบความเชื่อ  ทัศนคติ 
คุณลักษณะ กิจการงาน สภาพชีวิตความเปนอยูผูกระทําเชื่อวาวิถีปฏิบัติบางอยางเปนสิ่งที่ตัวเอง
หรือสังคมเห็นดีเห็นชอบสมควรที่จะยึดปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติอยางอื่น คานิยมจึงอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจและการกระทําทางสังคมในการชักนําใหผูกระทํา กระทําไปตามคานิยมของเขา 

4) นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี  (Habit and Customs) คือ แบบอยางพฤติกรรมที่
สังคมกําหนดไวแลวสืบตอกันดวยประเพณี และถามีการละเมิดก็จะถูกบังคับดวยการที่สังคมไม
เห็นชอบ 
 

ปจจัยผลัก (Push Factors) ประกอบดวย 
1) ความคาดหวัง (Expectation) คือการรับรูของผูกระทําทางสังคมวาผูอ่ืน บุคคล  กลุม 

หรือสังคมโดยทั่วไปอยากใหเขาเชื่อ รูสึกหรือประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะภายใต
สถานการณนั้น ความคาดหวังประกอบดวยส่ิงที่ผูกระทําคิดวาเขาควรเชื่อ รูสึกและประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ผูอ่ืนตองการ ดังนั้นในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคลสวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับการ
คาดหวังของบุคคลอื่นดวย 

2) ขอผูกพัน (Commitment) คือส่ิงที่ ผูกระทําเชื่อวาเขาผูกพันที่จะตองกระทําให
สอดคลองกับสถานการณนั้นๆ ไมวาในอดีตหรือปจจุบันเขาจะตองเครงครัดตอประเด็นปญหาที่เขา
เกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออม ผูกระทําจะตองทําตามขอสัญญาที่ไดใหไวกับผูอ่ืนถึงแมวาผูกระทํา
อาจชอบกระทําอยางอื่น ซ่ึงเขาก็มีอิสระพอที่จะเลือกกระทําทางสังคมเพราะผูกระทําตั้งใจจะ
กระทําส่ิงนั้นๆ เนื่องจากเขารูสึกวาเขามีขอขอผูกพันที่จะตองทํา 

3) การบังคับ (Forces) คือ ความเชื่อที่อยูในใจของผูกระทํา เขาถูกกําหนดใหตัดสินใจ
หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่เขารูสึกวาไมมีทางเลือกอ่ืนๆ เหลืออยูนอกจากจะตอง
ประพฤติปฏิบัติตามปจจัยการบังคับจะเปนตัวชวยกระตุนใหผูกระทําตัดสินใจไดเร็วขึ้นเพราะใน
ขณะที่ผูกระทําตั้งใจที่จะกระทําส่ิงตางๆ นั้น เขาอาจจะยังไมแนใจวาจะกระทําพฤติกรรมนั้นดี
หรือไมแตเมื่อมีการบังคับผูกระทําก็รูวาไมมีทางเลือกอื่นๆ  เหลืออยูนอกจากตัดสินใจกระทํา
พฤติกรรมนั้น ดังนั้นการบังคับจึงมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมผูกระทํา
มีความโนมเอียงที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งเมื่อเขาถูกบังคับใหทํา 
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ปจจัยสนับสนุน ( Able Factors ) ประกอบดวย 
1) โอกาส (Opportunity)  คือความเชื่อของผูกระทําที่มีตอสถานการณ ทางเลือกที่มีอยู

โอกาสจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลผูกระทํามักจะตัดสินใจเขารวมใน
การกระทําทางสังคม  เมื่อเขาพิจารณาแลวเห็นวาภายใตสถานการณนั้นโอกาสเปดใหเขาเลือก
กระทําได    ดังนั้น การที่ผูกระทําตัดสินใจและเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งจึงขึ้นอยูกับ
ลักษณะของโอกาสที่มีในสถานการณนั้น 

2) ความสามารถ(Ability)  คือการรับรูของผูกระทําเกี่ยวกับพลังขีดความสามารถของ
เขาในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งสามารถบรรลุความสําเร็จไดภายใตสถานการณนั้น การที่
ผูกระทําตระหนักถึงความสามารถของตนเองนี้จะนําไปสูการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม
เพราะเขารูวาถาตัดสินใจกระทําไปแลวเขามีความสามารถที่จะกระทําไดแนนอน โดยท่ัวไปการ
กระทําพฤติกรรม ๆ นั้น บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเองเสียกอน 

3) การสนับสนุน (Support)  คือการชวยเหลือหรือการคัดคานซึ่งผูกระทําเชื่อวาเขา
กําลังไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากผูอ่ืนในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงตัวเขาเองจะเปนผูเลือก ดังนั้นผูกระทํา
มีความโนมเอียงที่จะตัดสินใจและกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเมื่อผูกระทํารูวาจะไดรับการ
สนับสนุนจากผูอ่ืน การสนับสนุนจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม 

จากแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมที่ประกอบดวยปจจัยดึงดูด  ปจจัยผลักดันและปจจัย
สนับสนุนที่จะทําใหสมาชิกและครอบครัวตัดสินใจจะเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  และปจจัยทั้ง 
3 ประการสามารถที่จะยับยั้งการตัดสินใจในการที่จะไมเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้เชนกัน 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ 
 มาลี จุฑา (2544 : 153) กลาววา ทฤษฏีความตองการของมาสโลวไดแบงความตองของ
มนุษยตามลําดับขั้นออกเปน 5 ขั้นคือ 

1) ความตองการทางดานรางกาย เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ไดแกความ
ตองการในเรื่องของอากาศ  ความตองการอาหาร น้ํา  เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และ
ความตองการทางเพศ 

2) ความตองการความมั่นคงและปลอดภัยของชีวิต ไดแก ความตองการที่จะอยูอยาง
มั่นคงปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกายหรือถูกขโมยทรัพยสิน หรือความมั่นคงในการทํางานและ
การมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม 

3) ความตองการทางดานสังคม ไดแก ความตองการที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปน
สวนหนึ่งของสังคม 
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4) ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง เปนความตองการดีเดนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
ใหไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น ความตองการดานนี้เปนความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความ
มั่นใจในตนเองในเรื่องขงความรู ความสามารถและความสําคัญของบุคคล 

5) ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการในระดับสูงสุด ซ่ึงเปน
ความตองการที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดของตนเองเพื่อที่จะ
พัฒนาตัวเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ความตองการดานนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคลที่จะ
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนไปในแนวทางที่ดีที่สุดตามที่ตนคาดหวังไว 
 จากแนวคิดและทฤษฏีนี้สามารถนํามาอธิบายถึงสาเหตุที่ผูหญิงตัดสินใจเลือกที่จะ
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ  เนื่องมาจากความตองการในแตละขั้นตอนจะสามารถใชอธิบาย
และทําความเขาใจถึง สาเหตุ ภูมิหลัง ขั้นตอนของหญิงขายบริการทางเพศในแงมุมตางๆได 
 
5. แนวคิดการเรียนรู และทฤษฏีการเรียนรูในสังคม 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะในเรื่องการเรียนรูไวตาง ๆ กันดังนี้   

สมบูรณ   ศาลยาชีวิน  (2526:123) ใหความหมายการเรียนรูวา เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการฝกหัดประสบการณของแตละบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากผูเรียน  ปรับตนเองเพื่อตอบสนองตอส่ิงเราใหบรรลุเปาหมาย ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
นี้ครอบคลุมถึงระบบการทํางานตางๆ ของรางกายถึงดานอารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวทางสังคม
นอกจากนี้ 

อุนตา นพคุณ (2523:10-12) ใหความหมายการเรียนรูของมนุษยวาเปนกระบวนการ
ศึกษาตลอดชีวิตตั้งแตมนุษยเราเกิดมาลืมตาดูโลกก็เร่ิมการเรียนรูเพื่อความอยูรอดทารกเรียนรูจาก
การรองมารดาตอบสนองโดยการใหนมเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้นไดเรียนรูและพัฒนาการโดยใช
สวนตางๆ  ของรางกายเชน รูจักใชนิ้ว ใชมือ หัดคลาน นั่งเดินและวิ่ง เขาสูวัยมีเพื่อนจากการเลน 
การสมาคมกับผูอ่ืน เรียนรูการควบคุมอารมณ  การให  การรับ การอยูเปนกลุม ครูคนแรกของ
มนุษยเราคือ พอแม พี่นอง  ญาติมิตร การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจากการอบรมสั่งสอนในครอบครัว   
การไดฟงเรื่องเลาสืบตอกันมา กฎขอหามทางสังคม  ความคิดเห็นของบุคคลตางๆ และการเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมของสังคมการสนทนาระหวางกลุม เพื่อนฝูง การทํางาน การทัศนาจร การ
บันเทิง 

กันยา สุวรรณแสง(2532:138) ยังกลาววาการเรียนรูเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ทั่วไปในลักษณะที่เปนธรรมชาติของมนุษยที่เกิดขึ้นเปนปกติวิสัยในวิถีการดําเนินชีวิต ทําใหคนเรา
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ตองเรียนรู ฉะนั้นการเรียนรูจึงเปนกระบวนการที่บุคคลเรียนรูโดยไดรวมกระทําโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือไดลงมือกระทําส่ิงที่จะไดเรียนรูนั้นจริงดังเชน 

สุชา จันทนเอม (2535 :152) ไดสรุปวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดดังตอไปนี้ 
1) การเรียนรูเปนกระบวนการที่บุคคลเรียนรูไดรวมกระทําโดยวิธีหนึ่งหรือไดลงมือ

กระทําส่ิงที่จะเรียนรูนั้นจริง 
2) การเรียนรูที่แทจริงจะมีไดเมื่อผูเรียนไดบรรลุจุดประสงค หรือไดรับสิ่งทีตองการ 

ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา การเรียนรูจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีความสนใจหรือมีความตองการในบาง
ส่ิงบางอยางผูเรียนจึงไดลงมือกระทํากิจกรรม โดยตั้งอกตั้งใจเพราะมีความสนใจในสิ่งนั้นหรือ
ไดรับส่ิงที่ตนตองการ 

3) การเรียนรูเกาหรือประสบการณที่ผานมาแลว จะกระตุนใหเกิดการเรียนรูใหมๆขึ้น
โดยเฉพาะกับประสบการณที่ผานมาแลวนั้นเปนสิ่งที่สมปรารถนาและนาตื่นเตน การเรียนรูใหม  ที่
สะสมขึ้นเนื่องจากประสบการณกอนๆ เปนหลักสําคัญของการเรียนรู 

4) การเรียนรูทักษะและทัศนคติใหมๆ เปนเรื่องของบุคคลแตละคนจะตองเรียนรู 
คนเราอาจเรียนรูเปนหมูเปนกลุมไดแตการเรียนรูและเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดเห็นเปนเรื่องของ
แตละคน 

5) การสอนเปนการแนะแนวที่จะชวยใหผูเรียน รูจักชวยตนเองเปนการแนะแนวทาง 
ใหการเรียนดําเนินไปดวยดี 
 ชนิดของการเรียนรู 
 มาลี จุฑา (2544 : 68–70) ไดกลาวถึง ชนิดของการเรียนรูไวหลายชนิดไดแก 

1) การเรียนรูโดยการวางเงื่อนไข (Conditioning learning) บุคคลจะเรียนรูในสิ่งตางๆ 
โดยการวางเงื่อนไขจําแนกเปน 2 วิธีคือ  

- การเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค เชน แมยิ้มหรือชมวาลูกเกงเปนการ
ใหกําลังใจลูกขณะที่ลูกหกลมปรากฏวาลูกไดมีการเปลี่ยนปลงพฤติกรรมจากที่เคยรองไหมาเปนไม
รองไห 

- การเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขแบบกระทํา เชน นักเรียนที่ทํารายงานดี ครูจะยก
ยองชมเชยเปนตัวอยาง นักเรียนจะเรียนรูวาถาทําดีแลวจะไดรับผลดีตอบแทน 

2) การเรียนรูทางวัจนะภาษา (Verbal Learning) เชน การฟง คิด ถาม และเขียน 
3) การเรียนรูทางมอเตอร(Motor Learning) เปนการเรียนรูทางทักษะโดยการใชอวัยวะ

ตางๆ ของรางกาย เชน การเรียนรูทางดนตรี ทางกีฬา 
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4) การเรียนรูโดยการรับรู (Perceptual Learning) เปนการเรียนรูโดยการรับรูในสิ่งเรา
และประสบการณโดยใชอวัยวะรับสัมผัสเชน เด็กๆ เรียนรูส่ิงตางๆ จากดูโทรทัศน  อานหนังสือ
เลนคอมพิวเตอร 

5) การเรียนรูโดยการแกปญหา (Problem Solving Learning) บุคคลเรียนรูจากการ
แกปญหาจําแนกออกเปน 2 วิธีคือ 

- การเรียนรูโดยการแกปญหาแบบลองผิดลองถูก เปนการเรียนรูในลักษณะการ
แกปญหาในการดําเนินชีวิติ  เชน นักเรียนจะเรียนรูการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตร โดยใช
วิธีการลองผิดลองถูก 

- การเรียนรูโดยการแกปญหาแบบความคิดความเขาใจอยางแจมแจง เชน เด็กอยาก
กินขนมที่วางอยูบนชั้นวางของแตหยิบไมถึง ก็จะพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางชั้นที่วางขนม 
เกาอ้ีที่วางอยูใกลๆ จนเกิดความคิดที่จะแกปญหานี้โดยนําเกาอี้มาวางและปนขึ้นไปหยิบขนมมากิน
ได 

6) การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) บุคคลจะเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลในดานวัฒนธรรม ประเพณี และปทัสถานทางสังคม เชน การที่บุคคลไดรับสิ่งของที่ดีหรือ
ไดรับการอภัยจากผูอ่ืนแลวจะเกิดความสบายใจขึ้นตอไปอยากจะแสดงน้ําใจตอผูอ่ืนเชนเดียวกัน 

7) การเรียนรูระยะเวลา (Spatial Learning) บุคคลจะเรียนรูระยะเวลาตางๆ จาก
ประสบการณและสิ่งแวดลอมที่ประสบมาบุคคลเรียนรูวาเวลามีคา เชนนักเรียนไปไมทันรถดวน
ทําใหเสียเวลาดังน้ันบุคคลจะเรียนรูวา เวลาเปนของมีคา 

8) การเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) บุคคลจะเรียนรูเพื่อการดําเนิน
ชีวิตของตนโดยการเฝาสังเกตพฤติกรรมหรือการกระทําของผูอ่ืนและอาจจะเลียนแบบตาม เชน 
เลียนแบบตามดารา ตามเพื่อนๆ ตามผูบังคับบัญชา 

9) การเรียนรูการคัดคาน (Aversive Learning) เปนการเรียนรูถึงวิธีไมยอมรับส่ิงเราและ
ประสบการณที่อาจเกิดขึ้นแกบุคคลแบงออกเปน 3 ลักษณะ 

- การเรียนรูเพื่อหลบหลีกการลงโทษ 
- การเรียนรูเพื่อหลบหนี เชน นักเรียนมาถึงโรงเรียนแลวเบื่อหนายตอการเรียนจงึหา

วิธีหลบหนีโดยการปนร้ัวโรงเรียน 
- การเรียนรูเพื่อหลีกเลี่ยงจากสิ่งไมพึงปรารถนา เชน นักเรียนเดินสวนทางกับครู

เห็นครูแตไกลโดยนักเรียนไมชอบครูจึงหลีกเลี่ยงการเดินสวน 
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 รูปแบบของการเรียนรู  
 บุคคลมีวิธีการเรียนรูและแกปญหาในรูปแบบที่แตกตางกันสรุปได 4 รูปแบบคือ 

1) สรางประสบการณใหแนนแฟน เปนวิธีการเรียนรูในลักษณะใหรูจริง เชน บุคคลได
เรียนรูวาน้ําประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนจะนานเทาไรบุคคลก็ยังจําความรูนี้ได 

2) สังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นแลวสรุปเปนความรูตอไป 
3) เกิดความคิดในเชิงนามธรรม เปนวิธีการเรียนรูที่ใชความคิดในการพินิจพิจารณา

ปรากฏการณหรือความรูทั้งปวงแลวสรางเปนหลักการขึ้นโดยใชหลักเหตุและผลเชนบุคคลพยายาม
เรียนรูความหมายของคําวา ยุติธรรม สรุปวา ยุติธรรมคือความพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

4) ชอบการทดลอง เปนวิธีการเรียนรูที่เกิดจากการทดลอง เชน บุคคลทดลองแยกน้ํา
ดวยกระแสไฟฟา จะไดปริมาตรของกาซไฮโดรเจน 2 สวน ตอกาซออกซิเจน 1 สวนบุคคลยอม
เรียนรูวาน้ําประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในปริมาตร 2 ตอ 1  

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆดังนี้ 
1) ตัวผูเรียน มีองคประกอบตางๆ ไดแก วุฒิภาวะ ความพรอม อายุ เพศ ประสบการณ

เดิม ความสามารถ ความบกพรองทางรางกาย การจูงใจ อารมณ และสติปญญา นอกจากนี้ยังรวมถึง
บุคคลที่อยูในกระบวนการเรียนรูดวย 

2) ตัวบทเรียน การจัดบทเรียน โดยการยึดตัวผูเรียนจะทําใหเกิดผลดีตอการเรียนรู
มากกวาการยึดบทเรียนเปนหลัก คุณสมบัติของบทเรียนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีมีดังนี้ 

2.1) ความยากงายของบทเรียน บทเรียนที่ดีควรมีความยากงายเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของผูเรียน 

2.2) การมีความหมายของบทเรียน บทเรียนนั้นมีความหมายตอผูเรียนหรือไมถามี
ความหมายตอผูเรียน เปนเรื่องที่นาสนใจหรือเปนประโยชนตอผูเรียนจะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีได 

2.3) ความยาวของบทเรียน บทเรียนที่มีความยากมากเกินไปทําใหเกิดการเรียนรูไดยาก 
2.4) ตัวสอดแทรก  ตัวขัดขวางที่เกิดจากตัวบทเรียน หรือกิจกรรมอื่นซึ่งมี 2 ลักษณะ

ดังนี้คือ 
2.4.1) การสอดแทรกยอนหนา ไดแกบทเรียนหรือกิจกรรมกอนมาเปนตัว

ขัดขวางการเรียนรูในบทเรียนใหม 
2.4.2) การสอดแทรกยอนหลัง ไดแกบทเรียนหรือกิจกรรมหลังที่จะเขามาเปน

ตัวขัดขวางการเรียนรูเดิม 
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3) วิธีเรียน วิธีสอน จัดวิธีการเรียนการสอนที่ดีมีผลตอการเรียนรูของผู เรียนใน
กระบวนการเรียนการสอนยังมีตัวแปรที่เกี่ยวกับทั้งวิธีการจัดการเรียนวิธีการสอนที่ประกอบดวย 

3.1) ตัวแปรที่เกี่ยวกับวิธีการเรียน ไดแกการฝกฝน การทองจํา การใชประสาทรับรูมี
เครื่องลอใจชวยในการเรียนการสอน นอกจากนี้การเรียนรูยังตองอาศัยเทคนิคการเรียนที่ดี เชนการ
เรียนทีละนอย มีเวลาพักผอนบาง 

3.2) สวนตัวแปรที่เกี่ยวกับการสอน ซ่ึงไดแกกิจกรรมการเรียนการสอนการใชเครื่อง
ลอใจ การใหคําแนะนํา การสงเสริมการใชประสาทรับรู 

4) การถายโยงการเรียนรู หมายถึง การนําเอาความรูหรือประสบการณเดิมไปแกปญหา
ในสถานการณที่ตางไปจากเดิม การถายโยงการเรียนรูมี 2 ลักษณะ 

4.1) การถายโยงการเรียนรูทางบวก คือความรูหรือประสบการณเดิมชวยใหการ
เรียนรูส่ิงใหมไดงายขึ้น 

4.2) การถายโยงการเรียนรูทางลบ  คือความรูหรือประสบการณเดิมเปนสิ่งขัดขวาง
ทําใหการเรียนรูบทเรียนใหมหรือส่ิงใหมไดยากยิ่งขึ้น การถายโยงการเรียนรูจะเนนไปไดดีเพียงใด
นั้นขึ้นกับสิ่งตอไปนี้ 

4.2.1) ความคลายคลึงกันระหวางสิ่งที่ถายทอดทั้งที่เปนเนื้อหาวิชา สถานการณ
หรือสภาพแวดลอม 

4.2.2) คุณสมบัติสวนตัวบุคคล เชน สติปญญา ความสนใจ เจตคติ ประสบการณ 
ความรู ความสามารถในการคิดหาเหตุผล 

5) องคประกอบจากสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน 
5.1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแกส่ิงแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวที่จะสงเสริมใหเกิด

การเรียนรูที่ดี 
5.2) สภาพแวดลอมทางจิตภาพ ไดแกบรรยากาศระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอ

กลุมคือครูกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ถามีความสัมพันธกันในทางที่ดีจะทําใหบรรยากาศทางจิต
ภาพเปนไปในทางที่ดีดวย  
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ทฤษฏีการเรียนรูในสังคม 
ลักษณา สริวัฒน (2540 : 54 - 56)  ไดกลาวถึงทฤษฏีการเรียนรูมีอยู 2 กลุมดวยกันคือ 
1) กลุมทฤษฏีพฤติกรรมนิยม จําแนกตามพฤติกรรมการเรียนรูได 3  ทฤษฏีคือ 

1.1) ทฤษฏีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกหมายถึง การตอบสนองเกิดขึ้น
เพราะถูกส่ิงเราไปดึงออกมาหรือเกิดการตอบสนองของอินทรียขึ้นโดยมิไดอยูภายใตการควบคุม
ของอินทรีย เชนน้ําลายสอเมื่อนึกถึงรสเปรี้ยวของมะขามเปยกเปนตนผูใหแนวคิดชนิดนี้คือ พา
ฟลอฟ (Pavlov. 1849–1936) นักสรีวิทยาชาวรัชเซีย ไดทดลองกับสุนักโดยการสั่นกระดิ่งพรอมใส
ผงเนื้อเขาปากแตจะไมหล่ังน้ําลายเมื่อไดยินแตเสียงกระดิ่ง ตอมาเขาเพียงแตส่ันกระดิ่งสุนัขก็หล่ัง
น้ําลายแมจะไมเห็นผงเนื้อก็ตาม แสดงใหเห็นวาสุนัขเกิดการเรียนรูขึ้นจากประสบการณที่ไดยิน
เสียงกระดิ่งและไดกินผงเนื้อและหากจะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของคนเราลวนแตเกิดจากการ
วางเงื่อนไขแบบนี้ ทั้งนั้นซึ่งเปนพฤติกรรมที่เรามองเห็นสาเหตุไดวาอะไรเปนตัวการหรือตัวเราที่
กอใหเกิดพฤติกรรมนั้นๆ  

1.2) ทฤษฎีการเรียนรูเงื่อนไขการกระทําเปนการวางเงื่อนไขที่ตัวอินทรียเปน
ผูกระทําเอง ผูทําการทดลองการเรียนรูชนิดนี้คือ สกินเนอร(Skinner. 1935) โดยศึกษาการกินอาหาร
ของหนูขาว เขาขังหนูขาวใหหิวกอนและสรางกรงที่มีคานดึงล้ินที่กลองอาหารในมุมบนของกรง
โดยที่หนูตองโดนคานจึงจะไดกินอาหาร เมื่อเขาปลอยหนูขาวเขาไปในกรงหนูจะวิ่งใชจมูกดุน
โนนนี้ไปเรื่อยๆ และเมื่อดุนถูกคานก็จะไดรับอาหารหนูตองกระทําเชนนี้บอยๆ เมื่อโดนคานเมื่อใด
ก็จะกินอาหารเมื่อนั้น จากพฤติกรรมเชนนี้บอยๆ เขาจะทําใหหนูรูวาทําอยางไรจึงไดกินอาหารซึ่ง
ตองทําซ้ําๆ เราเรียกวาการหนุนกําลังของพฤติกรรมและเรียกอาหารที่หนูไดกินวา แรงเสริม หรือ
รางวัล ดังนั้นเราจะพบไดเสมอในชีวิตประจําวัน เชนไดรับการชมเชยเมื่อทําดีไดรับโทษเมื่อทําไมดี 
เปนตน 

1.3) ทฤษฏีการเรียนรูแบบสัมพันธเกี่ยวโยง ทอนไดค (Thorndike.1847-1949)   
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดวางทฤษฏีแหงการเรียนรูชนิดนี้ไว โดยเนนเรื่องของ
การลองผิดลองถูก หลังจากที่เขาทําการทดลองกับแมว โดยจับแมวหิวใสไปในกรงซึ่งกรงนี้มีประตู
กลเปดออกไดเมื่อแมวดึงคานกลลงมานอกจากออกไปไดแลวยังมีอาหารวางไวเปนเครื่องจูงใจ ซ่ึง
ทํากําลังสูงเพราะอาหารเปนเปาหมายนอกเหนือไปจากอิสรภาพกรง จึงเปรียบเสมือนอุปสรรคขวาง
ซ่ึงเปนการกอปญหาใหแมววาจะหาทางออกไปนอกกรงอยางไร เมื่อแมวอยูในกรงจะเริ่มเปะปะคลํา
ทางกระทั่งจับพลัดจับผลูมาเปดประตูไดจึงออกไปหาอาหารกิน ปญหาของแมวก็หมดไป ทอนไดค 
อธิบายลักษณะของการเรียนรูนี้ตามทฤษฏี กลาวคือเพราะขอตอระหวางสิ่งเรา(อาหาร) และ         
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ส่ิงตอบสนอง (เปดประตูไปกินอาหาร) นั้นแข็งจึงกอใหเกิดการกระทําซ้ําและคลองขึ้น เพื่อใหเกิด
การเขาใจไดงายขึ้นทอนไดค จึงวางกฎแหงการเรียนรูขึ้น 3 กฎคือ 

1. กฎแหงความพรอม เมื่อผูเรียนพรอมทั้งกายและใจ การเรียนรูยอมเกิดขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. กฎแหงการฝกหัด การฝกบอยๆ ซํ้าๆ จะชวยใหเกิดทักษะ 
3. กฎแหงผล รางวัลและความหวังชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ แต

การทําโทษและความผิดหวังลดอาการกระทําลง 
2) กลุมทฤษฎีปญญาสังคม เปนทฤษฏีที่พัฒนาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบน

ดูรา ซ่ึงเขาอธิบายวาการเรียนรูของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจากตัวแปรทางสังคมโดยมนุษยในสังคมจะ
มีฐานะเปนตัวแบบมนุษย จึงเรียนรูจากการสังเกตและคิดเชิงเหตุผลจากตัวแบบเชน การเรยีนรูภาษา   
ถาเปนการฟง พูด เด็กจะตองเห็นการขยับของปากไดยินเสียงที่เปลงออกมาพรอมกันในสถานการณ
ใดสถานการณหนึ่ง เขาจะใชปญญาคิดดวยเหตุและผลในลักษณะของการเลียนแบบนําไปใชใน
สถานการณคลายกันจนไดรับการตอบสนองตามความตองการ เขาจะพัฒนาการเรียนรูในลักษณะนี้
ไปจนสามารถใชภาษาสื่อความหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

สรุปไดวา การเรียนรู คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณและ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีขอสังเกต 2 ประการคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในเพียงอยางเดียวก็เปนการเรียนรูไมจําเปนตอง
เปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกดวยก็ได  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกจะมีความสําคัญก็ตอเมื่อ
อยูในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งจําเปนตองมีการวัดผล 

2. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเรียนรูตองมีลักษณะคอนขางถาวร หรือ
ถาวรเนื่องจากความเหมาะสมที่อินทรียนั้นๆ ไดเล็งเห็นวาเปนความเปนไปในแนวนั้น ตัวอยาง  
เชนกรณีของยาเสพยติด หรือสารเคมีบางประเภทที่มีผลตอพฤติกรรมใหมีการเปลี่ยนแปลงไปได
เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ไมถือวาเปนการเรียนรู ทั้งๆ ที่การไดรับส่ิงนั้นก็เปนประสบการณทั้งนี้เพราะ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นเปนเพราะดวยฤทธิ์ของสารเหลานั้นก็คืน สภาพเดิมแตขอความรูที่เจาของ
พฤติกรรมไดรับถือวาเปนการเรียนรู 

ดังนั้น การเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมของหญิงขายบริการทางเพศในสถาน
บริการบารเบียร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พวกเขาไดเรียนรูจากชนิดของการเรียนรูหลายชนิด
และรูปแบบของการเรียนรูในขณะที่ทํางานในอาชีพนี้ เชนการเรียนรูจากผลกระทบตอตนเอง  
ครอบครัว และสังคมที่มาประกอบอาชีพขายบริการเปนการเรียนรูจากปญหา  นอกจากนี้แลวยังมี
การเรียนรูจากความรู ทักษะและความรูสึกเพื่อนําไปเปนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพ
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ใหมในอนาคตและชีวิตคนเราเปนชีวิตแหงการเรียนรู  เรียนรูจากขอมูลใหมๆ เรียนรูที่จะปรับตัว
กับสถานการณที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงไดงายและรวดเร็ว พรอมกันนั้นก็ตองมีหลักเพื่อยึดเหนี่ยวนํา
การเรียนรูเปนไปในทางสรางสรรคและถูกตอง การเรียนรูจึงเปนการสรางความเจริญกาวหนา
ใหกับหญิงขายบริการในอนาคต 
 
 6. แนวคิดเรื่องตัวตนของโสเภณี 

โสภิดา  วีรกุลเทวัญ (2546:12-15) ไดกลาวไววาแนวคิดเรื่องการคาประเวณีแบงออกเปน 
2  กลุม กลุมแรกเปนกลุมตอตานระบบการคาประเวณี และกลุมที่สองเปนกลุมสนับสนุนโสเภณี  
ทั้งสองกลุมตางมีความหวงใยในสวัสดิภาพของโสเภณี แมวาการวิเคราะหของแตละฝายมีพื้นฐานที่
แตกตางกันสาเหตุของความขัดแยงมาจากมุมมองทางทฤษฏีในเรื่องตัวตนของโสเภณี กลุมที่
สนับสนุนสิทธิของโสเภณีมอง  ผูใหบริการทางเพศในฐานะที่เปนผูมีบทบาทในการตัดสินใจ เลือก
เขาสูการคาประเวณีขณะที่กลุมตอตานระบบการคาประเวณีมองวา ผูหญิงถูกทําใหเปนโสเภณีโดย
สภาพทางสังคมที่อยู ภายใตระบบสังคมที่ความคิดแบบผูชายเปนใหญ 

ขณะเดียวกันซิมมอนส (Simmons,1998:125-148) ไดแสดงความคิดเห็นวาสาเหตุสําคัญ
ที่เปนพื้นฐานของมุมมองที่แตกตางกันระหวางทั้งสองแนวคิดมาจากระดับการวิเคราะหขณะที่กลุม
สนับสนุนสิทธิของโสเภณีเนนการวิเคราะหในระดับตัวตนแตกลุมตอตานระบบการคาประเวณีเนน
สาเหตุที่การคาประเวณีกลายเปนสถาบันทําใหมีมุมมองที่แตกตางดังนี้ 

1) การพูดในฐานะที่เปนผลประโยชนรวมของผูหญิง ขณะกลุมที่ตอตานระบบการคา
ประเวณีพยายามที่จะนําเสนอแทนเงื่อนไขรวมของผูหญิงทั้งหมด กลาวคือผูหญิงมีสถานภาพเปน
รองผูชาย แมจะตระหนักวาผูหญิงไมไดเหมือนกันทั้งหมด แตผูหญิงก็ตกอยูภายใตการกดขี่จาก
ระบบสังคมที่ความคิดแบบชายเปนใหญ  สวนกลุมที่สนับสนุนสิทธิโสเภณีเปนตัวแทนของผูหญิง
และผูชายที่เลือกงานบริการทางเพศ  ตลอดจนพยายามพิทักษสิทธิของใครก็ตามที่อยูงานดังกลาว
โดยที่กลุมคนเหลานี้ตองไมไดถูกขมขูคุกคาม 

2) จุดเนนในการวิเคราะห มุมมองของกลุมที่ตอตานระบบการคาประเวณี เนนการ
วิเคราะหอํานาจของผูชายที่มีอยูเหนือผูหญิงในสังคม โดยเฉพาะเรื่องเซ็กส ผูหญิงไมรูจักตัวตนดาน
ที่เกี่ยวของกับเซ็กสที่แทจริงของตนเองเพราะวาผูชายเปนฝายกําหนดและสรางเซ็กสกดบังคับ
ผูหญิงใหเปนไปตามความตองการของผูชาย ขณะที่ฝายสนับสนุนสิทธิโสเภณีไมยอมรับวาเซ็กส
ของผูหญิงถูกกําหนดโดยผูชายเชน รูบิน (Rubin ,1984 :267-290) แยงวาการที่ฝายคัดคานระบบ
การคาประเวณีอธิบายเชนนั้นเปนเพราะมีสมมุติฐานวาความหลากหลายทางกามารมณแบบอื่นๆ 
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รวมทั้งการคาประเวณีเปนเรื่องที่นารังเกียจและไมมีใครที่เต็มใจกระทําสิ่งเหลานั้น ดังนั้นใครมี
เซ็กสที่เบี่ยงเบนดังกลาวตองเปนคนรูเทาไมถึงการณหรือไมก็ถูกบังคับ     

นอกจากนี้ในกลุมตอตานระบบคาประเวณียังเห็นวา  เซ็กสที่เกิดขึ้นในการคาประเวณียัง
มีอยูไดเพราะความตองการของผูชายและโสเภณีก็ไมมีโอกาสที่จะตอรองใดๆ ในขณะที่กลุม
สนับสนุนโสเภณีเห็นวาผูหญิงไมไดยอมจํานนแตไดพยายามที่จะตอรองบริการตางๆ เพื่อแลกกับ
คาตอบแทนและยังเห็นวาสถานภาพที่ ผูหญิงเปนรองและการเหยียดเพศนั้นปรากฏอยูใน  
ครอบครัว ศาสนา การศึกษา การเลี้ยงดูบุตร ส่ือ รัฐและตลอดจนการจางงาน ดังนั้นไมควรจะมา
ตอตานกิจกรรมดานเซ็กสที่เกิดจากความยินยอมของคนที่เปนผูใหญแลว ทางฝายตอตานระบบ
การคาประเวณียังคงยืนยันวาการที่ผูหญิงตองกลายเปนเหยื่อนั้นมาจากการใชอํานาจของผูชายซ่ึงได
ถูกทําใหกลายเปนสถาบัน 

3) มุมมองตอผูชาย กลุมที่สนับสนุนสิทธิโสเภณีมองวาผูชายไมไดเปนตัวปญหาสิ่งที่
เปนปญหาคือกฎหมายที่เอาผิดผูที่เขารวมในการคาประเวณีที่ทั้งสองยินยอมพรอมใจตางหาก      
ขณะที่กลุมตอตานเห็นวาผูชายเปนปญหา แมวาผูชายในแงปจเจกจะไมไดกดขี่ผูหญิงแตระบบชาย
เปนใหญและทุนนิยมเปนปญหาพื้นฐานและเปนสาเหตุของการคาประเวณี 

4) ความยากจนกับการคาประเวณี ขณะที่กลุมตอตานมองวาแรงบีบทางเศรษฐกิจบังคับ
ใหผูหญิงตองยอมใชเนื้อตัวและรางกายไปเปนวัตถุใหคนแปลกหนาเชยชมนั้น เปนสิ่งที่ไมควรมีอยู 
ความยากจนของผูหญิงถูกทําใหกลายเปนเรื่องเซ็กส  ในสังคมที่ใหรางวัลกับผูชายแตทําใหผูหญิง
กลายเปนผูออนแอและยากจน แตงานบริการทางเพศเปนงานที่ทําใหผูหญิงมีรายไดมากกวางานอื่น
และสามารถทําใหผูหญิงมีอิสระมากขึ้น 

5) ผูหญิงถูกทําใหเปนสินคา กลุมที่สนับสนุนสิทธิโสเภณีมองวาแรงงานทางเพศเสนอ
บริการเพื่อแลกกับเงินแตไมไดขายทั้งตัวตนมาเปนสินคา ขณะที่กลุมตอตานมองวาผูหญิงกลายมา
เปนสินคาที่ถูกซื้อขายโดยผูชาย ตัวตนของผูหญิงถูกทําใหแปลกแยกและการที่ผูหญิงที่คาประเวณี
พยายามรักษาระยะหางและแยกรางกายและการกระทําของเธอ ระหวางที่มีเพศสัมพันธนั้นเปนสิ่งที่
กอใหเกิดอันตรายตอตัวตนทั้งหมดและความสมบูรณทางจิตใจ ยังมีแนวคิดของ 

 แชปคิส (Chapkis,1997:5) ไดประยุกตแนวคิดเรื่อง แรงงานทางดานอารมณในงานเรื่อง
The Managed Heart ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตนเองดานอารมณความรูสึกของผูหญิงที่ทํางาน
เปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินและพบวา  คนทํางานบริการแยกตัวตนที่ถูกทําใหกลายเปน
สินคาและตัวตนที่เปนสวนตัวออกจากกัน โดยที่แตละตัวตนนั้นมีความหมายและเปนตัวตนจริง
ตามกาลเทศะ 
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Chapkis ใชแนวคิดขางตนตอบโตขอถกเถียงของกลุมที่ตอตานการคาประเวณี เชน   
Carole Pateman ซ่ึงเสนอวาการขายเซ็กสก็คือการขายตัวตนและทํารายทางเพศ ดังนั้นการคา
ประเวณีจึงไมอาจเรียกไดวาเปนรูปหนึ่งของแรงงานโดย Chapkis เสนอวาผูหญิงที่ขายบริการใช
ประสบการณในงานของพวกเธอสรางตัวตนที่หลากหลายขึ้นรวมทั้งใชเทคนิคในการรักษาขอบเขต
เพื่อรักษาระยะหางทางอารมณระหวางตนเองกับลูกคา วิธีการดังกลาวกระทําผานการควบคุม
อารมณโดยผูหญิงนิยามสถานการณหนึ่งๆ จัดการตอสถานการณนั้นตามวิธีการตางๆ  ความรูสึกที่
แสดงออกไปอาจเรียกไดวาเปนอารมณที่แสรงแสดงออกแตการแสดงนั้นไมจําเปนวาจะตองมี
ผลกระทบในทางลบตอตัวผูแสดง 

การที่อารมณถูกทําใหกลายเปนวัตถุเกิดขึ้นในกระบวนการของการทํางานประเภท
บริการรวมถึงงานบริการทางเพศดวยไมมีผลในทางลบหรือกอใหเกิดอันตรายแกผูกระทําเพราะวา
คนงานสามารถสั่งสมประสบการณในการ “เรียกและใสอารมณภายในความสัมพันธที่ติดตอกัน
ระหวางซื้อขาย”  ทั้งนี้เนื่องจาก Chapkis เห็นดวยกับแนวคิดของ Hochschild ที่เสนอวาความรูสึก
ไมไดเปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเปนปฏิกิริยาตอบโตทันทีเทานั้น แตความรูสึกยังเปน
วัตถุที่มนุษยเรียนรูที่จะดูแลและควบคุมมันดวย นอกจากนี้คนทํางานยังสามารถที่จะรักษาขอบเขต
เพื่อปองกันตนเองจากการถูกทําราย รวมทั้งพัฒนาทักษะดังกลาวไปสูความเปนมืออาชีพในงานนั้น  

แฟรงค (Frank,1996:175-200) ใชวิธีการศึกษาแบบสังเกตอยางมีสวนรวมโดยการเขาไป
ทํางานในบารช้ันดีแหงหนึ่งของสหรัฐ เธอศึกษาความสัมพันธระหวางผูหญิงกับลูกคาประจํา พบวา  
ส่ิงที่ถูกทําใหกลายเปนสินคาประกอบดวย รางกาย  และรูปแบบสนิทสนมเฉพาะแบบหนึ่ง ผูหญิง
ขายตัวที่สรางและปรุงแตงขึ้นใหม ตัวตนใหมนี้ไดแก บุคลิกภาพสวนตัว การดูแลลูกคาและบท
สนทนา ผูหญิงใชยุทธวิธีตางๆ เพื่อสรางใหเกิดภาพความเปนหนึ่งเดียวของความเปนจริงความเปน
จริงที่วานี้สรางตามความเชื่อของลูกคาที่หญิงปฏิสัมพันธดวย เชนลูกคาคาดหวังวาผูหญิงจะใชช่ือ
ปลอมบนเวทีเตนและจะเปดเผยชื่อจริงเมื่อทั้งสองฝายเร่ิมคุนเคยกันมากขึ้น การเปดเผยเรื่องราวที
ละนอยเปนยุทธวิธีที่สรางความสนิทสนมแลทําใหลูกคาเกิดความไววางใจในตัวผูหญิง Frank เห็น
วาเมื่อพูดถึงคําวาสินคาโดยทั่วไปตองมีรูปรางที่แนนอนตายตัว แตสําหรับผูหญิงที่เตนระบําไมได
เปนเชนนั้นเนื่องจากรางกายการแสดงออกตลอดจนการบริการและเนื้อหาที่สนทนากับลูกคาแตละ
คนแตกตางกัน ความสัมพันธระหวางผูหญิงกับลูกคาแตละคนก็มีความแตกตางกันไปเชนกัน 
ดังนั้นความสัมพันธระหวางผูหญิงกับลูกคาจึงมีทั้งเรื่องจริง เร่ืองแตงผสมกันไป ทั้งหมดนี้เปนการ
แสดงออกภายนอก ความสนิทสนมที่ผูหญิงสรางขึ้นในบารเพื่อรักษาความสัมพันธกับลูกคาและ
และความสัมพันธจะถูกเปลี่ยนแปลงไป เพราะตัวตนของผูหญิงในบารนั้นเปนการแสดงออกตาม
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บทบาทที่ผูหญิงถูกคาดหวังตามประเพณี เชน การเปนผูฟงที่ดี ชวยเสริมสรางอัตตาของผูชาย การ
ชวนคุยเรื่องเบาๆ และทําตัวใหดูมีเสนห 

จากแนวคิดนี้สามารถอธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่ทําใหผูหญิงตัดสินใจมาทําอาชีพขาย
บริการทางเพศและการปฏิบัติตัวกับแขกในขณะที่ทํางานไดเปนอยางดี เนื่องจากผูหญิงที่กาวเขามา
ทํางานขายบริการยอมตองเปลี่ยนตัวเองใหมโดยเรียนรูจากรุนพี่ที่ทํางานมากอน เพื่อนรวมงาน
เพื่อใหเปนที่พอใจของแขกที่มาใชบริการ  
 
7. แนวคิดเก่ียวกับการแกปญหาการคาประเวณี 

การตีตรากับการแกปญหาคามนุษย 
 วิระดา สมสวัสดิ์ (2547 :17-19) “จดทะเบียนโสเภณี” ถูกผลักดันขึ้นมาโดยกระทรวง

ยุติธรรมไดรับคําส่ังจากนายกฯทักษิณ ใหทําการศึกษาขอยุติเร่ืองการแกปญหาโสเภณี เมื่อเร่ืองนีถู้ก
เปดประเด็นขึ้นมา จึงมีหลายฝายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงสนับสนุนและคัดคานตามเดิม
ที่เคยเปนมาแทบจะกลาวไดมาไมมีประเด็นใหมๆ เลย แตกระนั้นก็ยังเปนเรื่องที่นาสนใจที่จะ
ทบทวนและวิเคราะหดูวาความเห็นเหตุผลแบบไหนหลุดออกมาจากปากใคร คนนั้นมีตําแหนง
อะไร จากนั้นตองดูดวยวาวัตถุประสงคสูงสุดของแตละฝายคืออะไร 

ความเห็นกลุมหนึ่งเปนความเห็นที่ดูแลวตางกันแตเมื่อดูลึกๆ แลวจะเห็นวาตางลวนมี
วัตถุประสงคสุดทายเหมือนกันคือแกปญหาโสเภณีใหหมดสิ้นไปอยางสิ้นเชิง แตความแตกตางอยู
ที่วิธีการที่จะบรรลุถึงเปาหมายนั้น 

การจดทะเบียนโสเภณี  เปนประเด็นใหญของความขัดแยงตลอดมาทั้งในอดีต ปจจุบัน
และอนาคตนี้ สามารถมองไดเปนสองลักษณะคือ 

1) ในความคิดเห็นตางๆ ที่ไดแสดงออกมาและนํามาวิเคราะหไดวาการจดทะเบียนเปน
เปาหมายที่แทจริงแลวเปนวิธีคิดและการแกปญหาแบบเดียวกับหวยเถื่อนนั่นเองกลาวคือปญหาอยู
ที่ “ไมถูกกฎหมาย”  จึงเปนปญหาถาทําใหถูกกฎหมายก็จะไมเปนปญหาเพราะฉะนั้นจึงสามารถ
สรุปไดวา การเลนหวยไมใชปญหา การคาประเวณีก็ดี การคาหญิงซึ่งก็คือการคามนุษยไมใชปญหา  
แตปญหาอยูที่ส่ิงนี้ผิดกฎหมายฉะนั้นเมื่อทําใหถูกกฎหมายเสียแลวเปลี่ยนชื่อเรียกพวกเธอวาเปน 
“แรงงาน”  เปนพนักงาน คําวา “โสเภณี” ก็จะไมมีและปญหาโสเภณีก็จะไมใชปญหาอีกตอไป 
ระบบความคิดแบบนี้หลุดออกมาจากคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง เอ็นจีโอและผูประกอบการคา
มนุษยในอางน้ําทองคําฟงแลวอดคิดไมไดวาขอเท็จจริงที่พูดกันมาโดยตลอดของทุกฝายวาเรื่อง
คาประเวณีและการคามนุษย เปนปญหาที่สลับซับซอนละเอียดออนหากใชวิธีคิดแบบจดทะเบียน
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แบบโสเภณีแลวไมใชปญหาที่ซับซอนละเอียดออนแตประการใดเลยจึงแกไดงายมากแตเปนการแก
โดยมองเพียงมิติเดียว 
 การมองเรื่องการคาประเวณีวา เปนเรื่องงานและแรงงานที่ควรจะไดรับความเปนธรรม 
และไดรับการคุมครองไมตองตกอยูในภาวะถูกรีดไถ โดยเจาหนาที่ตํารวจ แมงดา    ผูประกอบการ
และวิธีคิดแบบนี้มักจะอางวาเปนเรื่องอาชีพ เร่ืองการ “หาเงินโดยสุจริตและสมัครใจ”  และเหตุผล
อ่ืนๆ อีกหลายขอนั้นแตเมื่อมองลึกๆ แลววิธีคิดและขอเสนอแบบนี้ แมจะมาจากผูหญิงที่อยูใน
วงการนี้เองก็ตามแตมันก็เปนวิธีคิดที่มองอยางมีมิติเดียวคือ “เงิน”  หรือปจจัยทางเศรษฐกิจแตไม
มองวาเรื่องนี้มีมิติอ่ืนๆ อยูดวย เชนทายที่สุดแลวปญหาเรื่องการขูดรีดผูหญิงผาน (การเก็บภาษีของ
รัฐ) การกดขี่ทางเพศ  การลดคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปญหาการคามนุษยเปนตนก็
ยังคงอยู 
 เมื่อมองแบบลดทอน การคามนุษยเปนเพียงเรื่องของงานและแรงงานแลวจึงเกิดอาการ 
“มันทางอารมณ”  ก็คงไดจึงเกิดอาการเลยเถิดไปถึงกับเสนอแนะชื่อของกิจกรรมประเภทนี้วาธุรกิจ
บริการแตไมใชบริการนวดคลายเสน คลายความปวดเมื่อย แตเปนคลายอารมณของผูชาย....บนเนื้อ
ตัวรางกายและจิตวิญญาณของผูหญิงที่เปนมนุษย การคาประเวณี การคาหญิงก็จะกลายเปนอาชีพที่
ใครๆ  ก็ทําไดเพราะรัฐใหการรับรองและเก็บภาษีแตความใฝฝนของผูที่ทํางานเพื่อผูหญิงในอาชีพ
เหลานี้เปนความฝนที่มีมานานหรือ“ไมอยากใหคนไทย–สังคมไทยดูหมิ่นเหยียดหยามผูหญิง
เหลานี้” ก็จะเปนฝนสลายเพราะแมรัฐจะออกมาประกาศซ้ําแลวซํ้าอีก ออกเปน“สปอต"” โฆษณา
ในโทรทัศนวันละหลายรอยครั้งผลที่ตองการก็คงไมเกิดตรงกันขามเพราะเด็กและผูหญิงจํานวน
มากนาจะเขาสูเสนทางนี้มากขึ้นในอนาคต แมวาในระบบถูกกฎหมายอาจเพิ่มขึ้นไมไดแตระบบ
นอกกฎหมายตองเกิดขึ้นอยางแนนอน 

2) การจดทะเบียนโสเภณีเปนเพียงวิธีการเนนวิธีการที่ตองการบรรลุเปาหมาย เชนเพื่อ
ปองกันการถูกเจาหนาที่รีดไถขอใชบริการฟรีเปนการแกปญหาดวยการจดทะเบียนโสเภณีไมตรง
เปา   เปาหมายคือเจาหนาที่ผูมีอิทธิพลที่ช่ัวรายจึงตองแกไขกับเจาหนาที่เหลานั้นไปพรอมๆ กับ
ขบวนการทําความสะอาดสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
 อยางไรก็ตามการออกมากระพือโหมเร่ืองการจัดระเบียบสังคมอยางแข็งขันของหนวย
ราชการเรื่องนี้นาจะมีหลายฝายที่จะไดประโยชนจากงานนี้ แมวาการจัดระเบียบสังคมการแกปญหา
การคามนุษยคราวนี้ถือเอาเรื่องเงินภาษีอากรที่จะเก็บไดจากการขายเนื้อตัวรางกายผูหญิงนั้นเปน
เปาหมายหลัก สวนเปาหมายอื่นๆ เปนเปาหมายรอง เปนผลพลอยไดโดยเฉพาะเรื่องการชวยเหลือ
ผูหญิงอยางสมบูรณ พูดงายๆ คือรัฐจะหารายได ผูเปนนายทุนประกอบการคามนุษย 
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 เปดขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย ลดปญหาสังคม 
  ผูประกอบการอาบอบนวดออกมาเรียกรองคราวนี้ นับวาเปนแรงกดดันมาจากขางลาง
คือผูที่ตองจายเงินใหแกตํารวจ เพราะที่ผานมายังไมเคยเจอสถานการณที่วาคนจายสวยเรื่องอาบอบ
นวดหรือเกี่ยวกับโสเภณีขึ้นมาพูด 
 นักวิชาการบางคนระบุวาการคาประเวณี แมเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายของไทยแตลักลอบ
ทํากันมากมายคือ ผูประกอบการขอใบอนุญาตเปดสถานบริการแตมักจะมีการแอบขายบริการทาง
เพศแฝงเขาไปดวย ซ่ึงการที่กฎหมายกําหนดวา “คาประเวณี” เปนสิ่งผิดกฎหมายจะทําใหภาระ
ทั้งหมดตกอยูที่ผูหญิงและนักวิชาการไดแนะนําวา  หากสามารถจัดการใหโสเภณีผูใหญถูก
กฎหมายไดก็จะสามารถรวมกําลังทั้งดานตํารวจ กําลังเงิน มาปราบปรามเรื่องโสเภณีเด็กใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงขณะนี้ก็ลูบหนาปะจมูกไปทุกเรื่องทั้งโสเภณีผูใหญและโสเภณีเด็กก็อยูในลักษณะ
ใตดิน สวนในเรื่องการออกกฎหมายที่เห็นวาจะติดปญหาทางดานวัฒนธรรมนั้นนักวิชาการกลาววา    
หากที่เราทําใหอยูในสภาพกํากวมอยางนี้ซ่ึงขณะนี้หลาย ๆ  ประเทศออกมายอมรับความจริงกันแต
เชื่อวาก็ยังมีปญหาแตการที่ออกมายอมรับความจริงและเปดใหเปนธุรกิจอยางหนึ่งของการ
แกปญหา ปญหาคอรัปชั่นและสวยที่พูดกันก็จะลดลงไปเพราะปจจุบันเปนเรื่องผิดกฎหมายทําให
ตองแบงราคาคาตัวกับตํารวจ ผูประกอบการและทายที่สุดผูหญิงนั่นเองที่ถูกกดขี่จากฝายผูเขามา
ดูแลคือฝายเจาหนาที่ของรัฐและจากฝายนายจางและลูกคาดวย เชนลูกคาไมยอมใชถุงยางอนามัย
อยางผูหญิงก็ทําอะไรไมไดอาจจะถูกตบตีดวย จะฟองรองใครไมได ถาหากใหโสเภณีถูกกฎหมายก็
จะไมเกิดการลอลวงจากตางจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน 
 เนื่องจากทางรัฐบาลรวมกับหลายฝายที่พยายามแกไขปญหาการคาบริการทางเพศมา    
โดยตลอดเพราะเปนปญหาสังคมที่มีมานานและยังแพรกระจายของโรคติดตอในแตละฝายก็ตางมี
เหตุผลมาประกอบของการแกไขปญหาดังที่ไดกลาวมาขางตน จนสุดทายการแกปญหาก็หยุดและ
เงียบหายไป   ในความเปนจริงอาชีพนี้มีมาคูกับประเทศไทย แมวาทางรัฐบาลจะเสนอใหผูที่มีอาชีพ
ขายบริการทางเพศมีความถูกตองตามกฎหมายและไดรับสิทธิคุมครองตางๆ ก็จริง แตไมมีผูหญิง
คนใดที่ประกอบอาชีพนี้กลาไปขึ้นทะเบียนตามที่รัฐบาลเสนอเพราะเปนการตีตราใหกับตัวผูหญิง
จนถึงรุนลูกรุนหลานวามีอาชีพนี้ เพราะสังคมไทยตั้งแตโบราณปลูกฝงใหมองวาผูหญิงที่ทําอาชีพนี้
ไมดีดังนั้นทางรัฐบาลและทุกฝายควรจะศึกษาวิธีการแกไขปญหาในดานอื่นๆ เพื่อท่ีจะมาชวยเหลือ
ผูหญิงใหพนจากอาชีพขายบริการทางเพศ 
 จากแนวคิดการแกปญหาการคาประเวณีซ่ึงมีทั้งสนับสนุนและไมสนับสนุนทั้งสองฝาย
ตางมีเหตุผลที่ดีแตสวนที่เสียตกที่หญิงขายบริการจึงทําใหการแกปญหาหยุดและเงียบไป ทางฝายที่
เกี่ยวของควรหาวิธีใหมในการชวยเหลือผูหญิงที่ทําอาชีพนี้ใหลดนอยลง  
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8. แนวคิดเก่ียวกับการเลือกอาชีพ 
 การเลือกอาชีพมีความสําคัญมาก เพราะตลอดระยะเวลาของความเปนผูใหญจนเขาสูวัย
ชราคนเราตองทํางานตองมีอาชีพเพื่อมีรายไดมาเลี้ยงชีวิต เล้ียงครอบครัว ถาเลือกอาชีพดี ถูกใจ 
รายไดดี  ตรงกับความถนัด ตรงกับรสนิยม และมีความกาวหนาดี ครอบครัวและชีวิตก็จะมีความสุข
แตถาเลือกทําอาชีพที่ไมเหมาะและถาหากงานนั้นมีความเบื่อหนายมองไมเห็นหนทางกาวหนาใน
ชีวิตเราก็คงไมสามารถจะทนทํางานนั้นไดตลอดไป อาจตองเปลี่ยนงานซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเสีย
แกตนเองและตอสังคมดวย ทั้งนี้เพราะวาการที่คนจะเลือกอาชีพใดนั้นยอมจะตองมีการเตรียม
ตัวอยางมากทั้งสติปญญาเวลาและเงินทอง ดังนั้นการที่ตองเปลี่ยนงานใหมจึงทําใหตองเสียเวลาที่
จะตองศึกษางานใหม เสียเวลาที่ตนควรไดประโยชน 
 ขอแนะนําในการเลือกอาชีพ 

1)  ลักษณะอาชีพกับคุณสมบัติของผูทํางาน  ลักษณะของอาชีพแตละอยางตองการผูที่มี
คุณสมบัติตางกัน อาชีพบางอยางตองการผูที่มีการศึกษาสูง อบรมมาเปนพิเศษ โดยเฉพาะอาชีพ
บางอยางที่ตองการปฏิภาณไหวพริบ  ความฉับไวในการทํางาน บางอาชีพตองการรางกายแข็งแรง 
ดังนั้นในการเลือกอาชีพผูทํางานควรคํานึงถึงองคประกอบดานคุณสมบัติดังนี้  

1.1) การศึกษา การเลือกอาชีพตองคํานึงถึงระดับการศึกษาวาตองการผูปฏิบัติงาน
ที่มีระดับการศึกษามากนอยอยางไร เพื่อจะไดเตรียมตัวสําหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ ใชเวลาใน
การศึกษาเลาเรียนไมนานนักก็สามารถออกไปประกอบอาชีพได ดังนั้นเรื่องการศึกษาจึงเปนเรื่อง
สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง 

1.2) สติปญญา  ผูตัดสินใจเลือกงานควรตองคํานึงถึงระดับสติปญญาและ
ความสามารถของตนเองเสียกอน เพราะงานอาชีพบางอยางตองใชผูที่มีการศึกษาสูง มีปฏิภาณไหว
พริบฉับไวจึงจะประสบความสําเร็จแตบางอาชีพก็ไมตองใชผูที่มีการศึกษาสูง มีปฏิภาณไหวพริบ
ฉับไวจึงจะประสบความสําเร็จ แตบางอาชีพก็ไมตองใชผูที่มีสติปญญาสูงนักแตก็ใหคาตอบแทนที่
เทาเทียมกันและใหความพอใจแกผูประกอบอาชีพไดไมยิ่งหยอนกวากัน 

1.3) สุขภาพของผูเลือกอาชีพ ผูที่มีสุขภาพดี หมายถึงผูที่มีความแข็งแรงทั้งดาน
รางกายและจิตใจ ผูที่จะประกอบอาชีพไมวาวิชาชีพใดควรเปนผูที่มีรางกายแข็งแรงจิตใจที่สมบูรณ
แตอยางไรก็ตามชนิดของอาชีพก็ตองการผูที่มีรางกายแข็งแรงตางกัน 

1.4) ความสามารถพิเศษ ไมวาจะเปนงานอาชีพใดถาผูที่ทํางานมีความสามารถหรือ
ความถนัดพิเศษในงานที่ทําก็พบวาจะทํางานนั้นดวยความสนุก มีผลงานดี มีความกาวหนาดีและไม
อยากเปลี่ยนงาน ดังนั้นผูที่เลือกอาชีพควรคํานึงวางานที่เราจะทํานั้นสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัดพิเศษของตนเองหรือไม 
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1.5) บุคลิกภาพสวนตัว งานแตละอยางตองการผูปฏิบัติงานที่มีบุคลิกภาพตางๆ 
กันผูที่มี อุปนิสัยและบุคลิกภาพเฉยๆ  ไมชอบสังคมนักก็ เหมาะกับอาชีพประเภท  นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร นักบัญชี เปนตน 

1.6) ความสนใจ ความสนใจเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการเลือกอาชีพ บุคคลที่
สามารถเลือกอาชีพที่ตรงกับความสนใจของตนเองแลวก็จะทํางานดวยความพอใจ สนุกและยั่งยืน 

2)  ผลตอบแทนจากอาชีพ  การทํางานไมวาจะเปนงานอาชีพหรือไมก็ตามเราตางก็หวัง
ผลที่ไดจากการกระทําทั้งส้ินโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานอาชีพคนที่ประกอบอาชีพตางก็หวัง
ผลตอบแทนทั้งสิ้น ดังนั้นการเลือกอาชีพควรพิจารณาถึงผลตอบแทนดวยวาเปนสิ่งที่พึงพอใจแก
เราหรือไม 

2.1) ผลตอบแทนทางดานการเงิน ชีวิตความเปนอยูในปจจุบันเราจําเปนตองใชเงิน
เปนสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการพื้นฐานของแตละบุคคล ดังนั้นในการเลือกอาชีพจึง
จําเปนตองพิจารณาผลตอบแทนในรูปของรายได เงินเดือน คาจาง วาไดมากนอยอยางไรเพียงพอ
กับความตองการ เพียงพอกับคาใชจายหรือไม ดังนั้นในการเลือกอาชีพจึงไมควรเพงเล็งแตเร่ือง
คาจางหรือเงินเดือนจนเกินไป จนมองขามองคประกอบอื่นๆ ไปเสีย 

2.2) ผลตอบแทนทางสังคมงานอาชีพแตละอยางใหผลตอบแทนทางดานตางๆ 
ตางกันถามาคํานึงถึงผลตอบแทนทางสังคมแลวจะพบวางานบางอยางใหผลตอบแทนทางสังคมสูง
คือไดรับการยอมรับ ไดรับการยกยองสรรเสริญจากสังคม แตงานบางอยางก็ไดผลตอบแทน
ทางดานสังคมปานกลางหรือนอยมากก็มี 

2.3) ผลตอบแทนทางดานจิตใจ อาชีพบางอยางใหผลทางดานการเงินไมมากนัก
และก็ไมไดรับความนิยมยกยองจากสังคมเทาที่ควร แตเปนอาชีพใหความสุขใจ 

2.4) ผลตอบแทนทางพัฒนาและปรับปรุงตออาชีพเกือบทุกชนิด ทําใหผูที่ทํางานมี
การพัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเองทั้งส้ิน ซ่ึงในการเลือกอาชีพหลายคนคํานึงถึงผลตอบแทนทาง
พัฒนาตนเอง ทําใหตนเองมีบุคลิกดีขึ้น มีทักษะดีขึ้น มีความคลองตัวมากขึ้น 

3)  ความกาวหนาของอาชีพ  ความกาวหนาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการพิจารณา
เลือกงาน ซ่ึงมีขอตองคิดถึงโอกาสที่จะกาวหนาคือ 

3.1) งานที่ทํานั้นมีโอกาสกาวหนาไปสูงสุดเพียงใด  เมื่อจะเลือกงานควรพิจารณา
วาในสายงานที่ตนเองทําอยูนั้นมีโอกาสเลื่อนขั้น ขยับฐานะไปไดสูงสุดเพียงใด 

3.2) งานที่ทํานั้นมีงานอยางอื่นเขามาเกี่ยวของมากนอยเพียงใด เพราะงานที่มีสาขา
อาชีพอ่ืนเขามาเกี่ยวของดวยมากก็ทําใหงานที่เราทํานั้นกวางมาก 
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3.3) ตลาดงานของอาชีพนั้นกวางแคไหน ผูที่จะเลือกอาชีพไมควรเลือกตามความ
นิยมของสังคมหรือเพื่อนฝูงควรคํานึงวาหนวยงานตางๆ  มีความตองการผูที่ทํางานในอาชีพใดมาก
นอยอยางใด 

3.4) แนวโนมของอาชีพในอนาคต ทิศทางและแนวโนมของอาชีพในอนาคตเปน
ส่ิงที่ผูเลือกอาชีพตองคํานึงเสมอวามีแนวโนมที่ดีขึ้นเสมอตัวหรือเลวลง  
 ดังนั้นงานบางชนิดก็ใหผลตอบแทนทั้งดานการเงิน ดานสังคม ดานจิตใจและดานพัฒนา
ตนเอง แตงานบางอยางก็ไมเหมาะสมกับตัวเองก็จะทําใหขาดผลตอบแทนขอใดขอหนึ่งเพราะ
คุณสมบัติและความสามารถไมเทากัน ในการที่ปรับเปลี่ยนอาชีพควรจะมองหาทางเลือกอาชีพ
หลายๆ อาชีพ ดังนี้ 
 งานคาขาย เปนงานสุจริตที่สามารถทําไดทุกเวลา อาจไปซื้อของสําเร็จรูปมาขายหรือทํา
ขายเอง งานคาขายตองการคนที่มีสํานึกในคุณคาของงานเขาใจงานเอาใจใสปฏิบัติงานอยางละเอียด
รอบคอบจึงจะไดลูกคาขายของไดหมดมีกําไรไมขาดทุน สามารถบอกไดวาขายอะไร จํานวน
เทาไหร ไดกําไรเทาไหร  มีบัญชีสามารถตรวจสอบจํานวนของ ตรวจใบเสร็จรับเงิน ดูยอดจําหนาย 
ทําใบรายการสินคา ส่ังสินคาเพิ่มเติม งานคาขายเปนงานที่สนุกทาทายความสามารถ ความ
รับผิดชอบ ความอดทน อดกลั้นและอดออม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดดี งาน
คาขายที่ประสบความสําเร็จ สามารถทํากําไรสรางฐานะใหคนไดเกิดกําลังใจเพราะยิ่งขายยิ่งได
กําไรมาก ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ คนที่ชอบคาขายไมกลัวเหนื่อยที่ตองแบกของ สงของ เช็คของ 
ชางสังเกต จําตําแหนงสินคาไดแมนยําและใหบริการไดรวดเร็วเมื่อมีทัศนคติตองานคาขายจะทําได
ดีมีกําไรเปนกอบเปนกําสมกับที่ตั้งใจคาขาย ขยันทํางานจึงไดผลตอบแทนสูงและไมจํากัดจํานวน
คนใครมีชองทางก็ทําไดเลยขอใหรูจักตนเอง ใฝรู สูงาน คิดเปน แกไขปญหาเปน มุงพัฒนาตนเอง
จะไดมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพถาพรอมที่จะเรียนรูสนใจอยากรูอะไรก็ศึกษาหาความรู
ยอมลงทุนไปฝกงานเปนลูกมือคนอื่น งานรับจางจะไดประสบการณเมื่อเห็นแนวทางแลวก็มาเปด
คาขายเอง 
 อาชีพคาขายถือวา เปนอาชีพมีเกียรติเพราะเกียรติคือช่ือเสียงดวยคุณงามความดีที่เล่ืองลือ 
คนคาขายที่ซ่ือตรงซื้อของมาขายของดีก็บอกวาดีไมพูดปดตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาถือ
เปนคุณธรรมคือความถูกตอง ความจริง ความดี ความงาม ขายของตรงตามน้ําหนักที่ขายรับทอน
เงินถูกตอง ราคาซื้อขายมอบสินคาไดตามที่ไดตกลงซื้อ คนคาขายจึงเปนคนที่มีเกียรติ 
 เสริมสวย  ปจจุบันธุรกิจเสริมสวยมีเปดบริการอยางตอเนื่องจํานวนชางจึงเปนที่ตองการ
ของตลาดอีกมาก โดยทางอยูรอดของธุรกิจยังตองอาศัยชางที่มีฝมือและความเชี่ยวชาญเพื่อสนอง
ความตองการของลูกคาได  เปนอาชีพอิสระที่สรางรายไดสูงใหแกผูประกอบอาชีพนี้มากมาย ดังที่
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เห็นในปจจุบันจากการเปนลูกจางและเรียนรูวิธีการทํางานจนมีความชํานาญและมีชองทางก็
สามารถเปดรานเอง เปนอาชีพที่มีลูกคาใชบริการมากทั้งผูหญิงและผูชายเพราะอยากใหตัวเองดูดี
หากบริการดวยความจริงใจและเปนอาชีพที่นําไปทําที่ไหนก็ไดทั้งในประเทศ ตางประเทศก็เปนที่
นิยมเหมือนกัน ถาผูที่ประกอบอาชีพนี้มีความจริงใจตอลูกคา บริการโดยใหใจเขา เราก็ไดใจเขามา
ตองบริการเต็มความสามารถ ลด ใหทดลองฟรี แตสินคาที่นํามาใชในรานตองคุณภาพดีจริงๆ 
หลังจากนั้นลูกคาก็จะกลับมาซื้อและบอกตอกันไปจนในที่สุดอาชีพเสริมสวยก็ทํารายไดใหอยาง
มหาศาลและเปนอาชีพที่สังคมยอมรับ 
 จะเห็นไดวาแนวคิดในการเลือกอาชีพ เปนแนวหนึ่งที่ทางรัฐบาลหรือผูที่เกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาการคาประเวณี ที่ควรจะสนใจและหาวิธีในการแนะนําหรือช้ีแนวทางใหกับหญิง
ขายบริการเพื่อที่พวกเขาจะไดเลิกทําอาชีพขายบริการตอไปในอนาคตอาจทําใหอาชีพนี้ลดลงได 
 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาการเรียนรูเพื่อเปล่ียนเสนทางอาชีพใหมของกลุมหญิงขายบริการทางเพศใน
สถานบริการบารเบียรเชียงใหม ไดศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานตางๆ ซ่ึงสามารถสรุป
ไดดังนี้ 
 นันทวดี สังขแดง (2542 : 95-96)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการเรียนรูที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพพบวา เปนกระบวนการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมมา
เปนอาชีพหัตถกรรมมีการถายทอดจากที่วัด ครอบครัว เครือญาติและเขาสูโรงเรียนเมื่อเกิดปญหา
ชุมชนก็ชวยกันคิดคนหาวิธีแกไขรวมกัน สวนปจจัยที่สนับสนุนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแก
ปจจัยภายในประกอบดวยการมองเห็นคุณคาการเกิดความตระหนัก และส่ิงเหลานั้นสัมพันธกับภูมิ
ปญญาเดิม สวนปจจัยภายนอกประกอบดวย รายได การคมนาคมที่สะดวกและแรงกระตุนสงเสริม
จากหนวยงานเอกชนและรัฐ สวนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้น โครงสรางทางสังคม
ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากความสัมพันธที่ใกลชิดเอื้ออาทร กลายเปนการแขงขันกันมากขึ้น 
 ยศ สันตสมบัติ (2535:97-99) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแมญิงสิขายตัว : ชุมชนและ
การคาประเวณีในสังคมไทย พบวาปรากฏการณเด็กลองใตหรือการคาประเวณีของเด็กสาวจาก
เหนือ เกิดขึ้นภายใต “เงื่อนไขในสังคม” ของการผลิตที่เปล่ียนแปลงไปภาวการณวางงานในภาค
เกษตรผลักดันใหผูหญิงออกจากกิจกรรมทางการผลิตและกลายเปนสินคาราคาดีเพื่อปอนสูธุรกิจ
เริงรมย มีภาคเอกชนและรัฐเปนตัวจักรสนับสนุนอยูเบื้องหลังกลไกของตลาด และการแพรระบาด
ของความนิยมในการบริโภคสินคาทําใหชุมชนเริ่มแตกแยกปจเจกชนนิยมเริ่มกลายเปนระบบ
คุณคาใหม การแขงขันกันเพื่อบริโภคสินคา และปลูกบานหลังงามกลายเปนวิถีชีวิตแบบใหมของ
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สังคมชนบทภาคเหนือ ครอบครัวที่เคยประสบความสําเร็จโดยการมีลูกสาวเดินทางไปคาประเวณี
ในรุนแรกๆ ไดกลายมาเปนนายหนาซ่ึงเปนตัวแทนในการชักชวนเด็กสาวในหมูบานใหไป
ประกอบอาชีพนี้เด็กสาวรุนแรกๆ มักจะมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อมาทํางานรับจางในเมืองและถูก
ชักชวนใหเขาสูตลาดการคาประเวณีในภายหลังแตในชวง 4-5  ปที่ผานมาเริ่มมีลักษณะขององคกร
จัดตั้งเครือขายโยงใยจากหมูบานไปสูสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น สายและเอเยนตในหมูบานจะ
ทําการติดตอชักชวนเด็กสาวที่ตองการเดินทางไปขายบริการทางเพศโดยเด็กสาวทุกคนทราบ
ลวงหนาถึงจุดหมายปลายทางของตน การเดินทางลองใตจะเปนการเดินทางจากหมูบานเพื่อไป
คาประเวณีโดยตรงดังเชนงานของ 
 โสภิดา วีรกุลเทวัญ (2546 : 37-41) ไดศึกษา การนําเสนอความเปนตัวตนของหญิงบาร
เบียร พบวาการตัดสินใจของผูหญิงในการกาวเขาสูชีวิตการทํางานกลางคืนในบารเบียรเปนการ
ตัดสินใจที่ถูกบังคับโดยโครงสรางทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางวัฒนธรรมที่ผูหญิงเผชิญปญหา
ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาในบริบทครอบครัว ตั้งแตการสูญเสียคนรัก ความไมรับผิดชอบ 
ความประพฤติของผูเปนสามีที่สํามะเลเทเมา ติดยาเสพยติด ฝายชายมีผูหญิงอ่ืนเปนตนและผูหญิง
ไดรับการเรียนรูมาตั้งแตเด็กวาเธอจะตองเปนฝายที่ทําใหผูอ่ืนพออกพอใจ หากมีความขัดแยงในใจ
เกิดขึ้นผูหญิงตองเก็บความไมพอใจไวกอน สวนผูชายก็เรียนรูวา การเอาใจใสลักษณะนี้เปนงาน
ของผูหญิง ผูหญิงทั้งหมดผานการแบกรับกับบทบาทหนาที่ดังกลาวภายใตภาวะของความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยาที่เปนไปในทางลบและเมื่อส้ินสุดความสัมพันธผูหญิงเปนฝายตองรับผิดชอบ
ดูแลลูก ซ่ึงเปนแรงผลักดันที่สําคัญใหผูหญิงตองผจญกับความกดดันในหลายรูปแบบจนกระทั่ง
ทายที่สุดไดกาวเขาสูการขายบริการทางเพศ ในเบื้องตนของการขายบริการทางเพศผูหญิงไดนํา   
“บริการ” ในบริบทของครอบครัวที่ถูกคาดหวังตามบทบาทของความเปนหญิงมาเปนเครื่องมือใน
ฐานะที่ตนเองไดเปนฝายเลือกใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการรอดพนจากปญหาทางดานเศรษฐกจิ          
เมื่อผูหญิงกาวเขามาสูชีวิตในบารเบียร พวกเธอเกือบทั้งหมดตองปรับความคิดในเรื่องเพศสัมพันธ
เพื่อการซื้อขายเปนอันดับแรก แมวาผูหญิงลวนแลวแตเคยมีประสบการณในเรื่องเพศสัมพันธมา
แลวแตการมีประสบการณกับชายแปลกหนาและมีเปาหมายเพื่อเงินทองยอมแตกตางไปจาก
อุดมการณหลักที่ผูหญิงคุยเคยมากอน ในการปรับเปลี่ยนความคิดของผูหญิงใหยอมรับในเรื่องการ
มีเพศสัมพันธเพื่อการซื้อขายนั้น ผูหญิงย้ําเตือนเปาหมายของตนเองตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิง่ใน
เร่ืองการหาเงินไปเลี้ยงลูก หรือความจําเปนในเรื่องเศรษฐกิจในแงของความอยูรอดของตนเองและ
พอแม พี่นอง และนอกจากนี้แลวผูหญิงยังใชวิธีเปรียบเทียบรายไดจากการทํางานในอดีต เชนหญิง
หลายคนที่เคยทํางานขายของตามรานขายเสื้อผา บางคนทํางานบาน เล้ียงลูก ทํางานในไรนา ผูหญิง
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พลิกผันตนเองมาใชชีวิตแบบใหมดวยความคาดหวังใหมๆ ที่วาจะมีชีวิตของตนเองและครอบครวัท่ี
ดีกวาเดิมอยางนอยที่สุดก็ในเรื่องของรายไดซ่ึงงานของ 
 ชาญยุทธ มั่งคั่ง (2542:91-94) ไดศึกษากระบวนการและพัฒนาการของการเปนชายขาย
บริการทางเพศ ในจังหวัดเชียงใหมพบวามีลําดับเวลาที่ตอเนื่องและเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ละเมิด
กฎเกณฑทางสังคมตามลําดับคือ  
 การเริ่มตนของกระบวนการกาวเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  จากการศึกษาภูมิหลังมี
ลักษณะคลายคลึงกันคือ อายุ ระดับการศึกษาที่ต่ําทําใหตัดสินใจตามความรูสึกของตนเองใน
ขณะนั้น นอกจากนั้น ภายในครอบครัว ไดแกการที่พอแมเสียชีวิต หรือแยกทางกันทําใหขาดความ
อบอุนจึงตองออกมาใชชีวิตอยูนอกบานและนําไปสูปจจัยที่เกิดขึ้นใหมคือ ตองพึ่งตนเองและ
แรงจูงใจจากรายไดและทัศนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เมื่อปจจัยบุคคลเปนปญหาประกอบกับ
การมีปฏิสังสรรคกับผูที่เกี่ยวของกับการขายบริการทางเพศ ซ่ึงทําหนาที่เชื่อโยงผูชายจากสังคม 
“ปกติ”  เขาสูโลกละเมิดกฎเกณฑทางสังคม นั่นคือไดเรียนรูถึงการใหความหมายตออาชีพการขาย
บริการทางเพศในเชิงบวกหรือที่พอใจสามารถมองเห็นอาชีพในฐานะที่เปนเครื่องมือนํามาซึ่ง
รายไดและรางวัล  ทัศนคติเชิงบวกดังกลาวเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผูชายเหลานี้เขาสูอาชีพขาย
บริการทางเพศดังนั้นจุดเริ่มตนของการขายบริการทางเพศ คือการละเมิดกฎเกณฑทางสังคมใน
ระยะแรก 
 กระบวนการเรียนรูและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมใหม เมื่อเขาสูพฤติกรรมที่ละเมิด
กฎเกณฑทางสังคมแลว ผูชายเหลานี้มีวิธีการเรียนรูที่จะเปลี่ยนบทบาทของตนเองเดิมมารับบทบาท
ใหมโดยยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของกลุม เปนวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของกลุม
เรียนรูและพัฒนาแบบแผนพฤติกรรม คานิยม อุดมการณและปรับวิถีชีวิตใหเขากับโลกใหมซ่ึงเปน
วัฒนธรรมที่ละเมิดกฎเกณฑทางสังคม  ถึงแมวาวัฒนธรรมของกลุมจะแตกตางหรือตรงขามกับ
วัฒนธรรมใหญของสังคมก็ตาม ขั้นตอนการเรียนรูและทําความเขาใจโลกที่ผูชายเหลานี้กําลังเผชิญ
อยูจากการปฏิสังสรรค โดยการอางเหตุผลที่ใหประโยชนกับตนเองหรือเปนความจําเปนที่ตองเลือก
เดินทางดังกลาวอันเปนเทคนิคเพื่อลบลางความผิดและการไดรางวัลจากอาชีพ 
 แนวทางการดําเนินชีวิตในอนาคตของชายขายบริการทางเพศ พบวาหลังจากที่ชายขาย
บริการทางเพศทํางานในอาชีพนี้ไประยะหนึ่งแลว เขาหวังจะกลับเขาสูการดําเนินชีวิตตามปกติหรือ
แบบที่สังคมยอมรับไดแกการเปดบารเบียร ขายของชํา ทํางานบริษัท เปนตน  
 รักฉันท ชัยชมภู (2543:32-34) ศึกษาเรื่องการเขาสูการขายบริการทางเพศของวัยรุนชาย
ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทพบวา กระบวนการเขาสูการขายบริการทางเพศมีภูมิหลังที่คลายคลึงกันคือ 
พวกเขามาจากครอบครัวคอนขางมีปญหาบางครอบครัวแตกแยก บางครอบครัวบิดามารดาเสียชีวิต
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และบางครอบครัวมีพอเล้ียง ทําใหพวกเขาขาดความรักความอบอุนและขาดความเขาใจไมวาจะเปน
ความคลายคลึงหรือความแตกตางของภูมิหลัง ตางก็จะมีองคประกอบที่มาชวยสนับสนุนใหพวกเขา
ตัดสินใจกาวเขาสูการขายบริการทางเพศไดงายขึ้นคือสภาวะโลกาภิวัตน การปฏิสังสรรคกับเพื่อน
ที่อยูในวงการขายบริการทางเพศเคยมีประสบการณทางเพศกับเพศเดียวกันมากอน มีแหลงขอมูล
นําไปสูการขายบริการทางเพศคือ แรงจูงใจเกี่ยวกับรายได  คานิยมของสังคมในปจจุบันการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจโลกไดมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมทุกสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศกําลังพัฒนา การดํารงชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมไดเปล่ียนเปนระบบทุนนิยมอยางรวดเร็ว
สงผลใหสภาพสังคมไดเปลี่ยนจากสังคมปดสงบ เรียบงาย เกิดสภาพไรเสถียรภาพในสังคมขึ้นอยาง
มาก ในการพัฒนาดังกลาวเปนสาเหตุของการไรเสถียรภาพที่สําคัญๆ ก็คือการครอบงําทาง
วัฒนธรรมและการลมสลายของระบบครอบครัว ระบบเครือญาติถูกเปลี่ยนไปมีการใชกฎหมายใน
การแสวงหาผลประโยชนทําใหเกิดธุรกิจนอกระบบ อํานาจนอกระบบรวมถึงอิทธิพลมืด คานิยม
ของการอยูในจารีตประเพณี อยูในกฎเกณฑของสังคมไดถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนคานิยมที่บริโภค
ทางวัตถุละเลยจารีตประเพณี แสวงหาเงินตรา อํานาจทางสังคม  
 ธิติกานต แสงอากาศ และ ศลิษา เตรคุพ  (2544 :82) ไดศึกษา ผูหญิงปายเหลืองแฉชีวิต
โสเภณีไมมีสังกัด พบวากลุมโสเภณีมีการแบงชนช้ันเปนกลุมในและนอกระบบโดยกลุมในระบบ
คือมีสถานบริการเปนหลักแหลง  สวนนอกระบบคือไมมีสังกัดทํางานตามที่สาธารณะ เชน ริมถนน 
ปายรถเมล เสาไฟฟาหรือซอกตึก มีรายไดไมตายตัวข้ึนอยูกับฝมือในการหาลูกคาและยังถูกมองวา
เปนโสเภณีช้ันต่ําซ่ึงจากการสัมภาษณ พบวาหญิงขายบริการสวนใหญจบการศึกษาชั้นมัธยมปที่ 6 
และไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยครอบครัวพอแมหยา รางและประสบปญหาชีวิตคูเปนจุดหัก
เหสําคัญอยางไรก็ตาม สาเหตุที่ทําอาชีพนี้ ไมใชเพราะความจนหรือการศึกษานอยเทานั้นแตบางคน
มีความชอบเปนการสวนตัวเพราะอยากมีเงินมากหาเงินงายไมตองลงทุนโดยบางคนจะยึดเปนอาชพี
เสริมจากงานประจําชวงกลางวัน ทั้งนี้หญิงขายบริการสวนใหญยืนยันวาถายอนเวลาไดจะไมเลือก
ทําอาชีพนี้เพราะไมดีอยางที่คิดเนื่องจากเสี่ยงตอโรค รางกายทรุดโทรม ถูกประณามเปนคนดอยคา
ในสังคม จึงคิดวาเมื่อเก็บเงินไดตามที่ตั้งใจไวจะกลับไปภูมิลําเนาเพื่อประกอบอาชีพที่เคยทําอยูเดิม
นอกจากนี้แลว 
 บุญธรรม หาจตุรัส (2546:133-135) ไดศึกษา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายบริการ
ทางเพศของผูหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมพบวา  สาเหตุใหญมาจากตัวเด็กเอง ครอบครัวและ
ส่ิงแวดลอมหรือคนรอบขางของเด็กที่เปนปจจัยผลักดันใหเด็กเขาสูวงจรการขายบริการทางเพศ
เนื่องจากปจจัยดานสังคม ไดแก คานิยม ปจจัยเศรษฐกิจไดแก ความยากจนและรายไดต่ํา  ปจจัยทาง
การเมืองไดแกนโยบายของรัฐและบทบาทของเจาหนาที่รัฐ รูปแบบการขายบริการทางเพศปจจุบัน
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มีความหลากหลาย มีทั้งแบบขายโดยตรงและแอบแฝงในลักษณะเปดเผยที่มีที่ตั้งของสถานบริการ
เปนหลักแหลงแนนอนเชน โสเภณีขายบริการในซอง  นางในโทรศัพทตามบาน ตามโรงแรมหรือ
ตามหอพักและรูปแบบการขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงในลักษณะไมเปดเผยที่อาศัยกจิการหรอื
สถานภาพอื่นบังหนาแลวขายบริการทางเพศ เชน  เด็กเสิรฟในรานอาหาร ผูชวยชางเสริมสวย 
นักศึกษาในสถาบันการศึกษา สาวบารเบียร สาวนั่งดริงคในรานคาราโอเกะหรือรานอาหาร หมอ
นวด และนักรองที่ขายบริการทางเพศ  เงื่อนไขที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายบริการ
ทางเพศของผูหญิงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมที่พบไดแก สภาพของครอบครัว ภูมิหลัง 
นิสัยการใชชีวิตแบบฟุงเฟอ  เพื่อน รายไดและคาตอบแทนรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวของเปนเงื่อนไขที่
ไมแตกตางกันและการไดรูไดเห็นการเอาอยางคนรุนกอนๆโดยเฉพาะคนที่อยูใกลชิด บางคน
ประสบปญหาชีวิตที่ไมมีทางออก แลวมีผูชักนําจากคนใกลชิดจนเปนเหตุใหผูหญิงธรรมดาตองเขา
สูอาชีพขายบริการทางเพศยังมี 
 ประดินันท สดีวงค (2534:75–91) ไดศึกษาภูมิหลังทางสังคมของหญิงอาชีพบริการพิเศษ  
พบวาปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณีตางๆ ไดเขามามีอิทธิพลตอการกาวสู
อาชีพนี้โดยชุมชนไดถูกครอบงําจากวัฒนธรรมภายนอกซึ่งถือวัตถุเปนใหญทําใหคุณคาของ
วัฒนธรรมเดิมสูญเสีย แมวาวัฒนธรรมบางอยางจะยังคงมีอยูแตก็เปนเพียงการปฏิบัติทางดาน
พิธีกรรมเทานั้น และยังไดนําไปปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับคานิยมใหม นอกจากนี้ความเชื่อ  
คานิยมบรรทัดฐานทางเพศของหญิงและชายยังเปนเครื่องสนับสนุนใหหญิงถูกลดบทบาทหรือสิทธิ
ตางๆ  ใหดอยกวาชายแมแตการยอมเสียสละตัวเองเพื่อความสุขของครอบครัวโดยถือวาเปนการ
แสดงความกตัญู รูคุณตอบิดา มารดา สําหรับระบบคิดเรื่องศักดิ์ศรีของครอบครัวที่มีสมาชิกใน
การขายบริการทางเพศนั้น แมวาครอบครัวเหลานี้ยังใหความสําคัญในเกียรติภูมิแหงตนและเชื่อวา
การประกอบอาชีพดังกลาวเปนส่ิงไมดี ไมงามผิดจารีตประเพณีแตการสะทอนภาพออกมาเปน
ความนิยมชมชอบการยอมรับเห็นดีเห็นงามนั้น เปนเสมือนฉากลวงตาเพื่อปกปดความสํานึกที่
แทจริงขณะที่ 
 บุษบง จันทเลิศ (3539:65-78) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวของหญิงอาชีพพิเศษ
ภายหลังกลับภูมิลําเนาในชุมชนชนบทภาคเหนือ พบวาการปรับตัวของหญิงอาชีพพิเศษที่ไดกลับ
ภูมิลําเนาจะมีปญหาการการปรับตัวเพียง 1 ประเด็นในชวงเวลาประมาณ 3–6 เดือนแรกที่กลับ
ภูมิลําเนาเทานั้นคือการปรับตัวทางดานสรีระวิทยา หญิงเหลานี้ตองมีการปรับตัวทั้งดานการ
รับประทานอาหารและเวลาพักผอนแตก็ปรับตัวไดในระยะเวลาที่ไมนานนักเพราะธรรมชาติของ
มนุษยตองทํางานในเวลากลางวันและพักผอนในเวลากลางคืน สําหรับเงื่อนไขและสถานการณทาง
สังคมและจิตวิทยาในชุมชน ที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของหญิงอาชีพพิเศษที่กลับภูมิลําเนา
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นั้น พบวากระบวนการเรียนรูทางสังคมมีอิทธิพลตอการเรียนรูและพัฒนาบุคลิกของสตรีโดยเริ่ม
จากการเรียนรูในพฤติกรรมการประกอบอาชีพพิเศษจากบุคคลในครอบครัวและเครือญาติรวมถึง
การดํารงชีวิตทั่วไปในชุมชนภายหลังการกลับชุมชนยังมีงานของ  
 ธีรนาถ กาญจนอักษร(2542:38-53) ไดศึกษาปญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลกระทบตอการคาหญิง พบวาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธตอการเกิดขึ้นและ
เจริญเติบโตของขบวนการคาหญิงในประเทศไทย เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่ผานมา 4 แผน ประเทศไทยมุงเนนนโยบาย “ทําประเทศใหเปนอุตสาหกรรม” จึงทําใหผลผลิต
จากภาคเกษตรลดลง ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมก็ประสบปญหาตองพึ่งพาตางประเทศสูงทั้ง
ในแงวัตถุดิบ เทคโนโลยี สินคาประเภททุน การจัดการความสามารถของการแขงขันในตางประเทศ
ก็ต่ําการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงกลายเปนปญหา ทางรัฐบาลตองเขาไปชวยเหลือเพื่อความคงอยูและ
การขยายตัวตอไปผลที่เกิดขึ้นคือ ภาวะความยากจนของเกษตรกรในชนบทและกรรมกรในตัวเมือง
ทําใหแรงงานในชนบทหลั่งไหลเขาสูเมืองมากขึ้น เกิดปญหาคนลนงาน เปนการงายตอผูวาจางกด
คาจางแรงงานใหต่ําและใชเงื่อนไขตางๆ ตามใจชอบ เอาเปรียบแรงงานหญิงโดยอางวาความ
ชํานาญต่ํากวาแรงงานชายและยังมีแรงงานสํารองอีกมาก ปญหาคนลนงาน คาตอบแทนแรงงานต่ํา
ทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมนี้ เปนปจจัยสําคัญซ่ึงผลักดันใหธุรกิจทางเพศตองกลายเปน
ทางเลือกของแรงงานหญิงจํานวนมาก ยังทําใหธุรกิจทางเพศเปนตัวชวยปรับในภาวะวิกฤติการณ
และชวยคํ้าจุนความอยูรอดของระบบเศรษฐกิจทามกลางวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของโลกในชวง 
2 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยอยูรอดมาไดดวยอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจอันเปนที่นาพอใจ
ดวยเหตุผลหลายประการคือ การขยายตัวของภาคบริการซึ่งเกิดพรอมกับความเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของธุรกิจทางเพศ  ผูหญิงสวนหนึ่งถูกผลักดันใหตกเปนฝายเพลี่ยงพล้ําทางเศรษฐกิจและ
กระโจนเขาสูชองทางธุรกิจทางเพศที่เปดอยู  เพื่อใหมีรายไดมาดํารงชีวิตทามกลางปญหาเศรษฐกิจ
สงผลกระทบโดยตรงตอภาวะความยากจนของเกษตรกรในชนบท ซ่ึงทัศนะทางสังคมที่กดขี่หญิง
ในระบบที่ชายเปนใหญ ไดผลักดันและเอื้ออํานวยใหธุรกิจทางเพศกลายเปนทางเลือกของประเทศ
ไทยเชนเดียวกับที่ชนบทหลายแหงตองตกเปนแหลงสงผูหญิงในสภาพของ “สินคาเนื้อสด” เขา
กรุงเทพฯและเมืองใหญเปนศูนยกลางการคาและธุรกิจทองเที่ยว ประเทศไทยกลายเปนแหลง
แสวงหาความรื่นรมยหรือผอนคลายความตรึงเครียดของบรรดานายทุนและแรงงานในประเทศ
อุตสาหกรรม 
 สภาพสังคม ที่เปนปญหาและปจจัยซ่ึงเอื้ออํานวยตอการขยายตัวของธุรกิจทางเพศและ
การคาหญิงในประเทศไทย มาจากทัศนคติระบบชายเปนใหญจริงๆ แลวหญิงและชายเปนมนุษยที่
เทาเทียมกัน แตเห็นวาชายเหนือกวาและหญิงดอยกวาเปนทัศนคติที่ครอบงําและมีอิทธิพลอยางมาก
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เหนือความเปนไปในสังคม ผลคือหญิงตองเปนฝายเสียเปรียบถูกกําหนดบทบาทใหสนองความ
ตองการของสังคมที่ชายเปนผูนําทั้งที่หญิงก็เปนทรัพยากรกําลังคนเทาๆ กับชาย แตผูหญิงจะถูกเอา
รัดเอาเปรียบและถูกกําหนดใหเปนผูเสียสละเพื่อความอยูรอดของสังคมเสมอ ความสุขความพอใจ
ของหญิงมักจะตองขึ้นอยูกับความสุข ความพอใจของชายมากกวาขึ้นกับตนเอง และสภาวะฟุงเฟอ
บริโภคนิยม วัตถุนิยมและระบบที่เงินเปนใหญ  การใชเงินซื้อความสุขเชื่อวาเงินซื้อคุณภาพชีวิตได 
 ปรากกฎการนี้ทําใหเกิดปญหาโสเภณี  ปญหาอาชญากรรมและการขยายตัวของธุรกิจคา
หญิงเพิ่มมากขึ้น สงผลใหผูหญิงเขาสูกระบวนการคาประเวณีเพื่อหวังผลดานรายไดซ่ึงเปนจํานวน
เงินนําไปเลี้ยงดูครอบครัวสรางความมั่นคงดานการสะสมทรัพยและจัดหาบานที่อยูอาศัยตลอดจน
ปลดหนี้สินใหกับทางบาน แตสภาพการทํางานเชนนี้ผูหญิงตกเปนฝายเสียเปรียบตองใชอวัยวะ
บางสวนหรือสวนเดียวของรางกายอยางหนักและตองทํางานเปนระยะเวลายาวนานในแตละวันจาก
ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่อํานวยประโยชนแกคนสวนนอยจํานวนหนึ่ง
มากกวาคนอีกสวนหนึ่งที่มากกวาในจํานวน  แตนอยกวาทั้งอํานาจเศรษฐกิจและการเมืองนี้มีผลตอ
แรงงานทั้งชายและหญิงจํานวนมากพากันขวนขวายไปหางานทําในตางประเทศกลายสภาพเปน
สินคาที่ขายกําลังงานของตนภายใตเงื่อนไขการทํางานที่ไมเอื้ออํานวยตอความเปนมนุษยเชนกัน 
 ทั้งนี้ประเทศไทยมิไดมีนโยบายปราบปรามการคาหญิงอยางจริงจัง แตกลับมีนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศทําใหธุรกิจทางการคาหญิงมีความ
เจริญเติบโตเร็ว เนื่องจากมีนักธุรกิจสมองใสพวกหนึ่งจัดวิธีแสวงหากําไรแบบใหมขึ้นที่เรียกวา 
“เซ็กสทัวร” ธุรกิจที่วานี้ภายหลังไดเติบโต ขยายตัวมีเครือขายที่แข็งแรงครอบคลุมระดับสากลและ
ยังดําเนินอยูในปจจุบันแมวารัฐบาลจะพยายามแกไขปญหาดังกลาว แตนโยบายมุงปรามไมใชปราบ 
การคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเพณี พ.ศ.2503 ที่กฎหมายเอาผิดกับโสเภณีไม
วาจะเปนรูปแบบเปดเผยหรือโดยแอบแฝง สามารถเปดบริการไดถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการพุทธศักราช 2509 รวมถึงการเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจที่ลงโทษแตโสเภณี ไม
เอาผิดกับแขกที่ใชบริการประกอบกับการคอรรัปชั่นของเจาหนาที่รับผิดชอบในทองที่ทําใหปญหา
ดังกลาวยังคุกคามและขยายตัวตอไปเรื่อยๆ และยังเกี่ยวเนื่องทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ดวย เชนปญหา
ยาเสพติด อาชญากรรม รวมถึงปญหาสุขอนามัย ซ่ึงสอดคลองกับงานของ 
 ผาสุก พงษไพจิตร (2543 : 88-92) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวย
แรงงานขามชาติ: กรณีการคาหญิงไทยไปญี่ปุนพบวา สาเหตุของการอพยพของหญิงไทยมาเปน
หญิงบริการทางเพศเปลี่ยนแปลงไปในทศวรรษ 2500  และทศวรรษ 2510  เหตุผลสําคัญคือปญหา
ความยากจนผลักดันใหหญิงชนบทในประเทศไทย  อพยพจากชนบทเขาเมืองเพื่อหางานทําแลวสง
เงินจุนเจือครอบครัว ความไมรูและการขาดขอมูลทําใหพวกเธอตกเปนเหยื่อของเอเยนตและกลุม
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ผูคาหญิงเพื่อบริการทางเพศกลาวคือพวกเธอถูกหลอกมาทํางานบริการทางเพศโดยมิไดตั้งใจ แตใน
ทศวรรษ 2520 นั้น ครอบครัวชนบทจํานวนมากคุนเคยกับการไดรับเงินจุนเจือที่ลูกสาวสงไปให 
เพื่อสงเงินจุนเจือครอบครัว ทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอยางรวดเร็วแตการกระจาย
รายไดกระจุกตัวอยูเพียงคนบางกลุม และความไมเทาเทียมกันดานรายไดระหวางเมืองและชนบทมี
ชองวางสูงขึ้น 
 ปรากฏการณนี้มีผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการคาหญิง คือเศรษฐกิจเฟองฟูเพิ่ม
อุปสงคตอหญิงบริการทางเพศ โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูงขึ้นทั้งคนไทยและนักทองเที่ยวตางชาติ  
ดังนั้นธุรกิจทางเพศในประเทศไทยจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันกับครอบครัวยากจนที่มีลูก
สาวตองตกเปนเหยื่อของเอเยนต โดยเขามาชักชวนพอแมและตัวหญิงในหมูบานดวยตัวเองเพื่อเอา
ไปคาเปนหญิงบริการทางเพศทั้งในเมืองและสงไปยังตางประเทศเริ่มจากปลายทศวรรษ 2530 เอ
เยนตเร่ิมหันไปหาหญิงสาวจากประเทศเพื่อนบานคือพมา ลาว จีน เพราะแหลงอุปทานในประเทศ
ไทยเริ่มขาดแคลนในทศวรรษ 2530 เด็กไทยเขาเรียนตอมากขึ้นและจากมุมมองของเอเยนตเด็กนอก
ราคาถูกและวานอนสอนงาย ไมมีพิษสงและอํานาจตอรองยิ่งเมื่อตลาดหญิงบริการทางเพศใน
ประเทศไทยมีแหลงอุปทานจากเด็กนอกราคาถูกขึ้น บรรดาหญิงไทยที่ทําอาชีพนี้ตองหารายไดที่สูง
กวาในตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน และที่อ่ืนๆ ดวยกระบวนการดังกลาว ประเทศไทยก็กลายเปน
ศูนยกลางทั้งการนําเขาและสงออกหญิง นโยบายของรัฐบาลไทยเองก็สนับสนุนตอการสงออก
แรงงานโดยทั่วไปและมีนัยสนับสนุนการสงออกหญิงบริการดวย 
 ทั้งนี้รัฐบาลก็มิไดมีนโยบายปราบปรามการคาหญิงสงออกอยางแข็งขัน ชวงเศรษฐกิจ
ถดถอยทศวรรษ 2520 รัฐบาลมุงหวังการสงออกแรงงานเปนมาตรการแกปญหาการวางงานและนํา
เงินตราตางประเทศเขาประเทศ นโยบายดังกลาวก็มิไดเปลี่ยนแปลงถึงแมเศรษฐกิจฟนตัวแลวก็ตาม 
ปจจัยดานอุปทาน2  ประการที่สนับสนุนการคาหญิงไทยไปตางประเทศคือ  ธุรกิจเพศพาณิชย 
ภายในประเทศที่โยงกับการทองเที่ยวประเภท sex tour และนโยบายสงเสริมแรงงานไทยของรัฐ ใน
ทศวรรษ 2510 และทศวรรษ 2520  ตลาดหญิงบริการทางเพศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อเอเยนตพบ    
วาการคาหญิงเพื่อบริการทางเพศนํากําไรสูงมาใหพวกเขาหญิงไทยจะถูกสงไปยังประเทศเพื่อน
บานใกลเคียงกอน เชน สิงคโปร และมาเลเซียตอมาขยับขยายไปกลุมยุโรปการบริการทางเพศและ
การนําเขาแรงงานไรฝมือมาทํางานในญี่ปุนเปนส่ิงที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นคนไทยที่ทํางานบริการทาง
เพศในประเทศญี่ปุนจึงอยูในฐานะผิดกฎหมาย สภาพการทํางานในประเทศญี่ปุนทารุณกวาใน
ประเทศไทยหลายเทาแตก็ยังมีหญิงไทยจํานวนมากตั้งใจเดินทางไปขุดทองที่ประเทศญี่ปุน หญิง
สาวที่ไมเคยมีประสบการณมากอนก็จะถูกหลอกลวงไปดวย สวนผูที่เคยผานประสบการณถามี
โอกาสไปอีกคงจะรูรักษาตัวรอดไดดีขึ้นและไมถูกเอาเปรียบแมวารายไดของผูหญิงเหลานี้จะสูง
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โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปรียบเทียบกับทางเลือกที่เขาจะหาไดในประเทศไทย แตรายไดที่เอเยนตและ
แมเลาไดรับมีมากกวานั้นอีกหลายเทาผลกําไรนี้เปนปจจัยหนึ่งซึ่งทําใหมีเอเยนตคาผูหญิงไทยใน
ญี่ปุนไมขาดสาย 
 ดรุณี รองพืช (2544 : 86-89) ไดทําการศึกษาเรื่องความตระหนักในปญหาโรคเอดสและ
พฤติกรรมการปองกันตนเองของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบารเบียรเชียงใหม พบวา   
หญิงที่ขายบริการถูกมองวาเปนกลุมเสี่ยงที่ทําใหมีการแพรระบาดของโรคเอดสอยางรุนแรง 
เนื่องจากไดรับขอมูลขาวสารยังไมเพียงพอที่จะทําใหหญิงขายบริการมีพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากโรคเอดสตลอดเวลาโดยหญิงบริการเลือกที่จะมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรค
เอดสเมื่อมีเพศสัมพันธกับแขกจรแตจะไมปองกันตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธกับคนรักหรือสามีรวมถึง
ไมปองกันโรคเอดสกับแขกประจํา หรือแขกที่หญิงขายบริการคาดหวังวาจะไดรับการเลี้ยงดูอยาง
ถาวรการที่หญิงขายบริการไมไดมีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสตลอดเวลาเนื่องจากมีเงื่อนไข
และปจจัยหลายอยางเชน  ความเขาใจในเรื่องของการปองกันตนเองจากโรคเอดส ความตองการ
ความมั่นคงในชีวิต คานิยมของหญิงขายบริการ อํานาจการตัดสินใจในการปองกันโรคเอดส     
ความรักและความไวใจตอแขกและสามี การเรียนรูเร่ืองโรคเอดสของหญิงขายบริการบารเบียร 
 หญิงบริการรับรูจากขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสวา โรคเอดสสามารถติดตอได 2 ทาง 
คือทางเลือดและทางเพศสัมพันธ แตขอมูลเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคเอดสนั้นหญิงขาย
บริการยังขาดขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีการปองกันตนเองจากโรคเอดสทําใหเกิดความเขาใจผิด   
สงผลใหหญิงขายบริการมีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสที่ไมปลอดภัย เชนหญิงขายบริการนํา
ถุงยางอนามัยที่ใชแลวมาลางใหสะอาด เมื่อนํากลับไปใชอีกจะทําใหตนเองปลอดภัยจากโรคเอดส
และหญิงขายบริการยังใหความสําคัญตอเพศของผูชายจึงคิดวาแขกประจําของตนเองนาจะปลอดภัย
จากโรคเอดสเพราะคบกันมานานและในชวงที่อยูดวยกันก็มีเพียงเธอคนเดียว หญิงขายบริการจึง
ไมไดคิดวาแขกจะเคยมีผูหญิงอ่ืนมากอนและอาจติดเชื้อเอดสมากอนก็ไดจึงไมคิดจะปองกันเอดส 
 ความตองการความมั่นคงในชีวิตหญิงขายบริการตองการไดรับการยอมรับจากแขกที่มา
ซ้ือบริการ หญิงขายบริการทุกคนมีความมุงหวังที่จะเจอแขกรับเลี้ยงดูจนถึงการจดทะเบียนสมรส
เนื่องจากมีหญิงขายบริการรุนพี่หลายคนไดมีการยอมรับจากแขกเลี้ยงดูชวยเหลือทางดานการเงิน 
หญิงขายบริการจึงไมไดปองกันโรคเอดสกับแขกประจําเมื่อแขกรองขอ 
 คานิยมของหญิงขายบริการ หญิงขายบริการเกือบทุกคนผานการแตงงานมาแลวคิดวา
ตัวเองไมมีอะไรที่จะสูญอีกเสียและคุนเคยกับสถานที่ กับแขกพูดคุยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เพราะทํางานมานานและนอกจากนี้แลวหญิงขายบริการชอบเที่ยวกลางคืนใชจาย
ฟุมเฟอยตามรุนพี่จึงไมปองกันกับแขกที่เล้ียงดูตนเองอยู อํานาจการตัดสินใจในการปองกันโรค
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เอดส  หญิงขายบริการขาดอํานาจการตอรองเมื่อมีเพศสัมพันธกับสามีเนื่องจากสังคมไทยใหอํานาจ
ในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ในครอบครัวไวกับผูชายและหญิงไทยไมกลาที่จะพูดคุยเร่ืองเพศกับสามี
ของตนเองหญิงขายบริการเมื่อไดอยูกับแขกหรือคนรักเปนเวลานานก็เกิดความรูสึกที่ดีเกิดความ
ผูกพันทําใหเกิดความไววางใจเชื่อใจกันและกันหญิงขายบริการจึงไมไดปองกันโรคเอดสและยังมี 
 วิทยา วรรณศิริและคณะ (2537:25) ไดศึกษาเรื่องโสเภณีเชียงราย พบวาในสายตาของ
นักทองเที่ยวเช่ือกันวาจังหวัดเชียงรายเปนแหลงกําเนิดของโสเภณีที่มีคุณภาพ เปนแหลงคาโสเภณี
ที่มีหลายแบบ คือมีทั้งสาวพมา สาวไทยใหญ สาวจีน สาวลาว สาวไทยภูเขาเผาตางๆ สาวพื้นเมือง
และแมกระทั่งสาวภาคกลางทําใหนักทองเที่ยวใฝฝนที่จะมาเยือนเชียงราย 
 โสเภณีที่มาประกอบอาชีพโดยมีขอสัญญาผูกมัดโดยหญิงสาวเหลานี้รับเงินกอนจาก
สํานักกอนโดยทําสัญญาไวในลักษณะกูเงินหรือสัญญาอื่นๆ ตกลงกันวาจะตองขายตัวชดใชหนี้เงิน
ยืมนั้นๆ จนหมดจึงเปนอิสระ หญิงกลุมนี้หลายรายอยากเลิกอาชีพนี้แตเลิกไมไดเพราะสํานักที่อยู
ใหรับแขกในราคาต่ําแตเธอเอาเงินกอนจากเจาของสํานักไปมากตองชดใชคืนเพิ่มอีก 1 เทาตัวและ
บางเดือนคาใชจายสวนตัวของเธอหรือเงินที่เธอตองสงไปใหพอแมจะมากกวารายรับที่เธอมีอยูทํา
ใหเธอตองเบิกลวงหนาจากเจาของสํานักอยูเสมอ โดยมีขอตกลงเดิมคือชดใชเพิ่มอีก 1 เทาที่เบิกไป
ยอดหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงไมสามารถเปนอิสระได หญิงหลายคนทุกขทรมานและไมสามารถเลิก
อาชีพไดแตไมมีใครคิดหนีเพราะเคยมีผูหนีกลับบานไดเจาของสํานักก็ไปตามถึงบานและตอง
กลับมาอีก หากหญิงใดหนีไปไดพนนั่นก็หมายถึงวาพอแมญาติพี่นองของเธอจะตองรับผิดชอบ
หนี้สินที่เธอมีอยู หากไมยอมชดใชเจาสํานักจะยึดทรัพยสินของพอแมพี่นองที่เกี่ยวของกับตัวเธอมา
ใชหนี้ ดังนั้นหากไมเหลือทนจริงๆ แลวหญิงเหลานี้จะยอมอยูในสํานักนั้นๆ จนกวาจะหมดหนี้ 
 จากการสุมตรวจบัตรสุขภาพประจําตัว หญิงเหลานี้บางคนที่ไปรับการตรวจรักษาจาก
สาธารณสุขจังหวัด พบหญิงเหลานี้จะถูกตรวจพบเชื้อกามโรคเฉลี่ยแลวประมาณเดือนละ2 ครั้งนั่น
หมายความวาหญิงเหลานี้แทบจะไมมีชวงปลอดเชื้อกามโรคเลยโดยเฉพาะหญิงที่มีความสวยดู
สะอาดตา นารัก จะติดโรคบอยเพราะรับแขกมากกวาหญิงที่ไมคอยสวย หญิงเหลานี้เชื่อวาโรคที่
เปนเมื่อไปหาหมอรักษา ใหกินยาหรือฉีดยาเพียงวันเดียวแลวหาย กลางคืนก็รับแขกไดทั้งที่จริงแลว
ไมไดเปนอยางที่เธอเชื่อเสมอไป สวนความรูเร่ืองวิธีปองกันโรคหญิงสวนใหญทราบวาควรทํา
อยางไรแตสาเหตุที่ไมปองกันเพราะแขกสวนใหญไมชอบใสถุงยางอนามัยและตัวหญิงเองก็ไมชอบ
ใสเหมือนกัน 
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 จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมาแลว กลาวไดวาพฤติกรรมของ
ผูหญิงธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลงสูอาชีพขายบริการทางเพศ มีเหตุปจจัยที่เอ้ือหลายดาน เชนดาน
การศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานครอบครัวและดานความเจริญของสังคมที่วัดกันดวย
วัตถุ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ถาหากมีการขัดเกลาทางอาชีพที่ดี
และมีการแนะนําวิธีเรียนรูในเรื่องการปรับเปลี่ยนอาชีพใหมที่ถูกตองพวกเขาจะมีการเปลี่ยนอาชีพ
ใหมที่ตรงกับคุณสมบัติและความสามารถของพวกเขาเอง ทําใหอาชีพขายบริการทางเพศลดลง
รวมทั้งปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของลดลงเชนกันเพราะเปนอาชีพใหมที่สังคมยอมรับมีรายไดเพียงพอตอ
คาใชจาย ผูวิจัยจึงศึกษากระบวนการเขาสูอาชีพหญิงขายบริการทางเพศโดยศึกษาถึงภูมิหลัง ปจจัย   
ขั้นตอนการปรับตัวเมื่อเขามาทํางานและทัศนคติของหญิงขายบริการทางเพศที่มีตอตนเอง การ
เรียนรูในดานความรู ทักษะและความรูสึกในอาชีพขายบริการทางเพศโดยใชแนวคิดทฤษฏีการ
เรียนรูในการปรับเปล่ียนเสนทางอาชีพใหมของกลุมหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร
เบียร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในการดําเนินชีวิตในอนาคตตอไป 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของไดกรอบแนวคิดดังนี ้

 

การเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ 

สภาพการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ 

การเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน
เสนทางอาชีพใหม 

ผลกระทบที่ไดรับ
จากการประกอบ
อาชีพขายบริการ
ทางเพศ 

กลไกการ
ปฏิบัติงาน 

 
 จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ผานมาเปนแรงผลักดันใหผูหญิงกลุมนอยกลุมหนึ่ง
เขาสูอาชีพขายบริการทางเพศไดงายเพราะไดเงินมากเพียงพอตอคาใชจาย เมื่อเขามาประกอบอาชีพ
นี้จะตองปรับความรูสึกใหเขากับอาชีพใหม ผูรวมงาน แขกที่มาใชบริการเพื่อใหไดเงินมากใน
ขณะเดียวกันพวกเขาไดรับผลกระทบจากการประกอบอาชีพนี้ตอตนเอง สังคม ครอบครัวทําให
พวกเขามีแนวคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพใหมโดยนําประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรูดานความรู  
ทักษะ ความรูสึกจากอาชีพขายบริการทางเพศเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพใหมในอนาคตตอไป 


