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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมของหญิงขายบริการ
ทางเพศในสถานบริการบารเบียร ผูวิจัยไดนําเสนอรายงานผลการวิจัยออกเปน 5 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานบริการบารเบียรและชีวิตประจําวันของหญิงขาย
บริการทางเพศในบารเบียร 

ตอนที่ 2  ประวัติชีวิตของหญิงขายบริการทางเพศ   
ตอนที่ 3  กระบวนการเขาสูอาชีพหญิงขายบริการทางเพศโดยศึกษาถึงภูมิหลัง ปจจัย     

ขั้นตอน การปรับตัวและทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศ  
ตอนที่ 4  ผลกระทบที่ไดรับเมื่อประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ   
ตอนที่ 5  การเรียนรูจากอาชีพขายบริการทางเพศ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานบริการบารเบียร และชีวิตประจําวันของหญิงขายบริการทาง
เพศในบารเบียร 

1.1 สภาพทั่วไปของบารเบียร  บารเบียรในเมืองเชียงใหมมีประมาณ109 บาร เปนสถาน
บริการที่มีหญิงขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงการจับคุมของตํารวจ 
โดยทั่วไปของสถานบริการบารเบียรมองจากภายนอกเหมือนรานขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล
และไมมีแอลกอฮอลที่มีผูหญิงเปนผูใหบริการเสริฟเครื่องดื่มและคุยเปนเพื่อนกับแขก ในความเปน
จริงแลวผูหญิงที่ทํางานในบารเบียรเกือบทุกคนขายบริการทางเพศถาแขกและหญิงขายบริการทาง
เพศตางพอใจกันและกันแขกสามารถ “ออฟ” ผูหญิงที่ทํางานอยูในนั้นได หญิงขายบริการทางเพศที่
ทํางานในบารเบียรสวนใหญผานการมีเพศสัมพันธและมีครอบครัวมากอน บารเบียรเปดใหบริการ
แกนักทองเที่ยวเวลา13.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา มีบางบารเบียรที่เปดใหบริการตั้งแตเวลาตอน
เชา ถึง 02 .00 นาฬิกา  การใหบริการในบารเบียรมีบริการขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอลและ
ไมมีแอลกอฮอลทุกประเภท ในบางบารเบียรมีบริการขายอาหารบางประเภท เชน ปลาหมึกวงทอด 
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เฟรนฟราย ปลาอัดชุบแปงทอดบารเบียรประเภทนี้มีไมมาก แตหญิงขายบริการซึ่งเปนจุดสําคัญของ
รานบารเบียรที่จะดึงดูดแขกใหเขามาซื้อบริการในบารเบียร โดยแขกที่เขามาซื้อบริการจะมีหญิง
ขายบริการเขามาสอบถามในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มและเปนเพื่อนคุยคอยดูแลความสะดวกกับแขกใน
ทุกเรื่องที่มีบริการในบารเบียร เมื่อแขกและหญิงขายบริการตางพึงพอใจกันแขกสามารถ “ ออฟ”  
หญิงขายบริการคนนั้นออกไปจากบารเบียร โดยคาตัวของหญิงขายบริการจะตกลงกับแขกเองราคา
ทั่วไปแขกตองจายคาใชบริการประมาณ 1,000 บาท ตอ 1 คืน ถาเปนชั่วคราวประมาณ 700–1,000 
บาทหากแขก “ออฟ” หญิงขายบริการไปในระหวางทํางานแขกตองจายเงินคาบารใหกับเจาของบาร
เบียรที่หญิงขายบริการคนนั้นทํางานอยูจํานวน 400 บาท หรือแลวแตเจาของบารจะเปนผูกําหนด
บางบารเบียรไดแบงเงินจํานวนนี้ใหกับหญิงขายบริการ 50 เปอรเซ็นตตามขอตกลง 
 บารเบียรเปนสถานใหบริการแบบเปดคนทั่วไปที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นกิจกรรม
ตางๆ ที่กําลังดําเนินอยูภายในบารเบียรได บารเบียรแตละรานมีพื้นที่ไมมากนัก โดยทั่วไปไดแบง
พื้นที่ภายในบารเบียรออกเปน 4 สวน พื้นที่สวนแรกเปนเคานเตอรบารภายในเคาทเตอรแบงเปน
ชองเพื่อวางแกว แคชเชียรและบารเทนดี้ใชทํางาน ดานหลังเปนชั้นแสดงเหลายีหอตางๆ ใหแขก
มองเห็นไดงายและขางบนจัดไวสําหรับวางทีวี บริเวณดานหนาเคานเตอรบารมีการจัดเกาอ้ีทรงสูง
ไวสําหรับแขกบริเวณดานหนาบารเครื่องดื่ม ซ่ึงมีเกาอี้ประมาณ 8–15 ตัว และบริเวณดานนอก
เคานเตอรจะมีโตะพรอมเกาอี้ทรงสูงจัดวางไวใหแขกที่มาใชบริการประมาณ 3-4โตะ บางบารเบียร
ยังจัดโตะเสริมดานนอกรานที่ใกลกับทางเดินติดริมถนนไวบริการเพิ่มเติมและบางบารเบียรยังมี
โตะสนุกเกอรไวบริการ บริเวณที่ตั้งบารเบียรในเมืองเชียงใหมแบงออกเปน 5 บริเวณใหญดังนี้ 

1) บารเบียรบริเวณถนนลอยเคราะห ถนนคชสารและถนนมูลเมือง  บารเบียรที่ตั้ง
บริเวณถนนลอยเคราะห ถนนคชสารและถนนมูลเมือง เปนบารเบียรที่เปดโลงมีอยูประมาณ 31 
บารเบียร ตั้งอยูเรียงรายตามตึกแถวริมถนนพื้นที่ของแตละบารเบียรแบงไวชัดเจนมีเพียงบางบาร
เบียรเทานั้นแบงไวไมชัดเจนนัก บุคคลทั่วไปที่ผานไปมาตามถนนสายตางๆ เหลานี้ในยามค่ําคืน
สามารถมองเห็นแสงไฟและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในบารเบียรบริเวณนี้ไดอยางชัดเจน เพราะ
เนื่องจากบริเวณดานหนาของบารเบียรไดมีหญิงขายบริการออกมาเรียกแขกชาวตางชาติที่เดินผาน
ไปมาบริเวณดานหนาของบารเบียรเพื่อชักชวนใหเขามาซื้อบริการตางๆ ที่มีอยูในบารเบียร
โดยเฉพาะบารเบียรที่ตั้งริมถนนลอยเคราะหซ่ึงเปนเสนทางที่นักทองเที่ยวชอบเดินไปไนทบาซาร
จําวนมากทําใหถนนสายนี้มีเสียงดังและนาสนใจมากกวาสายอื่นๆ 

2) บารเบียรบริเวณบารเบียรเซ็นเตอร บารเบียรภายในบริเวณบารเบียรเซ็นเตอร         
ตั้งอยูบนถนนมูลเมืองตรงขามกับประตูทาแพเปนบารเบียรที่แตกตางจากบารเบียรอ่ืนๆ ที่มีอยู
ทั่วไปในตัวเมืองเชียงใหมเนื่องจากบารเบียรมีลักษณะปดมีทางเขาเพียงทางเดียวมีบริเวณเปน
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สัดสวนมีร้ัวลอมรอบพื้นที่อยางชัดเจน ดานบนมุงหลังคา บุคคลทั่วไปที่สัญจรผานไปมาบริเวณ
สถานที่ดังกลาว ถาไมทราบและไมมีประสบการณเที่ยวบารเบียรก็จะไมทราบวามีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในบารเบียรเซ็นเตอรได การจัดแบงพื้นที่ออกเปนบารเบียรเล็กๆ  มีประมาณ 18 บารเบียรแตละ
บารเบียรเปดโลงทะลุเขาหากันได บริเวณดานหนาเคานเตอรบารจัดใหมีเกาอ้ีสูงวางไวใหแขกนั่ง
รอบบารเบียรและบางบารเบียรมีโตะพรอมเกาอี้จัดวางนอกเหนือจากเกาอี้สูง พื้นที่สวนกลางจัดให
เปนเวทีมวย ซ่ึงมีการจัดรายการแสดงโชวตางๆ ในแตละวัน วันที่มีโชวมีการเก็บคาบัตรผานประตู
จากแขกที่จะเขาชมการแสดงหรือมาซื้อบริการที่มีอยูภายในบริเวณบารเบียรเซ็นเตอรและภายใน
บารเบียรเซ็นเตอรยังมีความหลากหลายของกลุมคนทํางาน นอกเหนือจากหญิงขายบริการแลวยังมี
ชายขายบริการที่เชาพื้นที่อยูภายในบริเวณบารเบียรเซ็นเตอรดวยเชนกัน 

3) บารเบียรบริเวณเชียงใหมเอ็นเตอรเทนเม็นท  บารเบียรบริเวณนี้ตั้งอยูบนถนน
ลอยเคราะห มีทางเขา2 ทาง ลอยเคราะหซอย3 มีปายสูงบอกซื่อสถานที่เชียงใหมเอ็นเตอรเทนเมนท 
ทางเขาบริเวณบารเบียรแหงนี้มีรานขายลูกปดนํามาทําเปนสรอยคอ สรอยขอมือ บารเบียรตั้งเรียง
รายตามทางเขาตลอดจนสุดเขตพื้นที่ ลักษณะขางในบารเบียรที่ตั้งอยูตรงทางเขาสามารถเปดรานได
ทั้งขางหนาและขางหลังเนื่องจากติดกับถนนลอยเคราะหซอย 3 ขางบนมีหลังคา ดานหลังเปนของ
บารเบียรแตละรานและภายในบริเวณสถานที่แบงเปนบารเบียรเล็กๆ มีประมาณ 25 บารเบียรแตละ
บารเบียรมีเกาอี้สูงวางหนาเคานเตอรบารและโตะนั่งประมาณ 3–5 โตะ บางบารเบียรก็มีโตะสนุก
เกอร บริเวณพื้นที่สวนกลางมีเวทีโชวการแสดงตางๆ ใหชมฟรีในแตละวัน เชน มวยไทย  

4) บารเบียรบริเวณไนทบาซาร  บารเบียรบริเวณนี้ตั้งอยูบริเวณหลังไนทบาซาร
เปนลานโลงที่อยูดานนอกตัวอาคารไนทบาซารมีประมาณ 26 บารเบียรลักษณะบารเบียรเปดโลง
ทะลุเขาหากันไดแตละบารเบียรจัดแบงพื้นที่ชัดเจนโดยมีเคานเตอรบารพรอมจัดเกาอี้ทรงสูงวาง
หนาเหมือนกับบารเบียรอ่ืนๆ โดยทั่วไปและบางบารเบียรมีโตะสนุกเกอรไวบริการแขก มีหญิงขาย
บริการทางเพศทําหนาที่เสิรฟเครื่องดื่ม อํานวยความสะดวกแกแขกและในบริเวณนี้ยังมีสถานที่
ทดลองปนหนาผาสูงพรอมกระโดดลงจากที่สูงใหแขกทุกคนที่มาเที่ยวในบริเวณนี้สรางความ
สนุกสนานและตื่นเตนกันมากกวาบริเวณบารเบียรอ่ืนๆ 

5) บารเบียรบริเวณเกสเฮาส บารเบียรที่ตั้งอยูบริเวณเกสเฮาส ตั้งอยูช้ันลางของเกส
เฮาสที่เปดใหบริการหองพักกับนักทองเที่ยว เกสเฮาสเหลานี้ตั้งอยูในตรอก ซอย บริเวณรอบๆ คู
เมือง และประตูทาแพอยูใกลกับบารเบียรบริเวณ ถนนลอยเคราะห  ถนนมูลเมืองและบารเบียรเซ็น
เตอรเปดบริการแกลูกคาทั้งกลางวันและกลางคืนมีประมาณ 9 บาร บางบารเบียรมีอาหารเชาขาย
ดวยเพราะลูกคาเปนแขกที่พักอยูในเกสทเฮาสแหงนั้นไมคอยมีหญิงขายบริการที่ทํางานในบารเบียร
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บริเวณเกสทเฮาสแตละบารมีหญิงขายบริการประมาณ 2–3 คนบางบารเบียรไมมีเลยมีเฉพาะ
พนักงานเสิรฟที่ไม “ออฟ” 
 
ภาพที่ 4.1  แผนที่แสดงที่ตั้งบารเบียรในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนมณีนพรตัน 

ถนนชางมอย 

ถนนทาแพ 

ถนนลอยเคราะห 
ไนทบาซาร 

ถน
นค

ชส
าร

 

แจงศรีภูมิ 

ตลาด 
สมเพชร 

X     =    รานบารเบียร 
 =    รานบารเบียรเกสทเฮาส 
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1.2. ประเภท พนักงานมี 2 ประเภท 
1.2.1 พนักงานประจํา ทําหนาที่ประจําอยูภายในบารเบียรโดยมีรายไดเปนเงินเดือน

ประจําจากทางบารเบียรและเงินทิปของแขกเปนทิปรวมแบงเดือนละ 2 คร้ัง มีบางบารเบียรทิป
เจาของบารจะนําไปซื้ออาหารเลี้ยงพนักงานทั้งหมด ซ่ึงพนักงานประจํามีดังนี้ 

1) แคชเชียร เปนผูทําหนาที่คอยเก็บเงิน ดูแลรักษาเงินของบารเบียรและคิด
ราคาเครื่องดื่มตามบิลที่แขกสั่งรวมทั้งคา “ออฟ” ของหญิงขายบริการความสามารถของบุคคลที่ทํา
หนาที่นี้คือ รวดเร็ว แมนยําในตัวเลข พูด ฟง ภาษาอังกฤษไดบางสวนใหญเจาของบารเบียรจะหามา
เองโดยนําญาติของตนมาทําหนาที่นี้เพื่อปองกันการทุจริตและรักษาผลประโยชนของบารเบียรแตมี
บางบารเบียรประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ  เงินเดือนของแคชเชียรประมาณ 4,000–4,600 
บาทตอเดือนรวมทั้ง เงินที่แขกเลี้ยงดริงคและสวนแบงจากทิปในแตละวันและเดือน 

2) บารเทนดี้ เปนพนักงานที่ทําหนาที่ผสมเคร่ืองดื่มตามที่แขกสั่งจะตองเปน
บุคคลที่รูจักสุราแตละชนิดเปนอยางดี มีความจําดี ละเอียด รอบคอบ สะอาดและสามารถพูด ฟง 
อาน เขียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีเพราะตองคอยดูแลแขกที่นั่งหนาเคานเตอรและผสมเครื่องดื่ม
ชนิดตางๆ เชน คอคเทล เหลา บารเทนดี้มีเงินเดือนประมาณ 4,500–5,000 บาทตอเดือน รวมทั้ง เงิน
ที่แขกเลี้ยงดริงคและสวนแบงจากทิปในแตละวันและเดือน 

3) แมบาน เปนพนักงานที่พักในบารเพราะตองทําความสะอาดและเปดบาร
มีบางบารเบียรพักขางนอก เงินเดือนแมบานประมาณ 4,000–4,200 บาท รวมทั้ง เงินที่แขกเลี้ยงด
ริงคและสวนแบงจากทิปในแตละเดือน 

4) เจาหนาที่บัญชีและการเงิน ทําหนาที่เช็ค ส่ังซ้ือเครื่องดื่มและของใช
ภายในบารเบียรรวมทั้งเก็บเอกสารเพื่อทําบัญชี ตรวจเอกสารการขายและเก็บเงินตอนกลางวัน 
บุคคลที่มีหนาที่ตรงนี้ตองมีความรูเรื่องบัญชี มีความละเอียดและสามารถพูด อาน เขียน ฟง
ภาษาอังกฤษไดบางเงินเดือนประมาณ 6,200 บาทรวมสวนแบงจากทิปในแตละวันและเดือน 

5) ผูจัดการ ทําหนาที่ควบคุมดูแลพนักงานทั้งหมดภายในบารเบียรพรอมทั้ง
การตอนรับแขกสามารถแกไขปญหาภายในบารเบียรและจะตองเปนบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษไดดี 
สวนมากจะเปนเจาของบารเบียรเองทําหนาที่ตรงนี้มีบารเบียรสวนนอยที่จางผูจัดการจากภายนอก      
ซ่ึงมีอัตราเงินเดือนประมาณ 6,000–8,000 บาท 

1.2.2 พนักงานขายบริการทางเพศหรือเด็ก “ออฟ” แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
1) พนักงานขายบริการทางเพศอิสระไมไดทํางานประจําอยูในบารเบียรแหง

ใดแหงหนึ่งแตอาศัยบารเบียรเพื่อรอพบแขกโดยที่หญิงบริการเหลานั้นไดตกลงกับเจาของบารเบียร
วามาขออาศัยสถานที่และชวยตอนรับแขกโดยไมขอรับเงินเดือน แตขอเงินคาดื่มและคาที่แขก 
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“ออฟ”ไปขางนอก หญิงบริการประเภทนี้มีความเปนอิสระในการทํางานจะมาหรือไมมาก็ไดถาไม
พอใจในบารเบียรก็สามารถเปลี่ยนไปทํางานที่บารเบียรอ่ืนหรือทําไดหลายๆ ที่ในคืนเดียวกัน 

2) พนักงานขายบริการทางเพศที่ทํางานประจําหมายถึง หญิงขายบริการที่
ทางบารเบียรจายเงินเดือนใหประจําทุกสิ้นเดือน เงินเดือนที่ไดประมาณเดือนละ 2,500 บาท สวน
ใหญเปนหญิงที่ขายบริการที่เขามาทํางานใหมยังพูดภาษาไมเกงและไมรูวิธีการทํางานแตตองปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบของบารเบียรและจะตองทํางานจนบารเบียรปดยกเวนแตแขก “ออฟ” ออกไป        

หญิงบริการทั้งสองประเภททําหนาที่เหมือนพนักงานเสริฟตามรานอาหารทั่วไปคือ 
ตอนรับแขก ส่ังเครื่องดื่มเสิรฟเครื่องดื่มใหแขกพรอมทั้งนั่งคุยดูแลอํานวยความสะดวกใหแขกเมื่อ
แขกพอใจซึ่งกันและกันก็จะเลี้ยงดริงค หากแขกพอใจมากก็“ออฟ”พนักงานคนนั้นออกไป รายได
มาจากสวนแบงจากทางบารเบียรซ่ึงเปนคาดริงค คา“ออฟ” นอกจากนี้แลวยังมีคาทิปจากแขกและ
จากราคาที่ตกลงกับแขกเมื่อแขก“ออฟ” ไปนอนดวยจะมีรายไดไมแนนอนแลวแตวาพนักงานขาย
บริการทางเพศจะหาไดมากหรือนอย  

 
1.3  กฎระเบียบตาง ๆ เก่ียวกับการทํางาน  สําหรับกฎระเบียบตางๆ ของบารเบียรนั้นจะ

แตกตางกันในแตละบารเบียร บางบารเบียรทําเปนลายลักษณอักษรติดประกาศใหพนักงานไดอาน
และยึดถือปฏิบัติเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบารบางแหงกําหนดดวยวาจาจากการประชุม
แลวใหยึดถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) ใหพนักงานประจํากลางวันมาปฏิบัติหนาที่ เวลา 09.00 น. เลิกงานเวลา18.00 น. 
พนักงานประจํากลางคืนมาปฏิบัติหนาที่เวลา 18.00 น. เลิกงานเวลา 24 .00 น.โดยทุกคนตองลงเวลา
ทุกวัน หากพนักงานไมปฏิบัติตามเวลาจายเงินเดือนจะจายเฉพาะวันที่มาทํางานเทานั้น 

2) พนักงานประจํามีวันหยุดให 2 วันตอเดือน พนักงานคนใดตองการหยุดวันไหน
ตองแจงลวงหนาเพื่อจัดคนมาทําหนาที่แทนถาไมปฏิบัติตามไมจายเงินเดือนวันที่หยุด 

3) พนักงานประจําปวยตองมีใบรับรองแพทย ถาไมมีหักเงินเดือนวันที่ไมมา
ปฏิบัติงานยกเวนวันหยุด 

4) พนักงานประจํามีความจําเปนตองลากิจใหบอกลวงหนาอยางนอย 3 วัน ถาไม
ปฏิบัติตามหักเงินเดือน 

5) พนักงานขายบริการทางเพศมาปฏิบัติหนาที่ เวลา 21.00น. ไมเกิน22.00 น. ถาไม
ปฏิบัติตามเรียกมาตักเตือนครั้งที่ 1 และถามีคร้ังตอไปหักเงินจากคา “ออฟ”  

6) พนักงานขายบริการทางเพศ หามนัดแขกขางนอก ถาทางบารเบียรทราบไลออก
และไมจายเงิน 
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7) พนักงานขายบริการทางเพศ หามออกไปกับแขกโดยไมจายคาบารหากทางบาร
เบียรทราบไลออกและไมจายเงิน 

8) หามพนักงานทุกคนเสพยาเสพติดภายในบารเบียร ถาจับไดไลออกจากงานและ
ไมจายเงิน 

9) หามพนักงานทุกคนขโมยสิ่งของตางๆ ภายในบารของเพื่อนรวมงานและของ
แขกที่มาใชบริการ ทางบารเบียรจับไดไลออก ไมจายเงิน แจงความ 

10) พนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่รวมกัน 
 

 จะเห็นไดวาบารเบียรไดสรางกฎระเบียบตางๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประจําและพนักงานนั่งดื่มใหเปนระเบียบโดยมีผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการควบคุมเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนกับทางบารเบียรมากที่สุด 
 

1.4 ลูกคา(แขก)ของบารเบียร แขกที่มาเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมี
ตั้งแตนักทองเที่ยวชาวเอเชียจนถึงชาวยุโรปและอเมริกาแตแขกที่มาเที่ยวในบารเบียรเปนแขกที่มา
จากประเทศยุโรปและอเมริกา นักทองเที่ยว จะเลือกที่พักตามเกสทเฮาสหรือโรงแรมที่อยูใกล
บริเวณที่ตั้งบารเบียรและเดินเที่ยวในชวงเวลากลางคืนเพื่อซ้ือเครื่องดื่มพูดคุยกับหญิงขายบริการ
ทางเพศและนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในบารดวยกัน แขกบางคนเลนสนุกเกอรและเกมสตางๆ ที่มี
บริการอยูในบารเบียรถาบารเบียรใดใหความสนุกสนานและเพลิดเพลินไดแขกจะนั่งอยูที่บารเบียร
นั้นๆ เปนเวลานานและถามีหญิงขายบริการที่ดูแล เอาใจใส บริการตางๆ ถูกใจ แขกก็จะ “ออฟ” 
หญิงขายบริการคนนั้นออกไปขางนอกแตถาบารเบียรนั้นๆ บริการไมถูกใจแขกก็จะยายสถานที่
จนกวาจะพบบารเบียรที่พอใจและกลับมายังบารเบียรเดิมในคืนตอไปจนกวากลับประเทศในชวง
กลางวันแขกออกเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติที่อยูในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงซ่ึงมีไกด
นําเที่ยวหรือไปเที่ยวกันเองโดยใหผูหญิงขายบริการเปนผูนําเที่ยว แขกที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
แบงระยะเวลาที่เขามาเที่ยวดังนี้ 

1) แขกท่ีมาเท่ียวในระยะเวลาสั้น เปนแขกประเภทที่เดินทองเที่ยวไปเรื่อยๆ ตาม
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศจะพักแตละจังหวัดเพียง 1–2 อาทิตยหรือ
มากกวานั้นเมื่อมาถึงเชียงใหมก็เชนกันใชเวลาพัก 1-2  อาทิตยตามเกสทเฮาสหรือโรงแรมที่อยูใกล
บารเบียรเพราะเปนบริเวณที่มีแหลงอํานวยความสะดวกมากมายและมีชาวตางชาติพักจํานวนมาก 
แขกพวกนี้จะหาความสุขจากการเที่ยวในสถานที่ตางๆ เนื่องจากแขกพวกนี้ไมไดเดินทางมาที่เดิม
บอยๆ จะมีชวงอายุ 19–60 ป พวกเขาไมไดเจาะจงวาจะมาเที่ยวหาหญิงขายบริการหรือมาเที่ยวบาร
เบียรเพียงอยางเดียวแตเดินทางมาเที่ยวตามจังหวัดตางๆ เมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหมก็เขามาเที่ยวตาม
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สถานบริการยามราตรีที่มีอยูทั่วไปในจังหวัดและบารเบียรก็เปนสถานบริการหนึ่งที่แขกประเภทนี้
เลือกเที่ยว 

2) แขกท่ีมาเที่ยวระยะยาว แขกประเภทนี้ เปนแขกวัยทํางานและปลดเกษียณอายุ
จากการทํางานในประเทศของตนชวงอายุ 30–60 ป เปนแขกที่มีเงินสวัสดิการในการเลี้ยงดูจึงนําเงิน
สวนนั้นเขามาเที่ยวเพื่อพักผอนในจังหวัดเชียงใหมเชาเกสทเฮาสพักเปนรายเดือนที่อยูใกลกับบาร
เบียร เฉพาะแขกที่เกษียณอายุการทํางานจะใชชีวิตอยูในจังหวัดเชียงใหมจะกลับประเทศของตน
เฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญเทานั้น 
 สวนแขกวัยทํางานก็จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหมอยางนอยปละ1 คร้ัง ใชเวลาอยูใน
จังหวัดเชียงใหม1–3 เดือน หลังจากนั้นกลับไปทํางานหาเงินเพื่อที่จะกลับมาเที่ยวในปตอไป ซ่ึง
แขกที่เดินทางมาประจําจะเปนที่รูจักและคุนเคยกับหญิงขายบริการที่ทํางานในบารเบียร แขกบาง
คนจะมีหญิงขายบริการขาประจําที่แขกใหการสงเสียเล้ียงดูมีการติดตอกันตลอดเวลาแมวาแขกกลับ
ประเทศของตนไปแลวก็ตาม เมื่อแขกจะเดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหมจะบอกกําหนดการให
หญิงขายบริการที่ตนเองสงเลี้ยงดูทราบ เพื่อเตรียมตัวในการตอนรับและดูแลตนในระหวางที่แขก
พักอยูในจังหวัดเชียงใหม สําหรับแขกที่มาเที่ยวระยะยาวบางคนไมมีผูหญิงบริการประจําเมื่อเขามา
ในจังหวัดเชียงใหมก็ยังคงเที่ยวพักผอนและหาหญิงขายบริการในบารเบียร โดยวิธีการเที่ยวบาร
เบียรตางๆ จนพบหญิงขายบริการที่ถูกใจ 
 ดังนั้นการที่หญิงขายบริการทางเพศตองทํางานใหบริการดูแลเอาใจใสและอํานวยความ
สะดวกใหแขกเปนเรื่องปกติและเกิดความสัมพันธกับแขกจนผูหญิงเหลานี้มีโอกาสถึงขั้นแตงงาน
ถูกตองตามกฎหมายทําใหฐานะทางการเงินดีขึ้นและประสบผลสําเร็จตามที่ตนหวัง 
 

1.5 การดําเนินชีวิตประจําวันของหญิงขายบริการทางเพศ ในแตละวันของหญิงขาย
บริการมีการดําเนินชีวิตที่ไมแตกตางกันมากนัก เพราะสวนใหญจะมาจากตางอําเภอ ตางจังหวัด 
เมื่อเขามาทํางานในบารเบียรที่ตั้งอยูในเขตเมืองเชียงใหมหญิงขายบริการเหลานี้เชาที่พักหรือบาน
เชาอยูรวมกันกับเพื่อนบางคนเชาหองพักอยูคนเดียวใกลเพื่อนๆ ใกลที่ทํางานหรือเพื่อนที่มาจาก
บานเดียวกันเพื่อติดตอไปหาไดสะดวกในเวลาเหงาและมีปญหาที่ตองการใหเพื่อนชวยเหลือโดย
ราคาหองพักมีราคาตั้งแต1,000–2,000 บาทขึ้นไป ในการเลือกเชาหองพักของหญิงขายบริการขึ้นอยู
กับรายไดที่ไดรับในแตละเดือนหรือขึ้นอยูกับแขกที่หญิงขายบริการติดตออยู การเลือกเชาหองพัก
ใหใกลที่ทํางานเพื่อสะดวกในการเดินทางมาทํางานในเวลากลางคืนและสะดวกในการติดตอกับ
แขกในชวงเวลากลางวันเพราะจะไดพาแขกไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ   
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 หญิงขายบริการเริ่มเขาทํางานเวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา บางบารเบียรใหมาทํางาน
ตั้งแต 19.00 นาฬิกา ทํางานในบารจนไมมีแขกนั่งในบารและปดบาร หลังจากเลิกงานแลวหญิงขาย
บริการออกไปเที่ยวตามสถานบริการที่ยังเปดใหบริการอยูที่มีแขกชาวตางชาตินิยมไปเที่ยวดวย เชน 
ดิสโกเธค รานอาหาร กวาหญิงขายบริการกลับไปพักผอนก็เปนเวลา 05.00 นาฬิกาและตื่นนอนใน
เวลาตอนเที่ยงหรือบายของวันใหม เมื่อตื่นนอนแลวทําธุระสวนตัวเสร็จหญิงขายบริการที่มีแขก
ประจําก็นัดพากันไปเที่ยวหางสรรพสินคา ตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ของจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดใกลเคียงเชน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอนโดยแขกจายคา
“บาร” ใหกับทางบารเบียรเมื่อหญิงขายบริการตองหยุดงานรวมทั้งคาใชจายทั้งหมดในการเดินทาง 
 หญิงขายบริการที่ไมมีแขกในชวงกลางวันมักจะนัดเพื่อนๆ ที่ทําอาชีพเดียวกันมาที่
หองพักคนใดคนหนึ่งเพื่อทําอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ตนพบมาในแตละวัน บางคนก็ไป
เที่ยวหางสรรพสินคาเพื่อพักผอนและเขามานั่งคุยกับพนักงานที่ทํางานในเวลากลางวันที่บารเบียร 
 สวนผูหญิงขายบริการที่เขามาทํางานใหมยังพูดภาษาอังกฤษไมไดมีปญหาการสื่อสารกับ
แขกก็ใหความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษมาก หลังจากตื่นนอนทําธุระสวนตัวเสร็จถาไมมีแขก
นัดเที่ยวก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่องคกรเอกชนแหงหนึ่งซ่ึงจัดสอนภาษาอังกฤษใหฟรีสําหรับหญิง
ขายบริการโดยเฉพาะหรือใหเพื่อนที่ตนสนิทชวยสอนให ถาส่ือสารภาษาอังกฤษไดจะมีรายไดสูง 
ประมาณเวลา17.30 นาฬิกา หญิงขายบริการกลับหองพักเพื่อเตรียมตัวมาทํางาน เมื่อมาทํางาน
ในชวงหัวคํ่าไมมีแขกหญิงขายบริการก็จะชวนกันซื้อขาวมากินรวมกันและจับกลุมคุยกัน เชนออก
แขกเมื่อคืนเปนอยางไรไดอะไรจากแขก เปนตน เมื่อแขกเริ่มเขามาในบารเบียรหญิงบริการทุกคน
เตรียมตัวทํางานออกไปตอนรับแขก ถาหญิงขายบริการที่มีแขกประจํามาบารถึง 2 คน พรอมกัน
หญิงขายบริการจะไมใหความสนิทสนมกับแขกคนใดแตตองเดินดูแลทั้ง 2 คนจนกวาแขกคนใดคน
หนึ่งออกไปจากบารเบียรหรือแขกไมออกจากบารทั้ง 2 คน หญิงขายบริการก็จะไมไปกับแขกคนใด     
โดยใหเหตุผลวาเปนประจําเดือนเพราะไมตองการใหแขกคนใดคนหนึ่งเสียใจสวนแขกที่เขามา
ใหมหญิงขายบริการที่ยังวางตองเขาไปตอนรับพูดคุยสักพัก หากแขกไมเล้ียงเครื่องดื่มก็จะออกมา
จากแขกคนนั้นใหคนอื่นเขาไปคุยจนแขกพอใจและ “ออฟ” ออกไปจากบาร สวนหญิงขายบริการที่
ไมมีแขก“ออฟ" ออกไป หลังเลิกงานก็นัดกันไปเที่ยวดิสโกเธคของโรงแรมยานไนทบาซารและ
รานอาหารยานตลาดสมเพชรโดยซื้อเครื่องดื่มใหกับตัวเองในระหวางนั้นก็จะมองหาแขกไป
พรอมๆ กัน การหาแขกนอกบารเบียรถาหาไมไดก็ไมเปนไรเพราะถือวาเปนการไปพักผอนเมื่อดิส
โกเธคปด หญิงขายบริการตางแยกยายกันกลับหองพักบางคนก็ไปนอนคางกับเพื่อนคนใดคนหนึ่ง 
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1.6 ความสัมพันธระหวางหญิงขายบริการกับเพื่อนรวมงาน หญิงขายบริการแทบทุกคน
ไดกาวเขามาทํางานในบารเบียรโดยการแนะนําจากเพื่อนหรือผูเคยทํางานในบารเบียรมากอนจึง
ตองพบปะพึ่งพากัน  นอกจากเพื่อนรวมงานแลวยังมีบุคคลตางๆ  ที่หญิงขายบริการตองมี
ความสัมพันธดวยคือ เจาของบารเบียร เจาหนาที่บัญชี แคชเชียร บารเทนดี้ แมบานที่ทํางานในบาร
เบียรนั้น โดยเฉพาะกับหญิงขายบริการดวยกันมีความเกี่ยวของกันตั้งแตเร่ิมอาบน้ําแตงตัวออกจาก
ที่พักมายังบารเบียร หญิงขายบริการทุกคนเตรียมตัวพรอมที่จะทํางานเพราะวาไมรูวาค่ําคืนนี้จะตอง
เจอกับแขกแบบใด ในกระเปาสะพายมีของใชครบไมวาจะเปนเครื่องสําอาง ลูกอมและถุงยาง
อนามัย แมวาทางรางจะเตรียมไวบริการใหซ่ึงเปนถุงยางอนามัยแจกฟรีจากหนวยงานตางๆ แต
หลายครั้งหญิงขายบริการพบวาคุณภาพไมดีนักเพื่อความปลอดภัยหลายคนเลือกจัดหาเปนการ
เฉพาะมากกวา การพกเงินติดตัวประมาณ 200–300 บาทเปนจํานวนที่พอใชจายในค่ําคืนหนึ่งๆ 
สําหรับคาอาหารเย็น อาหารวางรวมถึงคาโดยสารสําหรับบางคนที่มีหองพักอยูไกลจากที่ทํางาน
จํานวนเงินจํากัดเชนนี้ยังปลอดภัยจากเพื่อนรวมงานเมื่อเอยปากยืมเงินจะปฏิเสธไดดีในค่ําคืนวัน
นั้นบรรยากาศในบารเบียรยังเปนชวงเริ่มตนไมมีลูกคาหรือมีบางเล็กนอยหญิงขายบริการจับกลุมนั่ง
คุย บางคนก็รับประทานอาหาร ดื่มกาแฟและฝกเลนสนุกเกอร บางคนกลุมถามถึงเรื่องเงินกับเพื่อน
ที่ไดออกไปกับแขกในคืนที่ผานมาและแขกเปนคนสุภาพหรือไมสุภาพเพราะหญิงขายบริการจะมา
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันสําหรับบางคนที่เพิ่งเขามาทํางานใหมจะนําหนังสือเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษมาอานเพื่อตองการสื่อสารใหแขกเขาใจในเวลาทํางานเพราะทําใหไดเงินมากขึ้น บางก็
สนทนาเรื่องการแตงตัวซ่ึงหญิงขายบริการใหความสําคัญมากในขณะมาทํางานเพราะเปนส่ิงแรกที่
ทําใหแขกสนใจเมื่อพบเห็น มีกลุมที่สูบบุหร่ีและดื่มเหลานั่งคุยและเรียกแขกที่เดินผานรานเมื่อมี
แขกประจําของใครมาหญิงขายบริการคนนั้นตองไปรับและนั่งสนทนาดวยบางคนใหแขกเลี้ยงดื่ม
เพื่อนที่สนิทกัน เพื่อใหเพื่อนไดเงินสวนแบงจากคาดื่ม ในกลุมของหญิงขายบริการที่สนิทกันมากๆ 
หรือมาจากหมูบานเดียวกันไดเชาบานเปนหลังอยูรวมกันหรือเชาหอในที่เดียวกันมีการแลกเปลี่ยน
เครื่องใชสวนตัวกัน เชน เส้ือผา รองเทา ตุมหู เครื่องสําอาง 
 แมวาในกลุมหญิงขายบริการที่มีความสนิทสนมกันมาก ความขัดแยงจนเปนเหตุใหมีการ
ทะเลาะกันเสมอและเมื่อมีการทะเลาะกันขึ้นในกลุมหญิงขายบริการก็จะเลิกคบหาสมาคมกัน  เมื่อมี
ปญหากับกลุมเดิมหญิงขายบริการก็เปลี่ยนกลุมคบใหมไปเรื่อยๆ บางครั้งการเปลี่ยนกลุมใหมไมได
เกิดจากการทะเลาะกันเพียงอยางเดียว บางครั้งอาจไมถูกใจเพื่อนในกลุมและเพื่อนกลุมใหมอาจ
สนองความตองการของตนไดมากกวาเพื่อนกลุมเดิม เชนเพื่อนกลุมใหมไดแนะนําแขกใหกับ
ตนเองหรือมีการชวยเหลือในดานอื่นๆ ที่ดีกวา 
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ตอนที่ 2  ประวัติชีวิตของหญิงขายบริการทางเพศ 
 จ๋ิม (นามสมมุติ) สาวนอยวัยเพียง19 ป จิ๋มเปนผูหญิงรูปรางอวบไมสูงผิวสีแทนผมสั้น
ทรงนักเรียน มาจากจังหวัดบุรีรัมยจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สถานภาพโสด จิ๋มเลาวาเริ่มเขาทํางานที่
บารเบียรเมื่อป2547 เนื่องจากที่บานมีหนี้สินจํานวนมาก มีพี่นอง2 คน จิ๋มและนองชาย ทางบานมี
อาชีพคาขายรายไดประมาณเดือนละ 10,000 บาท ซ่ึงยังไมหักตนทุนสินคามีคาใชจายประมาณ 
5,000 บาทตอเดือน กอนหนานี้ที่บานมีรถยนต โรงสีขาวและรานขายของชําประจําหมูบาน จิ๋มไม
ทราบวาเกิดอะไรขึ้นพอและแมขายโรงสีคง เหลือรถยนตที่พอขับรับจางสงนักเรียนในหมูบาน 
ตอมาพอตองออกไปรับจางทํางานที่อ่ืน ใหจิ๋มขับรถรับสงนักเรียนแทนพอทุกวันที่โรงเรียนเปด
เรียน  จิ๋มมีหนาที่สงนักเรียนตามโรงเรียนใหเรียบรอยจึงมาเขาเรียน ตอนเย็นตองไปรับจาก
โรงเรียนสงถึงบานจึงไดกลับบานเปนความรับผิดชอบที่สูงมากสําหรับเด็กวัยเพียง16ป และตองไป
โรงเรียนสายทุกวัน วันหนึ่งจิ๋มถูกอาจารยลงโทษเรียกผูปกครองเขาพบซึ่งทางผูปกครองไดอธิบาย
ใหอาจารยทราบสาเหตุที่จิ๋มมาเขาเรียนสายเพราะทํางานแทนพอตองรับสงนักเรียนในหมูบาน และ
จิ๋มทําหนาที่แทนพอจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พอขายรถยนตและเลาความจริงใหจิ๋ม
ฟงวายาไดนําที่ดินพรอมบานที่พักอาศัยอยูในปจจุบันไปจํานองกับนายทุนราคาประมาณ 300,000 
บาท  ยาเลนการพนัน เมื่อจิ๋มไดทราบความจริงวาตอนนี้ พอ แม มีปญหาในเรื่องการเงินจึงตัดสินใจ
ไมศึกษาตอและยังไมคิดจะทําอะไร จิ๋มเลาตอไปวาในหมูบานจิ๋มแทบทุกบานที่มีลูกผูหญิงนิยมมี
เขยเปนคนฝรั่งทุกบาน ไดสรางบานใหม ซ้ือรถยนตแขงขันกัน จิ๋มเห็นตัวอยางจากบานที่อยูใกลกัน
และความลําบากของพอแมที่ตองหาเงินไถถอนบานคืนเพื่อไดอยูอาศัยตอไปจึงไดปรึกษากับพอ
และแมเพื่อชวยหาเงินแตในใจจิ๋มยังคิดที่จะเปนนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยซ่ึงก็ไดแคความคิด
เพราะไมมีเงิน    เมื่อพอแมจิ๋มเห็นดวยใหจิ๋มทํางาน หลังจากนั้นจิ๋มไดติดตอกับพี่ที่มีบานติดกันเพื่อ
ขอคําแนะนําเพราะคนในครอบครัวทํางานอาชีพนี้ถึง 2  คนมีฐานะทางการเงินดีขึ้นไดสรางบาน
ใหมมีเงินใหพอแมใชจายจํานวนมาก ซ่ึงจิ๋มก็ไดรับคําปรึกษาจาก 2 คน เปนอยางดีและเปนผูพาจิ๋ม
มาสมัครที่บารเบียรในจังหวัดเชียงใหม จิ๋มจึงไดเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมตามความตั้งใจซึ่งมีเงิน
เพียงเล็กนอยจายคารถโดยสารและคงเหลือไวใชจายในระหวางทํางาน จิ๋มตองขยันเรียนรูและ
ทํางานรีบไปกับแขกเพื่อใหไดเงินเก็บไวใชจายในวันตอๆ ไป คร้ังแรกที่จิ๋มไดไปกับแขกเปนชาว
ญี่ปุนจิ๋มเลาวากลัวมากเมื่อไปถึงหองพักจิ๋มบอกกับแขกตรงๆวายังไมเคยผานการมีเพศสัมพันธ แต
แขกไมเช่ือเพราะแขกคิดวาผูหญิงที่มาทํางานอาชีพนี้ตองเคยผานการมีเพศสัมพันธมาแลวจิ๋มยอม
ใหแขกมีเพศสัมพันธทั้งๆ ที่กลัวแตอยากไดเงินสุดทายแขกไมสามารถมีเพศสัมพันธกับจิ๋มได
เนื่องจากจิ๋มเจ็บมากแตแขกใหเงิน 1,500 บาท จากนั้นจิ๋มพยายามทํางานมาตลอดไมนานไดไปกับ
แขกคนที่สองเปนฝร่ัง จิ๋มเลาวาแขกคนนี้ไมรับรูวาอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาคิดวาเราเปนสินคาที่เขา
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จายเงินเมื่อไปถึงหองเขาก็มีเพศสัมพันธเลย เนื่องจากเมาและมีความตองการทางเพศสูงครั้งนี้จิ๋มแย
มากเพราะเจ็บปวดรางกายพอสมควรและหยุดไปกับแขกระยะหนึ่ง จากนั้นจิ๋มขยันทํางานไดเงินพอ
เล้ียงตัวเองและเหลือสงใหทางบาน เปนความโชคดีของจิ๋มเจอแขกคนแกใจดีใหเลิกทํางานอาชีพนี้ 
เพื่อไปเตรียมตัวเรียนตอโดยเขาเปนผูรับผิดชอบสงเงินคาใชจายตางๆ ใหกับจิ๋มและกลับไปอยูที่
บานไดระยะหนึ่งแขกคนนั้นหายไปไมติดตอกับจิ๋มอีก จิ๋มจึงกลับมาทํางานนี้เปนครั้งที่ 2 เตรียมตัว
มาพรอมพอสมควรในเรื่องสภาพจิตใจยังตองทําใจเหมือนครั้งแรกเพราะการมีเพศสัมพันธกับผูชาย
แปลกหนาเพื่อซ้ือขายตองมีความอดทนสูง ในความเปนจริงแลวอาชีพนี้เปนอาชีพที่สังคมรังเกียจ 
คนที่ทําตองมีจิตใจที่เขมแข็งเมื่อเจอปญหาที่มาจากการทํางานจากเพื่อนรวมงานมีการแยงแขก แขก
ที่มาใชบริการบางคนมีอารมณวิตถาร ที่สําคัญแขกคิดวาจิ๋มขโมยเงินและบัตรเครดิตของเขาไปทั้งที่
แขกเองเมาจําไมได แขกบีบคอจิ๋มและบอกวาเขาสามารถฆาจิ๋มไดแตจิ๋มหนีออกมาขอความ
ชวยเหลือจากผูพบเห็นที่ขับรถผานบริเวณสถานที่แขกพักเพื่อใหเขามาสงที่ถนนใหญขึ้นรถกลับหอ           
หลังจากนั้นจิ๋มเลือกแขกที่จะไปดวยมากขึ้นโดยดูจากการแตงกาย การสั่งเครื่องดื่ม การสนทนา
ตางๆ เพื่อใหรูวาแขกดีหรือไมดี จิ๋มบอกวาไดรับความรูจากอาชีพนี้หลายอยาง การแตงตัว การรูจัก
เครื่องดื่ม การคุยกับแขก รูวาแขกแตละประเทศมีนิสัยที่ไมเหมือนกัน แขกที่มาจากประเทศอิตาลี
เปนแขกที่ตระหนี่ไมฟุมเฟอย เพื่อนรวมงานทุกคนมีปญหาเรื่องการเงินจึงไดมาทําอาชีพนี้  ในเรื่อง
การเรียนรูดานทักษะไดวิธีพูด เขียน อานและฟงภาษาอังกฤษเพราะแตละประเทศจะพูดสําเนียงไม
เหมือนกันถาฟงไมออก พูดไมไดใชมือในการสื่อสาร การเลนเกมสตางๆ ที่มีอยูในบารเบียร การฝก
ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล ปจจุบันจิ๋มคิดตลอดเวลาวาอนาคตจิ๋มไมทําอาชีพนี้ เพราะทําไป
นานๆ  สุขภาพแยสังคมภายนอกไมยอมรับและวันไหนที่จิ๋มมีเวลาวางจิ๋มจะไปรานอินเตอรเน็ตเพื่อ
ฝกการเลนอินเตอรเน็ตใหเกง 
 ดานครอบครัวจิ๋ม พอ แม โทรมาคุยดวยทุกวันหากมีปญหาปรึกษาพอแมตลอดเวลาจิ๋ม
รูสึกวาการทําอาชีพนี้เวลาเจอแขกที่สุภาพก็ดี แตที่ไมสุภาพ เชนขอรวมเพศทางทวารหนักรูสึกแย
แตตองอดทนเพื่อเงิน บางครั้งแขกไมจายเงินใหกับทางบารแตจายใหจิ๋มก็พอใจ สวนกับทางบารจิ๋ม
พอใจกับสวนแบงที่ใหตามเงื่อนไขของบาร อาชีพนี้เปนอาชีพที่ไรคามากเพราะแขกจายเงินซ้ือเรา
ไปแลวแขกตองการอะไรเราก็ยอมเพื่อความพึงพอใจของแขกถาไมพอใจแขกไมจายเงิน แตจิ๋มมี
ความภูมิใจมากที่ไดสงเงินใหพอแมและนองไดเรียนหนังสือ 
 ออย (นามสมมุติ) อายุ45 ป เธอแตงงานกับผูชายที่มีอาชีพเปนทหารและเลิกกับสามีแลว
ออยเปนผูหญิงที่มีรูปรางสูงผิวขาวตามฉบับของคนภาคเหนือ ผมยาวและดูออนวัยกวาอายุมาก      
มาจากจังหวัดลําพูนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3(ม.ศ.3) สถานภาพหยากับสามี  เธอเลาวาไดเร่ิมเขามา
ทํางานปลายป2545 มีพี่นอง4 คน ออยเปนคนที่ 3 มีพี่ 2 คนและนอง 1 คน ทางบานพอแมมีอาชีพทํา
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ไรทํานาปจจุบันไมไดทําเนื่องจากชรา สวนพี่ของออยมีอาชีพคาขายแตนองชายไมมีอาชีพเพราะ
พิการที่ขา กอนที่ออยจะเขามาทํางานอาชีพนี้ออยเปนแมบานใหกับสามีที่รับราชการทหารแตสามี
เปนหัวหนาครอบครัวที่ไมดีเพราะชอบดื่มเหลาหลังเลิกงานกลับถึงบานแสดงความหึงหวงโดยไมมี
เหตุผลทั้งที่ออยเล้ียงลูกอยูกับบานสุดทายออยหมดความอดทนจึงตัดสินใจพาลูกหนีมาเลี้ยงคน
เดียวโดยไมบอกใหใครรูแมแตคนทางบาน ออยกลัววาสามีจะไปสอบถามแลวตามหาพบในขณะที่
ออยฝากลูกใหเพื่อนชวยเล้ียงออยไดไปรับจางทํางานที่รานเสริมสวย ออยทํางานทุกอยางที่ชางเสริม
สวยใชใหทําเพื่อใหไดเงินมาเลี้ยงลูกและหวังที่จะไดรับประสบการณจากงานตรงนี้ ออยทํามานาน
หลายปออยไดขาวเกี่ยวกับสามีแตงงานใหม จึงไดไปขอหยากับสามีโดยสามีรับผิดชอบในการเบิก
คาเลาเรียนลูก แตไมรับผิดชอบในคาเลี้ยงดูดานอื่นๆ  ภรรยาใหมของสามีดีกับออยและลูกมาก
สุดทายก็ตองฆาตัวตายเพราะทนนิสัยสามีไมไดอับอายสังคมเนื่องจากภรรยาใหมมีอาชีพเปนครู 
ตอมาสามีไดภรรยาใหมมีลูกของภรรยามาอยูดวย ทําใหออยมองไมเห็นวาสามีจะชวยเลี้ยงลูกใน
อนาคตตอไปไดและลูกเติบโตข้ึนทุกวันจนปจจุบันเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ออยหาเงินไมทัน
เพราะมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น ออยตองการใหลูกเรียนสูงจะไดไมเปนอยางตัวออยบางวันออยไมมี
เงินจะซื้อขาวใหลูกกินเพราะนําไปใชเกี่ยวกับการเรียนของลูกหมด ออยจึงตัดสินใจมาทํางานอาชีพ
นี้โดยติดตอกับเพื่อนที่ทํางานตําแหนงแคชเชียรในบารเบียร คร้ังแรกที่เขามาทํางานออยเลาวาไม
สามารถทํางานนี้ไดเพราะไมรูภาษาอังกฤษและทําใจไมได ตอมามีเพื่อน นองๆ คอยชวยสอนและ
ซ้ือหนังสือมาอานและตองปรับความรูสึกมากเพราะไมเคยอยูในสังคมอาชีพนี้มากอน ใชเวลาปรับ
ความรูสึกประมาณ1 เดือน จึงก็รูสึกดีกับอาชีพนี้เพราะใชเวลาทํางานนอยไดเงินมากพอตอคาใชจาย
ของลูกและตัวเองรวมไปถึงนองที่พิการ หลานอีก1 คน สําหรับความรูสึกที่ไมดีในอาชีพนี้คือเปน
ผูหญิงถูกปลูกฝงอบรมสั่งสอนมาตั้งแตเด็กวาเปนอาชีพที่ไมดีสังคมไมยอมรับแตเมื่อไมมีเงินซื้อ
ขาวใหลูกกินและเรียนหนังสือออยก็ตองทําและไมมีอาชีพอ่ืนที่ทําแลวไดเงินงายเทาอาชีพนี้เพราะ
ออยมีความรูต่ําไมสามารถไปประกอบอาชีพอ่ืนใหไดเงินมากเพียงพอตอคาใชจายที่มีอยูในปจจุบัน 
ออยเลาวาวันใดที่เดินทางกลับบานที่จังหวัดลําพูนหากไปแบบคนมีเงิน ญาติ พี่ นอง ชาวบานมา
แสดงความนับถือและตอนรับเปนอยางดี 
 ในขณะที่ออยทํางานไมเคยมีปญหากับแขกและโรคติดตอเพราะสวมถุงยางอนามัยทุก
คร้ังที่มีเพศสัมพันธเนื่องจากออยชอบแขกผูใหญไมดื่มเหลามาก แตมีปญหากับเพื่อนรวมงานใน
ขณะที่ทํางานเพื่อนรวมงานคิดวาออยแยงแขกในความจริงแลวแขกวัยผูใหญจะไมคอยชอบหญิง
บริการที่มีอายุนอยแตจะชอบวัยผูใหญอยางออยเพราะสามารถสนทนากันเขาใจ สวนปญหาจาก
ครอบครัวไมมีใครทราบวาออยทําอาชีพนี้และถารูพวกเขารับไมไดเพราะที่บานพี่นองทําอาชีพอ่ืนที่
สังคมยอมรับ 
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 ออยไดรับความรูเร่ืองภาษาอังกฤษมาก เมื่อมาทํางานอาชีพนี้ ปจจุบันสามารถ พูด ฟงได 
สําหรับในดานสังคมมีทั้งคนดี คนไมดีทําใหออยรูจักเลือกดูเปนตัวอยางที่จะดําเนินชีวิตตอไปใน
อนาคต นอกจากนี้แลวออยยังไดรับความรูจากแขกที่มาใชบริการพบวา แขกแตละประเทศมีการ
ดําเนินชีวิตไมเหมือนกันบางประเทศสุภาพ เรียบรอย ประหยัด ที่สําคัญแขกยังสอนใหออยติดตอ
กับแขกทางอินเตอรเน็ตทําใหออยไดรับความรูเรื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม ออยเลาวาถาพูด ฟง
ภาษาอังกฤษไมไดจะใชมือและหนังสือแทนการสื่อสารกับแขก วิธีดูแลรักษาสุขภาพของออยตอง
พักผอนใหมาก ไมดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล ไมสูบบุหร่ีจะทําใหหนาตาสดใสเมื่อไปทํางาน
ในขณะที่ทํางาน ออยมีความทุกขสวนตัวมากเพียงใดจะไมแสดงออกใหเพื่อนรวมงานรับรูเพราะ
คิดวาทุกคนมีปญหาเหมือนๆ กันที่ตัดสินใจมาทํางานตรงนี้และออยมีคติประจําใจคือตองยิ้ม
ทักทายกับเพื่อนรวมงานทุกคนและแขกที่มาใชบริการในบารเพื่อใหไดเงิน ในอนาคตออยจะไมทํา
อาชีพนี้เพราะลูกโตหากลูกรูวาออยทําอาชีพนี้จะทําใหลูกอายเพื่อนและมีปญหาอื่นตามมาในภาย
หนา ออยคิดจะเปดรานเสริมสวยเพราะตนเองมีประสบการณดานนี้มาแลวเพียงแตไปเรียนเพิ่มเติม
ก็เปนชางเองไดโดยไมตองจางชางเสริมสวย 
 ความรูสึกของออยที่มีตออาชีพนี้กลาววามีความรูสึกดีเพราะไดเงินมากและเร็ว ออยเลา
วาเวลาทํางานจะเลือกแขกที่วัยใกลเคียงกับออย จึงพบแขกที่สุภาพสามารถระบายความทุกขที่มีให
แขกฟงไดทําใหออยสบายใจขึ้นออยกลาววาอาชีพนี้คนอื่นมองไรคาเปนผูหญิงต่ํา แตออยมอง
ตัวเองสูงเพราะสามารถหาเงินมาเลี้ยงลูกและสงใหเรียนสูงๆ จะไดไมลําบากเหมือนออยเพราะมี
ความรูต่ํา นอกเหนือจากหาเงินเพื่อเล้ียงลูกแลวยังตองดูแลนองที่พิการและหลานอีก1 คนนี่คือส่ิงที่
ออยภูมิใจที่สุด 
 ออ (นามสมมุติ) อายุ23 ป เธอแตงงานและเลิกกับสามีแลว ออมีรูปรางอวบตามวัยผมยาว 
ผิวขาว มาจากจังหวัดสุรินทรจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถานภาพหยากับสามี  กอนมาทํา
อาชีพนี้เปนแมบานเขามาทํางานอาชีพนี้ได 1 ป อาชีพบิดามารดาทํานามีรายไดประมาณ 2,000 บาท
ตอเดือนรายจายประมาณ 3,000 บาทตอเดือนมีพี่นองจํานวน 4 คน ผูหญิง 2  คน ผูชาย 2  คน มี
อาชีพขับรถ เย็บผาและขายของชําและทุกคนแตงงานมีครอบครัว การชวยเหลือระหวางพี่นองมีบาง
เล็กนอย  ออฝากลูกใหพอและแมเล้ียงดูโดยออสงเงินใหทุกเดือน ออเลาวาสาเหตุที่ตองเลิกกับสามี
เพราะตอนที่ออทองอารมณไมดีหงุดหงิดไมใหสามีเขาใกล สามีก็ไปจากออจนกระทั่งคลอดลูกสามี
มาขอหยาปลอยใหออเล้ียงลูกเพียงคนเดียวในชวงที่เลิกกับสามีใหมๆ  ไมมีใครใหเงินซื้อนมเลี้ยง
ลูกมีแตพอแมเทานั้นที่ยังคงชวยเหลือ ออจึงตัดสินใจมาทําอาชีพนี้เพราะคิดวาไดเงินเพียงพอเพื่อ
การเลี้ยงลูก ออไดติดตอผานพี่สาวเปนลูกของปาที่ทําอาชีพนี้แลวมีฐานะทางบานดีขึ้นมีเงินเลี้ยงลูก
และพอแมอยูสุขสบาย 
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 การเขามาทํางานอาชีพนี้ออเลาวา ตองปรับความรูสึกทางดานจิตใจมากเพราะไมเคยมี
เพศสัมพันธกับผูชายเพื่อแลกเปลี่ยนเปนเงิน ที่สําคัญไดจายเงินคารถในการเดินทางมาถึงเชียงใหม
ตองทํางานนี้ใหไดเพราะไมมีเงินซื้อขาวกิน ออใชเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลชวยใหลืมความทุกข
ที่มีและใหทํางานไดภายในเวลา 1 เดือน ออถึงมีความรูสึกดีกับอาชีพนี้เนื่องจากไดเงินเพียงพอตอ
คาใชจายของตนเองและสงใหพอแมเล้ียงลูก ออใหแงคิดในอาชีพนี้วาดีอยางเสียอยางดีเพราะไดเงิน
มากและไมตองไปกูยืมเงินใครสวนที่เสียคือคนในสังคมไมยอมรับ สําหรับผลกระทบที่ออไดรับ
จากเพื่อนรวมงานคือความไมเขาใจซึ่งกันและกันเปนชวงเวลาที่ออมาเริ่มทํางานใหมไมมีเงินซื้อ
ขาวกินออไดขอยืมเงินจากเพื่อนรวมงานดวยกันและเพื่อนก็ขอเงินคืนในขณะที่ออยังไมมีเงิน
หลังจากใหยืมเพียง 2 วันเพราะออยังไมมีแขกมา “ออฟ” ทําใหออตองพยายามทํางานมากขึ้นเพื่อให
ไดเงินมาคืนเพื่อน สวนปญหาจากแขกคือแขกไมจายเงินคาตัวและปญหาทางครอบครัวไมมีใครรู
วาทําอาชีพนี้หากรูก็จะทําใหพอ แม พี่ นอง อับอายสังคม สําหรับโรคติดตอออเลาวาใสถุงยาง
อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธและตรวจโรคทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน 
 ออไดรับความรูดานภาษาอังกฤษมากจากเมื่อกอนไมมีความรูดานภาษาอังกฤษปจจุบัน
เมื่อมาทําอาชีพนี้สามารถ พูด ฟง ไดและยังไดรับความรูจากแขกที่ “ออฟ”  ออไปชวยแนะนําให
ดูแลสุขภาพปองกันตัวเองใหดี สําหรับทักษะการทํางานของออหากฟง พูด ภาษาอังกฤษไมเขาใจ
เมื่อส่ือสารกับแขก  ออเลาวาใชมือชวยในการสื่อสารใหแขกเขาใจ นอกจากนี้แลวออยังฝกเลนสนุก
เกอร  ฝกดื่มเหลาและเลนเกมสตางๆ ที่มีในบารเบียร สําหรับวิธีดูแลรักษาสุขภาพของออตอง
พักผอนมากๆ เวลามาทํางานจะทําใหบุคลิกภาพดูดีสดใสเปนที่สนใจของแขกและในขณะทํางาน
พบเพื่อนรวมงานและแขกที่มาใชบริการที่บารตองยิ้ม ทักทาย พูดคุย ใหดูอารมณดี  แมวาไมอยาก
ยิ้มหรือทักทายก็ตามตองเก็บความรูไวขางในเพราะงานอาชีพนี้เปนงานที่บริการคนอื่นใหมี
ความสุขจึงจะไดเงินมากและอนาคตเมื่อไดเงินมากพอแลวออจะไมทําอาชีพนี้ตอไปเพราะคนใน
สังคมไมยอมรับและออจะเปดรานขายของชําที่บานจังหวัดสุรินทร 
 การดํารงชีวิตประจําวันของออ  ออใหความสําคัญกับการพักผอนมากเพราะออดื่มเหลา
ในเวลาทํางานทําใหรางกายออนเพลีย  ในเวลากลางวันออจะไมออกไปเที่ยวเหมือนหญิงขาย
บริการคนอื่นนอกจากบางครั้งมาที่บารตอนบายนั่งคุยกับเพื่อนรวมงานและเจาของบาร ออเลาวา
บางครั้งออพบแขกไมสุภาพใชความรุนแรงระบายอารมณทางเพศเสร็จไลกลับไมจายเงิน สําหรับ
รายไดที่ทางบารแบงใหออตามขอตกลงออมีความพอใจมากทําใหออมีกําลังใจและมองตัวเองมีคา   
แมวาในสายตาของแขกและคนอื่นๆ มองไรคา แตออก็ภูมิใจที่ไมตองไปกูยืมเงินสงใหพอแม ลูก 
ตลอดเวลา 
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 มน (นามสมมุติ) อายุ36 ป มนมีรูปรางทวมไมสูงผิวดําดวงตาคมเขมมีเสนห ผมยาว       
มาจากจังหวัดบุรีรัมย จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เธอแตงงานมีลูก1 คนไมมีทะเบียนสมรส อาชีพ
บิดามารดาทํานามีรายไดประมาณ 3,000 บาทตอเดือนคาใชจายประมาณ 1,000 บาทสวนตัวมนเอง
ทํานามีรายไดประมาณ 2,000 บาท คาใชจายประมาณ 3,000 บาท มนมีพี่นอง 3 คนพี่ชาย นองชาย
แตงงานมีครอบครัวพี่ชายมีอาชีพเปนนักรองมีลูก1 คน นองชายมีภรรยา2 คน ทั้งพี่ชาย นองชายไม
มีใครชวยเหลือพอแม ภาระหนาที่ตรงนี้ตองตกเปนของมนเพียงคนเดียวที่ตองดูแลเพราะลูกของมน
อยูกับพอแม ปจจุบันแมเปนโรคมะเร็งมนเลาวาในหมูบานของเธอทุกครอบครัวเมื่อถึงฤดูทํานาจะ
กลับไปชวยพอแมทํานาเมื่อพนฤดูทํานาก็จะออกไปหางานทําตามรานอาหาร โรงงาน เพื่อสงเงิน
ไปใหพอแมใชจายในฤดูรอน 
 มนตัดสินใจทําอาชีพนี้ เพราะไมมีเงินเลี้ยงลูกและรักษาแมที่เปนโรคมะเร็งครอบครัวมี
รายไดนอยมนตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายทั้งหมดเนื่องจากมนเปนลูกผูหญิงเพียงคนเดียวที่ยังอยู
กับพอแม มนเลาวาทํางานอาชีพนี้คร้ังแรกโดยนาที่มีสามีเปนฝร่ังเปนผูติดตอฝร่ังมาใหแตงงานครั้ง
ที่2 มาจากประเทศฮอลแลนดสามีคนนี้เล้ียงดูมนอยางดีและมนไดเดินทางไปอยูบานสามีที่ประเทศ
ฮอลแลนด แตพอแมสามีไมชอบมนเพราะเปนผูหญิงไทยทําใหมนอยูไดไมนานจึงเลิกกับสามี
กลับมาอยูเมืองไทยทําอาชีพนี้เปนครั้งที่2 ไมตองปรับตัวทางดานรางกายเพราะเคยมีสามีเปนฝร่ัง
แตทางดานจิตใจใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและสูบบุหร่ีทุกวันเพื่อใหลืมความทุกขตางๆ ที่มีและ
ทํางานได 
 มนพบปญหาในขณะทํางานคือ แขกมาใชบริการไมตองการใสถุงยางอนามัยและใน
บางครั้งแขกเมามากทําถุงยางหลุดไวในชองคลอด นอกจากนี้แลวมนพบปญหาจากเพื่อนรวมงาน
ไมมีใครใหความจริงใจเพราะตางคนตองการเงินจึงแขงขันกันทํางานใหไดเงินมาก เกิดการแยงแขก
ในระหวางทํางานถึงขั้นตบตี สําหรับปญหาจากครอบครัวมนปกปดกับทุกคนในครอบครัวเพราะถา
รูจะทําใหอับอายสังคมโดยเฉพาะลูกของมนกําลังเติบโตเปนวัยรุนหากรูวามนทําอาชีพนี้จะทําให
เกิดปญหาตามมาในภายหนา 
 การเรียนรูดานความรูจากอาชีพนี้มนเลาวา ไดรับความอดทนในการมีเพศสัมพันธกับ
ผูชายท่ีไมมีความรักเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ดานภาษาอังกฤษมนพูดไดเกงมากแตไมสามารถเขียน
ไดมนใชหนังสือเปนตัวอยางแลวเขียนตามปจจุบันมนเขียนไดมากขึ้น เมื่อมนมาทํางานจะรูวาเพื่อน
รวมงานทุกคนมีปญหาทั้งหมดรวมทั้งมนดวย แตมนจะดื่มเหลาแลวทําใหอารมณดีเพื่อพูดและทํา
ตัวตลกใหเพื่อนรวมงานสนุกแทบทุกคืน ในอนาคตมนจะไมทําอาชีพนี้แนนอนเพราะกลัวลูกรูแลว
อายเพื่อนๆ จะทําใหลูกมีปญหาหากเก็บเงินไดมากพอก็ไปเปดรานขายของชําที่บานดูแลลูก พอ แม    
มนมีความรูสึกดีตออาชีพนี้ตรงที่หาเงินไดมากและเร็วไมดีตรงที่ตองทําใจและสังคมไมยอมรับ 
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การดํารงชีวิตประจําวันของมน ในเวลากลางวันจะพักผอนเพราะมนดื่มเหลาในขณะทํางานมีเพียง
บางวันเทานั้นที่มนตองพาแขกไปเที่ยวในสถานที่ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม มนก็จะไมดื่มเหลาใน
เวลากลางคืน 
 มนมีความรูสึกพอใจกับเงินที่เจาของบารแบงใหและเคยไปกับแขกโดยแขกไมจายคา 
“ออฟ” เพราะแขกตองการใหมนไปหลายวันตองจายเงินจํานวนมากและถาแขกจายคา“ออฟ” 
ใหกับทางบาร ทางบารจายเงินสวนแบงคืนใหมนชาไมตรงเวลาซึ่งมนตองการเงินสงกลับบานแขก
เห็นใจจึงจายเงินใหกับมนเอง อาชีพนี้ใครๆ มองไรคาคนในสังคมระดับสูงไมยอมรับแตคนที่
ทํางานอาชีพเดียวกันมีคาสูงมากเพราะทุกคนที่ทําอาชีพนี้ชวยใหผูชายระบายความทุกข  ลดปญหา
สังคมและยังไดเงินสงใหพอ แม ลูกสิ่งที่มนภูมิใจมากที่สุดคือมีเงินรักษาแมที่เปนโรคมะเร็ง 
 เยาว (นามสมมุติ) อายุ42 ป เปนคนจังหวัดอุดรธานี ยายตามสามีไปที่จังหวัดสุรินทร ทํา
อาชีพนี้มาประมาณ 5 ป  จบชั้นประถมศึกษาปที่4 เยาวทํางานอาชีพนี้มาแลว1 ครั้ง รวมครั้งนี้ 2  
คร้ัง เยาวอยูกินกับผูชายหลายคนที่เธอเลือกเปนตัวเปนตนมี2 คน คนแรกแตงงานจดทะเบียนสมรส 
มีลูกจํานวน1 คน ใชชีวิตอยูที่จังหวัดอุดรธานีมีอาชีพทํานา เยาวเลาวาสามีไมชวยรับผิดชอบ
ครอบครัวปลอยใหเยาวทํางานเพียงฝายเดียวเยาวจึงตัดสินใจขอหยากับสามี หลังจากนั้นเดินทางมา
ทํางานขายบริการทางเพศครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหมและยายไปทําที่พัทยา เมื่อเยาวไดเงินเพียงพอ
จึงกลับไปอยูบานและไดแตงงานกับสามีคนที่2  มีลูก1 คน อาชีพทางบานทํานามีรายไดประมาณ 
4,000 บาทตอเดือน รายจายประมาณ 3,000 บาท อาชีพกอนที่เยาวมาทําอาชีพนี้คือคาขาย ทํานา มี
รายไดประมาณ 2,000 บาทตอเดือน คาใชจายประมาณ 2,000 บาทตอเดือน แตเยาวมีหนี้สินสวนตัว
ที่ไมเกี่ยวกับสามีใหมเพราะลูกชายที่เยาวมีกับสามีคนแรกแตงงาน เยาวไมมีเงินเพียงพอในการจัด
งานใหลูกจึงเอาที่ดินไปจํานองกับนายทุนเพื่อนําเงินมาจัดงานใหลูกชาย เยาวมีพี่นอง2  คนตางแม
พอเดียวกันและพอแมเสียเยาวชีวิตหลายปการชวยเหลือระหวางพี่นองจึงไมมี เยาวเลาวาบานสามี
เยาวที่จังหวัดสุรินทรลําบากมากเพราะเปนพื้นที่หางไกลความเจริญ คนในหมูบานยากจนมีอาชีพ
ทํานา     และคนในหมูบานชอบคนรวยหากใครใสเครื่องประดับที่มีราคาแพงโดยเฉพาะสรอย
ทองคําเสนโตถือวาเปนคนรวยมีเงินเขามาชื่นชมใหเกียรติ แตกับครอบครัวเยาวไมคอยมีใครสนใจ
เพราะคนในหมูบานรับรูวาไมมีเงินเพราะสามีเยาวหาเงินไดนําไปดื่มเหลาหมด ส่ิงที่เยาวกลัวมาก
ที่สุดคือไมมีเงินสงใหลูกเรียนหนังสือบวกกับไมมีเงินไปไถถอนที่ดินจึงไดตัดสินใจมาทํางาน
อาชีพนี้อีกครั้งเพื่อไดเงินไปไถถอนที่ดินและเลี้ยงทุกคนในครอบครัวโดยที่ พอ แม สามีและลูกไม
ทราบวาทําอาชีพนี้เพราะเยาวบอกวามาทําแมบานที่บารเบียรในจังหวัดเชียงใหมการเขามาทํางาน
ของเยาวคร้ังแรกติดตอกับเพื่อน และครั้งที่สองติดตอกับญาติที่จังหวัดอุดรธานีมีลูกสาวเปนเจาของ
บารเบียรจึงไดมาทําอีกครั้งโดยเบิกเงินลวงหนาไปไถถอนที่ดินจํานวน 20,000 บาทพรอมดอกเบี้ย
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และนําโฉนดที่ดินมาใหเจาของบารเก็บไวจนกวาเยาวหาเงินมาใชหนี้หมด เยาวเร่ิมทํางานที่บาร
เบียรในเวลากลางวันตําแหนงแมบานมีหนาที่ทําความสะอาดทุกอยางในบารไดรับเงินเดือน 4,200 
บาทตอเดือนหลังจากเลิกงานกลางวัน ในเวลากลางคืนเยาวมาทํางานเปนพนักงานขายบริการทาง
เพศเพราะเงินเดือนที่ไดแตละเดือนเยาวใหทางเจาของบารหักใชหนี้ที่เบิกลวงหนาทั้งเดือน เยาวเอา
เงินที่ไดจากการทํางานกลางคืนสงใหทางบานและใชจายสวนตัวเยาวทํางานไดไมนานใชหนี้หมด
และมีฝร่ังรับเลี้ยงมาจากประเทศฮอลแลนดอายุ 60 ป เกษียณอายุทํางานแลวไดเดินทางมาเที่ยวที่
เชียงใหม “ออฟ”  เยาวไปหลายวันหลังจากนั้นกลับไปประเทศฮอแลนดสงเงินใหเยาวทุกเดือนๆ 
5,000 บาท  ซ่ึงเยาวก็ยังทํางานเปนแมบานแตไมไปกับแขกคนอื่น ปจจุบันเยาวเก็บเงินไดมาก
พอสมควรแตยังไมพอที่ไปลงทุนเปดรานขายของชําที่บาน 
 เยาวเลาวามาทําอาชีพนี้ไมตองปรับตัวมาก เพราะเคยทํามาแลวแตเร่ืองจิตใจก็ยังมีบางใช
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลชวยประมาณ 2 เดือนจึงมีความรูดีกับอาชีพเพราะไดเงินมาก ถึงแมคนอื่น
มองอาชีพนี้ไมดี แตดีสําหรับเยาวสามารถหาเงินไถถอนที่ดินและมีเงินสงใหลูกเรียนหนังสือได   
ในขณะทํางานเยาวเจอปญหาจากเพื่อนรวมงานมากมาย คือเพื่อนๆ คอยแยงแขกและพูดความลับ
ของเยาวใหแขกฟงเพราะเยาวยังไมเลิกกับสามีและยังตองหาเงินไปเลี้ยงสามี เมื่อแขกที่มาใชบริการ
ถามเยาวเกี่ยวกับสามี เยาวบอกวาเลิกกับสามีแลวตองเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวทําใหเยาวคอย
ระมัดระวังเพื่อนรวมงานมาก สําหรับปญหาที่เยาวไดรับจากแขกคือในบางครั้งเยาวไมตองการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแตแขกตองการใหเยาวดื่มเปนเพื่อนั่งคุยกับแขกนานๆ เยาวก็ยอมเพราะ
ตองการเงิน และทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธเยาวตองใหแขกใสถุงยางอนามัยถาแขกไมใสเยาวจะไม
ยอมใหแขกมีเพศสัมพันธดวย ซ่ึงเยาวใชคําพูดที่สุภาพและมีเหตุผลเพื่อใหแขกเขาใจและไมโกรธ
เยาวเพราะไมตองการเสียเวลาโดยที่ออกมากับแขกแลวไมไดเงินในคืนนั้นสวนปญหาจาก
ครอบครัวทุกคนที่บานเยาวไมมีใครรูวาเยาวทําอาชีพนี้แตถารูคงตองเลิกกับสามีและลูกคงอาย
เพื่อนที่โรงเรียน 
 อาชีพนี้ทําใหเยาวไดรับประสบการณดานภาษาอังกฤษมากเพราะเยาวไมมีพื้นฐานดาน
ภาษาอังกฤษไมสามารถสื่อสารไดเมื่อมาทําอาชีพนี้ทําใหพูด ฟงไดมากและยังไดรับความรูอ่ืนๆ 
จากแขกที่ “ออฟ” เยาวออกไปดวยคือ การใชจายของแขกแตละคนไมเหมือนกันบางคนประหยัด
บางคนฟุมเฟอย ในสวนของเพื่อนรวมงานไดความรูเร่ืองการแขงขันกันทํางานเพื่อใหไดเงิน  
 การเรียนรูดานทักษะของเยาวคือ เวลาสื่อสารภาษาอังกฤษกับแขกไมเขาใจ เยาวใชมือ
อธิบายใหแขกเขาใจหากยังไมเขาใจอีกใชหนังสือช้ีใหแขกอานเอง หลังจากแขกกลับไปยังประเทศ
ของตนเองแลวยังติดตอกับเยาวทางอินเตอรเน็ตทําใหเยาวไดฝกการใชคอมพิวเตอร เยาวเลาวาสิ่งที่
สําคัญเวลามาทํางานตองแตงกายใหดูดีเพื่อความพอใจของแขกที่มาพบเห็นครั้งแรก สําหรับการ
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รักษาสุขภาพเยาว พยายามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนอยและพักผอนใหเพียงพอเมื่อถึงทํางานจะ
ทําใหหนาตาดูสดใสและเยาวมีคติประจําใจการทํางานรวมกับเพื่อนๆ ที่ทํางานวาไมนินทาผูอ่ืน     
พูดคุยกับทุกคนและตั้งใจทํางานรีบเก็บเงินกอนที่คนทางบานทราบวาเยาวมาทําอาชีพนี้เยาวเลาวา
เมื่อเก็บเงินเพียงพอแลวจะนําเงินไปเปดรานขายของชําที่บาน อาชีพนี้ทําแลวมีทั้งผลดีและผลเสีย  
เพราะผลดีทําใหมีเงินมากพอกับคาใชจายและยังชวยใหผูชายไดระบายอารมณทางเพศ  แตผลเสียก็
มีมากคือสังคมไมยอมรับและเปนตราบาปใหกับตนเองตลอดชีวิตถึงแมวาไมมีใครรูวาเราทําอาชีพ
นี้แตตัวเราเองยอมรูตลอดเวลา 
 การดํารงชีวิตของเยาวตอครอบครัวสงเงินใหทุกเดือน บางเดือนเยาวเดินทางไปเยี่ยมพอ 
แม สามี ลูกดวยตัวเองและติดตอทางโทรศัพท สําหรับสังคมภายนอกเยาวไมคอยออกไปเที่ยวที่
ไหนนอกจากไปดูดวงและทําบุญตามวัดตางๆ กับเพื่อนที่ทํางานและผูวิจัย 
 ความรูสึกที่เยาวมีตออาชีพนี้คือรูสึกดีเพราะไดเงินมาก แตรูสึกไมดีกับทางบารเบียร
จายเงินสวนแบงใหเยาวไมตรงตามเวลาเพราะทุกคนมีความจําเปนที่ตองใชเงินและสงกลับบาน
เยาวรูสึกมีคามากที่มีเงินเลี้ยงทุกคนในครอบครัว ไมมีหนี้สินที่สําคัญเก็บเงินไดมากและกําลังจะ
เลิกจากอาชีพนี้เพื่อไปเปดรานขายของชําที่บานจังหวัดสุรินทร 
 เอ (นามสมมุติ) อายุ 36 ป แตงงานมีลูก 3 คน เอมีรูปรางผอมสูง ผิวดํา ผมยาม เลิกกับ
สามีแลว มาจากจังหวัดบุรีรัมยทํางานอาชีพนี้ได2 ป สถานภาพหยากับสามี จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่3 อาชีพบิดามารดา ขายกวยเตี๋ยว ทํานา มีรายไดประมาณ 8,000 บาท ตอเดือน 
คาใชจายประมาณ12,000 บาท  กอนหนานี้เอมีอาชีพรับเหมากอสรางรายไดประมาณ 20,000 บาท
ตอเดือนรายจายประมาณ 20,000 บาทมีพี่นองทั้งหมด5  คน ปจจุบันเหลือ4 คน เสียชีวิต1 คนการ
ชวยเหลือระหวางพอ แม พี่ นองไมมีเพราะทุกคนแตงงานมีครอบครัว สําหรับตัวเอเองตองหาเงิน
สงใหพอแมเล้ียงลูกจํานวน3 คน และลูกนองสาวที่เสียชีวิตอีก 2 คน เอเลาวาหลังจากนองสาว
เสียชีวิตคนในหมูบานไมมาซื้อกวยเตี๋ยวที่แมขายรายไดลดลงโดยไมทราบสาเหตุ แตนองสาวคนที่
เสียชีวิตทํางานอาชีพนี้กอนเอหลายปมีเงินสรางบานใหม ซ้ือรถยนตใหพอแมอยูสบาย หมอบอกวา
นองสาวเสียชีวิตดวยโรคเกี่ยวกับสมอง หลังจากนั้นเอตองรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและในหมูบานเอ
นิยมมีลูกเขยเปนฝร่ังแขงขันกันสรางบานหลังใหญและซื้อรถยนต เอเลาวาสามีเจาชูมากมีผูหญิง
ตลอดเวลาอยูกับเอที่กรุงเทพฯและวันหนึ่งสามีกลับบานที่จังหวัดบุรีรัมยเอฝากเงินกับสามีไปใหแม
ทํานาที่บานซึ่งเอตองคุมงานที่กรุงเทพฯ  สามีนําเงินไปใหผูหญิงในหมูบานจนเงินหมดเอทราบ
เร่ืองจึงขอหยาสามี และเอรับผิดชอบเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวจึงตัดสินใจมาทํางานกับนองสาวที่บาร
เบียร เมื่อเร่ิมทํางานอาชีพนี้การปรับตัวทางดานรางกายไมมี แตดานจิตใจมีมากซึ่งไมเคยมี
เพศสัมพันธกับชายแปลกหนา เอใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลชวยใหลืมความทุกขและสามารถ
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ทํางานไดเอดื่มจนเมาแลวมีความกลาที่จะคุยกับแขกใชเวลาปรับตัวประมาณ2 เดือน จึงมีความรูสึก
ดีในอาชีพเพราะไดเงินมากใชเวลาทํางานนอย ในขณะที่ทํางานเจอปญหาจากเพื่อนรวมงานคือชอบ
อิจฉา แยงแขกเพราะเอขี้อาย พูดไมเกง ปญหาที่เจอจากแขกครั้งแรกเมื่อเร่ิมทํางานแขกรวมเพศทาง
ทวารหนักและเจ็บมากแตตองอดทนเพื่อใหไดเงินสวนปญหาจากครอบครัวลูกไมรูวาทําอาชีพนี้แต
พอแมรับรู 
 เอเลาวาไดรับความรูจากอาชีพนี้ในเรื่องการพูดและฟงภาษาอังกฤษมาก กอนหนานี้ทํา
อาชีพรับเหมากอสรางไมมีความรูเร่ืองภาษาอังกฤษปจจุบันสามารถฟง พูดและ เขียนไดเล็กนอยใช
วิธีทองจําเปนประโยคจากหนังสือ จากเพื่อนรวมงาน ความรูที่ไดรับเพิ่มเติมจากแขกที่มาใชบริการ
แขกทุกคนไมรังเกียจอาชีพที่เอทํา ใหเกียติ ดูแลอยางดีและที่สําคัญแขกสอนใหเอติดตอกับแขกทาง
อินเตอรเน็ตทําใหเอมีความรูเร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 
 การรักษาสุขภาพของเอใชเวลาวางพักผอนใหมาก ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนอยไม
สูบบุหร่ีและสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธกับแขก เวลาทํางานตองยิ้ม ทักทาย พูดกับ
เพื่อนรวมงานและแขกทุกคนจะไดมีความสุข เพราะงานอาชีพนี้มีทั้งดีสวนดีและไมดี สวนที่ดีมีเงิน
สงใหพอ แม ลูกที่บาน สวนไมดีถาลูกรูก็จะเกิดปญหาสังคมเพิ่มขึ้นอีก คนในสังคมอื่นไมรูวาคนที่
ทําอาชีพนี้มีความทุกข ลําบากแคไหนเพราะเขาไมเคยเปนอยางที่เราเปนทุกๆ วันคือไมมีเงินสงให
ลูกไปเรียนหนังสือและเอจะโทรศัพทไปคุยกับลูกและพอแมทุกวัน ถาวันใดเอไมมีเงินแมจะไมคอย
คุยดวย สวนคนในสังคมภายนอกเอไมมีใครนอกจากผูวิจัยที่พูดคุยเรื่องสวนตัวได 
 อาชีพนี้มีคามากที่สุดในชีวิตเอตอนนี้เพราะหาเงินไดมากที่จะเลี้ยงพอ แม ลูก หลาน 
เพียงพอในแตละเดือนและมีเหลือเก็บบาง หากเอไปทําอาชีพอ่ืนรายไดไมพอเพราะความรูต่ําใน
อนาคตเอไมทําอาชีพนี้แตจะเปดรานขายของที่บานและหวังจะไดสามีฝร่ังมารับเลี้ยงดูตอไป ส่ิงที่เอ
ภูมิใจมากคือมีเงินสงใหลูกเรียนและผลการเรียนของลูกไดอันดับ 1 มาตลอด 
 บี (นามสมมุติ) อายุ28 ป บีมีรูปรางผอม ผิวเหลือง ผมยาว ดวงตาคมหยาดเยิ้มทํางาน
มาแลว3 ป มาจากจังหวัดสุราษฏรธานี สถานภาพรางยังไมไดหยากับสามีแตแยกกันอยูมีลูก1 คน 
จบการศึกษาชั้นประถมปที่ 6 อาชีพบิดามารดารับจางปจจุบันเสียชีวิตทั้ง 2 คนอาชีพกอนมาทํา
อาชีพนี้เปนพนักงานรานอาหารมีรายไดประมาณ 3,000 บาทตอเดือน คาใชจายประมาณ 3,000   
บาท มีพี่นองทั้งหมด3 คน มีพี่ชายและนองชายแตงงานมีครอบครัวพี่ชายมีรานอาหารเล็กๆ สวน
นองชายเปนยาม ในการชวยเหลือระหวางพี่นองไมมีเพราะบีถูกพี่ชายนองชายเอาที่ดินของพอแม
หมดบีไมมีอะไรที่บานเกิด บีเลาวาหลังจากพอแมเสียไปทํางานที่รานอาหารไดรูจักกับฝร่ังจด
ทะเบียนสมรสและมีลูก1คน ฝร่ังรับเล้ียงดูบีและลูกโดยมาเยี่ยมบางครั้งแลวกลับไปทํางานที่
ประเทศอังกฤษระยะหลังเมื่อลูกอายุ5 ปเขาหายไปขาดการติดตอ บีตองหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวจึง
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ตัดสินใจเขาทํางานอาชีพนี้ เพื่อใหไดเงินมากเพียงพอตอคาใชจายในการเลี้ยงลูกและตัวเองเพราะ
ลูกตองเขาโรงเรียน บีตองเลือกทํางานอาชีพนี้ที่จังหวัดเชียงใหมจางคนเลี้ยงลูกประจํา ถาทําอาชีพนี้
จังหวัดสุราษฏรธานี ญาติพี่นองของบีและคนในหมูบานรูจะนินทาและกลัววาลูกโตมาจะทราบวาบี
เคยทําอาชีพนี้มากอน บีมาทํางานอาชีพนี้ไมตองปรับตัวทางดานรางกายแตมีดานจิตใจใชเวลา
ประมาณ1 เดือนจึงทําใจไดเพราะอาชีพนี้ไดเงินมากตองเอาใจแขกและตองใชความอดทนสูง
สําหรับปญหาที่บีไดรับจากเพื่อนรวมงานคือ บีเปนคนพูดภาษาอังกฤษเกงมีแขกชอบและไดเงิน
มากทําใหเพื่อนรวมงานไมพอใจจึงพยายามที่จะแยงแขกของบี  บีเลาวาที่มาทําอาชีพนี้ไมใหลูก  
ญาติ พี่นองทราบเพราะถาทราบจะมีปญหาตามมาในภายหนา ปจจุบันบีมีแขกประจําชวยเหลือ
คาใชจายสงเงินมาใหทุกเดือนและบีเก็บไวเรียนเสริมสวย 
 การทํางานอาชีพนี้นานๆ ไดรับความรูเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษกอนหนานี้บี พูด  ฟง
ไดแตปจจุบันเขียนไดบางและความรูที่ไดรับจากแขกคือ แขกวัยรุนไมจริงจังกับชีวิตไมคอยมีเงิน  
แขกผูใหญมีเงินมากดูแลดี ทักษะตางๆ ที่บีไดจากอาชีพนี้ คือการแตงตัวใหตนเองมีบุคลิกภาพดี
ดึงดูดแขกที่มาเที่ยว เชนเวลาทาลิปตองทาใหหนาเลยขอบปากใหดูปากใหญแขกฝรั่งชอบแลบี
ยังใหความสําคัญกับการดูแลกลิ่นปากและกลิ่นหอมของรางกายในเวลาทํางานพูดคุยทักทายกับ
ผูรวมงานทุกคนหากบีไมชอบเพื่อนรวมงานคนใดก็ตองคุยดวยจะไดทํางานสนุก บีเลาวาทํางานนี้
สักระยะใหมีเงินสงลูกเรียนและเก็บเงินไปเรียนเสริมสวยเพราะอาชีพนี้เปนอาชีพที่ดีและไมดี ที่ดี
คือมีเงินเลี้ยงลูกและตัวเองไมดีคือสังคมไมยอมรับ แตบีไมรูไปทํางานอะไรใหไดเงินมากเพียงพอ
ตอคาใชจายเพราะมีความรูต่ํา  การดํารงชีวิตของบีพักผอนอยูกับลูก 
 ความรูสึกที่เจอแขกสุภาพสบายใจ แตแขกที่ไมสุภาพคือใหบีทดลองสิ่งเสพยติดรูสึกแย
ตองใชสมองคิดคําพูดในการปฏิเสธแขกอยางนุมนวลเพื่อแขกไมโกรธ และรูสึกไมดีกับทางบาร
จายเงินไมตรงตามกําหนด บางครั้งบีไมไดรับเงินจากทางบารเพราะคิดวาบีหยุดงานไปกับแขกโดย
นัดกันนอกบาร ความเปนจริงแลวบีตองนอนกับลูกเพราะลูกปวยทางบารไมเช่ือจึงไมจายเงินสวน
แบงใหกับบี สําหรับอาชีพนี้บีบอกวามีคามากสําหรับตัวเองเพราะมีเงินเลี้ยงลูกและตัวเองไดแตไร
คาตองมาขายตัวเล้ียงลูกในอนาคตจะเปดรานเสริมสวย 
 หนิง (นามสมมุติ) อายุ26 ป  หนิงมีรูปรางไมสูง อวบ ผิวสีแทน ผมยาม มาจากจังหวัด
เชียงรายทํางาน1 ป สถานภาพโสดจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่3 อาชีพทางบานทําไร รายได
ประมาณ 6,000 บาทตอเดือนคาใชจายประมาณ 7,000 บาท อาชีพกอนเขามาทํางาน เย็บผา นวด
แผนโบราณรายไดประมาณ 4,000 บาทตอเดือน รายจายประมาณ 4,000 บาทหนิงเลาวามีพี่นอง
ทั้งหมด4 คน หลังจากพอเสียชีวิตแมไมมีความรับผิดชอบยกลูกทั้งหมดใหญาติเล้ียงสวนแม
แตงงานใหมมีลูกและสงใหเรียนสูงทุกคน พี่ชายของหนิง 2 คน มีอาชีพคาขาย พี่สาวทํางานโรงงาน
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และแตงงานมีครอบครัวทุกคน หนิงไมเคยไดรับความชวยเหลือจากใครแมแตจากแม ปจจุบันหนิง
ไมตองรับผิดชอบใครมีบางครั้งสงเงินใหญาติที่เล้ียงหนิงมาตั้งแตเด็กสําหรับคานิยมของคนใน
หมูบานไมมีการแขงขันกันในทุกดาน หนิงตัดสินใจทํางานอาชีพนี้เพราะหาเงินเล้ียงตัวเองเดินเขา
มาสมัครเองกับเจาของบารเบียร เนื่องจากหนิงผานงานนวดแผนโบราณและเคยไปกับแขกมากอน
จึงไมตองปรับตัวมาก 
 หนิงเลาวาทําอาชีพนี้แลวไดเงินเร็วและมาก ในขณะที่หนิงทํางานเจอปญหาจากเพื่อน
รวมงานอิจฉาและพบแขกไมสุภาพชอบจับหนาอกในขณะที่ทํางานเพราะแขกคิดวาอาชีพนี้ไรคา     
คิดจะทําอะไรก็ทําทั้งๆ ที่ยังไมได“ออฟ” แมวาแขกมองไรคา แตหนิงคิดวาการที่ทําอาชีพนี้ทําให 
หนิงไดรับความรูเพิ่มขึ้น คือรูจักแขกหลายรูปแบบ เชนแขกที่มาจากประเทศอังกฤษมีความสุภาพ
สะอาด แขกจากประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน ตระหนี่เอาเปรียบเร่ืองการจายเงินตองบริการใหถูกใจ
จึงจายเงินและแขกที่ไมสุภาพที่สุดคือ แขกที่มาจากประเทศอิสเอล ไมมีมารยาท ไมจายเงินและดุ    
หนิงมีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษโดยจําประโยค และไปเรียนตอที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
วิธีเลือกและดูแขกวามีเงินมากหรือเงินนอย หนิงจะดูที่การสะพายกระเปา ถาแขกคนใดสะพาย
กระเปาเขามานั่งที่บารแสดงวามีเงินนอย ไมยอมเชาหองทิ้งไวจะเชาเมื่อเขาพักเทานั้นอนาคตของ 
หนิงไมทํางานนี้ตลอดไปเพราะเปนงานที่ตองใชความอดทนสูงและสังคมไมยอมรับเมื่อหนิงมีเงิน
มากพอแลวจะนําไปลงทุนเกี่ยวกับเย็บผาที่บานเพราะหนิงมีประสบการณดานนี้มาแลว 
 สําหรับความรูสึกที่มาทํางานอาชีพนี้ คร้ังแรกหนิงพบแขกที่สุภาพมีความสุข อบอุน
อยากอยูดวยนานๆ ถาพบไมสุภาพไมตองการพูดและออกไปดวยเพราะบางครั้งหมดความอดทน
กลัวมีเร่ืองกับแขกและไมไดเงินทําใหเสียเวลาหนิงภูมิใจมากที่หาเงินเล้ียงตัวเองและมีเงินเหลือเก็บ 
 
ตอนที่ 3  กระบวนการเขาสูอาชีพหญิงขายบริการทางเพศ    

ขั้นตอนเบื้องตนที่ทําใหผูหญิงเหลานี้ไดเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมในแต
ละคนจะมีแบบแผนของประสบการณ   และลักษณะทีคลายคลึงกันแตมีบางอยางที่แตกตางกัน
ออกไปบางตามลักษณะของแตละบุคคล 

3.1 ภูมิหลัง / ขอมูลพื้นฐานของชีวิต จากการวิจัยพบวา  ลักษณะภูมิหลังของหญิงขาย
บริการทางเพศมีลักษณะคลายคลึงกันหรือใกลเคียงกันในดานตางๆ ตอไปนี้ 

อายุ กลุมตัวอยางที่ไดศึกษาพบวา อายุ 23-28 ป จํานวน3 คน  อายุ36 ป จํานวน 2 คนอายุ 
42- 45 ป จํานวน2 คนโดยมีอายุต่ําสุด19 ป จํานวน 1 คน 

ภูมิลําเนาเดิม  จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญอยูในภาคอีสานจํานวน 
5 คน รองลงมาคือภาคเหนือจํานวน 2 คนและภาคใตจํานวน 1 คนตามลําดับ  
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สถานภาพสมรส  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพหยา จํานวน3 คน สถานภาพโสด 
จํานวน2 คน สถานภาพราง จํานวน 1 คน สถานภาพสมรส จํานวน1 คน และไมมีทะเบียนสมรส 
จํานวน 1 คน 

การศึกษา จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่3 จํานวน  
4 คน ระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน2 คน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน1 คน ระดับ
ประถมศึกษาปที่4 จํานวน 1 คน  

อาชีพบิดามารดา  พบวาหญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศสวนใหญมาจากครอบครัวที่มี
รายไดนอยคือ บิดามารดามีอาชีพทํานา จํานวน 4 คน อาชีพคาขาย จํานวน2  คนอาชีพทําไรจํานวน
1 คน และอาชีพรับจาง จํานวน1 คน 

อาชีพกอนขายบริการทางเพศ  จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวา กอนเขามาทํางานขาย
บริการทางเพศนั้นสวนใหญมาจากอาชีพทํานา มีจํานวน2  คน อาชีพแมบาน จํานวน2  คน อาชีพ
พนักงานรานอาหาร จํานวน1 คน อาชีพนวดแผนโบราณ จํานวน1 คนอาชีพรับเหมากอสราง 
จํานวน1 คนและอาชีพนักศึกษา จํานวน1 คนโดยมีรายไดตอเดือนตั้งแต 2,000–4,000บาท จํานวน 4 
คน รายไดสูงสุด 20,000 บาท จํานวน1 คนและไมสามารถระบุรายได จํานวน3 คน เนื่องจากเปน
แมบานและนักศึกษา 

ครอบครัว เมื่อพิจารณาถึงครอบครัวของกลุมตัวอยางแตละคนแลวพบวา สวนใหญมา
จากครอบครัวที่ไมสมบูรณ จํานวน4  คน คือพอแมเสียชีวิตหรือพอแมแยกทางกัน มี4 คน และอาจ
มีครอบครัวที่คอนขางสมบูรณแตมีปญหาขัดแยงกันภายในครอบครัวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 จ๋ิม มาจากครอบครัวที่คอนขางสมบูรณจํานวนพี่นอง 2 คนจิ๋มเปนคนโตตองชวยหา
เงินสงใหทางบานเพราะ “ยาเลนการพนันนําที่ดินมีบานไปจํานํากับนายทุนพอแมจิ๋มตองรับผิดชอบ
ในการหาเงินไถถอนคืนพรอมดอกเบี้ยไมไถถอนนายทุนยึดที่ดินเมื่อครบกําหนดและไมมีที่อาศัย”  
จิ๋มรองไหขณะที่เลาใหฟง เพราะจิ๋มกลุมใจมากแมโทรมาบอกวาไมรูจะเอาเงินที่ไหนไปใหเขาและ
จิ๋มก็ไมมีเงินขณะนี้ 
 เอ  ครอบครัวของเอเปนครอบครัวที่มีหลานใหพอแมเอเล้ียงถึง5 คน เปนลูกของ
นองสาวเอที่เสียชีวิตจํานวน 2 คน และลูกเอ อีก 3 คน เอเลาวา “ตั้งแตนองสาวเอเสียชีวิตคนใน
หมูบานมาซื้อกวยเตี๋ยวที่แมขายนอยลงและแมไมคอยพูดกับเอเมื่อเอไมมีเงิน” 
 จะเห็นไดวา ลักษณะภูมิหลังของหญิงขายบริการที่ไดศึกษามีลักษณะที่ใกลเคียงและ
คลายคลึงกัน อยางไรก็ตามการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมของหญิงขายบริการทาง
เพศตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ ปจจัย ขั้นตอน การปรับตัว ทัศนคติ ผลกระทบและการเรียนรูใน
ดานตางๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมตอไป 
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ตารางที่ 4.1  แสดงขอมูลสรุปภูมิหลังของหญิงขายบริการบารเบียร 
 

ชื่อ อายุ ภูมิลําเนา การศึกษา 
สถาน 
ภาพ 

อาชีพบิดา
มารดา 

อาชีพกอนขาย
บริการทางเพศ 

รายไดกอนขาย
บริการทางเพศ 

ระยะเวลา
ทํางานขาย

บริการทางเพศ 

เอ 36 บุรีรัมย ม.3 หยา คาขาย, 
ทํานา 

รับ 
เหมากอสราง 

20,000 2 ป 

ออย 45 ลําพูน ม.ศ.3 หยา ทํานา แมบาน ไมม ี 3 ป 
จิ๋ม 19 บุรีรัมย ม.6 โสด คาขาย นักศึกษา ไมม ี 1 ป 
ออ 23 สุรินทร ม.3 หยา ทํานา แมบาน ไมม ี 1 ป 
บี 28 สุราษฎร

ธานี 
ป.6 ราง รับจาง พนักงาน

รานอาหาร 
3,000 3 ป 

หนิง 26 เชียงราย ม.3 โสด ทําไร เย็บผา, 
นวดแผนโบราณ 

4,000 1 ป 

มน 36 บุรีรัมย ป.6 ไมมี
ทะเบียน
สมรส 

ทํานา ทํานา 2,000 4 ป 

เยาว 42 สุรินทร ป.4 สมรส ทํานา ทํานา,คาขาย 2,000 5 ป 

 
3.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลักดันใหประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

3.2.1 ปจจัยสวนตัว จากการศึกษาพบวาเงื่อนไขที่ทําใหผูหญิงเหลานี้ตัดสินใจมาขาย
บริการทางเพศมีอยู4 ประการ คือแรงกดดันที่ตองรับภาระ แรงจูงใจเกี่ยวกับรายได คานิยมและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

1) แรงกดดันที่ตองรับภาระ เนื่องจากภาวะกดดันจากความสัมพันธภายใน
ครอบครัวที่ไมมั่นคงตองเลี้ยงดูพอ แม ลูกและหลานเพราะครอบครัวแตกแยกทําใหผูหญิงเหลานี้
ตองชวยเหลือตนเองและครอบครัว 

หนิง  “แมเปนแมที่ไมรับผิดชอบไมเคยดูแลลูก หลังจากพอเสียชีวิตแตงงาน
ใหมมีลูกไดเรียนสูงทุกคนใหหนิงอยูกับญาติตองทํางานเลี้ยงตัวเองมาตลอด” 

เอ  “แมไมคุยดวยเมื่อเอไมมีเงิน เพราะตองเล้ียงหลานจํานวน5 คน มีลูก
ของเอ 3 คน” 

จิ๋ม “ยาเลนการพนันเอาที่ดินไปจํานํากับนายทุนพอแมตองรับผิดชอบ” 
บี  “พอแมเสียชีวิตพี่นองโกงที่ดินหมด สามีไมติดตอตองเลี้ยงลูกคนเดียว” 
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จากการสอบถาม พบวา   เหตุผลที่พวกเขาเลือกตัดสินใจมาขายบริการทางเพศ
เปนไปดวยการตัดสินใจของตัวเองทั้งสิ้น ไมไดถูกบังคับหรือลอลวงมาทํางานโดยรูเทาไมถึงการณ
แตอยางใดโดยอาศัยแรงดึงดูดที่เหมาะสมกับความตองการของเขาอยูแลว พวกเขาจึงมองอาชีพนี้
เปนทางเลือกที่สามารถทําใหเขาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได 

2) แรงจูงใจเกี่ยวกับรายได จากสภาพที่ผูหญิงเหลานี้จากเดิมเคยมีสามี พอแม 
คอยชวยเหลือในเรื่องการเงินมาจับจายภายในครอบครัว เมื่อขาดผูนําหรือผูนําไมสามารถหาเงินได
ทําใหผูหญิงเหลานี้ตองหาเงินเองเพื่อรับผิดชอบตนเองและครอบครัวภายใตสภาพสังคมที่เนนทาง
วัตถุ รายไดจึงเปนสิ่งเราที่สําคัญเพราะรายไดจะสรางฐานะทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในอนาคต
ของตนเอง แตเนื่องจากโอกาสที่ผูหญิงเหลานี้จะไดงานอื่นที่สังคมยอมรับนั้นมีรายไดนอย จากการ
เปรียบเทียบกับรายไดอาชีพอ่ืนหรืออาชีพที่ตนเองทําอยูกอน เชนพนักงานรานอาหาร ทํานา เปน
รายไดที่ไมเพียงพอตอการใชจายซึ่งหญิงเหลานี้ตางก็ใหความสําคัญแกรายไดที่มากกวาและไดงาย   
ดังนั้นผูหญิงเหลานี้ไดทราบถึงรายไดจากการประกอบอาชีพนี้สูงมากจึงทําใหตัดสินใจมาประกอบ
อาชีพนี้ 

ออย “ไดเงินดีและใชเวลาทํางานนอย” 
มน “ไดเงินงายและมาก” 
เยาว   “งานสบายไดเงินงาย” 
หนิง   “รายไดดี” 
ออ “ไดเงินไมตองไปกูใคร” 
จากเงื่อนไขตางๆ ที่เปลี่ยนสภาพของหญิงเหลานี้มาอยูในสภาพแวดลอมใหม

ที่ตองพึ่งพิงตนเองและรับรูในการแกไขปญหาดวยเงิน เงินจึงเปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทําใหผูหญิงเหลานี้
รูสึกวามั่นคงเพราะสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 

3) คานิยม สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คนให
ความสําคัญทางดานวัตถุเปนเครื่องแสดงออกถึงความเปนคนร่ํารวยและทันสมัยจึงเปนสวนหนึ่งที่
ทําใหผูหญิงเหลานี้ตองหาเงินใหไดมากที่สุดเพื่อคนในสังคมยอมรับ 

เอ      “ในหมูบานแขงขันกันสรางบานหลังใหญและซื้อรถยนต” 
จิ๋ม     “ในหมูบานนิยมมีลูกเขยเปนฝร่ังจะไดมีบานและรถยนต” 
ออย   “ถากลับบานเปนคนมีเงินญาติ พี่ นอง ชาวบานก็มาชื่นชมยกยอง” 
เยาว   “กลับบานใสเครื่องประดับราคาแพงเชน สรอยทองคําเสนใหญถือวา

เปนคนมีเงิน” 
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3.2.2 ปจจัยจากสภาพแวดลอม จากภูมิหลังและปจจัยตางๆ ของผูหญิงเหลานี้ เปน
เงื่อนไขสวนหนึ่งที่ทําใหผูหญิงเหลานี้เลือกที่คบหากับใครเพื่อเชื่อมโยงใหเขาสูอาชีพขายบริการ
ทางเพศ กลุมบุคคลเหลานี้มีอิทธิพลตอการเรียนรูวาการทําอาชีพนี้ไมใชเรื่องเลวรายและยังได
ผลตอบแทนที่สูง จากการศึกษาพบวาการเชื่อมโยงกันเพื่อนําไปสูอาชีพขายบริการทางเพศพอสรุป
ไดดังนี้ 

1) มีเพื่อนหรือญาติท่ีมีประสบการณมากอน ปจจัยหนึ่งของการเขาสูอาชีพ
การขายบริการทางเพศ คือคบหาสมาคมกับเพื่อนและญาติที่มีประสบการณทํางานดานนี้มากอน
โดยแนะนําและชักชวนกันมา ดังตัวอยางเชน 

เอ  “นองสาวทํางานอาชีพนี้พามาสมัคร” 
ออ  “พี่ลูกของปาทํางานอาชีพนี้พามาสมัคร” 
ออย   “เพื่อนทํางานเปนแคชเชียรพามาสมัคร” 
เยาว   “เพื่อนพามาสมัคร” 
อาชีพขายบริการทางเพศ เปนอาชีพที่ไมไดรับการยอมรับจากสังคมทั่วไปผูที่

ประกอบอาชีพนี้จึงมักจะรับรูกันในกลุมของตนและไดรับการยอมรับกันเฉพาะในกลุมซึ่งเห็นวา
ใหความเขาใจซึ่งกันและกัน 

2) การประกอบอาชีพอ่ืนๆ การประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่เปนปจจัยหนึ่งสามารถ
เชื่อมโยงเขาไปสูอาชีพขายบริการทางเพศไดเชนกัน 

บี     “ทํางานรานอาหารและไดสามีฝร่ังจากรานอาหาร” 
หนิง   “ทํางานนวดแผนโบราณ” 
จากตัวอยางดังกลาว การที่ผูหญิงกาวสูการขายบริการทางเพศไดนั้นตองมีการ

ติดตอผานบุคคลที่เกี่ยวของกับการขายบริการทางเพศ ไดเห็นความเปนอยูและผลตอบแทนที่สูงจึง
ทําใหผูหญิงเหลานี้เปล่ียนแปลงทัศนคติมาเปนการยอมรับอาชีพขายบริการทางเพศ และยังมีตลาด
รองรับอาชีพนี้ คือรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวทําใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยมากและนักทองเที่ยวก็มีความตองการทางเพศจะรูแหลงที่จะพบโดยมีอยูทั่วไปในบาร
เบียร 

 
3.3 ขั้นตอนในการสมัครเปนหญิงขายบริการทางเพศ การสมัครเขาเปนพนักงานขาย

บริการทางเพศ ไมตองผานฝายบุคคลเหมือนงานอาชีพอ่ืนๆ แตจะผานเจาของบารหรือพนักงานที่
เจาของบารมอบหนาที่ใหรับผิดชอบแทนเจาของบารโดยมีการสัมภาษณผูสมัครเพื่อทราบขอมูลที่
จําเปนเบื้องตน เชน อายุ แตงงาน มีบุตรหรือไม การทํางานเคยทํางานขายบริการทางเพศมากอน
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หรือไมและส่ิงที่สําคัญคือ หนาตา รูปรางของผูสมัคร ถาอายุมากหนาตาดีลักษณะฝรั่งชอบก็จะได
เขาทํางานเมื่อผานการคัดเลือกแลวทางผูสมัครตองถายเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบานใหเจาของบารเก็บไวและเริ่มทํางาน 
 

3.4 การปรับตัวเม่ือเขาทํางานเปนหญิงขายบริการทางเพศ เมื่อเร่ิมเขาทํางานทาง เจาของ
บารเบียรหรือพนักงานที่เจาของบารเบียรมอบหนาที่ใหรับผิดชอบแทนจะเปนผูแนะนํากฎระเบียบ
ของรานในการปฏิบัติงานและใหเร่ิมทํางานโดยมีรุนพี่ที่ทํางานอยูแลวเปนผูชวยแนะนําในดาน
ตางๆ เชนการพูดภาษาอังกฤษ การเขาไปคุยกับแขก การรับเครื่องดื่มไปใหแขก รับการสั่งเครื่องดื่ม
จากแขก การเลนเกมสตางๆ และฝกดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล แตหญิงขายบริการบางคนไม
สามารถทํางานไดในวันแรกๆ เพราะยังทําใจไมไดที่จะมีเพศสัมพันธเพื่อซ้ือขายและเขินอาย จาก
การศึกษาพบวาการปรับตัวเมื่อเริ่มเขาทํางานมีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือหญิงขายบริการที่เพิ่ง
ทํางานในชวงแรกตองปรับสภาพจิตใจดังนี้ 

มน     “ดานรางกายไมตองปรับตัวเคยมีลูก แตทางดานจิตใจตองดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลทุกวัน” 

เยาว    “ดานรางกายไมตองปรับตัวเคยมีลูก แตทางดานจิตใจตองใชเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอลชวย” 

จิ๋ม      “ไม เคยทําอาชีพนี้มากอนตองทนเจ็บและทําใจ  บางครั้งใช เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลชวยใชเวลา ประมาณ 2 เดือน” 

ออย    “ดานรางกายไมตองปรับตัว แตดานจิตใจใชเวลาประมาณ 1–2 เดือน” 
สรุปไดวากระบวนการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ เร่ิมจากภูมิหลังทางครอบครัวที่

ขาดความอบอุน ขาดการศึกษา ฐานะยากจนทําใหผูหญิงเหลานี้ตองพึ่งพาตนเองและภาระที่ตอง
เล้ียงดูพอ แม ลูก เปนแรงผลักดันใหผูหญิงธรรมดาเขาสูอาชีพนี้โดยการชักนําจากเพื่อนและญาติที่
มีประสบการณในอาชีพนี้มากอนเพราะใชเวลาทํางานนอยแตไดเงินมาก  

  
3.5 ทัศนคติเก่ียวกับการประกอบอาชีพ สภาพทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย ไดกําหนดวาการขายบริการทางเพศเปนเรื่องไมเหมาะสม ไมถูกตอง ผิดธรรมเนียมประเพณี 
ใหแงคิดในทางตําหนิติเตียนแตผูหญิงเหลานี้ยอมรูดีวาสังคมไมยอมรับและทําอาชีพนี้โดยปดบัง 
หลบซอนอาชีพของตนเองไมสามารถเปดเผยใหคนในสังคมอื่นรูยกเวนในสังคมที่ประกอบอาชีพ
เดียวกัน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางกลาววา “คนอื่นมองไมดี” 
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จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูหญิงเหลานี้มีความคิดที่
ไมดีตออาชีพขายบริการทางเพศ และไดรับปฏิเสธจากสังคมแตผูหญิงเหลานี้ไมไดเกรงกลัวเพราะมี
รายไดสูงที่ไดรับจากการเขาสูอาชีพนี้ 

มน     “อาชีพนี้ดีเพราะไดเงินงายและมากไมดีเปดเผยตัวเองไมไดสังคมไมยอมรับ” 
เยาว    “อาชีพนี้คนอื่นมองไมดีแตพี่คิดวาดีเพราะชวยใหพี่มีเงินไถถอนที่ดินได” 
จิ๋ม     “เห็นดวยที่สังคมไมยอมรับ” 
ออ      “อาชีพนี้ดีไดเงินไมตองกูใครแตสังคมมองไมดี” 
บี       “เห็นดวยที่สังคมไมยอมรับแถวบานถามีคนรูวาทําอาชีพนี้ถูกนินทาทั่วทั้ง

หมูบาน” 
 

ตอนที่ 4   ผลกระทบท่ีไดรับเมื่อประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
4.1 เพื่อนรวมงาน เมื่อเขามาทํางานในบารเบียร หญิงขายบริการเหลานี้ตองมีการพบปะ

มีการพึ่งพากันภายในกลุมเดียวกันไมอาจหลีกเลี่ยงไดทั้งในขณะทํางานและหลังเลิกงานทําใหมีการ
นินทา อิจฉา ดุดากันหรือมีการแยงแขกจากหญิงขายบริการอีกคนเพราะทุกคนตองการเงิน 
โดยทั่วไปแลวหญิงขายบริการจะรูวาแขกที่เขามาในบารเบียรครั้งแรกสนใจหญิงขายบริการคน
ไหน ถาแขกคนเดิมเขามาในบารเบียรคร้ังตอไปหญิงขายบริการคนเดิมตองเปนคนรับแขกคนนั้น 
หญิงขายบริการคนอื่นจะไมเขาไปยุงกับแขกมากเกินไปกวาเขามาทักทายแลวออกมาเทานั้น แต
บางครั้งหญิงขายบริการคนนั้นอาจติดแขกคนอื่น มีหญิงขายบริการคนใหมเขามาพูดคุยกับแขกทํา
ใหแขกเกิดเปล่ียนใจมาชอบพอหญิงขายบริการคนใหมแทนจึงทําใหหญิงขายบริการตองทะเลาะ
กัน ซ่ึงเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นบอยๆ ในบารเบียรจากการศึกษาพบดังนี้ 

จิ๋ม      “เพื่อนรวมงานแยงแขก” 
หนิง   “เพื่อนรวมงานอิจฉา” 
เยาว    “เพื่อนรวมงานแยงแขก” 
ออ      “เพื่อนรวมงานไมเขาใจเวลาไมมีเงินกินขาวขอยืมเพื่อนไมให” 

 
4.2 แขกท่ีมาใชบริการ อาชีพนี้จะตองเจอกับแขกที่มาใชบริการหลายประเทศมีทั้งแขก

ที่มาจากเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ยอมมีลีลาและเทคนิคในการรวมเพศไมเหมือนกันและยังสราง
ปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากแตแขกบางคนดีไมเคยสรางปญหาใดๆ ใหกับหญิงขายบริการ จาก
การศึกษาพบวาผลกระทบที่ไดรับจากแขกจะแตกตางกันไปพอสรุปไดดังนี้ 
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จิ๋ม   “แขกเมาจําไมไดวาเก็บเงินและบัตรเครดิตไวตรงไหนคิดวาจิ๋มขโมยแขกทําราย
จิ๋มแตจิ๋มหนีออกจากหองแขกได” 

ออ   “แขก “ออฟ” ไปแลวไมจายเงิน” 
มน  “แขกทําถุงยางหลุดไวในชองคลอด” 
เยาว   “แขกชอบบังคับใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล” 
เอ     “แขกรวมเพศแบบวิตถาร” 
บี     “แขกบังคับใหเสพยส่ิงเสพติด” 
 
4.3 ครอบครัว การขายบริการทางเพศเปนอาชีพที่สังคมและคนสวนมากไมยอมรับทําให

หญิงขายบริการบางคนตองปกปดเปนความลับ กับพอ แม สามีและลูกหากรูวาทําอาชีพอะไรจะทํา
ให พอแม สามีและลูกอายจะเกิดปญหาสังคมตามมาภายหนาจากการศึกษาจากกลุมตัวอยางสรุปได
ดังนี้ 

บี    “ลูกไมรู” 
เอ     “ลูกไมรูแตพอแมรู” 
ออย   “ทางบานและลูกไมรู” 
เยาว   “พอแม สามี ลูกไมรู” 
จิ๋ม     “พอแมรู” 

 
4.4 โรคติดตอ โรคติดตออยูคูกับอาชีพนี้มาตลอด และทางรัฐบาลมีการแนะนําสงเสริม

ใหปองกันเมื่อมีเพศสัมพันธกับคนอื่นที่ไมใชสามีภรรยา ซ่ึงผูหญิงที่มีอาชีพนี้ยอมปองกันและมี
ความรูเปนอยางดีและหญิงขายบริการทุกคนจัดเตรียมถุงยางอนามัยพกติดตัวสํารองไวในกรณี
ฉุกเฉิน เพราะไมแนใจวาแขกจัดเตรียมไวหรือไม ในบางครั้งมักเกิดเหตุการณที่มีโอกาสผิดพลาด
เกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยหลายครั้ง เชนถุงยางอนามัยแตกในขณะมีเพศสัมพันธ แตหลายครั้งที่
แขกจงใจไมตองการใสถุงยางอนามัยหากหญิงขายบริการเจอแบบนี้จะตองพยายามตอรองจนถึง
ที่สุด และตองใชคําพูดหวานลอมเพื่อยืนยันกับแขกวาจะไมยอมมีเพศสัมพันธถาไมใชถุงยาง
อนามัย การปฏิเสธแขกในลักษณะนี้ไมใชเร่ืองงายสําหรับหญิงขายบริการใหม จากการศึกษาพบวา
ไมมีผลกระทบจากโรคติดตอดังนี้ 

จิ๋ม “ไมมีใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับแขก” 
ออ “ตรวจรางกายทุก3 หรือ 6 เดือนและใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ” 
ออย “ไมมีเพราะใชถุงยางอนามัยปองกันอยางดี” 
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หนิง “ไมมีเพราะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับแขก” 
 
4.5 สังคม หญิงขายบริการทุกคนใหสัมภาษณวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่คนในสังคมและ

รัฐบาลไมยอมรับตั้งแตสมัยโบราณ จึงทําใหหญิงขายบริการตองปกปดอาชีพกับคนในสังคม
ภายนอก 

บี “เพื่อน ๆและคนในหมูบานไมรูวาทําชีพนี้” 
ออย “เพื่อนที่ทําอาชีพอ่ืนและคนในหมูบานไมรูวาทําอาชีพนี้” 
หนิง “เพื่อนและคนในหมูบานไมรูวาทําอาชีพนี้” 

 
ตอนที่ 5  การเรียนรูจากอาชีพขายบริการทางเพศ 

5.1 การเรียนรูดานความรู ขณะที่หญิงขายบริการเหลานี้ทํางานในอาชีพขายบริการทาง
เพศ  พวกเขาไดมีการเรียนรูการทํางานในหลายๆ ดานตลอดเวลาโดยนําเอาความรู ความเขาใจที่ได
พบเห็นมาเปนแนวคิดและปรับปรุงตัวในการทํางานรวมถึงการดํารงชีวิตตอไปในอนาคต จาก
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางไดรับความรูจากอาชีพนี้มีความคลายคลึงกันคือไดรับความรูเรื่อง
ภาษาอังกฤษจากที่ไมมีความรูมากอนหรือบางคนพูด อาน เขียนไมไดเมื่อมาทําอาชีพนี้แลวสามารถ
พูด ฟง เขียนไดมากและยังไดรับความรูเพิ่มเติมจากแขกในเรื่องการใชคอมพิวเตอรสงขอความ
ติดตอกับแขกทางอินเตอรเน็ตดังนี้ 

เอ    “ทําอาชีพนี้พูด เขียน ภาษาอังกฤษไดกอนหนานี้ไมเคยมีความรูดานภาษาอังกฤษ”
 “การใชคอมพิวเตอรสงขอความติดตอแขกทางอินเตอรเน็ต” 

 “แขกบางคนไมรังเกียจวาเราทําอาชีพนี้” 
 “เพื่อนรวมงานทุก ๆ คนตองการเงิน” 
เยาว    “ไดความรูดานภาษาอังกฤษมาก” 
 “รูจักคอมพิวเตอรและการใชอินเตอรเน็ต”  
 “การใชจายของแขกบางคนฟุมเฟอยและบางคนประหยัด” 
 “การแขงขันของผูรวมงานเพราะทุกคนตองการไดเงิน” 
ออ      “อาชีพนี้ไดความรูดานภาษาอังกฤษ” 
 “แขกบางคนแนะนําใหรักษาสุขภาพโดยการปองกันทุกครั้ง” 
จิ๋ม      “ไดความรูภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมากขึ้น” 
 “มีเวลาวางไปเลนอินเตอรเน็ต” 
 “แขกแตละประเทศมีนิสัยไมเหมือนกันในการใชจาย” 
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 “เพื่อนรวมงานมีปญหาไมเหมือนกันทุกคนมีความอดทน” 
 “ถามีไฟกระพริบดวงเล็ก ๆ ภายในรานเปนบารเบียร” 
ออย   “ไดความรูเร่ืองภาษาอังกฤษมาก” 
 “แขกสอนใหสงขอความทางอินเตอรเน็ต” 
 “แขกแตละประเทศมีนิสัยไมเหมือนกัน” 
 “เพื่อนรวมงานมีปญหาเรื่องการเงินเหมือนกับเรา” 
 
5.2 การเรียนรูดานทักษะ สําหรับผูหญิงที่กาวเขามาขายบริการทางเพศครั้งแรกยังขาด

ทักษะและประสบการณในการทํางานจึงแสดงออกตามเพื่อนรวมงานที่ทํางานมากอน เพื่อทําความ
เขาใจในสภาพแวดลอมใหมที่ตองเผชิญ อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่งหญิงขายบริการทุก
คนไดมีประสบการณและทักษะใหมๆ ในการทํางานเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากการใชมือและหนังสือ
ประกอบการอธิบายตางๆ เมื่อส่ือสารภาษาอังกฤษกับแขกไมเขาใจการแตงกาย การสงยิ้มทักทาย 
การสนทนากับแขก การฝกเลนเกมสที่เปนกิจกรรมในบารเบียร การรูจักเครื่องดื่มตางประเทศทุก
ยี่หอ หญิงขายบริการทุกคนเริ่มสนใจการแตงกายจากพื้นฐานเดิมใหเปนคนใหมดูดีรวมถึงการดูแล
รางกายโดยมีการลอกเลียนแบบจากรุนพี่ที่ทํางานมากอน เพื่อนรวมงานผสมผสานกับรสนิยมที่
ตนเองและคิดวาแขกชอบในชวงเวลานั้นๆ เชนการเลือกซื้อเครื่องสําอาง เส้ือผา รองเทา การเลือก
ทรงผม และทักษะที่สําคัญคือทักษะในการเลือกแขก หญิงบริการทุกคนมีวิธีในการเลือกแขกไม
เหมือนกันแตโดยรวมจะเลือกในชวงเวลาที่เหมือนกันคือ ชวงนั่งดื่มสนทนา เลมเกมสและเลน 
สนุกเกอร เปนชวงที่หญิงขายบริการพิจารณาเปนรายบุคคลเพื่อนําไปสูการตัดสินใจออกไปบริการ
ทางเพศตอไป จากการศึกษาพบวา แขกที่มีหนาที่การงานดีมีเงินมากมักจะแตงกายสุภาพสะอาดคือ 
ใสกางเกงแสล็ค เส้ือเชิ้ต เชารถยนตขับ มีโทรศัพทเคล่ือนที่ เชาที่พักและการสั่งเครื่องดื่มราคาแพง 
ถาเปนแขกที่ไมมีเงินก็จะเชารถจักรยาน แตงกายธรรมดา เชาที่พักและการสั่งเครื่องดื่มในราคาถูก
และทักษะในการรักษาสุขภาพคือ การพักผอนใหมาก ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนอย ไมสูบบุหร่ี 

ในการปฏิบัติตนกับเพื่อนรวมงาน จากกลุมตัวอยางที่ไดเลือกศึกษาพบวาทุกคนตองยิ้ม
ทักทาย พูดคุย กับเพื่อนรวมงานเมื่อมาทํางานและทุกคนจะไมทําอาชีพนี้ตอไปในอนาคต ซ่ึงทุกคน
มีการวางแผนไวแลววาจะทําอะไรตอไป เชนเรียนเสริมสวย ขายของชํา  เรียนตอดานภาษาอังกฤษ   
เพราะทุกคนคิดวาการทําอาชีพนี้มีทั้งผลดีและผลเสียซ่ึงผลดีคือไดเงินมากพอที่จะสงใหพอแม เล้ียง
ลูกและตัวเองแตผลเสียคือสังคมไมยอมรับ ไมสามารถเปดเผยตนเองกับสังคมอ่ืนไดยกเวนสังคมที่
มีอาชีพเดียวกัน 
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สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของหญิงขายบริการเหลานี้จากการศึกษาพบวา ติดตอ
พูดคุยกันทางโทรศัพท มีบางคนเดินทางไปเยี่ยม พอ แม สามีและลูกที่บานเพราะคนทางบานไมรูวา
มาทําอาชีพนี้มี1 คน จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาที่พอแมรับรูและใหคําปรึกษาตลอดเวลาโดยใช
โทรศัพทติดตอทุกวัน สําหรับความเปนอยูในสังคมอื่นๆไมมีเพราะหญิงขายบริการจะดํารงชีวิตใน
กลุมสังคมที่ทํางานอาชีพเดียวกันเทานั้น 

บี “ทําอาชีพนี้พูดภาษาอังกฤษไมไดใชวิธีการทองจําเปนประโยคและใชมือ” 
 “ชอบแตงตัวใหบุคลิกดูดี แขกชอบผูหญิงทาลิปสติกใหปากดูหนาใหญ” 
 “รักษาสุขภาพโดยการพักผอนใหมาก” 
 “เลือกแขกคนวัยทํางานถาแขกวัยรุนไมมีเงิน” 
 “ยิ้ม ทักทาย เพื่อนรวมงาน” 
 “อนาคตเรียนเสริมสวย” 
 “ผลดีไดเงินเล้ียงลูกและตัวเองผลเสียสังคมไมยอมรับ” 
 “อยูคนเดียวบางวันอยูกับเพื่อนรวมงานและอยูกับลูกวันเสาร อาทิตย” 
จิ๋ม “จิ๋มใชมือและหนังสือถาแขกไมเขาใจภาษาอังกฤษที่เราพูด” 
 “เลือกซื้อเส้ือผาและเครื่องสําอางใสมาทํางาน” 
 “รูจักเครื่องดื่มยี่หอตางๆและดื่มเปน” 
 “ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลเปน” 
 “เลือกแขกที่มีเงินและสุภาพ” 
 “เลนเกมสและสนุกเกอรเปน” 
 “รักษาสุขภาพโดยการพักผอนไมดื่มแอลกอฮอลมากเกินไป” 
 “ยิ้ม พูด คุยกับเพื่อนรวมงาน” 
 “อนาคตเรียนตอเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใหจบปริญญาตรี” 
 “มีแตผลเสียสุขภาพแยสังคมไมยอมรับ” 
 “พอแมโทรติดตอทุกวัน 
ออย “ครั้งแรกที่มาทํางานพูด ฟง ภาษาอังกฤษไมไดใชมืออธิบายและหนังสือติดตัว

ตลอดเวลา” 
 “เลนเกมสเปน” 
 “เลือกแขกที่มีอายุจะมีเงินและสุภาพ” 
 “รักษาสุขภาพโดยไมดื่มแอลกอฮอล ไมสูบบุหร่ีและพักผอนใหมาก” 
 “พูด คุย กับเพื่อนรวมงานทุกคน” 
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 “อนาคตตองการมีรานเสริมสวยเปนของตนเอง” 
 “ผลดีสําหรับตัวเองมีเงินเพียงพอตอการใชจายผลเสียสังคมไมยอมรับลูกรูไมได” 
 “ติดตอนองชายที่พิการและหลานเพราะตองดูแลเรื่องอาหาร” 
 “เขาไดกับทุกสังคมแตเพื่อนๆ ไมรูวาทําอาชีพนี้” 
เยาว “พูดภาษาอังกฤษที่สุภาพไมเปนใชหนังสือและมือเปนผูชวยในการสื่อสาร” 
 “ดื่มเหลาเปนและรูจักช่ือเหลาตางประเทศ” 
 “เลนเกมสและสนุกเกอรเปน” 
 “รักษาสุขภาพโดยพักผอนใหเพียงพอและดื่มแอลกอฮอลนอย” 
 “อนาคตไมทําอาชีพนี้ตอนนี้กําลังจะหยุดไปเปดรานขายของชํา” 
 “พูด คุยกับเพื่อนรวมงานไมนินทาเพื่อนรวมงาน” 
 “ผลดีมีเงินเล้ียงลูก พอ แมสามีแตผลเสียคือรัฐบาล สังคมไมยอมรับ” 
 “สงเงินไปใหทางบานทุกเดือน” 
 “อยูกับนองๆ ที่ทํางานเดียวกันบางครั้งไปเลือกซื้อเส้ือผาเครื่องสําอาง” 
หนิง “เวลาพูดภาษาอังกฤษไมไดใชมือธิบายและหนังสือ” 
 “เลนเกมสและสนุกเกอรเปน” 
 “เลือกแขกดูวาแขกที่สะพายกระเปาเสื้อผามานั่งดื่มแสดงวาเงินนอยไมเชาที่พักทิ้ง

ไวจะเชาตอเมื่อเวลานอนเทานั้น” 
 “รักษาสุขภาพโดยดื่มแอลกอฮอลใหนอย ไมสูบบุหร่ีและพักผอนใหมาก” 
 “พูด คุยกับเพื่อนรวมงานทุกคน” 
 “อนาคตตองการเย็บผาและเปนแมบานที่ดี” 
 “ผลดีสําหรับตัวเองมีเงินเพียงพอตอการใชจายผลเสียสังคมไมยอมรับ” 
 “เลือกซื้อเครื่องสําอาง เส้ือผา รองเทา กระเปาไวใสมาทํางาน” 
 
5.3 การเรียนรูดานความรูสึก การเรียนรูดานความรูสึก หญิงขายบริการทุกคนเมื่อ

ตัดสินใจมาขายบริการทางเพศจะตองเขามาอยูในสภาพแวดลอมใหมและตองปรับความรูสึกในการ
ทํางานใหมเนื่องจากหญิงขายบริการแทบทุกคนไมเคยมีประสบการณในการมีเพศสัมพันธกับผูชาย
แปลกหนาเพื่อการซื้อขายครั้งแรกแมวาบางคนจะเคยมีประสบการณในเรื่องการมีเพศสัมพันธ
มาแลว แตการมีประสบการณกับชายแปลกหนาและเปาหมายเพื่อเงินยอมแตกตางออกไปหรือหญิง
ขายบริการบางคนมีประสบการณในการมีเพศสัมพันธเพื่อซ้ือขายอาจหลุดพนจากความขัดแยงใน
ความรูสึกเรื่องขายบริการทางเพศแลว แตจะตองเผชิญหนากับลูกคาชาวตางประเทศที่มีวัฒนธรรม
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แตกตางกันยอมเปนประสบการณใหมที่หญิงขายบริการตองเรียนรูเชนเดียวกับหญิงขายบริการที่ไม
มีประสบการณ  จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวาทุกคนเคยทําผิดกฎระเบียบของรานเพราะตองการ
เงินโดยแขกนัดไปพบกันนอกบารเบียรแขกไมตองจายเงินคา“ออฟ” ใหกับทางบารเบียรแมวารูสึก
ผิดก็ตามหญิงขายบริการก็ทําเพราะตองการเงิน 
 สําหรับความรูสึกที่มีตอแขกมาใชบริการ จากกลุมตัวอยางที่เลือกมาศึกษาจะพบทั้งแขก
ที่สุภาพและไมสุภาพ เจอแขกสุภาพรูสึกดี ถาไมสุภาพรูสึกแยไมอยากไปและคุยดวยแตตองอดทน
เพราะตองการเงิน อาชีพนี้คนในสังคมและแขกบางคนมองไรคามาก หญิงขายบริการทุกคนมีความ
ภูมิใจมากเพราะหาเงินเล้ียงพอ แม สามี ลูกตัวเองใหมีอนาคตไดโดยไมตองไปขอหรือลักขโมยใคร 

มน  “เคยนัดพบแขกขางนอกบารแขกไมตองการจายคา“ออฟ” เพราะทางบารจายเงินชา” 
 “เจอแขกที่สุภาพตองการอยูกับแขกนานๆ” 
 “มีคาเพราะชวยเหลือใหผูชายระบายความทุกข ลดปญหาขมขืนและไดเงินแต

สังคมสูงดูถูกวาเปนอาชีพต่ํา” 
 “ภูมิใจมากที่ไดเล้ียงพอแมยามชราและเจ็บปวย” 
เยาว “เคยนัดแขกไปพบขางนอก” 
 “แขกที่สุภาพก็ดีแตแขกที่เมามากพูดไมรูเร่ืองตองอดทน” 
 “พอใจกับเงินที่ทางรานแบงให” 
 “มีคาที่ไดเล้ียงพอแมสามี ลูก แตไรคาเมื่ออยูในสังคมอื่น” 
 “ภูมิใจมากไดไถถอนที่ดินพรอมบานได” 
ออ “แขกเคยนัดพบขางนอก” 
 “แขกสุภาพก็โชคดี แตเจอแขกที่ใชความรุนแรงเมื่อเสร็จกิจแลวไลกลับ” 
 “พอใจกับรายไดที่ทางรานแบงให” 
 “มีคาที่ตัวเองหาเงินไดแตไรคาในสายตาผูอ่ืน”  
 “ภูมิใจมากที่มีเงินสงใหพอ แม เล้ียงลูกไมเคยขาด” 
จิ๋ม “เคยนัดแขกขางนอกเพราะแขกไมอยากจายคา “ออฟ”  
 “แขกสุภาพก็ดีแขกไมสุภาพใชความรุนแรงแตตองอดทนใหเสร็จงาน” 
 “พอใจกับรายไดที่ทางรานแบงให”  
 “มีคาที่ตัวเองหาเงินไดและรูเรื่องเพศสัมพันธมากขึ้นแตไรคามาก เพราะแขกซื้อ

เราแลวตองการอยางไรเราตองยอม เดี๋ยวไมไดเงิน” 
 “ส่ิงที่จิ๋มภูมิใจมากที่สุดสงเงินชวยพอแมและนองไดเรียนหนังสือ” 
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จากการศึกษา โดยการสังเกตกลุมตัวอยางที่กลาวมาแลวขางตน หญิงขายบริการทางเพศ
บางคนมีพฤติกรรมพูดไมจริงและพูดเกินจริงในลักษณะที่เปนภาพทางบวกของพวกเขาและภาษาที่
หญิงขายบริการทางเพศ สวนใหญใชในกลุมเพื่อนรวมงานจะมีลักษณะที่หยาบคายแตยังพบภาษาที่
สุภาพขึ้นอยูกับบุคคลที่จะสื่อสารดวย 
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