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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  

 
ในการศึกษา เร่ืองการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมของหญิงขายบริการทาง

เพศในสถานบริการบารเบียร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ
โดยศึกษาถึงภูมิหลัง ปจจัย ขั้นตอนการปรับตัวและทัศนคติตออาชีพของหญิงขายบริการทาง
เพศศึกษา ผลกระทบ การเรียนรูดานความรู ทักษะ ความรูสึกในอาชีพขายบริการทางเพศที่ใชเปน
แนวทางการปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลในระดับลึกได
จํานวน 8 คน รวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม สัมภาษณแบบ
เจาะลึก สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลที่ไดตลอดระยะเวลาที่ทําการเก็บขอมูล โดย
วิธีจัดทํารหัสขอมูล จําแนกเปนหมวดหมูและประเภทของขอมูลการเชื่อมโยงขอมูลใหเปนระเบียบ
เคาโครงเรื่องและตีความสรุป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. กระบวนการเขาสูอาชีพหญิงขายบริการทางเพศ จากการศึกษาครั้งนี้พบวา หญิงขาย
บริการทางเพศในสถานบริการบารเบียรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม มีภูมิหลังที่ใกลเคียงกันมีอายุ
ต่ําสุด19 ป อายุสูงสุด 45 ป มาจากตางจังหวัด สถานภาพโสด จํานวน 2 คน นอกจากนั้นผานการมี
ครอบครัวมาแลวและหยาราง  มีการศึกษาสูงสุดคือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 จํานวน  2 คน 
นอกจากนั้นจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพเดิมกอนเขามาสูอาชีพขายบริการเพศ เชน แมบาน
จํานวน 2 คน ทํานา 2 คน พนักงานเสิรฟ 1 คน นักศึกษา1 คน นวดแผนโบราณ 1 และกอสราง1 คน 
ไมมีรายไดเปนของตนเองหรือมีไมเกิน4,000 บาทตอเดือนและมีรายไดสูงสุด 20,000 บาท กอนเขา
สูอาชีพนี้ทุกคนมีปญหาภายในครอบครัวไดแก พอแมเสียชีวิต แยกทางกับสามี ทําใหหญิงขาย
บริการเหลานี้ตองพึ่งตนเองดิ้นรนหาอาชีพใหมทุกคนมี แรงกดดันที่ตองรับภาระเลี้ยงพอแมและลูก 
บางคนตองการรายไดสูงเพื่อที่จะเทาเทียมกับครอบครัวอ่ืนในหมูบานเชน คนในหมูบานที่มีลูกเขย
ฝร่ังแลวมีบาน รถยนต รํ่ารวยขึ้น ความตองการในการใสเครื่องประดับที่ราคาแพงและทุกคนที่
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สัมภาษณมีทัศนคติที่ดีตออาชีพนี้เพราะมีรายไดสูง การคบหากับเพื่อน ญาติ ทําใหไดรับคําแนะนํา
เหลานี้เปนแรงเสริมใหเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  หญิงขายบริการที่สัมภาษณทุกคนมีเพื่อน
และญาติแนะนําใหมาสมัครงานอาชีพนี้ที่บารเบียรโดยใหเหตุผลวารายไดสูงไมจําเปนตองมีการ
ปรับตัวในดานรางกายแตตองปรับตัวทางดานจิตใจ หญิงขายบริการเหลานี้เลาวาตองปรับจิตใจโดย
ใชเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลเพื่อใหสามารถทํางานไดเนื่องจากหญิงขายบริการมีประสบการณใน
การมีเพศสัมพันธกับสามีหรือคนรัก แตไมเคยมีประสบการณในการมีเพศสัมพันธกับชายแปลก
หนาเพื่อแลกเปลี่ยนเปนเงินมีกลุมตัวอยาง 1 คน ที่ตองปรับตัวทั้งดานรางกายและจิตใจเพราะไมเคย
ผานการมีเพศสัมพันธมากอน 

2. ผลกระทบจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ หญิงขายบริการทุกคนที่ให
สัมภาษณพบผลกระทบจากการทํางานที่คลายคลึงและแตกตางกัน คือดานสังคม ทุกคนเขามา
ทํางานในอาชีพนี้เนื่องมาจากมีปญหาเรื่องเงินเปนหลักจึงมีการแขงขันกันทํางานเพื่อใหไดเงินมาก
ที่สุดทําใหเกิดศัตรูในที่ทํางาน ในขณะเดียวกันตองปกปดอาชีพแกเพื่อนที่ทําอาชีพอ่ืนและคนใน
หมูบานเพราะจะถูกนินทา สําหรับดานครอบครัวมีหญิงขายบริการบางคนปกปดไมให พอ แม สามี 
พี่นอง ลูกรูจะมีปญหาตอไปในสังคมภายหนา นอกจากนี้แลวผลกระทบที่ตนเองไดรับจากแขกมา
ใชบริการ เชน แขกเมาจําไมไดวาเก็บเงินและบัตรเครดิตไวที่ไหนคิดวาหญิงขายบริการขโมยถูก
แขกทํารายตองหนีออกมาจากหองพัก แขก“ออฟ” ไปแลวไมจายเงิน แขกทําถุงยางอนามัยหลุดไว
ในชองคลอด แขกบังคับใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและเสพยยาเสพติด แขกรวมเพศแบบ
วิตถาร         

3. การเรียนรูดานความรู ทักษะ ความรูสึก ในอาชีพขายบริการทางเพศ  หญิงขาย
บริการทุกคนไดเรียนรูดานความรูและทักษะจากอาชีพนี้คือเกิดการเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรเมื่อเขามาทําอาชีพนี้สามารถ พูด ฟง เขียน ส่ือสารได บางคนไดรับคําแนะนําจากแขก
ในการใชคอมพิวเตอรสงขอความติดตอกับแขกทางอินเตอรเน็ต เมื่อระยะเวลาการทํางานผานไป
หญิงขายบริการเหลานี้ไดมีประสบการณและทักษะใหมๆ ในการทํางานเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจาก        
การใชมือและหนังสือประกอบการอธิบายเมื่อส่ือสารภาษาอังกฤษกับแขกไมเขาใจ การแตงกาย      
การสงยิ้มทักทายแขก การสนทนากับแขก การฝกเลนเกมส  การรูจักเครื่องดื่มตางประเทศทุกยี่หอ   
หญิงขายบริการทุกคนเริ่มสนใจการแตงกายจากพื้นฐานเดิมใหเปนคนใหมดูดีตามรสนิยมและคดิวา
แขกชอบในชวงเวลานั้นๆ  เชนการเลือกซื้อเครื่องสําอาง เส้ือผา รองเทา กระเปาถือ การเลือกทรง
ผมและทักษะที่สําคัญคือทักษะในการเลือกแขก หญิงบริการทุกคนมีวิธีในการเลือกแขกไม
เหมือนกันแตโดยรวมจะเลือกในชวงเวลาที่เหมือนกันคือชวงเวลานั่งดื่มสนทนาเลนเกมสและ
สนุกเกอร   เปนเวลาที่หญิงขายบริการพิจารณาเปนรายบุคคลเพื่อนําไปสูการตัดสินใจออกไป
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บริการทางเพศตอไป แขกที่มีหนาที่การงานดีมีเงินมาก มักจะแตงกายสุภาพสะอาด คือใสกางเกง
แสล็ค เสื้อเชิ้ต เชารถยนตขับ มีโทรศัพทเคลื่อนที่ เชาที่พักและการสั่งเครื่องดื่มราคาแพง ถาเปน
แขกที่ไมมีเงินก็จะเชารถจักรยาน แตงกายธรรมดา เชาที่พักและการสั่งเครื่องดื่มในราคาถูกและ
ทักษะในการรักษาสุขภาพคือการพักผอนใหมาก ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนอย ไมสูบบุหร่ี 
 ในการปฏิบัติตนกับเพื่อนรวมงาน จากกลุมตัวอยางที่ไดเลือกศึกษาพบวาทุกคนตองยิ้ม
ทักทาย พูดคุย กับเพื่อนรวมงานเมื่อมาทํางานและทุกคนจะไมทําอาชีพนี้ตอไปในอนาคต ซ่ึงทุกคน
มีการวางแผนไวแลววาจะทําอะไรตอไป เชน เรียนเสริมสวย ขายของชํา เรียนตอดานภาษาอังกฤษ   
เพราะทุกคนคิดวาการทําอาชีพนี้มีทั้งผลดีและผลเสียซ่ึงผลดีคือไดเงินมากพอที่จะสงใหพอแม เล้ียง
ลูกและตัวเองแตผลเสียคือสังคมไมยอมรับ  ไมสามารถเปดเผยตนเองกับสังคมอื่นไดยกเวนสังคมที่
มีอาชีพเดียวกัน 
 สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของหญิงขายบริการเหลานี้ จากการศึกษาพบวาติดตอ
พูดคุยกันทางโทรศัพท มีบางคนเดินทางไปเยี่ยม พอ แม สามีและลูกที่บานเพราะคนทางบานไมรูวา
มาทําอาชีพนี้มี1 คน จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาที่พอแมรับรูและใหคําปรึกษาตลอดเวลาโดยใช
โทรศัพทติดตอทุกวัน สําหรับความเปนอยูในสังคมอื่นๆไมมีเพราะหญิงขายบริการจะดํารงชีวิตใน
กลุมสังคมที่ทํางานอาชีพเดียวกันเทานั้น 
 การเรียนรูดานความรูสึก หญิงขายบริการทุกคนมีความรูสึกที่คลายคลึง คือตองปรับ
ความรู สึกในการทํางานใหมเพราะหญิงขายบริการทุกคนไมเคยมีประสบการณในการมี
เพศสัมพันธกับผูชายแปลกหนาเพื่อการซื้อขายครั้งแรก แมวาบางคนจะเคยมีประสบการณในการมี
เพศสัมพันธมาแลวแตการมีประสบการณกับชายแปลกหนาและเปาหมายเพื่อเงินยอมแตกตาง
ออกไป     สําหรับความรูสึกที่หญิงขายบริการมีตอแขกหากพบแขกที่สุภาพก็รูสึกดีตองการอยูดวย
นานๆ ถาแขกไมสุภาพรูสึกแยไมตองการออกไปคางคืนและคุยดวยแตตองมีความอดทน ควบคุม
อารมณใหแขกประทับใจเพราะตองการเงินและหญิงขายบริการทุกคนกลาววาอาชีพนี้สําหรับคน
อ่ืนหรือแขกบางอาจคนมองไรคา แตสําหรับตนเองมีคาสูงและภูมิใจมากเพราะสามารถมีเงินเลี้ยง
พอ แม สามี ลูกตัวเองใหมีอนาคตไดอยางสุขสบายโดยไมตองไปขอหรือลักขโมยใคร 
 จะเห็นไดวาผูหญิงธรรมดาที่มีอาชีพ ทํานา พนักงานเสิรฟ แมบาน นวดแผนโบราญและ
กอสราง จะมีการเรียนรูตามอาชีพนั้นๆ ที่ตนเองทําและมีความเรียบงายเมื่อผูหญิงเหลานี้กาวเขามา
สูอาชีพขายบริการทางเพศ  ทําใหพวกเขาไดเรียนรูประสบการณใหมในอาชีพขายบริการทางเพศ 
เชน การเลือกซื้อเครื่องสําอาง วิธีแตงหนา เลือกซื้อเส้ือผาและรองเทา กระเปาถือ การดูแลเรื่องกล่ิน 
การไดรับความรูดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรจากที่ไมเคยรูมากอน นอกจากนี้แลวผลกระทบ
ที่หญิงขายบริการทุกคนไดรับจากอาชีพขายบริการทางเพศทําใหพวกเขามีแนวคิดในการ
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ปรับเปลี่ยนอาชีพใหม เชนอาชีพเสริมสวย  ขายของชํา เรียนตอดานภาษาอังกฤษหรือในระดับที่
สูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 

1. กระบวนการเขาสูอาชีพหญิงขายบริการทางเพศ ภูมิหลังของหญิงขายบริการมี
ลักษณะที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกัน มาจากตางจังหวัด สถานภาพ สมรส โสดและหยาราง ปญหา
ภายในครอบครัวไดแก พอแมเสียชีวิต แยกทางกับสามี ครอบครัวลมสะลาย ปญหาทางเศรษฐกิจ   
ซ่ึงงานของธีรนาถ  กาญจนอักษร (2542) ไดศึกษาปญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบ
ตอการคาหญิงพบวาสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธตอการเกิดขึ้นและเจริญเติบโตของ
ขบวนการคาหญิงในประเทศไทยเนื่องจากนโยบายเนนการลงทุนดานอุตสาหกรรมทําใหผลผลิต
จากภาคเกษตรลดลงแรงงานในชนบทยากจนหลั่งไหลเขามาในเมือง คนลนงานและนายจางกดขี่
แรงงานผูหญิง ทําใหหญิงขายบริการเหลานี้ตองพึ่งตนเองและนําไปสูอาชีพใหมโดยมีปจจัยผลักดัน
คือแรงกดดันที่ตองรับภาระเลี้ยงพอแมและลูก แรงจูงใจเกี่ยวกับรายได คานิยมของคนในหมูบานที่
มีลูกเขยฝรั่งทําใหฐานะทางบานดีขึ้นมีบานและรถยนต ความตองการในการใสเครื่องประดับที่มี
ราคาแพง หญิงขายบริการทุกคนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ  ซ่ึง
สอดคลองกับที่ ชาญยุทธ  มั่งคั่ง(2542)ไดกลาวถึง กระบวนการและการพัฒนาการของการเปนชาย
ขายบริการทางเพศสาเหตุมาจากปญหาครอบครัว มีการศึกษาไมสูง แรงผลักดันเกี่ยวกับภาระที่ตอง
รับผิดชอบ การคบเพื่อน เชนเดียวกับ ยศ  สันตสมบัติ(2535) ไดศึกษาเกี่ยวกับแมหญิงสิขายตัว
ชุมชนและคาประเวณีในสังคมไทย เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของสังคมของการผลิตที่เปล่ียนแปลงไป   
ภาวการณวางงานในภาคเกษตรผลักดันใหผูหญิงออกมาทํางานอาชีพนี้และคานิยมในการสรางบาน
หลังใหญ  นอกจากนี้ปจจัยผลักดันจากการคบหากับเพื่อน ญาติและอาชีพที่เคยทํามากอน เปนการ
เชื่อมโยงเขาสูอาชีพไดเปนอยางดีดังเชนงานของ  บุญธรรม  หาจตุรัส(2546) ไดศึกษาการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการขายบริการทางเพศของผูหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมพบวาเงื่อนไขที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายบริการทางเพศของผูหญิง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมที่พบ  จากการศึกษาไดแกสภาพของครอบครัว ภูมิหลัง นิสัยการใชชีวิตแบบฟุงเฟอ  
เพื่อน รายไดและคาตอบแทนรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวของเปนเงื่อนไขที่ไมแตกตางกันและการไดรู
ไดเห็นการเอาอยางคนรุนกอนๆ โดยเฉพาะคนที่อยูใกลชิดบางคนประสบปญหาชีวิตที่ไมมี
ทางออกแลวมีผูชักนําจากคนใกลชิดจนเปนเหตุใหผูหญิงธรรมดาตองเขาสูเสนทางการเปนหญิง
ขายบริการทางเพศ เพราะหญิงขายบริการคิดวาเพื่อนหรือญาติจะชวยเขาไดเมื่อมีปญหาและแนะนํา
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ใหมาสมัครงานอาชีพนี้ที่บารเบียรโดยมีแรงจูงใจเกี่ยวกับรายได ซ่ึงไมจําเปนตองมีการปรับตัวใน
ดานรางกายแตตองปรับตัวทางดานจิตใจซ่ึงสอดคลองกับงานของโสภิดา  วีรกุลเทวัญ (2546) ได
ทําการศึกษาเรื่องการนําเสนอความเปนตัวตนของหญิงบารเบียรพบวาพวกเธอเกือบทั้งหมดตอง
ปรับความคิดในเรื่องเพศสัมพันธเพื่อการซื้อขายในอันดับแรก หญิงขายบริการบางคนบางคนใช
เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลชวยในขณะที่ปฏิบัติงานและมีกลุมตัวอยางจํานวน1 คน ที่ตองปรับตัว
ทั้งดานรางกายและจิตใจเพราะไมเคยมีครอบครัวมากอน 

2. ผลกระทบจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ  หญิงขายบริการทุกคนพบ
ปญหาที่คลายคลึงและแตกตางกัน เชนดานสังคมคือทุกคนเขามาทํางานในอาชีพนี้เนื่องมาจาก
ปญหาเรื่องเงินเปนหลัก ในเวลาทํางานกับเพื่อนรวมงานดวยกันจึงมีการแขงขันในการทํางาน
เพื่อใหไดเงินมากที่สุดทําใหเกิดศัตรูในที่ทํางาน นอกจากนี้ยังไดรับปญหาจากแขกที่มาใชบริการ
เชน แขกเมาจําไมไดวาเก็บเงินและบัตรเครดิตไวที่ไหนคิดวาหญิงขายบริการขโมยถูกแขกทําราย
ตองหนีออกมา แขก“ออฟ” ไปแลวไมจายเงิน แขกทําถุงยางอนามัยหลุดไวในชองคลอด แขกบังคับ
ใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและเสพยยาเสพติด แขกรวมเพศแบบวิตถาร หญิงขายบริการเหลานี้
ยังมีปญหากดดันจากครอบครัวกลาวคือ บางคนปกปดเปนความลับเพราะเกรงวาจะทําใหครอบครัว   
พอ แม สามี ลูกเกิดความอับอายตอสังคมซึ่งทําใหมีปญหาดานสังคมตามมาทุกคนกลาววาไมทํา
อาชีพนี้ตอไปในอนาคตและมีแผนวาจะทํางานอะไรตอไป เชน เรียนเสริมสวย ขายของชํา เรียนตอ
ดานภาษาอังกฤษ ดังเชนงานของ ธิติกานต  แสงอากาศ และศลิษา เตรคุพ (2544) ไดทําการศึกษา
ผูหญิงปายเหลืองแฉชีวิตโสเภณีไมมีสังกัด พบวาผูหญิงที่มาทําอาชีพนี้เพราะอยากมีเงินมาก หาเงิน
งายไมตองลงทุน ทั้งนี้หญิงขายบริการสวนใหญยืนยันวาถายอนเวลาไดจะไมเลือกทําอาชีพนี้เพราะ
ไมดีอยางที่คิดเนื่องจากเสี่ยงตอโรค รางกายทรุดโทรม  ถูกประณามเปนคนดอยคาในสังคม   

3. การเรียนรูในดานความรู ทักษะ ความรูสึกในอาชีพขายบริการทางเพศ  
  ดานความรู ขณะที่หญิงขายบริการเหลานี้ทํางานในอาชีพขายบริการทางเพศ  พวก
เขาไดมีการเรียนรูการทํางานในหลายๆ ดานตลอดเวลา เชน การเรียนรูภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร
โดยนําเอาความรูความเขาใจที่ไดพบเห็นมาเปนแนวคิดและปรับปรุงตัวในการทํางานรวมไปถึงการ
ดํารงชีวิตตอไปในอนาคต จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางแทบทุกคนเมื่อเร่ิมมาขายบริการทางเพศ
ที่บารเบียร ไดความรูเร่ืองภาษาอังกฤษเนื่องจากพื้นฐานการใชภาษาของหญิงขายบริการมีนอยมาก 
บางคนไมสามารถเขียนภาษาไทยไดดีนัก ดังนั้นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของหญิงขายบริการมี
หลายวิธี เชน ทองเปนประโยคจากหนังสือ จําศัพทเปนคําที่จําเปนและจดเปนภาษาไทยไวในสมุด
สวนตัวเพื่อเก็บไวอาน การถามศัพทเหลานี้มักถามจากรุนพี่ เพื่อนรวมงานดวยกันหรือถามจาก
เจาของบาร หญิงขายบริการจะไมสนใจเรื่องไวยากรณแตเนนที่การสื่อสารประโยคที่เกี่ยวของกับ
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การทํางาน เมื่อพวกเขาขายบริการทางเพศไประยะหนึ่งหญิงขายบริการเริ่มมีความรู สามารถพูด ฟง 
ไดมากขึ้น เนื่องจากไดสนทนากับแขกระหวางนั่งดื่มหรือการออกไปเที่ยวตางจังหวัดกับลูกคาเปน
เวลาหลายวัน 
  นอกจากนี้แลวการใชคอมพิวเตอรเปนความรูอีกอยางหนึ่งที่หญิงขายบริการได
เรียนรูเพราะ สงขอความถึงแขกทางอินเตอรเน็ต กลุมแขกที่มีความสัมพันธกับหญิงขายบริการ
หลายคนไดสอนใหหญิงขายบริการฝกใชอินเตอรเน็ตและมีการสอนตอในกลุมเพื่อนๆ หรือบางคน
ฝกโดยขอความชวยเหลือในชวงแรกจากเจาของรานอินเตอรเน็ต และยังมีหญิงขายบริการอีกหลาย
คนที่สนศึกษาตอกับการศึกษานอกระบบเพื่อใหจบชั้นประถมศึกษาปที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
รวมไปถึงการเรียนวิชาชีพอ่ืนๆ เชนนวดแผนโบราณ เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผาเพื่อท่ีจะเปนการสราง
ความรูความสามารถเพิ่มเติมในการทํางานดานอื่นๆ ตอไปจากการสัมภาษณหญิงขายบริการมีความ
ตองการใหสถาบันของรัฐหรือเอกชนจัดใหมีการสอนวิชาชีพเฉพาะหญิงที่ทําอาชีพขายบริการ เชน 
ทําขนมไทย เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผาโดยที่หญิงขายบริการยินดีที่จะจายคาเรียนวิชาชีพในวงเงิน 500 
– 1,000 บาท 
  ดานทักษะ ผูหญิงที่กาวเขามาขายบริการทางเพศครั้งแรกยังขาดทักษะประสบการณ
ในการทํางานจึงลอกเลียนแบบจากเพื่อนรวมงานเพื่อทําความเขาใจในสภาพแวดลอมใหมที่ตอง
เผชิญ อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่งหญิงขายบริการทุกคนไดมีประสบการณและทักษะ
ใหมๆ ในการทํางานเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากการใชมือและหนังสือประกอบการอธิบายตางๆ เมื่อส่ือสาร
ภาษาอังกฤษกับแขกไมเขาใจ การแสดงออกภายนอกเพื่อใหเปนที่ถูกใจแขกตั้งแต เร่ืองการแตงกาย 
การควบคุมอารมณ การแสดงออกทางใบหนา ดวงตา การสนทนา การสงยิ้มแมวาหญิงขายบริการ
บางคนไมไดอยากยิ้มเสมอไปจึงตองฝกทักษะใหมๆ ที่พวกเขาไมเคยคิดมากอน เชน การพูดการฟง   
การสนทนากับแขก  ฝกดื่มเหลา เนื่องจากหญิงบริการบางคนไมเคยดื่มมากอน การฝกเลนเกมสที่
เปนกิจกรรมในบารเบียร  การรูจักเครื่องดื่มตางประเทศทุกยี่หอและทักษะที่สําคัญคือทักษะในการ
เลือกแขก หญิงบริการทุกคนมีวิธีในการเลือกแขกไมเหมือนกันแตโดยรวมจะเลือกในชวงเวลาที่
เหมือนกันคือ ชวงนั่งดื่มสนทนา เลนเกมส และเลนพูลล เปนชวงที่หญิงขายบริการพิจารณาเปน
รายบุคคลเพื่อนําไปสูการตัดสินใจออกไปบริการทางเพศตอไป โดยการศึกษาพบวาแขกที่มีหนาที่
การงานดีมีเงินมากมักจะแตงกายสุภาพสะอาดคือ ใสกางเกงแสล็ค เสื้อเชิ้ต กล่ินตัวสะอาด เชา
รถยนตขับ มีโทรศัพทเคล่ือนที่ เชาที่พักและการสั่งเครื่องดื่มราคาแพง ถาเปนแขกที่ไมมีเงินก็จะเชา
รถจักรยาน แตงกายธรรมดา เชาที่พักและการสั่งเครื่องดื่มในราคาถูก  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 85 

  หญิงขายบริการทุกคน เร่ิมสนใจการแตงกายจากพื้นฐานเดิมใหเปนคนใหมดูดี การ
ดูแลรางกายจะลอกเลียนแบบจากรุนพี่ที่ทํางานมากอน เพื่อนรวมงานผสมผสานกับรสนิยมที่ตนเอง
และคิดวาแขกชอบในชวงเวลานั้นๆ เชนการเลือกซื้อเครื่องสําอาง เส้ือผา รองเทา การเลือกทรงผม 
  การใช เคร่ืองสําอาง  หญิงขายบริการทุกคนมีกระเปาเพื่อใสเครื่องสําอางซึ่ง
ประกอบดวยแปงตลับ ดินสอเขียนคิ้ว อายแชรโด ลิปสติก บางคนยังมีแปงฝุนกระปองเล็กเพิ่มเติม
เพราะหญิงขายบริการบางคนชอบแตงหนาแบบออนใหดูเปนธรรมชาติ สําหรับหญิงขายบริการที่
อยูในวัย 35 ป ขึ้นไปมักจะใชรองพื้นกอนแตงหนาเนนการแตงหนาแบบเขม การเลือกซื้อ
เครื่องสําอาง สําหรับหญิงขายบริการที่เขาทํางานใหมจะเลือกซื้อในราคาถูกตอมาเมื่อมีรายได
เพิ่มขึ้นก็จะซื้อในราคาที่แพงขึ้น มียี่หอ บางคนเลือกซื้อเครื่องสําอางจากตางประเทศที่ขายตาม
หางสรรพสินคาใหญ โดยเฉพาะครีมบํารุงใบหนาและผิวพรรณขณะบางคนเลือกใชยี่หอที่มีราคา
ถูกแตคุณภาพดีเปนสินคาที่ผลิตภายในประเทศและการทําศัลยกรรม หญิงขายบริการนิยมทํากันใน
กลุมบารเบียร คือการเสริมจมูกและมีบางคนเสริมหนาอก คาง 
  การเลือกทรงผม หญิงขายบริการในบารเบียรนิยมไวผมยาวตรงเพราะฝรั่งจะชอบ
ผูหญิงที่รูปรางเล็ก ผิวสีแทน ผมยาวตรงและถาหญิงขายบริการคนไหนที่รูตัววาตนเองอวนก็จะ
พยายามลดน้ําหนักใหผอมโดยการกินยาลดควบคูกับการกินอาหารเพื่อเปนที่ถูกใจแขกเพราะรูวา
แขกชอบผูหญิงที่มีรูปรางเล็ก ในการดูแลทรงผมหญิงขายบริการทุกคนเลือกใชยาสระและครีมนวด
ผมที่มีกลิ่นหอม ในสวนสีผมจะนิยมทําสีน้ําตาลออนเชื่อวาทําใหใบหนาดูออนกวาวัย  
  การเลือกใชเสื้อผาและรองเทา การเสื้อใชเสื้อผาและรองเทามีความหลากหลาย
รูปแบบโดยยึดสีจากการแตงหนาในคืนนั้นๆ หญิงขายบริการแตละคนตองการจะนําเสนอตัวเองใน
ลักษณะใด เชน เปนผูหญิงเรียบรอย เซ็กสซ่ี วัยรุน วัยผูใหญ เสื้อผาพวกเขาจึงมีความหลากหลาย
และที่นิยมมากที่สุดคือเสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก สีดําเปนสวนใหญใสกับกางเกงที่รัดรูปและ 
กระโปรงสั้น สวนรองเทาหญิงขายบริการจะมีรองเทามากกวาหนึ่งคูและเปนรองเทาสนสูงตาม
แฟชั่น 
  การดูแลเรื่องกล่ิน เมื่อผูหญิงทุกคนเขามาขายบริการทางเพศจะใหความสําคัญกับ
กล่ินหอมของปาก เนื้อตัวและเสื้อผา หลายคนมีน้ําหอมติดกระเปาพรอมที่จะหยิบขึ้นมาฉีดเพิ่ม
ความหอมตลอดเวลา การเลือกซื้อน้ําหอมของหญิงขายบริการในชวงทํางานครั้งแรกจะซื้อน้ําหอม
ในราคาถูกที่ตนเองพอใจในกลิ่นเพราะมีเงินนอยและบางคนแอบจํายี่หอน้ําหอมจากเพื่อนรวมงาน
ที่แขกซื้อมาฝากจากตางประเทศ เมื่อตนเองมีรายไดพอหรือโชคดีไดเงินพิเศษจากลูกคาก็จะลงทุน
ซื้อน้ําหอมตางประเทศที่ราคานับพันบาทมาใช สวนเรื่องกล่ินปากหญิงขายบริการจะระมัดระวัง
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มากแทบทุกคนมีลูกอม หมากฝรั่ง เพื่อดับกลิ่นปาก ในการเลือกใชน้ํายาปรับผานุมในการซักเสื้อผา
เพื่อกล่ินหอมติดที่เสื้อผานาน 
  การเลือกซ้ือกระเปา หญิงขายบริการแทบทุกคนตองมีกระเปาถือเวลามาทํางานบาง
คนเลือกซื้อกระเปาตามแฟชั่นในราคาถูกมีหลากสีตามที่ตนเองชอบและบางคนจะเลือกใชกระเปา
ตามสีเสื้อผาที่ใสมาทํางานในแตละวัน 
  จากการสังเกต หญิงขายบริการที่เพิ่งทํางานครั้งแรกจะมีสมบัติติดตัวนอยไมวา
เสื้อผาของใชตางๆ และหญิงขายบริการจะแตงกายธรรมดา แตงหนาออนๆ จนกระทั่งทํางานไดสัก
ระยะเริ่มมีรายไดจากการทํางานเพิ่มมากขึ้นก็จะนําเงินไปซื้อเครื่องสําอาง เส้ือผา เร่ิมแตงกายโชว
เรือนรางเลียนแบบรุนพี่ที่มีประสบการณมากอน หลังจากนั้นหญิงขายบริการจัดแบงเงินที่ไดจาก
การทํางานเก็บไวใชจายสวนตัวเชนเสียคาที่พัก คาใชจายอ่ืนๆ ที่เหลือสงใหทางบาน 
  หญิงขายบริการแทบทุกคนมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อกาวเขามาขาย
บริการทางเพศจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทักษะที่คลายคลึงกันคือ ตองพักผอนใหเพียงพอ
ไมควรดื่มแอลกอฮอลมากและไมสูบบุหร่ี แตมีกลุมตัวอยางบางคนที่สูบบุหร่ีและดื่มแอลกอฮอล
มากในบางวัน การปฏิบัติตนกับเพื่อนรวมงานจากกลุมตัวอยางที่ไดเลือกศึกษาพบวาทุกคนตองยิ้ม
ทักทาย พูดคุย กับเพื่อนรวมงานเมื่อมาทํางาน 
  สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของหญิงขายบริการที่มีตอครอบครัวและสังคมอื่นๆ    
จากการศึกษาพบวาติดตอพูดคุยกันทางโทรศัพท มีบางคนไปเยี่ยม พอ แม สามีและลูกเปนบางครั้ง
เพราะคนทางบานไมทราบวามาทําอาชีพนี้ จากกลุมตัวอยางที่ศึกษามีจํานวน1 คน ที่พอแมรับรูให
คําปรึกษาตลอดเวลาโดยใชโทรศัพทติดตอทุกวัน สําหรับความเปนอยูในสังคมอื่นๆไมมีเพราะ
หญิงขายบริการเหลานี้จะดํารงชีวิตในกลุมสังคมที่ทํางานอาชีพเดียวกันเทานั้น 
  ดานความรูสึก หญิงขายบริการแทบทุกคนที่ตองปรับความรูสึกของตนเองในเรื่อง
การมีเพศสัมพันธเพื่อการซื้อขายโดยใชคําพูดตางๆ ในการกลาวถึงการขายบริการทางเพศ เชนใชคํา
วา “เรามาทํางานแบบนี้ตองทําใจ” หญิงบริการรูสึกขยาดตลอดเวลาในการพูดคําวา “ขายตัว”    
หรือคําวา “กะหรี่”  พวกเขาจะใชคําพูดเหลานี้ในบางสถานการณเทานั้น จากการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางทุกคนมีความรูที่คลายคลึงกัน เมื่อกาวเขามาขายบริการทางเพศที่บารเบียรทุกคนตอง
เปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งของชีวิตในแงของความรูสึก การแสดงออก ในขณะที่ขายบริการคือตอง
ยอมรับในกฎระเบียบและขอตกลงตางๆ ของบารเบียรและการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาซึ่ง
แตกตางกับชีวิตผูหญิงธรรมดาที่เคยปฏิบัติกับสามีหรือคนรักในอดีต ความแตกตางอาจจะอยูตรงที่
ผูชายเหลานี้เพราะหญิงขาย บริการไมไดมีความรักหรือความผูกพันกันมากอน จึงทําใหหญิงขาย
บริการมีความลําบากใจเมื่อเจอแขกที่ไมสุภาพจะมีความรูสึกไมดี ไมตองการคุยและไปดวยแตหญิง
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ขายบริการกลาววาตองมีความอดทน ควบคุมความรูสึกใหได เพราะการมาทํางานแบบนี้เปาหมาย
คือเงินเปนหลักและบางครั้งหญิงขายบริการยังเคยทําผิดกฎระเบียบของบารเบียร โดยแขกนัดไปพบ
นอกบารหลังเลิกงานเนื่องจากไมตองการจายคา“ออฟ” ใหกับทางบารซ่ึงหญิงขายบริการทุกคน
ทราบดีวาทําผิดกฎระเบียบแตทุกคนทําเนื่องจากตองการเงินและหญิงขายบริการย้ําเตือนตนเอง
ตลอดเวลาในการปรับความรูสึกของการขายบริการทางเพศ โดยมีเปาหมายคือหาเงินไปเลี้ยง
ครอบครัวหรือความอยูรอดของ พอ แม พี่นองและตัวเองถึงแมวาแขกบางคนและคนในสังคม
ภายนอกมองวาคนที่มาขายบริการทางเพศไรคา ไมดี ไมยอมรับ แตในสังคมหญิงขายบริการดวยกนั
ทุกคนมีความภูมิใจและความรูสึกดีที่สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวไดโดยไมตองขอและลักขโมย
ใคร 
 ในความคิดเห็นของผูวิจัย การขายบริการทางเพศมีความหมายไดหลายอยางทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับสภาวะในการทํางานของหญิงขายบริการ อาจเปนไดทั้งที่อยูในสภาพของสินคามีชีวิตเปน
คนขายบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินในสภาพที่คลายคลึงกับการขายแรงงานหรือเปนเพียงคน
ธรรมดาที่พยายามดิ้นรนเปลี่ยนความเสียเปรียบใหเปนความไดเปรียบ และผูที่พยายามใชชองทาง
เดียวที่ตนมีอยูเพื่อเรียกคืนโอกาสที่สูญเสียไปจากการเปนผูเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ สังคม กลับมา 
เปนที่สังเกตวาในสังคมที่ครอบงําดวยระบบชายเปนใหญ  การเที่ยวโสเภณีหรือหาความพอใจทาง
เพศของชายโดยใชเงินซื้อเปนพฤติกรรมปกติในขณะที่การใหบริการทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน
กลับกลายเปนพฤติกรรมไมปกติในสายตาของคนในสังคม นอกจากความเสียเปรียบทางสังคมแลว 
หญิงขายบริการจํานวนมากยังตองเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ โดยที่ประเทศไทยมีกฎหมายปราม
การคาประเวณีเอาผิดแตผูหญิงเพียงฝายเดียว กฎหมายเชนนี้เปดชองทางใหหญิงขายบริการถูกเอา
รัดเอาเปรียบเพิ่มเติมจากผูมีสวนเกี่ยวของและที่นาสลดใจที่สุดคือ เงินที่ไดจากการทํางานของหญิง
ขายบริการ เจาของบารนําไปใชในการติดสินบนเจาหนาที่ไมใหปฏิบัติการใหความชวยเหลือแก
ผูหญิงเหลานั้นตามหนาที่ของผูพิทักษสันติราษฎร 
 ปจจุบันมีขอเสนอ เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางกฎหมายของหญิงขายบริการเพียง
อยางเดียวที่ไดรับความสนใจจากภาครัฐคือ  ใหมีการจดทะเบียนการประกอบอาชีพซ่ึงผลทีม่องเหน็
ไดไมแนนอนคือ การที่รัฐเก็บภาษีจากหญิงขายบริการในขณะเดียวกันภายใตเงื่อนไขของสังคมใน
ปจจุบันไมเพียงแตผูหญิงที่เคยขายบริการทางเพศเทานั้นตลอดจนครอบครัว  ลูกหลานของผูหญิง
นั้นจะถูกตีตราไปตลอดชีวิต นอกจากนั้นแลวยังไมมีหลักประกันใดๆ อีกดวยวาการเอาเปรียบจากผู
ที่เกี่ยวของจะหมดไป หากมีการจดทะเบียนเพราะไมมีใครยอมเสียผลประโยชนที่เคยไดไปอยาง
งายๆ  
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 ผูหญิงที่เขามาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ สาเหตุมาจากปจจัยหลายอยางเชน 
ความยากจน ครอบครัวแตกแยก การศึกษานอย สาเหตุเหลานี้มาจากปญหาเศรษฐกิจเชนการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทยมุงเนนนโยบายทําประเทศใหเปนอุตสาหกรรม ผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ลดลงทําใหเกิดความยากจนในชนบท แรงงานหลั่งไหลเขาเมืองจนคนลนงานผูวาจางกดคาจาง
แรงงานผูหญิงใหต่ําและใชเงื่อนไขตางๆ ตามใจชอบ ดานสังคมมาจากทัศนคติระบบชายเปนใหญ
ผูหญิงตองตองมีความอดกลั้นและเปนฝายที่ตองทําใหผูอ่ืนพออกพอใจ สวนผูชายไดเรียนรูวาการ
เอาใจใสลักษณะนี้เปนงานของผูหญิงและดานการเมืองผูที่มีอํานาจทางการเมืองมักจะมีโอกาส
ครอบครองทรัพยสินและร่ํารวยทําใหเกิดชองวางระหวางคนรวยและคนจนที่เกิดขึ้น ส่ิงเหลานี้จึง
สงผลใหการดําเนินชีวิตของผูหญิงกลุมหนึ่ง ไดตัดสินใจเขามาประกอบอาชีพขายบริการเพื่อใหได
เงินไปเลี้ยงดู พอ แมและลูกโดยหญิงบริการทุกคนไมไดตองการที่จะประกอบอาชีพนี้ แตเนื่องจาก
ไมมีความรูที่จะประกอบอาชีพอ่ืนใหไดเงินเพียงพอตอคาใชจาย ในขณะที่ผูหญิงเหลานี้ขายบริการ
ทางเพศ  เมื่อพวกเขาไดมีการเรียนรูจากผลกระทบที่ไดรับจากเพื่อนรวมงาน แขกที่มาใชบริการ 
ครอบครัวซ่ึงเปนการเรียนรูจากปญหา นอกจากนี้แลวยังไดเรียนรูในดานความรู ทักษะ ความรูสึกที่
ไดรับจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ ทําใหหญิงขายบริการที่เลือกเปนกลุมตัวอยาง มี
ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนเสนทางอาชีพใหมในอนาคต คืออาชีพเสริมสวย อาชีพคาขายและศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

1. ผูวิจัยควรติดตามผูที่เลิกประกอบอาชีพขายบริการทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
ใหมและฐานะความเปนอยูในสังคม เชน ทราบรายไดที่รับเพียงพอตอคาใชจายหรือไม 

2. จากการวิจัยพบวาหญิงขายบริการทางเพศตองการใหมีหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เขาไปใหบริการแนะแนวอาชีพใหมตามบารเบียรที่หญิงขายบริการทํางาน 

3. กฎหมายกับการแกไขปญหาการประเวณีไมสอดคลองกับความเปนจริงของสังคม
เมืองเชียงใหม คือ พยายามที่จะนํากฎหมายเขามาใชแตในขณะเดียวกันอนุญาตใหเปดสถานบริการ
ซ่ึงเปนที่รับรูวาเปนแหลงคาประเวณีแบบแอบแฝงดังนั้นฝายที่รับผิดชอบควรดูแลอยางจริงจัง 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
 

1. ควรศึกษาความตองการความชวยเหลือของหญิงขายบริการทางเพศที่ตองการเปลี่ยน
อาชีพใหมในอนาคต  

2. ควรศึกษาความคิดเห็นตอการมารับบริการในสถานบริการบารเบียรของผูใชบริการ
ในสถานบริการบารเบียรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

3. ควรศึกษารายกรณีของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบารเบียรที่เปลี่ยน
เสนทางชีวิตทั้งในรูปของการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหมหรือสมรสและยายถ่ินฐานไปอยูตางประเทศ 
 

 
 


